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Lūdzu, izlasiet, pirms turpiniet

Drošības norādījumi

Lūdzu, rūpīgi izlasiet drošības norādījumus, lai nodrošinātu pareizu mobilā tālruņa 
izmantošanu.

Neskatoties uz šīs izturīgās ierīces raksturu, izvairīties no mobilā tālruņa sasišanas, 
mešanas, nokrišanas, saspiešanas, locīšanas un pārduršanas.

Izvairīties no mobilā tālruņa lietošanas mitrā vidē, piemēram, vannas istabā.

Nepieļaujiet apzinātu mobilā tālruņa samērcēšanu vai mazgāšanu šķidrumā.

Neieslēdziet mobilo tālruni, kad ir aizliegts izmantot tālruņus vai, ja tālrunis var radīt 
traucējumus un bīstamību.

Nelietojiet mobilo tālruni braukšanas laikā.

Ievērojiet visus noteikumus vai nosacījumus slimnīcās un veselības aprūpes iestādēs. 
Izslēdziet mobilo tālruni medicīniskas aparatūras tuvumā.

Izslēdziet mobilo tālruni lidmašīnā. Tālrunis var izraisīt lidmašīnas kontroles 
aprīkojuma traucējumus.

Izslēdziet mobilo tālruni augstas precizitātes elektronisko ierīču tuvumā. Tālrunis var 
ietekmēt šo ierīču veiktspēju.

Nemēģiniet izjaukt mobilo tālruni vai tā piederumus. Tikai kvalificēts personāls drīkst 
veikt tālruņa apkopi vai remontu.

Nenovietojiet mobilo tālruni vai tā piederumus vietās ar spēcīgu elektromagnētisko 
lauku.

Nenovietojiet magnētiskos datu nesējus mobilā tālruņa tuvumā. Tālruņa starojums 
var dzēst informāciju, kas tajos glabājas.

Nenovietojiet mobilo tālruni vietā ar augstu temperatūru vai neizmantojiet to vietās ar 
uzliesmojošu gāzi, piem., degvielas uzpildes stacijā.

Mobilo tālruni un tā piederumus glabājiet maziem bērniem nepieejamā vietā. 
Neļaujiet bērniem lietot mobilo tālruni, bez norādījumiem.

Lietojiet tikai apstiprinātus akumulatorus un lādētājus, lai izvairītos no sprādziena 
riska.

Ievērojiet visus likumus vai noteikumus par bezvadu ierīču izmantošanu. Cieniet citu 
privātumu un likumīgās tiesības, izmantojot bezvadu ierīci.

Neizmantojiet mobilo tālruni lidmašīnās, slimnīcās, degvielas uzpildes stacijās vai 
profesionālos servisos.

Pacientiem ar medicīniskiem implantiem (sirds, insulīna, u. c.) — glabājiet mobilo 
tālruni 15 cm attālumā no implanta un zvanot, turiet tālruni pretējā implanta pusē.

Izmantojot USB kabeli, stingri ievērojiet šīs rokasgrāmatas attiecīgās instrukcijas.

Citādi mobilais tālrunis vai dators var tikt sabojāts.



Juridisks paziņojums
© 2016 Caterpillar. Visas tiesības rezervētas.

CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, to attiecīgie logotipi, „Caterpillar Yellow”, „Power 
Edge” tirdzniecības izskats, kā arī uzņēmuma un produkta identitāte, kas šeit 
izmantota, ir Caterpillar tirdzniecības zīmes un tās nedrīkst izmantot bez atļaujas.

SIA Bullitt Mobile ir Caterpillar Inc. licences turētājs.

SIA Bullitt Mobile un trešo personu preču zīmes pieder to īpašniekiem.

Nevienu šī dokumenta daļu nedrīkst pavairot vai pārsūtīt jebkādā veidā vai ar 
jebkādiem līdzekļiem, bez iepriekšējas rakstiskas Caterpillar Inc. piekrišanas.

Produkts, kas aprakstīts šajā rokasgrāmatā, var ietvert autortiesību programmatūru un 
iespējamus licences devējus. Klienti nedrīkst nekādā veidā pavairot, izplatīt, pārveidot, 
dekompilēt, izjaukt, atšifrēt, izrakstīt, dekonstruēt, iznomāt, piešķirt vai licencēt tālāk 
minēto programmatūru vai aparatūru, ja šādi ierobežojumi nav aizliegti ar esošajiem 
tiesību aktiem vai šādas darbības nav apstiprinājuši attiecīgie autortiesību īpašnieki 
saskaņā ar licencēm.

Paziņojums
Dažas produkta īpašības un piederumi, kas šeit aprakstīti, paļaujas uz uzstādīto 
programmatūru, vietējā tīkla veiktspēju un iestatījumiem, un tos nevar aktivizēt vai tos 
var ierobežot vietējā tīkla operatori vai tīkla pakalpojumu sniedzēji. Tāpēc apraksti var 
precīzi neatbilst produktam vai tā aksesuāriem, ko iegādājaties.

Ražotājs patur tiesības mainīt vai pārveidot jebkādu informāciju vai specifikācijas, kas 
atrodas šajā rokasgrāmatā, bez iepriekšēja brīdinājuma vai saistībām.

Ražotājs nav atbildīgs par jebkādu produktu likumību un kvalitāti, ko augšupielādējat 
vai lejupielādējat, izmantojot šo mobilo tālruni, tajā skaitā, bet ne tikai tekstu, attēlus, 
mūziku, filmas, un neiebūvēto programmatūru ar autortiesību aizsardzību. Jebkādas 
sekas, kas rodas no iepriekšminēto produktu uzstādīšanas vai izmantošanas šajā 
mobilajā tālrunī, lietotājs uzņemas pats.

NAV GARANTIJAS
Saturs šajā rokasgrāmatā sniegts „kāds tas ir”. Izņemot gadījumus, kad tas 
nepieciešams saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem, nekādas garantijas, tiešas 
vai netiešas, ieskaitot, bet ne tikai, netiešās garantijas par piemērotību pārdošanai 
un piemērotību konkrētam mērķim, ir attiecināmas uz šīs rokasgrāmatas precizitāti, 
uzticamību vai saturu.

Cik to pieļauj piemērojamie tiesību akti, nekādā gadījumā ražotājs nav atbildīgs 
par īpašiem, nejaušiem, netiešiem vai izrietošiem zaudējumiem, vai negūto peļņu, 
uzņēmējdarbību, ieņēmumiem, informāciju, nemateriālām vērtībām vai paredzamiem 
ietaupījumiem.

Importa un eksporta noteikumi
Klienti ievēros attiecīgos eksporta vai importa tiesību aktus un noteikumus, un iegūs 
visas nepieciešamās valdības atļaujas un licences, lai eksportētu, atkārtoti eksportētu 
vai importētu šajā rokasgrāmatā minēto produktu, ieskaitot tā programmatūru un 
tehniskos datus.
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Esiet sveicināti Cat® S60 viedtālrunī
S60 viedtālrunis paredzēts lietošanai ārā, ar funkcijām, lai darbotos sarežģītos apstākļos. Aprīkots ar 
iebūvētu FLIR termokameru, S60 var nodrošināt skaidru termoattēlu un vairāku punktu mērīšanu, kas 
ļauj ar atpakaļejošu darbību noteikt temperatūru attēlā. Tas ir sertificēts ar augstāko nozares izturības 
standartu, IP68, tāpēc to var izmantot 5 metru dziļumā līdz pat 60 minūtēm un uzņemt fotoattēlus un 
ierakstīt video zem ūdens. Skārienekrānam var pieskarties ar slapjiem pirkstiem un cimdos. Tam ir 
pret skrāpējumiem izturīgs stikls, tas nepievelk putekļus, un spēj izturēt kritienu no 1,8 m augstuma.

 
Pamatdarbības

Īsumā par tālruni
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1. Priekšējā kamera

2. Klausules skaļrunis

3. 5 m dziļuma slēdzis

4. Skaļrunis

5. Neseno lietotņu poga

6. Izvēlnes taustiņš

7. Atgriešanās poga

8. Austiņu kontaktligzda

9. USB ports

10. SOS poga

11. Programmējamā poga

12. Ieslēgšanas poga

13. 13 MP kamera

14. Termokamera

15. Mikrofons

16. SIM/SD vāciņa fiksators

17. Kartes vāciņa fiksators

18. Zibspuldze

19. Skaļuma regulēšanas 
poga

5

Piezīme.

Normālas lietošanas laikā, 5 m dziļuma slēdzi (3) jāiestata uz atzīmes  
2 m, nevis 5 m, citādi tiks ietekmēts audio sniegums.

10
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Pogu funkcijas

Ieslēgšanas poga • Nospiediet, lai ieslēgtu mobilo tālruni.
• Nospiediet un turiet, lai atvērtu Tālruņa opciju izvēlni.
• Nospiediet, lai bloķētu vai ieslēgtu ekrānu, ja mobilais tālrunis ir miega režīmā.

Izvēlnes taustiņš • Piespiediet jebkurā laikā, lai atvērtu sākuma ekrānu.
• Izvēlnes pogu turot ilgāk piespiestu, parādīsies Google™ ikona. 
• Lai palaistu Google meklēšanu vai Google Now™, pieskarieties ikonai displejā.
• Lai bloķētu vai ieslēgtu ekrānu, ja mobilais tālrunis ir miega režīmā, 

pieskarieties divas reizes.

Neseno lietotņu 
poga

Piespiediet, lai uzskaitītu nesen lietotās lietotnes.

Atgriešanās poga • Piespiediet, lai atvērtu iepriekšējo ekrānu, kurā strādājāt.
• Izmantojiet, lai aizvērtu ekrāna tastatūru.

Skaļuma 
regulēšanas poga

• Skaļums — piespiediet pogu Skaļāk, lai palielinātu skaļumu, vai pogu Klusāk, 
lai samazinātu skaļumu.

• Ekrānuzņēmums — piespiediet pogas Ieslēgt un Klusāk vienlaicīgi.

• Lai uzreiz fotografētu, kameras lietotnē nospiediet Skaļuma regulēšanas 
pogu. Skaļu regulēšanas pogai ir arī citas funkcijas, kad kameras lietotne 
netiek izmantota.
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Darba sākšana

Nano SIM kartes(-šu) ievietošana

1. Lai piekļūtu SIM/SD kartes slotiem, velciet SIM/SD vāciņa fiksatoru atpakaļ.

2. Ievietojiet nano SIM vienā no SIM kartes slotiem ar zeltītajiem kontaktiem uz leju.

SIM1 kartes slots

reset

IM2 kartes slots

Piezīme. 

 ∙ Ja vēlaties izmantot vairākas SIM kartes, atkārtojiet šo pašu darbību, lai ievietotu citu nano SIM karti.

 ∙ Pirms izņemt nano SIM karti no SIM2 kartes slota, ļoti ieteicams vispirms izņemt atmiņas karti, lai vieglāk 
piekļūtu SIM2 kartes slotam. Pievērsiet uzmanību SIM 2 izņemšanas svirai.

Atmiņas kartes ievietošana

1. Lai piekļūtu SIM/SD kartes slotiem, velciet SIM/SD vāciņa fiksatoru atpakaļ.
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Kartes vāciņa fiksators

2. Ievietojiet microSD atmiņas kartes slotā ar zeltītajiem kontaktiem uz leju.

reset

 

Piezīme. 

 ∙ Lai izņemtu microSD karti, pavelciet atmiņas kartes malu un izņemiet to no slota.

 ∙ Nespiediet microSD karti, jo tas var sabojāt atmiņas karti vai slotu.
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Akumulatora uzlāde

S60 ir iegults akumulators, lai uzlādētu akumulatoru, rīkojieties šādi:

1. Savienojiet USB kabeli, kas nāca komplektā ar mobilo tālruni, ar lādētāju.

Piezīme. 

Lietojiet tikai Cat® apstiprinātus lādētājus un kabeļus. Neapstiprinātas ierīces var sabojāt ierīci vai 
radīt akumulatora eksploziju.

2. Atveriet USB porta vāciņu. Pievienojiet USB kabeli tālruņa USB portam.

Piezīme. 

Esiet uzmanīgs, lai neizmantotu pārmērīgu spēku, pievienojot USB kabeli.

 Pārliecinieties, vai spraudnis ir pareizi novietots. Bojājumus var radīt mēģinājums ievietot 
savienotāju nepareizi, un uz tiem neattiecas garantija.

SOS

3. Savienojiet USB ar attiecīgo maiņstrāvas kontaktdakšu un droši pievienojiet strāvas padeves 
avotam.

4. Kad uzlāde ir pabeigta, noņemiet savienotāju no ierīces un pēc tam noņemiet sienas lādētāju.

Svarīga informācija par akumulatoru 

Ja akumulators ir pilnīgi izlādējies, jūs, iespējams, nevarēsiet ieslēgt savu mobilo tālruni tūlīt pēc tam, 
kad sāksiet akumulatora uzlādi. Ļaujiet akumulatoram pāris minūtes uzlādēties ar izslēgtu telefonu, 
pirms mēģināt to ieslēgt. Šajā periodā ekrānā var nebūt redzama uzlādes animācija.

Laiks, kas nepieciešams, lai uzlādētu akumulatoru, ir atkarīgs no apkārtējās vides temperatūras un 
akumulatora vecuma.

Kad akumulatora jaudas līmenis ir zems, tālrunis atskaņo brīdinājuma signālu un rādīs paziņojumu. Kad 
akumulators ir gandrīz izlādējies, tālrunis automātiski izslēgsies.
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Mobilā tālruņa ieslēgšana

Mobilā tālruņa ieslēgšana

Nospiediet Ieslēgšanas pogu ( ). 
Pirmo reizi ieslēdzot tālruni, jūs redzēsiet sveiciena ekrānu. Lai turpinātu iestatīšanas procesu, 
izvēlieties sev vēlamo valodu un pieskarieties Palaišanas ikonai ( ).

Piezīme. 

Ja personas identifikācijas numura (PIN) aizsardzība ir iespējota jūsu SIM kartē, jums tiks lūgts ievadīt 
PIN pirms sveiciena ekrāna. Wi-Fi vai datu savienojums ir nepieciešams, lai pabeigtu iestatīšanas 
procesu.
Jums tagad tiks piedāvāts pierakstīties ar savu esošo Google kontu, vai arī izveidot jaunu kontu un 
pabeigt iestatīšanas procesu.

Piezīme. 

Jūs varat izlaist konta izveidošanas procesu, lai pabeigtu to citreiz. Google konts ir nepieciešams, lai 
jūsu ierīcē izmantotu dažus no Google piedāvātajiem pakalpojumiem.

Mobilā tālruņa izslēgšana

1. Lai atvērtu Tālruņa opciju izvēlni, nospiediet un turiet Ieslēgšanas pogu.

2. Pieskarieties Izslēgt.

Skārienekrāns

Skārienekrāna darbības

Skāriens: pieskarieties ar pirkstu, lai izvēlētos objektu, apstiprinātu izvēli, vai palaistu lietotni.

Pieskarieties un turiet: nospiediet vienumu ar pirkstgalu un turpiniet spiest, līdz jūsu mobilais tālrunis 
reaģē. Piemēram, lai atvērtu opciju izvēlni aktīvā ekrānā, pieskarieties ekrānam un turiet, līdz parādās 
izvēlne.

Pavilkšana: pārvietojiet pirkstu pāri ekrānam vertikāli vai horizontāli. Piemēram, pavelciet pa kreisi vai 
pa labi, lai pārslēgtos starp attēliem.

Vilkšana: pieskarieties un turiet vajadzīgo objektu ar pirkstu. Velciet objektu uz jebkuru ekrāna daļu.

Jūs varat vilkt ikonu, lai to pārvietotu vai dzēstu.

Sākuma ekrāns

Pēc tam, kad esat pierakstījies, vai arī tad, kad ieslēdzat tālruni, atveras Sākuma ekrāns. Sākuma 
ekrāns ir sākuma punkts, lai piekļūtu visām funkcijām tālrunī. Tas parāda lietotņu ikonas, logrīkus, 
saīsnes un citas funkcijas. Jūs varat pielāgot Sākuma ekrānu ar dažādiem foniem un attēlojot objektus 
pēc izvēles.

