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Смартфон Cat® S61
Посібник користувача
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• Для забезпечення належного використання пристрою уважно прочитайте цей посібник і рекомендовані заходи безпеки.

• Хоча конструкція пристрою відрізняється підвищеною міцністю, не рекомендується вдаряти, кидати, роздавлювати, проколювати та згинати 
його.

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

• Не використовуйте пристрій під час керування транспортним засобом.

• Завжди дотримуйтесь усіх правил використання пристроїв у лікарнях і медичних закладах і вимикайте смартфон біля медичного обладнання.

• Перебуваючи в літаку, вимикайте пристрій або активуйте режим польоту, оскільки він може створити перешкоди для обладнання керування 
повітряним судном.

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

• Не намагайтеся розбирати пристрій та його приладдя. Якщо це необхідно, обслуговувати та ремонтувати пристрій має тільки кваліфікований 
персонал.

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

• Не розміщуйте поблизу пристрою магнітні носії даних. Випромінювання від пристрою може стерти інформацію, що зберігається на них.

• Не використовуйте пристрій у середовищах з легкозаймистим газом, наприклад на АЗС, і не розміщуйте його в приміщеннях із високою 
температурою.

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

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

• Дотримуйтесь усіх законів і правил щодо використання бездротових пристроїв, а також поважайте конфіденційність і законні права інших.

• Тримайте пристрій на відстані 15 см від медичних імплантатів (у серці, суглобах тощо) та розташовуйте його на боці, протилежному імплантату.

• Під час використання USB-кабелю ретельно дотримуйтесь відповідних інструкцій із цього посібника, щоб запобігти пошкодженню пристрою 
або ПК.

• Якщо чистити телефон виробами, що містять леткі органічні сполуки (наприклад, алкоголь або дезінфекційні засоби), результати вимірювання 
датчика якості повітря буде порушено. Для повернення датчика до нормального стану може знадобитися до 72 годин.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
ОЗНАЙОМТЕСЯ ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ
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ПРАВОВЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
© 2018 Caterpillar. Усі права збережено.
CAT, CATERPILLAR, їхні відповідні логотипи, колір Caterpillar Yellow, оформлення Power Edge, а також фірмовий стиль і зовнішній вигляд 
товару, що використовуються в цьому документі, є торговельними марками компанії Caterpillar і не можуть використовуватися без її 
дозволу.

Bullitt Mobile Ltd є ліцензіатом Caterpillar Inc.

Торговельні марки Bullitt Mobile Ltd. і третіх сторін належать відповідним власникам.

Відтворення або передачу будь-якої частини цього документа в будь-якій формі та будь-яким способом без попередньої письмової згоди 
Caterpillar Inc. заборонено.

Виріб, описаний у цьому посібнику, може містити програмне забезпечення, захищене авторським правом, і мати можливих ліцензіарів. 
Клієнтам забороняється в будь-який спосіб відтворювати, поширювати, модифікувати, декомпілювати, розбирати, розшифровувати, 
вилучати, виконувати зворотне проектування, надавати в оренду, передавати або субліцензувати зазначене програмне забезпечення або 
технічне обладнання, якщо такі обмеження не заборонені чинним законодавством або такі дії не затверджені відповідними власниками 
авторських прав на підставі ліцензій.

Уміст цього посібника надано в наявному стані. За винятком випадків, передбачених чинним законодавством, виробник не надає жодних 
прямих або непрямих гарантій щодо точності, надійності або вмісту цього посібника, у тому числі, крім іншого, непрямі гарантії товарної 
придатності та придатності для певної мети.

У межах, дозволених чинним законодавством, виробник не несе відповідальності за будь-які навмисні, випадкові, непрямі або 
опосередковані збитки, втрачені прибутки, ділові можливості, доходи, дані, нематеріальні активи або очікувані заощадження.