Sākuma ekrāna Palaidēja ikona ( ). Pieskarieties, lai skatītu un palaistu instalētās lietotnes (liet.).

Piezīme. 

Ilgāk nospiežot uz tukšas vietas Sākuma ekrānā tiks izveidota saīsne uz fona tapetēm, logrīkiem un 
iestatījumiem.
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Ekrāna bloķēšana un atbloķēšana

Ekrāna bloķēšana

Kad mobilais tālrunis ir ieslēgts, lai bloķētu ekrānu, nospiediet Ieslēgšanas pogu. Kad ekrāns ir 
bloķēts, jūs joprojām varat saņemt ziņas un zvanus.

Ja uz laiku atstājat mobilo tālruni neskartu, tad ekrāns automātiski bloķēsies.

Ekrāna atbloķēšana

Lai pamodinātu ekrānu, nospiediet Ieslēgšanas pogu. Pēc tam pavelciet slēdzenes ikonu ( ) uz 
augšu, lai atbloķētu ekrānu. Ievadiet kombināciju vai PIN kodu, ja nepieciešams.

Lai kameras funkciju izmantotu tieši no nobloķētā ekrāna, pavelciet kameras ikonu ( ) uz augšu, 
tādējādi palaižot kameras lietotni.

Lai Google balss meklēšanas funkciju izmantotu tieši no nobloķētā ekrāna, pavelciet balss 
meklēšanas ikonu ( ) uz augšu, tādējādi palaižot Google balss meklēšanas lietotni.

Piezīme. 

Ja iestatīta ekrāna bloķēšana, jums tiks piedāvāts atbloķēt ekrānu. Sīkāku informāciju skatiet „Mobilā 
tālruņa aizsargāšana ar ekrāna bloķēšanu” 39. lpp.
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Displejs

Displeja izkārtojums

Paziņojumi un statusa informācija

Statusa josla parādās katra ekrāna augšdaļā. Tā parāda paziņojuma ikonas, piemēram, neatbildētu 
zvanu vai saņemtās ziņas (pa kreisi) un tālruņa statusa ikonas, piemēram, akumulatora statusu (labajā 
pusē), kopā ar pašreizējo laiku.

Paziņojumu ikona Statusa ikonas 

Ikony stavu

Izveidots savienojums ar 4G mobilo 
sakaru tīklu

Nav signāla

Izveidots savienojums ar GPRS mobilo 
tīklu

Vibrācijas režīms

Izveidots savienojums ar 3G mobilo 
tīklu

Atrašanās vieta noteikta

Izveidots savienojums ar GPRS mobilo 
tīklu

Akumulatora uzlādes līmenis ir pilns

Izveidots savienojums ar EDGE mobilo 
sakaru tīklu

Akumulators lādējas

Izveidots savienojums ar HSDPA 
mobilo tīklu

FM radio ir ieslēgts

Izveidots savienojums ar HSPA+ 
mobilais tīkls

Lidojuma režīms

Viesabonēšana Izveidots savienojums ar Wi-Fi tīklu

Mobilā tīkla signāla stiprums
Izveidots savienojums ar Bluetooth 
ierīci

Paziņojumu ikonas

Jauns e-pasta ziņojums Neatbildēts zvans

Modinātājs ir iestatīts Skaļrunis ir aktivizēts

Gaidāmais notikums Tālruņa mikrofons ir izslēgts

Notiek datu sinhronizēšana Lejupielādē datus

Problēma ar pierakstīšanos vai 
sinhronizēšanu

Tālrunis ir savienots, izmantojot USB 
kabeli

Ekrānuzņēmums ir notverts Jauna īsziņa

Austiņas ir pieslēgtas
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Paziņojumu panelis

Mobilais tālrunis paziņos, kad saņemat jaunu ziņu vai ir ienākošs notikums. Paziņojumu panelī 
redzama informācija arī par modinātāju un iestatījumiem. Lai redzētu bezvadu tīkla operatoru, vai lai 
apskatītu ziņu, atgādinājumu vai notikuma paziņojumu, atveriet paziņojumu paneli.

Paziņojumu paneļa atvēršana

1. Kad jauna paziņojuma ikona parādās paziņojumu joslā, pieskarieties paziņojumu joslai un pēc tam 
velciet uz leju, lai atvērtu paziņojumu paneli.

2. Pieskarieties paziņojumam, lai atvērtu attiecīgo lietotni.

Paziņojumu paneļa aizvēršana

Lai tieši aizvērtu paziņojumu (bez apskates), vienkārši pieskarieties un turiet šo paziņojumu, un velciet 
to pa kreisi/pa labi no ekrāna.

Lai aizvērtu paziņojumu paneli, slidiniet no paneļa apakšas uz augšu.

Saīsņu ikonas

Jauna ekrāna vienuma pievienošana

1. Lai apskatītu visas lietotnes, Sākuma ekrānā pieskarieties .

2. Lai pievienotu vienumu, velciet lietotnes ikonu uz konkrēto Sākuma ekrānu.

Ekrāna vienuma pārvietošana

1. Pieskarieties un turiet lietotnes ikonu Sākuma ekrānā līdz ikona paplašinās.

2. Nepaceļot pirkstu, velciet ikonu uz vēlamo vietu ekrānā, un pēc tam atlaidiet to.

Piezīme. 
Ir jābūt pietiekami daudz vietai, lai ikona ietilptu uz pašreizējā Sākuma ekrāna paneļa.

Ekrāna vienuma noņemšana

1. Pieskarieties un turiet lietotnes ikonu Sākuma ekrānā līdz ikona paplašinās.

2. Nepaceļot pirkstu, velciet šo objektu uz Noņemt. Pēc tam atlaidiet pirkstu, lai noņemtu to no 
Sākuma ekrāna.

3. Varat arī atinstalēt lietotnes, veicot 1. un 2. darbību, un pēc velkot lietotni uz Atinstalēt ekrāna 
augšpusē.
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Logrīki

Logrīki ļauj priekšskatīt vai izmantot lietotni. Jūs varat izvietot logrīkus uz Sākuma ekrāna kā ikonas vai 
priekšskatījuma logus. Vairāki logrīki ir instalēti tālrunī pēc noklusējuma. Vairāk logrīkus var lejupielādēt 
no Google Play.
 
Logrīku pievienošana

1. Pieskarieties Sākuma ekrānam un turiet to nospiestu.

2. Lai apskatītu pieejamos logrīkus, pieskarieties LOGRĪKI.

3. Lai pievienotu vienumu, velciet vēlamo logrīku uz konkrēto Sākuma ekrānu.

Logrīka noņemšana

1. Pieskarieties un turiet logrīka ikonu Sākuma ekrānā līdz ikona paplašinās.

2. Nepaceļot pirkstu, velciet šo objektu uz Noņemt. Pēc tam atlaidiet pirkstu, lai noņemtu to no 
Sākuma ekrāna.

Mapes

Mapes veidošana

Velciet lietotnes ikonu vai saīsni un atlaidiet to virs citām lietotnēm.

Mapes pārdēvēšana

1. Pieskarieties mapei, lai to atvērtu.

2. Mapes virsrakstjoslā ievadiet jauno mapes nosaukumu.

3. Kad pabeidzat, nospiediet Atgriešanās pogu.

Fona tapetes

Fona tapešu maiņa

1. Pieskarieties Sākuma ekrānam un turiet to nospiestu.

2. Pieskarieties FONA TAPETES.

3. Ritiniet pa pieejamām opcijām, lai iestatītu fona tapeti pēc jūsu izvēles.

4. Lai iestatītu vēlamo fona tapeti kā Sākuma ekrāna tapeti, pieskarieties Iestatīt fona tapeti.



Cat® S60 viedtālruņa lietotāja rokasgrāmata10

Mediju pārsūtīšana uz un no mobilā tālruņa

Pārsūtiet visu savu iecienītāko mūziku un attēlus starp jūsu mobilo tālruni un datoru Media Device 
MTP režīmā.

1. Pieslēdziet mobilo tālruni datoram, izmantojot USB kabeli.

2. Velciet uz leju, lai atvērtu paziņojumu paneli, kur būs redzamas USB savienojuma iespējas. Pēc tam 
pieskarieties Failu pārsūtīšana, lai aktivizētu MTP režīmu.

3. Tālrunim jāparādās kā noņemamai ierīcei, kas parāda tālruņa iekšējo krātuvi, un, ja ir ievietota 
atmiņas karte, tad būs redzama arī microSD karte. Kopējiet vēlamos failus uz tālruni.

Piezīme.
Ja izmantojat MAC jums būs nepieciešams lejupielādēt draiverus: http://www.android.com/
filetransfer/

Lidojuma režīma izmantošana

Dažās vietās var būt nepieciešams izslēgt tālruņa bezvadu savienojumus. Lai nebūtu jāizslēdz tālrunis, 
jūs varat iestatīt Lidojuma režīmu.

1. Nospiediet un turiet Ieslēgšanas pogu.

2. Pieskarieties Lidojuma režīms opciju izvēlnē.

Vai izmantojat lietotni Iestatījumi, piekļūstiet izvēlnei Vairāk un slidiniet Lidojuma režīma slēdzi pa 
labi ( ), lai iespējotu funkciju.
Lidojuma režīmam var piekļūt arī Sākuma ekrānā pavelkot uz leju paziņojumu paneli.
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Tālrunis
Ir vairāki veidi, kā piezvanīt. Jūs varat sastādīt numuru, izvēlieties numuru jūsu kontaktu sarakstā, 
tīmekļa vietnē, vai arī no dokumenta, kurā ir tālruņa numurs. Kad jums zvana, jūs varat vai nu atbildēt 
uz ienākošajiem zvaniem, vai nosūtīt tos uz savu balss pastkasti. Jūs varat arī izveidot konferences 
zvanus ar vairākiem dalībniekiem.

Piezīme.
Sazinieties ar tīkla operatoru, lai uzzinātu, vai jūsu abonements atbalsta konferences zvanus, un cik 
dalībniekus varat pievienot.

Zvana veikšana

Lai veiktu zvanu, jūs varat izmantot tālruņa lietotni, vai izvēlieties numuru no Kontakti vai zvanu 
žurnāla.
Kad zvanāt, jūs varat nospiest Izvēlnes taustiņu, lai atgrieztos sākuma ekrānā un izmantotu citas 
funkcijas. Lai atgrieztos izsaucēja ekrānā, velciet paziņojumu joslu uz leju un pieskarieties Pašreizējais 
zvans.

Zvanīšana ar numuru sastādītāju

1. Sākuma ekrānā pieskarieties . Pēc tam pieskarieties , lai atvērtu numuru sastādītāju.

2. Pieskarieties atbilstošiem ciparu taustiņiem, lai ievadītu tālruņa numuru.

Padoms: mobilais tālrunis atbalsta SmartDial funkciju, tas ir, tad, kad jūs pieskarieties numuru 
sastādītājam, tālrunis automātiski meklē starp jūsu kontaktiem un uzskaita atbilstošos rezultātus, 
balstoties uz precizitāti. Aizveriet tastatūru, lai skatītu vairāk iespējamo atbilstību.

3. Pēc numura ievadīšanas vai kontakta izvēlēšanās pieskarieties . 

Zvanīšana no Kontakti

1. Lai atvērtu kontaktu sarakstu, Sākuma ekrānā pieskarieties  > Kontakti ( ). Ja jūs jau esat 
numura sastādītājā, pieskarieties cilnei , lai atvērtu kontaktu sarakstu.

2. Sarakstā, pieskarieties kontaktam, kuram vēlaties zvanīt.

3. Lai zvanītu kontaktam, pieskarieties tālruņa numuram.

Zvanīšana no Zvanu žurnāla

1. Pieskarieties  > Tālrunis ( ) > cilnei . Redzēsiet pēdējo zvanu sarakstu. Ja nevarat atrast 
vēlamo kontaktu, pieskarieties Skatīt visu vēsturi, lai apskatītu visu zvanu vēsturi.

2.Lai veiktu zvanu, sarakstā pieskarieties kontaktam un pieskarieties .
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Atbildēšana un noraidīšana

Kad saņemat zvanu, ienākošo zvanu ekrāns atveras ar zvanītāja numuru, un jebkuru papildu 
informāciju par zvanītāju, ko esat ievadījis Kontaktos.

• Lai atbildētu uz zvanu, pieskarieties  un velciet to pa labi ( ).

• Lai noraidītu zvanu, pieskarieties  un velciet to pa kreisi ( ).
• Lai noraidītu un nosūtītu īsziņu tieši zvanītājam, pieskarieties  un velciet to uz augšu ( ) un 

izvēlieties kādu no pieejamajām veidnes īsziņas iespējām vai pieskarieties Uzrakstīt savu..., lai 
izveidotu savu ziņu.

Piezīme.

Kad pieskarsieties , tas no ekrāna pazudīs.

Zvana beigšana

Lai noliktu klausuli, zvana laikā pieskarieties .

Citas darbības zvana laikā

Konferences zvana veikšana

Ja saņemat jaunu zvanu, kamēr jau atbildāt uz zvanu, jūs varat savienot otru zvanu ar zvanu, uz kuru 
pašlaik atbildāt. Šī funkcija ir zināma kā konferences zvans. Jūs varat arī izveidot konferences zvanu ar 
vairākiem zvanītājiem.

Piezīme.
Sazinieties ar tīkla operatoru, lai uzzinātu, vai jūsu abonements atbalsta konferences zvanus, un cik 
dalībniekus varat pievienot.

1. Lai sāktu konferences zvanu, sastādiet pirmās personas numuru, kam piezvanīt un pieskarieties  , 
lai veiktu zvanu.

2. Kamēr atbildāt uz to zvanu, pieskarieties  un ievadiet tās personas tālruņa numuru, kuru vēlaties 
iesaistīt sarunā.

3. Pieskarieties , vai atlasiet kādu no sava Zvanu žurnāla vai Kontaktiem. Pirmā saruna tiek 
automātiski aizturēta.

4. Kad papildu persona pievienota, pieskarieties .

5. Lai pievienotu vairāk cilvēku, pieskarieties  un atkārtojiet 2. un 4. darbību.

6. Lai beigtu konferences zvanu un visus atvienotu, pieskarieties .

Pārslēgšanās starp zvaniem

Ja saņemat jaunu zvanu, kamēr runājat ar citu zvanītāju, jūs varat pārslēgties no viena zvana uz otru.

1. Kad vienlaicīgi atbildat uz diviem zvaniem, pieskarieties ekrāna kreisajam apakšējam stūrim, lai 
redzētu kontakta vārdu vai tālruņa numuru.

2. Pašreizējā saruna tiek aizturēta, un ir izveidots savienojums ar otru zvanu.
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Kontakti
Lietotne Kontakti ļauj saglabāt un pārvaldīt informāciju, piemēram, jūsu kontaktu tālruņa numurus un 
adreses. Pēc tam, kad saglabājat kontaktinformāciju mobilajā tālrunī, tas sniedz jums ērtu piekļuvi 
cilvēkiem ar kuriem vēlaties sazināties.

Lietotnes Kontakti atvēršana

Ja jums ir jauns mobilais tālrunis un vēl neesat pievienojis nevienu kontaktu, Kontakti rāda ziņojumu 
ar padomiem par to, kā sākt pievienot kontaktus jūsu mobilajā tālrunī.

Lai atvērtu lietotni, rīkojieties šādi:

• Pieskarieties  un pēc tam Kontakti ( ). Lai atvērtu kontaktu sarakstu, pieskarieties cilnei 
VISI KONTAKTI.

• Sākuma ekrānā pieskarieties , pēc tam pieskarieties cilnei , lai atvērtu kontaktu sarakstu.

Visi jūsu kontakti tiek parādīti alfabētiskā secībā ritināmā sarakstā.

Kontaktu kopēšana

Jūs varat kopēt kontaktus no SIM kartes vai iekšējās atmiņas.

1. Kontaktu sarakstā, pieskarieties  > Importēt/eksportēt. 

2. Rīkojieties šādi:

• lai importētu kontaktus no SIM kartes:

Lai importētu visus kontaktus, pieskarieties Pārvaldīt SIM kartes kontaktus >  > Importēt 
visu.

•  Lai importētu kontaktus no iekšējās atmiņas: 
Pieskarieties Importēt no .vcf faila. Lai importētu kontaktus, atlasiet vietu, kur importēt 
kontaktus un pieskarieties *.vcf failam.

Kontaktu dublēšana

Jūs varat kopēt kontaktus uz SIM karti vai iekšējo atmiņu.

1. Kontaktu sarakstā, pieskarieties  > Importēt/eksportēt.

2. Rīkojieties šādi:

• lai eksportētu kontaktus uz SIM karti:

Lai kopētu visus kontaktus, pieskarieties Eksportēt uz SIM karti.

• Lai eksportētu kontaktus uz iekšējo atmiņu:

Pieskarieties Eksportēt .vcf failu. Atlasiet vietu, kur saglabāt kontaktus un pieskarieties 
SAGLABĀT.

Kontakta pievienošana

1. Lai pievienotu jaunu kontaktu, Kontaktu sarakstā, pieskarieties .

2. Ievadiet kontakta vārdu, un tad pievienojiet sīkāku informāciju, piemēram, tālruņa numuru vai 
adresi.

3. Kad esat pabeidzis, pieskarieties , lai saglabātu kontaktinformāciju.
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Kontakta pievienošana izlasei

1. Pieskarieties kontaktam, kuru vēlaties pievienot izlasei.

2. Pieskarieties  blakus vārdam, un ikona kļūst balta ( ).

Kontakta meklēšana

1. Lai meklētu kontaktu, Kontaktu sarakstā, pieskarieties .

2. Ievadiet meklējamā kontakta vārdu. Kamēr jūs rakstāt, kontakti ar atbilstošiem nosaukumiem 
parādās zem meklēšanas lodziņa.

Kontakta rediģēšana

Jūs vienmēr varat veikt izmaiņas informācijā, ko esat saglabājis par kontaktu.

1. Kontaktu sarakstā, pieskarieties kontaktam, kura informāciju vēlaties rediģēt.

2. Pieskarieties .

3. Veiciet vēlamās izmaiņas kontaktinformācijā, un pēc tam pieskarieties . Lai atceltu visas 
izmaiņas, ko veicāt kontaktinformācijā, nospiediet Atgriešanās pogu.

Sazināšanās ar saviem kontaktiem

No Visi kontakti vai Izlase cilnes jūs varat ātri piezvanīt vai nosūtīt īsziņu (SMS) vai multivides ziņojumu 
(MMS) uz kontakta noklusēto tālruņa numuru. Jūs varat arī atvērt detaļas, lai apskatītu sarakstu ar 
visiem veidiem, kā varat sazināties ar šo kontaktu. Šajā sadaļā aprakstīts, kā sazināties ar kontaktu, 
kad apskatāt savu kontaktu sarakstu.

Sazināšanās ar kontaktu

1. Kontaktu sarakstā, pieskarieties kontaktam ar kuru vēlaties sazināties.

2. Kontakta informācijas ekrānā, jūs varat rīkoties šādi:

• lai veiktu zvanu, pieskarties tālruņa numuram.

• Lai nosūtītu ziņu, pieskarties .

Kontakta dzēšana  

1. Kontaktu sarakstā, pieskarieties kontaktam, kuru vēlaties dzēst.

2. Pieskarieties  > Dzēst.

3. Lai apstiprinātu kontakta izdzēšanu, pieskarieties Labi.
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Ekrāna tastatūras izmantošana

Tastatūras paneļa attēlošana

Lai ievadītu tekstu, izmantojiet ekrāna tastatūru. Dažas lietotnes tastatūru atver automātiski.
Citās, pieskarieties teksta laukam, lai atvērtu tastatūru.
Lai atvērtu tastatūru, pieskarieties vietai, kur vēlaties rakstīt tekstu. Lai paslēptu tastatūru, nospiediet 
Atgriešanās pogu.

Ainavas tastatūras izmantošana

Ja tastatūra jums šķiet neērta vai grūti izmantojama, pavērsiet savu mobilo tālruni uz sāniem. Ekrānā 
parādīsies tastatūra ainavas orientācijā, nodrošinot jūs ar plašāku tastatūras izkārtojumu.

Tastatūras iestatījumu pielāgošana

1. Pieskarieties  > Iestatījumi ( ) > Valoda un ievade.

2. Rīkojieties šādi:

• lai pielāgotu Google tastatūras iestatījumus, pieskarieties Google tastatūra.

• Lai pielāgotu Google balss ievades iestatījumus, pieskarieties Google balss ievade.

Wi-Fi
Lai izmantotu Wi-Fi savā mobilajā tālrunī, jums nepieciešama piekļuve bezvadu piekļuves punktiem 
(tīklājiem). Šķēršļi, kas bloķē Wi-Fi signālu, samazinās tā spēku.

Wi-Fi ieslēgšana un savienojuma izveide ar bezvadu tīklu

1. Pieskarieties  > Iestatījumi ( ).

2. Sadaļā Bezvadu tīkli, pieskarieties Wi-Fi un slidiniet slēdzi pa labi( ), lai iespējotu funkciju.

3. Tiks parādīts saraksts ar atrastajiem Wi-Fi tīkliem. Izvēlieties Wi-Fi tīklu, ar kuru izveidot 
savienojumu.

4. Ja atlasīsiet atvērtu tīklu, tiksiet automātiski savienots ar to. Ja izvēlaties tīklu, kas ir nodrošināts un 
veidojat savienojumu ar to pirmo reizi, ievadiet paroli, un pēc tam pieskarieties SAVIENOT.

Piezīme.
Ja veidojat savienojumu ar nodrošinātu bezvadu tīklu, ko jau esat izmantojis, jums netiks piedāvāts 
ievadīt paroli vēlreiz, ja vien jūs neesat savā mobilajā tālrunī atiestatījis noklusējuma iestatījumus vai 
Wi-Fi parole ir bijusi nomainīta.

Padoms: lai pievienotu jaunu Wi-Fi tīklu, Wi-Fi iestatījumu ekrānā pieskarieties  > Pievienot tīklu.
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SMS un MMS

Ziņojumapmaiņas atvēršana

Lai atvērtu lietotni, rīkojieties šādi:

• Sākuma ekrānā pieskarieties .

• Pieskarieties  > Ziņojumapmaiņa ( ).

Īsziņas veidošana un sūtīšana

Atveras logs, kurā varat izveidot jaunu ziņu vai atvērt pastāvīgo ziņu pavedienu.

1. Pieskarieties  , lai sāktu jaunu īsziņu vai multiziņu, vai pieskarieties esošam ziņojumu 
pavedienam, lai to atvērtu.

2. Ievadiet tālruņa numuru Kam laukā. Ievadot tālruņa numuru, parādās atbilstīgi kontakti. Jūs varat 
pieskarties ieteiktam saņēmējam vai turpināt ievadīt tālruņa numuru.

3. Pieskarieties teksta lodziņam, lai sāktu rakstīt ziņu.

 Ja nospiežat Atgriešanās pogu, kamēr rakstāt ziņu, tā tiek saglabāta kā melnraksts jūsu ziņojumu 
sarakstā. Pieskarieties ziņai, lai atsāktu rakstīšanu.

4. Kad esat beidzis, pieskarieties . 

Piezīme. 
Atbildes parādās logā. Kad jūs apskatāt un nosūtāt papildu ziņas, veidojas ziņu pavediens.

Mutivides ziņojumu veidošana un sūtīšana

1. Ziņojumapmaiņas ekrānā pieskarieties .

2. evadiet tālruņa numuru Kam laukā vai pieskarieties  , lai pievienotu tālruņa numuru no 
KONTAKTU saraksta.

3. Pieskarieties teksta lodziņam, lai sāktu rakstīt ziņu.

4. Pieskarieties  > Pievienot tēmu, lai pievienotu ziņas tēmu.

5. Ievadiet tēmu.

Jūsu mobilais tālrunis tagad ir multimediju ziņu režīmā.

6. Pieskarieties  un atlasiet mediju faila tipu, ko pievienot ziņai.

7. Kad esat beidzis, pieskarieties . 
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Ziņojuma atvēršana un atbildēšana uz to

1. Ziņojumu sarakstā pieskarieties īsziņu vai multivides ziņojumu pavedienam, lai to atvērtu.

2. Nospiediet teksta lodziņu, lai rakstītu savu ziņu.

3. Pieskarieties . 

Ziņojumu iestatījumu pielāgošana

Ziņojumu sarakstā, pieskarieties  > Iestatījumi, lai pielāgotu ziņu iestatījumus. Izvēlieties no:

• SMS iespējots: norādīt noklusējuma SMS lietotni.

• Dzēst vecos ziņojumus: atzīmējiet šo izvēles rūtiņu, lai izdzēstu vecos ziņojumus, kad sasniegts 
limits.

• Īsziņas ierobežojums: iestatīt maksimālo īsziņas ierobežojumu katrai sarunai.

• Multivides ziņojuma ierobežojums: iestatīt maksimālo MMS ierobežojumu katrai sarunai.

• Piegādāt atskaites SIM1/SIM2: atzīmējiet šo izvēles rūtiņu, lai pieprasītu piegādes atskaiti katram 
nosūtītajam ziņojumam no SIM kartes(-ēm).

• Ziņojuma veidne: rediģēt ziņojuma veidni.

• Pārvaldīt SIM1 kartes ziņojumus: pārvaldīt SIM1 kartes ziņojumus.

• SMS derīguma periods SIM1/SIM2: iestatīt SMS derīguma periodu SIM kartei(-ēm).

• SMS paraksts: atzīmējiet šo izvēles rūtiņu, lai pievienotu savu pielāgoto parakstu katram 
nosūtītajam ziņojumam no SIM kartes(-ēm).

• Rediģēt SMS parakstu: rediģēt pielāgoto parakstu.

• Ziņojuma nosūtīšana grupai: atzīmējiet šo izvēles rūtiņu, lai izmantot MMS un nosūtītu vienu 
ziņojumu vairākiem saņēmējiem.

• Piegādes atskaites: atzīmējiet šo izvēles rūtiņu, lai pieprasītu piegādes atskaiti katram nosūtītajam 
ziņojumam.

• Lasīšanas atskaites: atzīmējiet šo izvēles rūtiņu, lai pieprasītu lasīšanas atskaiti katram nosūtītajam 
ziņojumam.

• Autom. atgūšana: atzīmējiet šo izvēles rūtiņu, lai automātiski atgūtu ziņojumus.

• Viesabonēšanas autom. atgūšana: atzīmējiet šo izvēles rūtiņu, lai automātiski atgūtu ziņojumus 
viesabonēšanas laikā.

• MMS derīguma periods SIM1/SIM2: iestatīt MMS derīguma periodu SIM kartei(-ēm).

• Paziņojumi: atzīmējiet šo izvēles rūtiņu, lai attēlotu paziņojumu par jaunu ziņojumu statusa joslā.

• Skaņa: iestatīt jauna ziņojuma signālu.

• Vibrācija: atzīmējiet šo izvēles rūtiņu, lai saņemot jaunus ziņojums, ierīce vibrētu.

• Iestatīt SIM1/SIM2 smsc numuru: iestatīt SMSC numuru SIM kartei(-ēm).

• Iespējot WAP PAŠPIEGĀDES pakalpojumu: atzīmējiet šo izvēles rūtiņu, lai iespējotu pakalpojuma 
ziņojuma saņemšanu.
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Bluetooth
Jūsu mobilajā tālrunī ir Bluetooth, kas ļauj jums izveidot bezvadu savienojumu ar citām Bluetooth 
ierīcēm, lai jūs varētu koplietot failus ar saviem draugiem, izmanot brīvroku sistēmu ar Bluetooth 
austiņām vai pat pārsūtīt fotoattēlus no jūsu tālruņa uz datoru.
Ja jūs izmantojat Bluetooth, atcerieties nepārsniegt 10 metru attālumu no citām Bluetooth ierīcēm. 
Ņemiet vērā, ka, piemēram, sienas vai elektroniskas iekārtas var traucēt Bluetooth savienojumu.

Bluetooth ieslēgšana

1. Pieskarieties  > Iestatījumi ( ).

2. Sadaļā Bezvadu tīkli, pieskarieties Bluetooth un slidiniet slēdzi pa labi ( ), lai iespējotu funkciju.

 Kad Bluetooth ir ieslēgts, Bluetooth ikona parādās paziņojumu joslā.

Savienošana pārī un Bluetooth ierīces pieslēgšana

Bluetooth ļauj:

• izmantot brīvroku Bluetooth ierīci;

• izmantot mono vai stereo Bluetooth austiņas;

• attāli pārvaldīt to, kas tiek atskaņots Bluetooth austiņās.

Pirms Bluetooth izmantošanas jums ir jāsavieno pārī savs mobilais tālrunis ar citu Bluetooth ierīci, 
šādi:

1. Pārliecinieties, ka jūsu mobilajā tālrunī ir iespējota Bluetooth funkcija.

2. Jūsu mobilais tālrunis tad meklēs Bluetooth ierīces diapazonā (vai pieskarieties  > Atjaunot).

3. Pieskarieties ierīcei, kuru vēlaties savienot pārī ar savu mobilo tālruni. 

4. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pabeigtu savienojuma izveidi.

Piezīme.
Tiklīdz partnerība ir izveidota, pieslēdzoties šai Bluetooth ierīcei vēlreiz vairs nebūs nepieciešams 
ievadīt paroli.

Failu sūtīšana, izmantojot Bluetooth

Izmantojot Bluetooth, jūs varat koplietot attēlus, video vai mūzikas failus ar savu ģimeni un draugiem.
Lai nosūtītu failus izmantojot Bluetooth, rīkojieties šādi:

1. Pieskarieties failam, kas jānosūta.

2. Pieskarieties  > Bluetooth, un pēc tam izvēlieties pārī savienotu ierīci.
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Bluetooth ierīces atvienošana vai savienojuma pārtraukšana

1. Pieskarieties  > Iestatījumi ( ).

2. Bezvadu tīkli un tīkli, pieskarieties Bluetooth.

3. Savienotās ierīces opcijā pieskarieties  un pēc tam pieskarieties AIZMIRST, lai apstiprinātu 
atvienošanu..

Fotografēšana un video uzņemšana
Kamera ir kameras un videokameras apvienojums, ko jūs varat izmantot, lai uzņemtu un kopīgotu 
attēlus un video.

Kameras atvēršana

Lai atvērtu lietotni, rīkojieties šādi:

• Sākuma ekrānā pieskarieties .

• Pieskarieties   > Kamera ( ).

Nospiediet Atgriešanās pogu vai pieskarieties Izvēlnes taustiņam, lai aizvērtu kameru.

Fotografēšana

1. Pieskarieties  > Kamera ( ). 
Pēc noklusējuma, tas ir Kameras režīmā. Citādi pieskarieties  , lai pārslēgtos uz Kameras 
režīmu.

Lai pārslēgtos starp priekšējo un 13MP kameru, pieskarieties attiecīgi  un .

2. Fotoattēlu uzņemšanas ekrānā izveidojiet savu fotoattēlu.

• Pieskarieties ekrānam, lai fokusētos uz konkrētu vietu ekrānā.

• Savelciet, lai tuvinātu/tālinātu fotoattēlu.

• Pieskarieties , lai mainītu kameras iestatījumus.

3. Pieskarieties , lai uzņemtu fotoattēlu.

Piezīme. 
Kad esat kameras lietotnē, varat arī nospiest pogas Skaļāk un Klusāk, lai uzņemtu fotoattēlus.

Fotoattēlu skatīšana

Lai skatītu fotoattēlus, jūs varat:

• kad esat kameras skatā, pieskarieties pēdējā uzņemtā fotoattēla sīktēlam līdzās  taustiņam.

Piezīme. 

Lai atgrieztos Kameras skatā, nospiediet Atgriešanās pogu vai velciet pa kreisi, līdz atkal parādās 
veikt ekrānuzņēmumu.

• Pieskarieties  > Fotoattēli ( ), lai skatītu visus fotoattēlus un video.
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Fotoattēlu rediģēšana un koplietošana

Kad pārlūkojat savus fotoattēlus, ir pieejamas šādas iespējas:

• Rediģēt: pieskarieties  un rediģējiet fotoattēlus ar plašām iespējām.

• Koplietot: pieskarieties  un koplietojiet jūsu fotoattēlus, izmantojot dažādas programmas, kas 
pieejamas ierīcē.

• Dzēst: pieskarieties , lai dzēstu fotoattēlus, kas vairs nav nepieciešami.

Video uzņemšana

1. Pieskarieties  > Kamera ( ).

2. Pieskarieties  un atlasiet , lai pārslēgtos uz Video režīmu.

Piezīme. 

Lai pārslēgtos starp priekšējo un 13MP kameru, pieskarieties attiecīgi  un .

3. Pieskarieties , lai sāktu ierakstīšanu.

4. TIerakstīšanas laikā, rīkojieties šādi:

• savelciet, lai tuvinātu/tālinātu fotoattēlu.

• Pieskarieties , lai apturētu ierakstīšanu. Lai atsāktu ierakstīšanu, pieskarieties .

• Pieskarieties ekrānam, lai uzņemtu fotoattēlu.

5. Pieskarieties , lai pārtrauktu uzņemšanu.

Video skatīšanās

Kad esat ierakstījis video, pieskarieties pēdējā uzņemtā video sīktēlam līdzās  taustiņam. 
Pieskarieties , lai atskaņotu video.

Panorāmas fotoattēla uzņemšana

1. Pieskarieties  > Kamera ( ).

2. Pieskarieties  un atlasiet , lai pārslēgtos uz panorāmas režīmu.

3. Pieskarieties , lai sāktu uzņemšanu.

4. Nosakiet virzienu. Pēc tam lēnām virziet ierīci vēlamajā virzienā (pa kreisi vai pa labi).

5. Kad fotografēšana sasniedz galapunktu, panorāmas fotoattēla uzņemšana beidzas. Lai manuāli 
pārtrauktu uzņemšanu, pieskarties .
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Fotoattēlu izmantošana

Jūsu Fotoattēlu lietotne var automātiski meklēt attēlus un video, kas saglabāti tālrunī vai atmiņas 
kartē. Izvēlieties albumu/mapi un rādiet kā slaidrādi vai izvēlētus objektus, lai koplietotu ar citām 
lietotnēm.

Fotoattēlu atvēršana

Pieskarieties  > Fotoattēli ( ), lai atvērtu lietotni. Fotoattēlu lietotne kategorizē attēlus un video 
pēc uzglabāšanas vietas un saglabā šos failus mapēs. Pieskarieties mapei, lai skatītu tās attēlus vai 
video.

Fotoattēlu skatīšana

1. Fotoattēlos, pieskarieties mapei, kurā ir attēli, ko vēlaties skatīt.

2. Pieskarieties attēlam, lai skatītu to pilnekrāna režīmā. Skatot attēlu pilnekrāna režīmā, pavelciet 
attēlu pa kreisi vai pa labi, lai apskatītu iepriekšējo vai nākamo attēlu.

3. Lai tuvinātu attēlu, pārvietojiet divus pirkstus prom vienu no otra vietā uz ekrāna, kuru vēlaties 
tuvināt. Tālummaiņas režīmā, pavelciet pirkstu uz augšu vai uz leju un pa kreisi vai pa labi.

Padoms: attēlu skatītājs atbalsta automātiskās rotācijas funkciju. Kad jūs pagriežat mobilo tālruni, 
attēls pats pielāgo rotāciju.

Attēla apgriešana Fotoattēlos

1. Skatot attēlu, pieskarieties  > . 

2. Pieskarieties Apgriezt un izmantojiet apgriešanas rīku, lai izvēlētos attēla daļu, ko apgriezt.

• Velciet no apgriešanas rīka iekšpuses, lai to pārvietotu.

• Velciet apgriešanas rīka malu vai stūri, lai mainītu attēla lielumu.

3. Pieskarieties  > SAGLABĀT, lai saglabātu apgriezto attēlu.

• Lai atceltu izmaiņas, nospiediet Atgriešanās pogu un pieskarieties ATCELT.

Padoms: izmaiņas varat arī atcelt, pieskaroties  > ATCELT.
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Termokameras izmantošana

Piezīme.
Temperatūra, ko norāda Cat S60 vienmēr ir aprēķināta aptuveni, tāpēc to nevar uzskatīt par precīzu 
mērījumu.

Uzrādīto temperatūru ietekmē daudzi faktori, jo īpaši objekta izstarošanas spēja un attālums līdz 
objektam. Temperatūru var ietekmēt diennakts laiks, laika apstākļi vai citi auksti vai karsti priekšmeti, 
kas atrodas tuvumā, un atspīd no objekta.

Termokameras atvēršana

Lai atvērtu lietotni, rīkojieties šādi:

• Sākuma ekrānā pieskarieties .

• Pieskarieties  > MyFLIR ( ).

Nospiediet Atgriešanās pogu vai pieskarieties Izvēlnes taustiņam, lai aizvērtu kameru.

Fotografēšana

1. Pieskarieties  > MyFLIR ( ). 

Pēc noklusējuma, tas ir Fotoattēla režīmā. Lai pārslēgtos uz Fotoattēla režīmu, pieskarieties  un 
atlasiet .

2. Fotoattēlu uzņemšanas ekrānā izveidojiet savu fotoattēlu.

• Lai mainītu krāsu gammu, pieskarieties .

• Lai mainītu kameras iestatījumus, pieskarietiess .

• Lai pievienotu punktu mērīšanas režīmu, pieskarieties .

• Lai manuāli kalibrētu attēlu .

3. Pieskarieties , lai uzņemtu fotoattēlu.

Video uzņemšana

1. Pieskarieties  > MyFLIR ( ).

2. Lai pārslēgtos uz Video režīmu, pieskarieties  un atlasiet .

3. Lai sāktu ierakstīšanu, pieskarieties . Lai pārtrauktu ierakstīšanu, pieskarieties .

Panorāmas fotoattēla uzņemšana

1. Pieskarieties  > MyFLIR ( ).

2. Lai pārslēgtos uz Panorāmas režīmu, pieskarieties  un atlasiet .

3. Lai sāktu uzņemšanu, pieskarieties .

4. Nosakiet virzienu. Pēc tam lēnām virziet ierīci vēlamajā virzienā (pa kreisi vai pa labi).

5. Kad fotografēšana sasniedz galapunktu, panorāmas fotoattēla uzņemšana beidzas. Lai manuāli 
pārtrauktu uzņemšanu, pieskarties .
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Intervālu video uzņemšana

1. Pieskarieties  > MyFLIR ( ).

2. Lai pārslēgtos uz Intervālu uzņemšanas režīmu, pieskarieties  un atlasiet .

3. Lai atvērtu Intervālu uzņemšanas iestatījumu izvēlni, pieskarieties . Pēc tam konfigurējiet 
nepieciešamos iestatījumus.

4. Lai sāktu ierakstīšanu, pieskarieties . Lai pārtrauktu ierakstīšanu, pieskarieties .

Uzņemto fotoattēlu un ierakstīto video skatīšana

Lai atvērtu pēdējo uzņemto fotoattēlu vai ierakstīto video, pieskarieties sīktēlam ekrāna apakšējā 
labajā stūrī.

• Lai pārslēgtos uz Bibliotēkas skatu, pieskarieties .

• Lai apskatītu iepriekšējo/nākamo fotoattēli, velciet pa kreisi/pa labi.

• Lai atskaņotu video, pieskarieties .

• Lai rediģētu fotoattēlu, pieskarieties . Pēc tam pieskarieties , lai pārslēgtos uz punktu 
mērīšanas režīmu vai pieskarieties , lai mainītu krāsu gammu. Kad pabeidzāt, pieskarieties , lai 
saglabātu izmaiņas.

• Pieskarieties  un koplietojiet atlasīto failu, izmantojot dažādas lietotnes, kas pieejamas ierīcē.

• Lai dzēstu atlasīto failu, pieskarieties . Pēc tam pieskarieties Labi, lai apstiprinātu izdzēšanu.

• Lai apskatītu detalizētu informāciju par ierakstīto failu, tajā skaitā, datumu, laiku, krāsu gammu, 
temperatūru, izstarošanas spēju, pieskarieties .

• Lai palaistu FLIR Tools, ko var izmantot attēlu apskatei un rediģēšanai, pieskarietie . Ja šī 
lietotne nav instalēta, atvērsies Google Play veikals, kas ļaus lietotājam lejupielādēt FLIR Tools 
Mobile lietotni.

REGULĒŠANA 
Kamerā iebūvēts mehānisks slēgs, kas periodiski aktivizējas un ļauj termokamerai veikt kalibrēšanu 
vai attēla atsvaidzināšanu.
Kad slēgs aktivizējas, attēls sastings uz neilgu laiku.
Slēga mērķis ir ļaut kamerai nodrošina labāka attēla uzņemšanu. S60 regulāri un automātiski veic 
regulēšanu. Ņemiet vērā, ka tad, kad Punktu mērīšana ir ieslēgta, regulēšana notiks biežāk.
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Mūzikas baudīšana
Jūs varat pārsūtīt mūzikas failus no datora uz microSD karti, vai uz tālruņa atmiņu, lai jūs varētu 
klausīties mūziku mobilajā tālrunī.

Mūzikas kopēšana uz microSD karti

1. Savienojiet tālruni ar datoru, izmantojot USB kabeli, un ievietojiet microSD karti.

2. Datorā dodieties uz USB disku un atveriet to.

3. Izveidojiet mapi microSD kartes saknes direktorijā (piemēram, mūzika).

4. Kopējiet mūziku no datora uz mapi, ko esat izveidojis.

5. Pēc mūzikas kopēšanas izņemiet vai izstumiet disku, kā to nosaka datora operētājsistēma, lai droši 
noņemtu mobilo tālruni no datora.

Google Play Music atvēršana

Lai parādītu multivides bibliotēku, pieskarieties  > Atskaņot mūziku ( ) > pieskarieties mūzikas 
kategorijas atlases lodziņam augšējā kreisajā stūrī  > Mana bibliotēka.  Tajā ir piecas cilnes: 
ATSKAŅOŠANAS SARAKSTS, ŽANRI, IZPILDĪTĀJI, ALBUMI un DZIESMAS.

Mūzikas atskaņošana

1. Izvēlieties kategoriju mūzikas bibliotēkas ekrānā.

2. Pieskarieties dziesmai, ko vēlaties atskaņot.

Padoms: kad klausāties mūziku, nospiediet Atgriešanās pogu, lai izmantotu citu lietotni. Jūsu 
mūzikas atskaņošana turpinās. Lai atgrieztos mūzikas vadīklās, atveriet paziņojumu paneli un pēc tam 
pieskarieties dziesmai.

Mūzikas pievienošana atskaņošanas sarakstam

1. Izvēlieties kategoriju mūzikas bibliotēkas ekrānā.

2. Pieskarieties  blakus dziesmai, kuru vēlaties pievienot atskaņošanas sarakstam. Pēc tam 
pieskarieties Pievienot atskaņošanas sarakstam opciju izvēlnē.

3. Lai pievienotu dziesmu esošam atskaņošanas sarakstam, atlasiet dziesmu sarakstu vai 
pieskarieties JAUNS atskaņošanas saraksts.

Atskaņošanas saraksta atskaņošana

1. Mūzikas bibliotēkas ekrānā pieskarieties atskaņošanas sarakstam.

2. Pieskarieties atskaņošanas sarakstam, ko vēlaties atskaņot.

3. Pieskarieties dziesmai, ko vēlaties atskaņot.
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FM radio klausīšanās

FM radio ļauj klausīties FM radio stacijas mobilajā tālrunī. Pirms lietotnes atvēršanas, pievienojiet 
tālrunim austiņas.

Lai palaistu lietotni, pieskarieties  > FM Radio ( ).

FM radio regulēšana

Piezīme.
Lai atlasītu visas iecienītākās stacijas, jums būs jāpārliecinās, vai jums ir pareizi iestatīta vietējā 
reģionālā josla. Lai mainītu reģionu, pieskarieties  > Iestatījumi > Reģionālā josla n ritiniet sarakstu 
un atlasiet savu reģionu.

Izvēlieties no šādām opcijām:

• lai izvēlētos radiostaciju, ko klausīties, pieskarieties  vai .

• Lai manuāli noskaņotos uz frekvences, atrodiet regulēšanas pogu, lai atlasītu radio staciju.

• Lai pievienotu pašreizējo radiostaciju Izlases sarakstam, pieskarieties un turiet  (ekrāna apakšā). 
Pašreizējā radiostacija parādīsies Izlases saraksta joslā.

• Lai izslēgtu FM, pieskarieties .

• Lai meklētu visus pieejamos kanālus, pieskarieties  > Skenēt > Visas stacijas. Kad skenēšana 

pabeigta, pieskarieties  > Visi kanāli.

• Lai izslēgtu radio, pieskarieties , un pieskarieties Atgriešanās pogai, lai izietu no lietotnes.

FM radio ierakstīšana

Lai ierakstītu radio, rīkojieties šādi:

• lai sāktu ierakstīšanu, pieskarieties  vai pieskarieties  > Sākt ierakstīšanu.

• Lai pārtrauktu ierakstīšanu, pieskarieties  vai pieskarieties  > Pārtraukt ierakstīšanu. 
Ierakstītais fails tiks automātiski saglabāts.
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Google pakalpojumi
Jums jāpierakstās Google kontā, lai izmantotu Gmail™, Google™ kalendāru un citas Google Apps™. 
Lai lejupielādētu lietotnes no Google Play™, jums tiks arī piedāvāts pierakstīties jūsu Google kontā.

Google konta izveidošana

Ja iestatīšanas procesa laikā izvēlējāties neizveidot Google kontu, jūs varat to izveidot:

1. Pieskarieties  > Iestatījumi ( ).

2. Pieskarieties Konti > Pievienot kontu.

3. Lai izveidotu Google kontu, pieskarieties Google, un pēc tam sekojiet ekrānā redzamajiem 
norādījumiem.

Gmail izmantošana

Kad pirmo reizi iestatiet tālruni, jūs iespējams esat to konfigurējis tā, lai lietotu esošu Gmail kontu vai 
izveidotu jaunu kontu. Pirmo reizi atverot Gmail lietotni jūsu tālrunī, Iesūtnē būs ziņas no jūsu Gmail 
konta tīmeklī.

Gmail atvēršana

Pieskarieties  > Gmail ( ). Parādās Inbox pasta saraksts. Jebkuri e-pasti, ko izlemsiet saglabāt 
mobilajā tālrunī dosies uz jūsu mapi Iesūtne.

Pārslēgšanās starp kontiem

Lai pārslēgtos uz citu e-pasta kontu, pieskarieties konta atlases lodziņam augšējā kreisajā stūrī, tad 
pieskarieties kontam, kuru vēlaties apskatīt.

E-pasta izveidošana un sūtīšana

1. Iesūtnes ekrānā pieskarieties .

2. Ievadiet ziņojuma adresāta e-pasta adresi Kam laukā.

• Ja sūtat e-pastu vairākiem adresātiem, atdaliet e-pasta adreses ar komatiem.
• Ja vēlaties citiem adresātiem nosūtīt CC vai BCC, pieskarieties , lai atklātu Pievienot Cc/Bcc 

laukus.

3. Ievadiet e-pasta tēmu un izveidojiet savu ziņojumu.

Ja vēlaties pielikumā pievienot attēlu, pieskarieties , lai izvēlētos attēlu, ko vēlaties pievienot.

4. Pēc e-pasta ziņojuma izveidošanas, pieskarieties .
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Atbildēšana uz e-pastu vai pārsūtīšana

1. Iesūtnes ekrānā pieskarieties e-pastam, uz ko vēlaties atbildēt vai pārsūtīt.

2. Pieskarieties Atbildēt ( ), Atbildēt visiem (  > Atbildēt visiem) vai pārsūtīt (  > Pārsūtīt).

3. Rīkojieties šādi:

• ja izvēlaties Atbildēt vai Atbildēt visiem, ievadiet savu ziņojumu.

• Ja izvēlaties Pārsūtīt, norādiet ziņojuma adresātus un pievienojiet papildu tekstu, ko vēlaties 
iekļaut pārsūtītajā ziņā.

4. Pieskarieties .

E-pasta meklēšana

1. Iesūtnes ekrānā pieskarieties .

2. Ievadiet meklēšanas atslēgvārdus lodziņā un pēc tam pieskarieties .

Jūsu Gmail iestatījumu pielāgošana

1. Lai pielāgotu ziņojuma iestatījumus, mapes kategorijas ekrānā pieskarieties  > Iestatījumi.

2. Izvēlieties Vispārīgie iestatījumi vai e-pasta konts.

3. Pieskarieties opcijai un mainiet nepieciešamos iestatījumus.
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Google Maps™
Google Maps ļauj atrast jūsu pašreizējo atrašanās vietu, skatīt reālos satiksmes apstākļus (atkarībā 
no pieejamības jūsu atrašanās vietā) un saņemt detalizētas norādes uz dažādiem galamērķiem pēc 
satelīta, satiksmes, vai cita veida kartes.

Atrašanās vietas iespējošana

Pirms atverat Maps, lai atrastu savu atrašanās vietu vai meklētu apskates vietas, jums jāiespējo 
Atrašanās vieta un jāiestata Atrašanās vietas režīms.

1. Pieskarieties  > Iestatījumi ( ).

2. Pieskarieties Atrašanās vieta.

3. Lai iespējotu funkciju, slidiniet slēdzi Atrašanās vieta pa labi ( ).

4. Pieskarieties Režīms un izvēlieties attiecīgo iespēju.

Piezīme. 
Lai izmantotu navigācijas funkciju Režīma funkcija jāiestata uz Augsta precizitāte.

Maps atvēršana

Lai atvērtu lietotni, pieskarieties  > Maps ( ).

Apskates vietu meklēšana

1. Kad skatāties karti, meklēšanas lodziņā ekrāna augšdaļā ievadiet vietu, kuru gribat meklēt, un tad 
pieskarieties .

Piezīme. 

Jūs varat arī izvēlēties vienu iespēju no ieteikumu saraksta.

2. Tad tiks parādīti jūsu meklēšanas rezultāti. Pieskarieties marķierim ( ) un tas parāda atrašanās 
vietas nosaukumu.

3. Lai kartē apskatītu pašreizējo atrašanās vietu, pieskarieties .

Norādījumu iegūšana

1. Skatot karti, pieskarieties .

2. Pieskarieties automašīnas, sabiedriskā transporta vai kājām ikonai, lai iegūtu norādījumus.

3. Lietotne automātiski rādīs īsāko attālumu no jūsu pašreizējās atrašanās vietas līdz galamērķim.

Piezīme. 
Ja pašreizējo atrašanās vietu un/vai galamērķi gribat ievadīt manuāli, pieskarieties jūsu atrašanās 
vietai vai galamērķim un ievadiet attiecīgo informāciju.

4. Pieskarieties . 

Piezīme. 
Lai pārslēgtos starp atrašanās vietu un galamērķi, koplietotu maršruta norādījumus, apskatītu 
informāciju par satiksmi, un/vai mapes satelīta attēlu, un konfigurētu maršruta opcijas, pieskarieties 

.
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Google Play veikala izmantošana
Play veikals nodrošina tiešu piekļuvi lietotnēm un spēlēm, ko varat lejupielādēt un instalēt tālrunī.

Google Play veikala atvēršana

1. Pieskarieties  > Play veikals ( ).

2. Atverot Play veikalu pirmo reizi, parādīsies Pārskata logs. Lai turpinātu, pieskarieties DARBA 
SĀKŠANA.

Lietotņu meklēšana

Ir vairāki veidi, kā meklēt lietotnes Play veikals Sākuma ekrānā, tai skaitā:

• saraksts ar lietotnēm pa kategorijām: pieskarieties vajadzīgajai kategorijai un ritiniet uz leju, lai 
skatītu vairāk.

• Meklēšanas funkcija: ievadiet meklēšanas atslēgvārdus lodziņā, un pēc tam pieskarieties .

Lai apskatītu instalētās lietotnes, pieskarieties  > Mana lietotnes un spēles.

Lietotnes instalēšana

Piezīme.
Ja vēlaties instalēt lietotni no cita avota, nevis no Google Play veikala, pieskarieties Iestatījumi ( ) > 
Drošība, un slidiniet slēdzi Nezināmi avoti pa labi ( ).

1. Pieskarieties  > Play veikals ( ).

2. Izvēlieties kategoriju, pēc tam pieskarieties vienumam, ko vēlaties lejupielādēt.

 Šeit varat lasīt vairāk par lietotni, tostarp kopējo reitingu un lietotāju komentārus.

 Ja ritiniet uz leju līdz Izstrādātāja informācija sadaļai, varat redzēt citas tā paša izstrādātāja lietotnes 
vai saiti uz izstrādātāja mājas lapu.

3. Lai instalētu vienumu, pieskarieties INSTALĒT, tad ekrāns mainās, lai parādītu pieprasītās atļaujas, 
pēc tam pieskarieties PIEŅEMT.

Piezīme.
Lai pārbaudītu lejupielādes progresu, atveriet paziņojumu paneli. Instalēšanas ilgums būs atkarīgs no 
lietotnes lieluma un datu savienojuma ātruma.

Lietotnes atinstalēšana

1. Play veikala sākuma ekrānā, pieskarieties  > Manas lietotnes un spēles.

2. Pieskarieties lietotnei, kuru vēlaties atinstalēt un pēc tam pieskarieties ATINSTALĒT.

3. Kad tiek piedāvāts, pieskarieties Labi, lai noņemtu programmu no sava mobilā tālruņa.

Piezīme.
Lietotnes var pārvaldīt, pieskaroties Iestatījumi ( ) > Lietotnes vai tās izdzēst, turot pirkstu tieši uz 
lietotnes un pēc tam velkot to uz atinstalēšanas opciju ekrāna augšpusē.
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Informācijas sinhronizēšana
Dažas lietotnes (piemēram, Gmail) jūsu mobilajā tālrunī ļauj jums piekļūt tai pašai personiskai 
informācijai, ko varat pievienot, apskatīt un rediģēt datorā. Ja pievienojat, maināt vai dzēšat savu 
informāciju jebkurā no šīm lietotnēm tīmeklī, atjauninātā informācija parādās arī mobilajā tālrunī.

Tas ir iespējams, izmantojot bezvadu datu sinhronizāciju. Process notiek fonā un netraucē izmantojot 
mobilo tālruni. Ja tālrunis veic sinhronizēšanu, datu sinhronizācijas ikona tiks parādīta paziņojumu 
joslā.

Kontu pārvaldīšana
Jūs varat sinhronizēt kontaktus, e-pastu, un citu informāciju jūsu mobilajā tālrunī ar vairākiem Google 
kontiem vai cita veida kontiem atkarībā no lietotnēm, kas instalētas mobilajā tālrunī.

Piemēram, jūs varat sākt, pievienojot savu personīgo Google kontu, lai jūsu personīgais e-pasts, 
kontakti un kalendārs vienmēr ir pieejami. Jūs varētu pievienot darba kontu, lai jūsu ar darbu saistītie 
e-pasti, kontakti un kalendāra ieraksti arī ir ērti pieejami.

Konta pievienošana

1. Pieskarieties  > Iestatījumi ( ).

2. Pieskarieties Konti > Pievienot kontu. Ekrāns parāda pašreizējos sinhronizācijas iestatījumus un 
jūsu pašreizējo kontu sarakstu.

Piezīme. 
Dažos gadījumos jums var būt nepieciešams iegūt konta informāciju no tīkla administratoru 
atbalsta. Piemēram, jums var būt nepieciešams zināt konta domēnu vai servera adresi.

3. Pieskarieties konta veidam, lai pievienotu.

4. Lai ievadītu nepieciešamo informāciju par kontu, izpildiet ekrānā redzamajiem norādījumiem. 
Vairums kontu nepieciešams lietotājvārds un parole, bet informācija ir atkarīga no konta veida un 
pakalpojuma konfigurācijas, ar ko savienojaties.

5. Konfigurējiet kontu. Atkarībā no konta veida, jums var lūgt konfigurēt kāda veida informāciju 
vēlaties sinhronizēt ar mobilo tālruni, nosaukt kontu, kā arī citu informāciju. Kad esat beidzis, konts 
tiek pievienots sarakstam Konti iestatījumu ekrānā.

Konta noņemšana
Jūs varat noņemt kontu un visu ar to saistīto informāciju no sava mobilā tālruņa, ieskaitot e-pastu, 
kontaktus, iestatījumus, un tā tālāk. Tomēr jūs nevarat noņemt dažus kontus, piemēram, pirmo kontu, 
kurā jūs pierakstījāties ar mobilo tālruni. Ja jūs mēģināt noņemt atsevišķus kontus, ņemiet vērā, ka 
visa personiskā informācija, kas ir saistīta ar to, tiks dzēsta.

1. Kontu iestatījumu ekrānā pieskarieties konta veidam.

2. Pieskarieties kontam, lai dzēstu.

3. Pieskarieties  > Noņemt kontu.

4. Pieskarties NOŅEMT KONTU, lai apstiprinātu, ka vēlaties noņemt kontu.
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Jūsu konta sinhronizācijas pielāgošana
Jūs varat konfigurēt fona datu izmantošanu un sinhronizācijas iespējas visām lietotnēm tālrunī. Jūs 
varat arī konfigurēt, kāda veida datus jūs sinhronizējat katram kontam. Dažas lietotnes, piemēram, 
Kontakti un Gmail, var sinhronizēt datus no vairākām lietotnēm.
Citas, piemēram, kalendārs, sinhronizē datus tikai no pirmā Google konta, ar ko pierakstījāties tālrunī, 
vai no konta, kas saistīts tieši ar šo lietotni. Dažiem kontiem sinhronizācija ir divvirzienu; izmaiņas, ko 
veicat informācijai savā mobilajā tālrunī, tiek veiktas minētās informācijas kopijai tīmeklī. Daži konti 
atbalsta tikai vienvirziena sinhronizāciju; informācija mobilajā tālrunī ir tikai lasāma.

Kontu sinhronizācijas iestatījumu mainīšana

1. Kontu iestatījumu ekrānā pieskarieties konta veidam.

2. Pieskarieties kontam, kura sinhronizācijas iestatījumus vēlaties mainīt. Atveras datu un 
sinhronizācijas ekrāns, parādot sarakstu ar informācijas veidiem, ko konts var sinhronizēt.

3. Iespējojiet vienumus, ko vēlaties paturēt sinhronizētus, slidinot attiecīgo datu slēdzi pa labi( ). Lai 
deaktivizētu automātisku datu sinhronizēšanu, slidiniet attiecīgo datu slēdzi pa kreisi ( ).

Citu lietotņu izmantošana

Kalendāra izmantošana
Izmantojiet Kalendārs, lai izveidotu un pārvaldītu pasākumus, tikšanās, un satikšanās. Atkarībā no 
jūsu sinhronizācijas iestatījumiem, kalendārs tālrunī paliek sinhronizēts ar jūsu kalendāru internetā.

Kalendāra atvēršana

Lai atvērtu lietotni, pieskarieties  > Kalendārs ( ). Lai parādītu dažādas skatīšanās un iestatījumu 
opcijas, pieskarieties .

Notikuma izveidošana

1. Lai sāktu notikuma pievienošanu, kalendāra skatā pieskarieties .

2. Ievadiet pasākuma nosaukumu, atrašanās vietu vai kontaktinformāciju.

• Ja notikumam ir laika posms, pieskarieties sākuma un beigu datumiem un laikiem, lai jūs varētu 
iestatīt notikuma ilgumu.

• Ja tas ir īpašs gadījums, piemēram, dzimšanas diena vai notikums dienas garumā, slidiniet slēdzi 
Visu dienupa labi ( ), lai iespējotu funkciju.

3. Izvēlieties atbilstošu laika joslu.

4. Norādiet notikuma atkārtošanos.

5. Iestatiet laiku atgādinājumam par notikumu, ielūdziet cilvēkus, iestatiet krāsu, un pievienojiet 
piezīmes vai pielikumus.

6. Pēc tam, kad visi iestatījumi ir pabeigti, pieskarieties SAGLABĀT.
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Notikuma atgādinājuma iestatīšana

1. Jebkurā kalendāra skatā pieskarieties notikumam, lai apskatītu tā informāciju vai notikuma 
kopsavilkumu.

2. Lai sāktu notikuma rediģēšanu, pieskarieties .

3. Lai iestatītu atgādinājuma laiku pirms notikuma, kad vēlaties saņemt atgādinājumu, pieskarieties 
atgādinājuma sadaļa( ). Kad pienāks laiks, jūs saņemsiet paziņojumu par notikumu.

Piezīme. 
    Lai dzēstu atgādinājumu par šo notikumu, pieskarieties Nevajag paziņojumu.

4. Lai saglabātu izmaiņas, pieskarieties SAGLABĀT.

Modinātāja izmantošana

Jūs varat iestatīt jaunu modinātāju vai pārveidot esošo.

Modinātāja atvēršana

Lai izmantotu savu mobilā tālruņa modinātāju, pieskarieties  > Pulkstenis ( ) > . Šeit jūs 
redzēsiet sarakstu ar informāciju par pašreizējo modinātāju.

Pievienot modinātāju

1. Lai pievienotu modinātāju, modinātāja saraksta ekrānā pieskarieties .

2. Lai uzstādītu modinātāju, rīkojieties šādi:

• iestatiet stundu un minūtes, pārvietojoties ap ciparnīcu un pieskarieties Labi.

• Lai iestatītu atkārtošanas režīmu, atzīmējiet izvēlnes rūtiņu Atkārtot. Pieskarieties vienai vai 
vairākām iespējām.

• Lai iestatītu zvana signālu, pieskarieties . Pieskarieties opcijai, pēc tam pieskarieties Labi.

• Lai vibrētu, kad atskan modinātāja signāls, pieskarieties izvēlnes rūtiņai Vibrēt.

• Lai pievienotu modinātāja apzīmējumu, pieskarieties Apzīmējums. Ievadiet apzīmējumu, tad 
pieskarieties Labi.

Piezīme.
Pēc noklusējuma, modinātājs tiek automātiski aktivizēts.

Kalkulators

S60 ir aprīkots ar kalkulatoru, kam pieejams standarta un izvērstais režīms.

Kalkulatora atvēršana

Lai atvērtu lietotni, pieskarieties  > Kalkulators ( ).

Lai piekļūtu izvērstajam kalkulatora režīma, pārslēdziet tālruni uz ainavas režīmu. Pārliecinieties, ka ir 
iespējota Autom. ekrāna pagriešana (skat.: Displeja iestatīšana).
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Mobilā tālruņa pārvaldīšana
Lai konfigurētu mobilo tālruni, pieskarieties  > Iestatījumi ( ).

Datuma un laika iestatīšana

Pirmo reizi startējot tālruni, jums tiek vaicāts, vai vēlaties laiku un datumu atjaunināt automātiski, 
izmantojot laiku, ko nodrošina tīkls.

Piezīme.

Kad tiek izmantots laiks, ko automātiski nosaka tīkls, tad jūs nevarat iestatīt datumu, laiku un laika 
joslu.

1. Iestatījumi ekrānā pieskarieties Datums un laiks.

2. Lai atspējotu funkciju, slidiniet slēdzi Automātisks datums un laiks pa kreisi ( ).

3. Lai atspējotu funkciju, slidiniet slēdzi Automātiska laika josla pa kreisi ( ).

4. Pieskarieties Iestatīt datumu. Kad konfigurēšana pabeigta, datuma iestatīšanas ekrānā 
pieskarieties vēlamajam datumam un pieskarieties Labi.

5. Pieskarieties Iestatīt laiku. Lai iestatītu laiku, laika iestatīšanas ekrānā pieskarieties stundu vai 
minūšu laukam un virziet rādītāju uz augšu vai leju. Kad konfigurēšana ir pabeigta, pieskarieties 
Labi.

6. Pieskarieties Atlasīt laika joslu, un pēc tam no saraksta atlasiet vēlamo laika joslu. Ritināt 
sarakstu, lai skatītu vairāk laika joslu.

7. Iespējojiet vai atspējojiet funkciju Lietot 24 stundu formātu, lai pārslēgtos starp 24 stundu 
formātu un 12 stundu formātu.

Displeja iestatīšana

Ekrāna spilgtuma pielāgošana

1. Iestatījumu ekrānā pieskarieties Displejs > Spilgtuma līmenis.

2. Velciet slīdni pa kreisi, lai padarītu ekrānu tumšāku, vai pa labi, lai padarītu to gaišāku.

3. Tiklīdz paceļat savu pirkstu no slīdņa, tas automātiski saglabās jūsu iestatījumus.

Piezīme.
Lai iespējotu ierīci automātiski pielāgot ekrāna spilgtumu atkarībā no apkārtējās gaismas, slidiniet 
slēdzi Pielāgots spilgtums pa labi ( ).

Automātiskā ekrāna pagriešana

Lai iespējotu displeja pagriešanu, kad pagriežat tālruni starp ainavas un portreta režīmiem, 
pieskarieties Kad ierīci pagriež un iestatiet iestatījumu uz Pagriezt ekrāna saturu.

Laika regulēšana pirms ekrāna izslēgšanās

Ja jūsu mobilais tālrunis kādu laika periodu ir dīkstāvē, tad tas izslēgs ekrānu, lai taupītu akumulatora 
enerģiju. Lai uzstādītu garāku vai īsāku dīkstāves laiku, rīkojieties šādi:

1. Iestatījumi ekrānā pieskarieties Displejs > Iemigt.

2. Izvēlieties, cik ilgi vēlaties apgaismot ekrānu.
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Tālruņa zvana signāla iestatīšana

Klusuma režīma ieslēgšana

1. Nospiediet un turiet nospiestu Ieslēgšanas pogu.

2. Lai iespējotu klusuma režīmu, pieskarieties . Tad visas skaņas, izņemot mediju un modinātāju, 
tiek izslēgtas.

Zvana signāla skaļuma regulēšana

ūs varat pielāgot zvana skaļumu, kad esat Sākuma ekrānā vai jebkuras lietotnes ekrānā (izņemot 
zvana laikā vai mūzikas, vai video atskaņošanas laikā). Nospiediet skaļuma regulēšanas pogu, lai 
pielāgotu zvana skaļumu vēlamajā līmenī. Jūs varat arī pielāgot zvana skaļumu iestatījumu ekrānā.

1.Iestatījumi ekrānā pieskarieties Skaņa un paziņojumi.

2. Sadaļā Zvana skaļums velciet slīdni, lai noregulētu skaļumu.

Tālruņa zvana signāla maiņa

1. Iestatījumi ekrānā pieskarieties Skaņa un paziņojumi.

2. Pieskarieties Tālruņa zvana signāls.

3. Izvēlieties zvana signālu, ko vēlaties izmantot. Atlasot, tiks atskaņots zvana signāls.

4. Pieskarieties Labi.

Tālruņa vibrēšanas iestatīšana ienākošajiem zvaniem

Lai iespējotu tālruņa vibrēšanu pie ienākošajiem zvaniem, Iestatījumu ekrānā pieskarieties Skaņa un 
paziņojumi, un slidiniet slēdzi Vibrēt arī zvaniem pa labi ( ).

Piezīme.
Jūs varat iespējot šo funkciju arī nospiežot pogu Klusāk.

Programmējamās pogas konfigurēšana

Programmējamajai pogai var uzdot veikt dažādas funkcijas, kad piespiež pogu. Skatīt 1. lappusi.

1. Iestatījumu ekrānā pieskarieties Programmējamai pogai.

2. Atlasiet pogas nospiešanas metodi. Pēc tam sarakstā pieskarieties darbībai, ko uzdot veikt 
Programmējamajai pogai.

3. Pieskarieties Labi.
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Lietotāja rokasgrāmatas un iespēju izmantošana

Izmantojiet šo opciju, lai skatītu apmācību par ierīces izmantošanu, piešķiriet Izvēlnes taustiņam 
uzdevumu pamodināt ekrānu, vai iespējojiet brīdinājuma animāciju.

1. Iestatījumu ekrānā pieskarieties Lietotāja rokasgrāmatas un iespējas.

2. Lai apskatītu pamācību, pieskarieties S60 ievadsun atlasiet vēlamo tēmu.

3. Lai iespējotu brīdinājuma animāciju, rīkojieties šādi:

• lai iespējotu funkciju, slidiniet slēdzi Ūdensizturīgs pa labi ( ). Kad funkcija iespējota, 
brīdinājuma animācija par ūdensizturību parādīsies uz ekrāna katru reizi, kad tiks atvērts vāciņš.

• lai iespējotu funkciju, slidiniet slēdzi Ūdens sensors pa labi ( ). Kad funkcija iespējota, 
brīdinājuma animācija parādīsies uz ekrāna, kad ierīce sasniegusi maksimālo dziļumu. Skatīt 
informāciju par slēdzi 5 m dziļums 1. lpp.

4. Lai atmodinātu ekrānu, divas reizes nospiežot Izvēlnes taustiņu, slidiniet slēdzi Sākums pa labi  
( ).

Tālruņa pakalpojumu iestatīšana

Datu viesabonēšanas ieslēgšana

1. Iestatījumu ekrānā pieskarieties Vairāk > Mobilie tīkli un atlasiet SIM karti, kurai vēlaties piemērot 
viesabonēšanas funkciju.

2. Lai iespējotu viesabonēšanas funkciju, slidiniet slēdzi Datu viesabonēšana pa labi ( ).

Piezīme.
Piekļūšana datu pakalpojumiem viesabonēšanā var radīt ievērojamas papildu izmaksas. Pajautājiet 
sava tīkla pakalpojumu sniedzējam par datu viesabonēšanas maksu.

Datu pakalpojumu atspējošana

Iestatījumu ekrānā pieskarieties Datu lietojums un slidiniet slēdzi Mobilie dati pa kreisi ( ), lai 
atspējotu datu pakalpojuma funkciju.

Mobilā tālruņa aizsargāšana

SIM kartes PIN koda iespējošana

1. Iestatījumu ekrānā pieskarieties Drošība > Izveidot SIM kartes bloķēšanu.

2. Izvēlieties to SIM karti, kurai vēlaties piemērot PIN bloķēšanas funkciju.

3. Lai iespējotu funkciju, slidiniet slēdzi Bloķēt SIM karti pa labi ( ).

4. Ievadiet SIM kartes PIN kodu, un pēc tam pieskarieties Labi. 

 Lai mainītu SIM kartes PIN jebkurā laikā, pieskarieties Mainīt SIM PIN.

Piezīme.
Jūs varat zvanīt uz neatliekamās palīdzības dienestu numuriem jebkurā laikā no sava mobilā tālruņa.
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Mobilā tālruņa aizsargāšana ar ekrāna bloķēšanu

Lai glabātu savus datus drošāk, bloķējiet ekrānu un/vai pieprasiet ekrāna atbloķēšanas kodu katru 
reizi, kad mobilais tālrunis tiek ieslēgts vai pamostas no miega režīma.

1. Iestatījumi ekrānā pieskarieties Drošība > Ekrāna bloķēšana.

2. Izvēlieties kādu no pieejamām opcijām.

• Pavilkt: pavelciet uz bloķēšanas ikonu, lai atbloķētu tālruni.

• Kombinācija: izvēlieties pareizo atbloķēšanas kombināciju uz ekrāna, lai atbloķētu tālruni.

• PIN: ievadiet PIN kodu, lai atbloķētu tālruni.

• Parole: ievadiet paroli, lai atbloķētu tālruni.

3. Izpildiet izvēlētās metodes norādījumus, lai pabeigtu iestatījumus.

NFC izmantošana

NFC ļauj veikt datu apmaiņu starp divām NFC iespējotām ierīcēm, kad abas ierīces vai nu saskaras, 
vai ir ne vairāk kā pāris centimetru attālumā.

NFC funkcijas aktivizēšana

1. Iestatījumi ekrānā pieskarieties Vairāk.

2. Lai iespējotu funkciju, slidiniet NFC slēdzi pa labi ( ) povolte tuto funkci.

 Android stara funkcija automātiski ieslēgsies.

Satura pārraidīšana, izmantojot NFC

1. Iespējojiet NFC un Android stara funkcijas.

2. Atveriet kopīgojamo saturu. Jūs varat koplietot mājas lapas saturu, 
YouTube video, kontaktus un daudz ko citu.

3. Novietojiet abas ierīces ar aizmuguri vienu pret otru un pēc tam 
pieskarties jūsu ekrānam. Lietotne nosaka, kas tiek pārraidīts.

THERMAL IMAGING

5m WATERPROOF

5 m

2 m

5 m
2 m
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SOS pogas izmantošana
Piezīme.
SOS poga ir jāiestata, lai tas darbotos pareizi.

Lai piekļūtu SOS pogai, vienkārši atveriet SOS pogas vāciņu, pēc tam nospiediet un turiet nospiestu 
SOS pogu 1,5 sekundes, kā redzams ilustrācijās.

SOS

            

Pēc noklusējuma, SOS poga ļaus nosūtīt sākotnēji noteiktu pielāgotu īsziņu, tostarp jūsu pašreizējo 
atrašanās vietu, līdz pat trim iepriekš noteiktām kontaktpersonām, izmantojot lietotni Location Alert, 
kas instalēta ierīcē. Bet pirms pogu var izmantot īsziņu sūtīšanai, nepieciešams noteikt pielāgota 
ziņojumu saturu un kam jūs vēlētos nosūtīt ziņojumu(-us).

Lietotnes kopīgotā atrašanās vieta tiks noteikta, izmantojot tikai jūsu mobilo ierīci, un nosūta tikai 
norādītajiem adresātiem. Jūsu atrašanās vietas informācijas precizitāte, un spēja nosūtīt SMS, 
izmantojot lietotni „Location Alert” var atšķirties atkarībā no tīkla stāvokļa. Vietās, kur nav mobilo 
sakaru pārklājuma, jūs nevarēsit izmantot šo funkciju. Nepieciešams iespējot Atrašanās vietas 
funkciju (Iestatījumi > Atrašanās vieta) un pārliecināties, ka pieLocation Alert lodziņa ir ielikts 
ķeksītis (Iestatījumi > SOS poga).

Drošības apsvērumu dēļ, lai šī funkcija darbotos, ierīce ir jāatbloķē. Ja vēlaties izmantot tās 
funkcionalitāti bīstamās zonās, ieteicams iestatīt ilgāku ekrāna Iemigšanas laiku, lai ierīce ilgāku laiku 
palikta atbloķēta (Iestatījumi > Displejs > Iemigšana), vai arī varat uz laiku atspējot Bloķēšanas 
ekrānu (Iestatījumi > Drošība > Bloķēšanas ekrāns).

Lietotnes „Location Alert” atvēršana

Lai atvērtu lietotni, rīkojieties šādi:

• nospiediet un turiet nospiestu 1,5 sekundes SOS pogu.

• Pieskarieties  > Location Alert ( ).

Konfigurēt iestatījumus

1. Pieskarieties  > Location Alert ( ).

2. Kad atvērsiet Location Alert, parādīsies saistību atrunas lapa. Lai turpinātu, pieskarieties Labi.

3. Lai konfigurētu iestatījumus, pieskarieties IESTATĪJUMI , pēc tam:

• pieskarieties laukam Ziņojuma saturs, rediģējiet ziņojumu, kuru vēlaties nosūtīt saņēmējiem, 
uznirstošajā lodziņā Rediģēt ziņojumu un pieskarieties Labi.

• Lai reģistrētu jaunu kontaktu, pieskarieties PIEVIENOT JAUNU KONTAKTU. Ievadiet vārdu, 
uzvārdu un tālruņa numuru. Pēc tam pieskarieties Labi. Jaunais kontakts tiks atspoguļots 
Ārkārtas situācijas kontaktu sarakstā.

Padoms: lai pievienotu ierīcē saglabāto kontaktu kā saņēmēju, pieskarieties PIEVIENOT 
ESOŠO KONTAKTU.

Piezīme.
Var pievienot līdz par 3 kontaktiem.

• Lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā, pieskarieties  vai nospiediet Atgriešanās pogu.
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4. Lai aktivizētu brīdinājumu par atrašanās vietu un nosūtītu brīdinājuma ziņojumu iestatītajā laikā, 
pieskarieties DROŠĪBAS TAIMERIS. Iestatiet taimeri un pieskarieties IESTATĪT.

Piezīme.
Kad funkcija aktivizēta, brīdinājuma ziņojums tiks nosūtīs jūsu norādītajiem adresātiem, tiklīdz 
taimeris sasniegs nulles atzīmi, ja vien jūs nepieskarsieties apturēšanas pogai.

5. Lai nekavējoties nosūtītu ziņojumu Ārkārtas situācijas kontaktiem, pieskarieties NOSŪTĪT 
BRĪDINĀJUMU PAR ATRAŠANĀS VIETU TAGAD.

Lietotņu pārvaldīšana

Instalētas lietotnes skatīšana

1. Iestatījumi ekrānā pieskarieties Lietotnes.

2. Lietotņu sarakstā, rīkojieties šādi:

• lai konfigurētu lietotnes iestatījumus, pieskarieties .

• Lai apskatītu sistēmas lietotnes, pieskarieties  > Parādīt sistēmu.

• Lai atiestatītu lietotnes preferences uz noklusējuma iestatījumiem, pieskarieties  > Atiestatīt 
lietotnes preferences > ATIESTATĪT LIETOTNI.

• Pieskarieties lietotnei, lai skatītu tieši tās informāciju.

Instalētas lietotnes noņemšana

1. Iestatījumi ekrānā pieskarieties Lietotnes.

2. Lai noņemtu lietotni no mobilā tālruņa, pieskarieties lietotnei, pēc tam pieskarieties ATINSTALĒT > 
Labi.

Piezīme.

Iepriekš instalētās lietotnes nav iespējams dzēst.
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Mobilā tālruņa atiestatīšana

Manu iestatījumu dublēšana

Jūs varat dublēt mobilā tālruņa iestatījumus uz Google serveriem ar jūsu Google kontu. Ja jūs 
nomaināt savu mobilo tālruni, iestatījumi, ko esat dublējis, tiek glabāti jaunajā mobilajā tālrunī pirmajā 
reizē, kad pierakstāties savā Google kontā.

1. Iestatījumi ekrānā pieskarieties Dublēt un atiestatīt.

2. Lai iespējotu funkciju, slidiniet slēdzi Dublēt manus datus pa labi ( ).

Rūpnīcas datu atjaunošana

Ja atiestatāt tālrunī rūpnīcas iestatījumus, visi jūsu personīgie dati no iekšējās tālruņa atmiņas, 
ieskaitot informāciju par jūsu Google kontu, jebkuriem citiem kontiem, jūsu sistēmu un lietotņu 
iestatījumi, un jebkuras lejupielādētās programmas, tiks dzēsti. Tālruņa atiestatīšana nedzēš nekādas 
sistēmas programmatūras atjauninājumus, ko esat lejupielādējis vai jebkādus failus no jūsu microSD 
kartes, piemēram, mūziku vai fotoattēlus.

1. Iestatījumi ekrānā pieskarieties Dublēt un atiestatīt > Rūpnīcas datu atiestatīšana.

2. Kad tiek piedāvāts, pieskarieties ATIESTATĪT TĀLRUNI, pēc tam pieskarieties DZĒST VISU. 
Mobilais tālrunis atiestata sākotnējos rūpnīcas iestatījumus un pēc tam restartējas.

Ierīces aparatūras atiestatīšana

Šai ierīcei ir iebūvēts akumulators, tādēļ aparatūru nevar atiestatīt izņemot akumulatoru. Ja jums 
nepieciešams atjaunot šo aparatūru, ievērojiet tālākminētos soļus.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šī darbība var būt nepieciešama, ja jūs neredzat, ka ierīce tiek uzlādēta, pat 
pēc tam, kad savienota ar lādētāju kontaktligzdā.

Ir divas metodes kā atiestatīt ierīci:

• lai piekļūtu atiestatīšanas atverei, pavelciet kartes vāciņa fiksatoru atpakaļ. Pēc tam ievietojiet 
papīra saspraudi atiestatīšanas atverē, lai atiestatītu ierīci. Kad ierīce atiestatīta, ieslēdziet ierīci.

Atiestatīšanas atvere reset

• Laikā, kad ierīce izslēdzas, nospiediet pogas Skaļāk un Ieslēgt. Kad ierīce ir atiestatīta, tā 
automātiski pārstartēsies.
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E-marķējuma skatīšana

Lai skatītu reglamentējošo informāciju mobilajā tālrunī, rīkojieties šādi:

1. Sākuma ekrānā pieskarieties  > Iestatījumi ( ).

2. Iestatījumi ekrānā pieskarieties Par tālruni > Normatīvā informācija.
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Pielikums

Brīdinājumi un piesardzība
Šajā sadaļā ir svarīga informācija, kas attiecas uz ierīces ekspluatācijas instrukcijām. Tajā ir 
arī informācija par to, kā šo ierīci lietot droši. Pirms ierīces lietošanas, uzmanīgi izlasiet šo 
informāciju.

Ūdensizturīgs korpuss
USB un austiņu ligzdas pārsegiem jābūt droši vietā, un aizmugures vāciņam jābūt pareizi 
uzstādītam un aizslēgtam, lai nodrošinātu, ka ierīce atbilst šim aizsardzības līmenim.

Elektroniska ierīce
Izslēdziet ierīci, ja ierīces izmantošana ir aizliegta. Neizmantojiet ierīci, kad ierīces izmantošana 
rada briesmas vai elektronisko ierīču darbības traucējumus.

Medicīnas ierīce

Ievērojiet noteikumus un nosacījumus, ko noteikušas slimnīcas un veselības aprūpes iestādes. 
Neizmantojiet ierīci, kad ierīces izmantošana ir aizliegta.

Elektrokardiostimulatoru ražotāji iesaka, ka minimālais attālums, kas jāsaglabā starp ierīci un 
elektrokardiostimulatoru, ir 15 cm, lai novērstu iespējamus traucējumus. Ja jūs izmantojat 
elektrokardiostimulatoru, lietojiet ierīci pretēji pusei, kur atrodas elektrokardiostimulators, un 
nenēsājiet ierīci jūsu priekšējā kabatā.

Sprādzienbīstama vide
Izslēdziet ierīci vietās, kur iespējama eksplozija, un ievērojiet visas zīmes un norādījumus. 
Zonas, kurās var būt sprādzienbīstama vide, ir zonas, kur jums parasti lūdz izslēgt automašīnas 
motoru. Dzirksteļošana šādās vietās var izraisīt eksploziju vai ugunsgrēku, kā rezultātā arī miesas 
bojājumus vai pat nāvi. Neieslēdziet ierīci degvielas uzpildes vietās, piemēram, degvielas 
uzpildes stacijās. Ievērojiet radio ierīču lietošanas ierobežojumus degvielas bāzēs, glabāšanas 
un izplatīšanas vietās, un ķīmiskās rūpnīcās. Turklāt, ievērojiet ierobežojumus zonās, kur notiek 
spridzināšanas darbi. Pirms ierīces lietošanas, pārbaudiet vai zonās nav potenciāli eksplozīvas 
atmosfēras, kas bieži, bet ne vienmēr, ir skaidri norādītas. Šādas vietas ietver zonas zem kuģa 
klāja, ķimikāliju transportēšanas vai glabāšanas vietas, un zonas, kur gaisā ir ķimikālijas vai vielu 
daļiņas, piemēram, graudiņi, putekļi vai metāla pulveris. Jautājiet transportlīdzekļu ražotājiem, 
kas izmanto sašķidrinātu gāzi (piemēram, propānu vai butānu), vai šo ierīci var droši izmantot 
transportlīdzekļu tuvumā.

Satiksmes drošība
Ievērojiet vietējos likumus un noteikumus, izmantojot ierīci. Turklāt, ja izmantojat ierīci vadot 
transportlīdzekli, ievērojiet šādas pamatnostādnes:

koncentrējieties uz braukšanu. Jūsu pirmais pienākums ir droša braukšana.

Nerunājiet pa ierīci braukšanas laikā. Izmantojiet brīvroku piederumus.

Ja jums jāzvana vai jāatbild uz zvanu, novietojiet automašīnu ceļa malā pirms ierīces 
izmantošanas.

RF signāli var ietekmēt mehānisko transportlīdzekļu elektroniskās sistēmas. Lai iegūtu vairāk 
informācijas, sazinieties ar transportlīdzekļa ražotāju.

Mehāniskajā transportlīdzeklī nenovietojiet ierīci virs gaisa spilveniem vai gaisa spilvenu 
izplešanās zonā. Pretējā gadījumā ierīce ar lielu spēku var ievainot jūs, kad gaisa spilveni 
piepūšas.

Neizmantojiet ierīci lidojot lidmašīnā. Izslēdziet ierīci pirms iekāpšanas lidmašīnā. Bezvadu 
ierīču lietošana lidmašīnā var apdraudēt lidmašīnas darbību un pārtraukt bezvadu telefonu tīkla 
darbību. To var uzskatīt arī par nelikumīgu.
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Darbības vide
Nelietojiet un neuzlādējiet ierīci putekļainās, mitrās un netīrās vietās vai vietās ar magnētisko 
lauku. Pretējā gadījumā tas var izraisīt ķēdes darbības traucējumus.

Ierīce atbilst RF specifikācijām, kad ierīce tiek izmantota pie auss vai 1,0 cm attālumā no 
ķermeņa. Pārliecinieties, ka ierīces aksesuāri, piemēram, ierīces korpuss un ierīces maciņš 
nesatur metāla detaļas. Turiet ierīci 1,0 cm attālumā no ķermeņa, lai ievērotu iepriekš minēto 
prasību.

Vētrainā dienā ar pērkonu, nelietojiet ierīci, kad tā tiek uzlādēta, lai novērstu briesmas, ko 
izraisa zibens.

Kad atbildat uz zvanu, neaiztieciet antenu. Pieskaršanās antenai ietekmē zvana kvalitāti un 
rezultātā palielina jaudas patēriņu. Tā rezultātā samazinās sarunu laiks un gaidīšanas laiks.

Izmantojot ierīci, ievērojiet vietējos likumus un noteikumus, un cieniet citu cilvēku privātumu 
un likumīgās tiesības.

Kamēr ierīce tiek uzlādēta, turiet to no 0 °C līdz 40 °C apkārtējās vides temperatūrā. Ierīci ar 
akumulatoru varat izmantot no -10 °C līdz 45 °C apkārtējās vides temperatūrā.

Dzirdes bojājumu novēršana
Austiņu izmantošana lielā skaļumā var bojāt dzirdi. Lai samazinātu dzirdes traucējumu 
radīšanas risku, samaziniet austiņu skaļumu līdz drošam un komfortablam līmenim.

Bērnu drošība
Ievērojiet visus piesardzības pasākumus attiecībā uz bērnu drošību. Ļaujot bērnam spēlēties 
ar ierīci vai tās piederumiem, kas var iekļaut detaļas, ko var atdalīt no ierīces, var būt bīstami, 
jo tās var radīt nosmakšanas risku. Pārliecinieties, ka mazi bērni neatrodas ierīces un tās 
piederumu tuvumā.

Piederumi

Izvēlies tikai akumulatorus, lādētājus un piederumus, ko apstiprinājis ierīces ražotājs lietošanai 
kopā ar šo modeli. Jebkura cita veida lādētāju vai piederumu lietošana var anulēt ierīces 
garantiju, var būt pretrunā ar vietējiem noteikumiem vai likumiem, un tas var būt bīstami. 
Lūdzu, sazinieties ar savu izplatītāju, lai saņemtu informāciju par apstiprināta akumulatora, 
lādētāju un piederumu pieejamību jūsu reģionā.

Akumulators un lādētājs
Atvienojiet lādētāju no elektrības kontaktligzdas un ierīces, kad to nelieto.

Akumulatoru var uzlādēt un izlādēt simtiem reižu, pirms tas nolietojas.

Izmantojiet maiņstrāvas padevi, kas noteikta lādētāja specifikācijās. Nepareizs jaudas 
spriegums var izraisīt ugunsgrēku vai sabojāt lādētāju.

Ja akumulatora elektrolīts izplūst, pārliecinieties, ka elektrolīts nepieskaras ādai un acīm. 
Ja elektrolīts pieskaras ādai vai nokļūst acīs, nekavējoties skalojiet acis ar tīru ūdeni un 
konsultējieties ar ārstu.

Akumulatora deformācijas, krāsu maiņas, vai neparastas karšanas gadījumā ierīces uzlādes 
laikā, nekavējoties pārtrauciet tās lietošanu. Pretējā gadījumā tas var izraisīt akumulatora 
noplūdi, pārkaršanu, eksploziju vai ugunsgrēku.

Ja lādētāja vads ir bojāts (piemēram, vads ir atsegts vai saplīsis) vai kontaktdakša ir vaļīga, 
nekavējoties pārtrauciet izmantot vadu. Pretējā gadījumā, tas var novest pie elektriskās strāvas 
trieciena, īssavienojuma lādētājā vai ugunsgrēka.
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Neizmetiet ierīces ugunī, jo tā var eksplodēt. Akumulators var eksplodēt, ja tas ir bojāts.

Nepārveidojiet vai nepārtaisiet ierīci, nemēģiniet tajā ievietot svešķermeņus, iegremdēt vai 
nepakļaut ūdens vai citu šķidrumu iedarbībai, pakļaut uguns iedarbībai, eksplozijai vai citiem 
bīstamiem apstākļiem.

Izvairieties no ierīces nomešanas. Ja ierīce tiek nomesta, it sevišķi uz cietas virsmas, un 
lietotājam šķiet, ka radušies bojājumi, nogādājiet to kvalificētā servisa centrā, lai veiktu 
pārbaudi.

Nepareiza lietošana var izraisīt ugunsgrēku, eksploziju vai citus bīstamus apstākļus.

Nekavējoties atbrīvojieties no lietotām ierīcēm, saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

Ierīci drīkst pieslēgt tikai tādiem produktiem, kam ir USB-IF logotips vai tos ir apstiprinājusi 
USB-IF atbilstības programma.

Lādētāja līdzstrāvas 5 V 1A izvades novērtējums.

UZMANĪBU — IR EKSPLOZIJAS RISKS, JA AKUMULATORS TIEK AIZSTĀTS AR 
NEPAREIZA VEIDA AKUMULATORU. ATBRĪVOJIETIES NO IZMANTOTAJIEM 
AKUMULATORIEM SASKAŅĀ AR NORĀDĪJUMIEM.

Tīrīšana un apkope

Lādētājs nav ūdensizturīgs. Saglabājiet to sausu. Aizsargājiet lādētāju no ūdens vai tvaika. 
Nepieskarieties lādētājam ar mitrām rokām, citādi tas var izraisīt īssavienojumu, ierīces 
darbības traucējumus un elektrisko šoku lietotājam.

Nenovietojiet ierīci un lādētāju vietās, kur tie var tikt sabojāti sadursmes rezultātā. Pretējā 
gadījumā tas var izraisīt akumulatora noplūdi, ierīces darbības traucējumus, pārkaršanu, 
ugunsgrēku vai eksploziju.

Nenovietojiet magnētiskos datu nesējus, piemēram, magnētiskās kartes un disketes ierīces 
tuvumā.

Starojums no tālruņa var izdzēst informāciju, kas tajās glabājas.

Neatstājiet savu ierīci un lādētāju vietā ar ļoti augstu vai zemu temperatūru.

Pretējā gadījumā tie var nedarboties pareizi, un tas var novest pie ugunsgrēka vai eksplozijas. 
Kad temperatūra ir zemāka par 0 °C, tad akumulatora veiktspēja tiek ietekmēta.

Nenovietojiet asus metāla priekšmetus, piemēram, adatas austiņas tuvumā. Austiņa var pievilkt 
šos objektus un ievainot jūs, kad jūs izmantojat ierīci.

Pirms ierīces tīrīšanas vai saglabāšanas, izslēdziet ierīci un atvienojiet to no lādētāja.

Neizmantojiet ķīmisku mazgāšanas līdzekli, pulveri vai citas ķīmiskas vielas (piemēram, 
alkoholu un benzolu), lai tīrītu ierīci un lādētāju. Pretējā gadījumā, ierīces daļas var tikt bojātas 
vai var rasties ugunsgrēks. Ierīci varat notīrīt ar mīkstu antistatisku drāniņu.

Neizjauciet ierīci vai piederumus. Pretējā gadījumā, ierīces un aksesuāru garantija kļūst 
nederīga un ražotājs nav atbildīgs maksāt par bojājumu.

Ja ierīces ekrāns tiek salauzts saskaroties ar cietiem priekšmetiem, nepieskarieties vai 
nemēģiniet noņemt saplīsušo daļu. Šādā gadījumā nekavējoties pārtrauciet ierīces lietošanu, 
un pēc tam sazinieties ar pilnvarotu servisa centru.
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Saderība ar dzirdes aparātu (SDA)

Noteikumi par bezvadu ierīcēm
Šis tālrunis ir pārbaudīts un novērtēts lietošanai kopā ar dzirdes aparātiem un dažām 
bezvadu tehnoloģijām, ko tās izmanto. Taču var būt dažas jaunākas bezvadu tehnoloģijas, kas 
izmantotas šajā tālrunī, kas nav testētas izmantošanai ar dzirdes aparātiem. Ir svarīgi rūpīgi 
izmēģināt dažādās šī tālruņa funkcijas dažādās vietās, izmantojot savu dzirdes aparātu vai 
kohleāro implantu, lai noteiktu, vai nav dzirdami traucējoši trokšņi. Konsultējieties ar savu 
pakalpojumu sniedzēju vai šī tālruņa ražotāju, lai saņemtu informāciju par saderību ar dzirdes 
aparātu. Ja jums ir jautājumi par atgriešanas vai maiņas politiku, konsultējieties ar savu 
pakalpojumu sniedzēju vai tālruņa mazumtirgotāju.
ASV Federālā sakaru komisija (FSK) ir noteikusi prasības attiecībā uz digitālajām bezvadu 
mobilajām ierīcēm, lai tās būtu saderīgas ar dzirdes aparātiem un citām dzirdes palīgierīcēm.
Bezvadu telefonu industrija ir izstrādājusi reitingu sistēmu bezvadu mobilajām ierīcēm, lai 
palīdzētu dzirdes palīglīdzekļu lietotājiem atrast mobilās ierīces, kas ir savietojamas ar dzirdes 
palīglīdzekļiem.
Šie vērtējumi nav garantijas. Rezultāti var atšķirties atkarībā no lietotāja dzirdes palīglīdzekļa 
veida un dzirdes zuduma. Ja jūsu dzirdes palīglīdzeklis ir neaizsargāts pret traucējumiem, jūs, 
iespējams, nevarat sekmīgi lietot novērtēto tālruni. Mobilās ierīces izmantošana kopā ar savu 
dzirdes palīglīdzekli ir labākais veids, kā novērtēt jūsu personīgās vajadzības.
FSK ir pieņēmusi SDA noteikumus bezvadu mobilajiem tālruņiem. Šie noteikumi paredz, ka 
daži tālruņi jāpārbauda un jānovērtē saskaņā ar Amerikas Nacionālo standartu institūta (ANSI) 
C63.19-2011 standartiem par saderību ar dzirdes aparātiem. ANSI standartam par dzirdes 
aparāta saderību ir divu veidu vērtējumi:
M-novērtējumi: tālruņi, kas novērtēti ar M3 vai M4 atbilst FSK prasībām un, iespējams, izraisīs 
mazāk traucējumu dzirdes palīglīdzekļiem nekā tālruņi, kas nav marķēti. M4 ir labākais/
augstākais no šiem novērtējumiem.
T-novērtējumi: tālruņi, kas saņēmuši T3 vai T4 novērtējumu, atbilst FSK prasībām un, 
iespējams, ir izmantojami ar dzirdes palīglīdzekļa indukcijas spoli („T Switch” vai „Telephone 
Switch”), salīdzinājumā ar nenovērtētiem tālruņiem. T4 ir labākais/augstākais no šiem 
novērtējumiem. (Ņemiet vērā, ka ne visiem dzirdes aparātiem ir indukcijas spoles.)
Pārbaudītais M-novērtējums un T-novērtējums šai ierīcei (FSK ID: ZL5S60), M3 un T4.

Ārkārtas zvans

Varat izmantot savu ierīci ārkārtas situācijas zvaniem pakalpojumu zonā. Savienojums, tomēr 
nevar tikt garantēts jebkuros apstākļos. Svarīgiem sakariem jums nevajadzētu paļauties tikai uz 
ierīci.

FSK paziņojums

Šī ierīce atbilst FSK noteikumu 15. daļai. Darbība ir pakļauta šādiem diviem nosacījumiem: 
(1) šī ierīce nedrīkst radīt kaitīgus traucējumus, un (2) šai ierīcei ir jāpieņem jebkādi radīti 
traucējumi, arī tie, kas var izraisīt nevēlamu darbību.

Antena(-s), kas izmantota par raidītāju nedrīkst vienlaikus atrasties blakus vai darboties kopā ar 
kādu citu antenu vai raidītāju.

Piezīme. Valsts koda izvēle ir tikai modeļiem, kas nav ASV, un tas nav pieejams ASV 
modeļiem. Saskaņā ar FSK noteikumiem, visi WiFi produkti, kas tiek tirgoti ASV, ir noteikti tikai 
lietošanai ASV kanālos.

Šis mobilais tālrunis ir pārbaudīts un atzīts par atbilstošu ierobežojumiem, kas noteikti B 
klases digitālām ierīcēm, saskaņā ar FSK noteikumu 15. daļu. Šie ierobežojumi ir izstrādāti, lai 
nodrošinātu pietiekamu aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem dzīvojamās telpās. Šī ierīce 
rada, izmanto un var izstarot radiofrekvenču enerģiju, un, ja tā nav instalēta un izmantota 
saskaņā ar norādījumiem, var izraisīt nevēlamus radiosakaru traucējumus. Tomēr nav 
garantijas, ka traucējumi neradīsies konkrētajā ierīcē. Ja šī ierīce rada kaitīgus traucējumus 
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radio vai televīzijas uztveršanai, ko var noteikt, ieslēdzot un izslēdzot aprīkojumu, lietotājam 
ieteicams mēģināt novērst šādus traucējumus, veicot vienu vai vairākas no šīm darbībām:
- pārorientēt vai pārvietot uztverošo antenu.

- Palielināt attālumu starp ierīci un uztvērēju.

- Pievienojiet ierīci citai kontaktligzdai vai ķēdei, kurai nav pievienots uztvērējs.

- Sazinieties ar izplatītāju vai pieredzējušu radio/TV speciālistu, lai saņemtu palīdzību.

Izmaiņas vai modifikācijas, kuras nav apstiprinājusi puse, kas atbildīga par atbilstību, var liegt 
lietotājam tiesības izmantot aprīkojumu.

Industry Canada paziņojums

Šī ierīce atbilst Industry Canada nelicencētajam RSS standartam(-iem). Darbība ir pakļauta 
šādiem diviem nosacījumiem:
(1) šī ierīce nedrīkst radīt traucējumus, un
(2) šai ierīcei ir jāpieņem traucējumi, ieskaitot traucējumus, kas var izraisīt nevēlamu ierīces 
darbību.

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

Šī B klases digitālā ierīce atbilst Kanādas ICES-003; CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).

Radiācijas iedarbības paziņojums
Produkts atbilst Kanādas portatīvo RF iedarbības ierobežojumam, kas noteikts nekontrolētai 
videi un ir drošs paredzētai darbībai, kā aprakstīts šajā rokasgrāmatā. Turklāt RF iedarbības 
samazinājumu var sasniegt, ja produktu var glabāt, cik vien iespējams, tālu no lietotāja 
ķermeņa vai uzstāda ierīci, lai samazinātu izejas jaudu, ja šāda funkcija ir pieejama.

Uz ķermeņa nēsājamai izmantošanai, šī ierīce ir pārbaudīta un atbilst IC RF iedarbības 
prasībām, izmantošanai ar piederumu, kas nesatur metālu un novieto klausuli vismaz 1 cm no 
ķermeņa. Citu piederumu izmantošana nevar nodrošināt atbilstību IC RF iedarbības vadlīnijām.

Déclaration d’exposition aux radiations:
Le produit est conforme aux limites d’exposition pour les appareils portables RF pour les Etats-
Unis et le Canada établies pour un environnement non contrôlé.
Le produit est sûr pour un fonctionnement tel que décrit dans ce manuel. La réduction aux 
expositions RF peut être augmentée si l’appareil peut être conservé aussi loin que possible du 
corps de l’utilisateur ou que le dispositif est réglé sur la puissance de sortie la plus faible si une 
telle fonction est disponible.

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

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

Šo ierīci un tās antenu(-as), nedrīkst izvietot vai izmantot savienojumā ar jebkuru citu antenu 
vai raidītāju, izņemot testētu iebūvēto radio. Valsts koda atlasīšanas funkcija ir atspējota 
produktiem, kas tiek tirgoti ASV/Kanādā.

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

Šī ierīce atbilst valdības prasībām attiecībā uz radioviļņu iedarbību.
Šī ierīce izstrādāta un ražota tā, lai nepārsniegtu emisijas iedarbības ierobežojumus 
radiofrekvences (RF) enerģijai, ko noteikusi ASV valdības Federālā Komunikāciju komisija.
Uz ķermeņa nēsājamai izmantošanai, šī ierīce ir pārbaudīta un atbilst FSK RF iedarbības 
prasībām, izmantošanai ar piederumu, kas nesatur metālu un novieto klausuli vismaz 1 cm 
no ķermeņa. Citu piederumu izmantošana nevar nodrošināt atbilstību FSK RF iedarbības 
vadlīnijām.
FSK noteiktais SAP ierobežojums ir 1,6 W/kg.
US SKU:
Augstākās ziņotās SAP vērtības tālrunim saskaņā ar FSK normatīviem ir redzamas sarakstā:
Galvas SAP: 0,76 W/kg
Ķermeņa SAP: 0,90 W/kg
Bezvadu maršrutētāja SAP: 1,04 W/kg

Lai samazinātu starojuma iedarbības līmeni, lūdzu, rīkojieties šādi:
(i) izmantojiet mobilo tālruni labos uztveres apstākļos;
(ii) izmantojiet brīvroku komplektu;
(iii) grūtnieces, lūdzu, turiet mobilo tālruni tālu nost no vēdera;
(iv) izmantojiet mobilo tālruni tālu nost no dzimumorgāniem.

Dzirdes zuduma novēršana
Brīdinājuma prasība saskaņā ar EN 60950-1: A2.

Lai novērstu iespējamus dzirdes bojājumus, neklausīties lielā skaļumā ilgāku 
laiku.
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Piezīme: Francijai, austiņas šai ierīcei ir saderīgas ar skaņas spiediena līmeņa prasībām, 
kas noteiktas piemērojamā EN 50332-1:2013 un/vai EN 50332-2:2013 standartā, kā 
to pieprasa Francija L.5232-1 pantā.

Atbilstības deklarācija
Atbilst būtiskām R&TTE 1999/5/EK direktīvas 3. panta prasībām, ja tiek lietots tā 
paredzētajai lietošanai un tiek ievēroti šādi standarti:

1. R&TTE direktīvas veselība (3.1. panta (a) paragrāfs)

• EN 62311: 2008, EN 50360:2001/A1:2012, EN 50566:2013/AC:2014

• EN 62209-1:2006, EN 62209-2:2010

• EN 62479:2010

2. R&TTE direktīvas drošība (3.1. panta (a) paragrāfs)

• EN 60950-1:2006/A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
• EN 50332-1:2013, 50332-2:2013

3. R&TTE direktīvas drošība (3.1. panta (a) paragrāfs)

• EN 301 489-1 V1.9.2, EN 301 489-3 V1.6.1

• EN 301 489-7 V1.3.1, EN 301 489-17 V2.2.1, EN 301 489-24 V1.5.1

• EN 55022:2010/AC:2011 Class B, EN55024:2010

• EN 55032:2012/AC:2013 Class B

4. R&TTE direktīvas radiofrekvenču spektra izmantošana (3.2. pants)

• EN 301 511 V9.0.2, EN 301 908-1 V7.1.1
• EN 301 908-2 V6.2.1, EN 301 908-13 V6.2.1
• EN 300 328 V1.9.1
• EN 300 440-1 V1.6.1, EN 300 440-2 V1.4.1
• EN 302 291-1 V1.1.1, EN 302 291-2 V1.1.1
• EN 300 330-1 V1.8.1, EN 300 330-2 V1.6.1

5. RoHS direktīva (2011/65/ES)

• EN 50581: 2012
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CE SAP atbilstība

Šī ierīce atbilst ES prasībām (1999/5/EK) par elektromagnētisko lauku iedarbības 
ierobežojumiem uz vispārējas sabiedrības veselības aizsardzību.

Šie ierobežojumi ir daļa no plašiem ieteikumiem vispārējas sabiedrības aizsardzībai.

Šos ieteikumus ir izstrādājušas un pārbaudījušas neatkarīgas zinātniskas organizācijas, veicot 
regulārus un rūpīgus zinātnisku pētījumu novērtējumus. Eiropadomes ieteiktais mērījuma 
vienības ierobežojums mobilajām ierīcēm ir „specifiskās absorbcijas pakāpe” (SAP), un SAP 
ierobežojums ir 2,0 W/kg uz 10 gramu audu. Tas atbilst Nejonizējošā starojuma aizsardzības 
starptautiskās komisijas prasībām (ICNIRP).

Uz ķermeņa nēsājamai izmantošanai, šī ierīce ir pārbaudīta un atbilst ICNIRP iedarbības 
vadlīnijām un Eiropas standartiem EN 62311 un EN 62209-2, izmantošanai ar īpašiem 
piederumiem. Izmantošana ar citiem piederumiem, kas satur metālus, nevar nodrošināt 
atbilstību ICNIRP iedarbības vadlīnijām.

SAP mēra ar ierīci 5 mm attālumā no ķermeņa, raidot augstāko oficiāli apstiprināto izejas jaudu 
visās mobilās ierīces frekvenču joslās.

Augstākās ziņotās SAP vērtības tālrunim saskaņā ar CE normatīviem ir redzamas sarakstā:

Galvas SAP: 0,444 W/kg

Ķermeņa SAP: 1,080 W/kg

Lai mazinātu RF enerģijas iedarbību, lietojiet brīvroku piederumus vai ko līdzīgu, lai turētu šo 
ierīci tālāk no galvas un ķermeņa. Nēsājiet šo ierīci vismaz 5 mm attālumā no ķermeņa, lai 
nodrošinātu, ka iedarbības līmenis nepārsniedz robežas vai ir zemāks par pārbaudīto līmeni. 
Izvēlieties siksnas klipšus, makstis, vai citus līdzīgus stiprināšanas piederumus, kam nav metāla 
daļu, lai neietekmētu normālu ierīces darbību. Kad piederumiem ir metāla daļas, tās var mainīt 
ierīces RF veiktspēju, tostarp tās atbilstību RF iedarbības prasībām, tādā veidā, ka piederumi 
nav pārbaudīti vai sertificēti, un no to izmantošanas ir jāizvairās.

Informācija par utilizāciju un otrreizēju pārstrādi

Šis simbols uz ierīces (un komplektā iekļautajiem akumulatoriem), norāda, ka tos 
nedrīkst izmest kā normālus sadzīves atkritumus. Neizmetiet ierīci vai akumulatorus 
kā nešķirotus sadzīves atkritumus. Ierīce (un akumulatori) būtu jānodod sertificētā 
pārstrādes savākšanas punktā vai atbilstīgi jāatbrīvojas no tās kalpošanas laika 
beigās.

Lai iegūtu sīkāku informāciju par ierīces vai akumulatora pārstrādi, sazinieties ar jūsu pilsētas 
domi, sadzīves atkritumu pārstrādes pakalpojumu sniedzēju vai mazumtirdzniecības veikalu, 
kur iegādājāties šo ierīci.

Šīs ierīces iznīcināšana ir pakļauta Eiropas Savienības direktīvai par elektrisko un elektronisko 
iekārtu atkritumiem (EEIA). Iemesls, kāpēc EEIA un akumulatori tiek atdalīti no citiem 
atkritumiem, ir, lai samazinātu jebkādu bīstamu vielu, kas var būt vidē, iespējamo ietekmi uz 
cilvēku veselību.

Bīstamo vielu samazināšana
Šī ierīce ir atbilst ES regulai par ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un 
ierobežošanu (REACH), (Regulas Nr. 1907/2006/Eiropas Parlamenta un Padomes EK) un ES 
Bīstamo vielu ierobežojuma (BVI) direktīvu (Direktīva Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 
2011/65/ES). Lai iegūtu vairāk informācijas par ierīces atbilstību REACH, apmeklējiet tīmekļa 
vietni www.catphones.com/certification. Iesakām apmeklēt vietni regulāri, lai iegūtu jaunāko 
informāciju.
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Atbilstība ES tiesību aktiem
Ar šo, ražotājs apliecina, ka šī ierīce atbilst svarīgākajām Direktīvas 1999/5/EK prasībām un 
citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Par atbilstības deklarāciju apmeklējiet tīmekļa vietni www.catphones.com/support/s60-
smartphone.
Piezīme: ievērojiet valsts vietējos noteikumus vietās, kur ierīce tiks izmantota. Šīs ierīces 
lietošana var tikt ierobežota dažās vai visās Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs.
Piezīme: šo ierīci var izmantot visās ES dalībvalstīs.
Francija: izmantošanai ārpus telpām tikai 10 mW e.i.i.j. frekvences joslā 2454–2483,5 MHz. 
Itālija: privātām vajadzībām, jāsaņem vispārējā atļauja, ja WAS/RLAN tiek izmantots ārpus jūsu 
telpām.
Publiskai lietošanai ir jāsaņem vispārējā atļauja. Luksemburga: nepieciešama vispārējā atļauja 
tīkla un pakalpojuma nodrošināšanai.
Norvēģija: šī apakšnodaļa neattiecas uz ģeogrāfisko apgabalu 20 km rādiusā no Ny-Ĺlesund 
centra.
V100R001B03_01

Juridiskā saistība ar Google
Android, Google Play, Google Play logotips un citas zīmes un ir Google Inc. preču zīmes.
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S60 MyFLIR specifikācijas

Kameras modulis
Termo- un vizuālās kameras ar MSX
Termosensors 17 µm pikseļa izmērs, 8–14 mm spektrālais diapazons
Termo-izšķirtspēja 80×60
Vizuālā izšķirtspēja 640×480
HFOV / VFOV 46° ± 1° / 35° ± 1°
Kadru nomaiņas ātrums 8,7 Hz
Fokuss Fiksētais 15 cm līdz bezgalībai
Iebūvēts slēgs Automātisks/manuāls
Radiometrija
Apkārtnes dinamiskais 
diapazons

-20 °C–120 °C

Precizitāte ±5 °C vai ±5 %
Procentu starpība starp apkārtējo vides un apkārtnes 
temperatūru.
Piemērojams 60 s pēc palaišanas, kad vienība ir 15 °C–35 °C 
diapazonā un apkārtne ir 10 °C–120 °C diapazonā.

Temperatūras jutība (MRDT) 150 mK
MyFLIR
Funkcija Standarta Pro
Tiešais attēls Termokamera (MSX)
Saglabāt attēlu Termokamera (MSX) kā jpeg Termokamera (MSX) un 

vizuālā kā radiometrisks jpg
Saglabāt video (mpeg) Termokamera (MSX) kā mpeg
Pārslēgties uz VIS Nē Jā
Krāsu gammas Dzelzs, melns, balts Dzelzs, melns, balts, 

varavīksne, kontrasts, 
arktisks, lava, aukstākais, 
karstākais

IS skala Autom., bloķējama min./maks., rediģējama min./maks.
Termoattēla analīze - Centrālā punkta mērīšana

- Visa attēla ROI
- Līdz par trīs pārvietojamu 

punktu mērīšana
- Visa attēla ROI
- Rediģējams saglabātajos 

attēlos
Izstarošanas spējas iestatījumi Matēts: 95 %, daļēji matēts: 80 %, daļēji glancēts: 60 %,

Glancēts: 30 %
Taimeris Izsl., 3 s, 10 s
Intervālu video uzņemšana Aizkaves laiks, kadra intervāls, atskaņošanas ātrums
Panorāma Nē Jā
GPS atrašanās vieta saglabāta 
attēlā

Jā

Eksportēt uz citām 
FLIR atskaišu izveides 
programmatūrām

Nē Jā

Lietotāja izlīdzinājums Jā
 