ПОВІДОМЛЕННЯ
Робота деяких функцій продукту та його приладдя, описаних у цьому документі, залежить від установленого програмного забезпечення, 
пропускної здатності та налаштувань локальної мережі, а також можуть бути не активованими або обмеженими операторами локальних 
мереж або постачальниками мережевих послуг. Тому описи в цьому посібнику можуть незначною мірою відрізнятися від придбаного 
виробу або його приладдя.

Виробник залишає за собою право змінювати або модифікувати будь-яку інформацію або характеристики, що містяться в цьому посібнику, 
без попереднього повідомлення та зобов’язань.

Виробник не несе відповідальності за законність і якість будь-яких продуктів, які ви надсилаєте або завантажуєте за допомогою цього 
пристрою, у тому числі текстові повідомлення, зображення, музику, фільми та захищене авторським правом не вбудоване програмне 
забезпечення. Ви несете відповідальність за всі наслідки встановлення або використання описаних вище продуктів на цьому пристрої.

ПРАВИЛА ІМПОРТУ Й ЕКСПОРТУ
Клієнти повинні дотримуватися всіх відповідних законів і правил щодо експорту та імпорту. Крім того, клієнтам необхідно отримати всі 
необхідні державні дозволи та ліцензії для експорту, реекспорту та імпорту описаного в цьому посібнику виробу, у тому числі програмного 
забезпечення й технічних даних.
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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО СМАРТФОН CAT® S61
Дійсно витривалий смартфон S61 призначений для роботи на вулиці, а його характеристики розраховані на найбільш складні середовища. 
Його розроблено для роботи в екстремальних умовах, з якими можна щодня зіткнутися під час роботи або гри. Навіть якщо ви його 
впустили, занурили у воду або забули зарядити, Cat S61 не підведе вас.

Смартфон витримує падіння на бетон із надзвичайної висоти в 1,8 метра, екстремальні перепади температур і розпилення соляного 
туману, а також може знаходитися впродовж 60 хвилин на глибині до 3 метрів — Cat S61 залишатиметься на зв’язку, незважаючи на 
будь-які обставини.

S61 обладнано вбудованою тепловізійною камерою FLIR, яка створює чітке теплове зображення й підтримує функцію точкового 
експонометра, що дає можливість точно визначити температуру на вже отриманому зображенні. Смартфон є пилонепроникним, а його 
стійкий до подряпин дисплей FHD чудово видно під прямими сонячними променями й можна використовувати вологими руками або в 
рукавичках.

СТІЙКІСТЬ ДО ЗОВНІШНІХ ФАКТОРІВ

ПАДІННЯ ПРИСТРОЮ

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

• Не можна: кидати пристрій із силою з висоти понад 1,8 метра — він міцний, але не є незруйновним.

ВОДОНЕПРОНИКНІСТЬ

• Можна: використовувати пристрій у сирих і вологих умовах — мультисенсорний екран можна використовувати вологими руками, а пристрій 
витримує занурення на глибину до 3 метрів протягом 60 хвилин і може робити підводні фотографії та відео.

• Не можна: намагатися використовувати пристрій на глибині понад 3 метри.

СТІЙКІСТЬ ДО ПИЛУ Й ПОДРЯПИН

• Можна: використовувати пристрій у брудних і пильних середовищах. Пилонепроникний смартфон Cat S61 сертифіковано за найвищими 
галузевими стандартами зносостійкості IP68 і IP69 і обладнано стійким до подряпин екраном.

ЕКСТРЕМАЛЬНІ ТЕМПЕРАТУРИ

• Можна: використовувати пристрій у температурному діапазоні від –25 до +55 °C. Крім того, пристрій може витримувати екстремальні перепади 
температури: дуже швидкі переходи від низької температури до високої та навпаки.

• Не можна: використовувати пристрій поза межами робочого температурного діапазону від –25 до +55 °C. Оскільки корпус смартфона по боках 
металевий, під час роботи поза межами зазначеного діапазону рекомендується використовувати захисні рукавички.
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УМІСТ КОМПЛЕКТУ 

• Пристрій
• Стислий посібник користувача
• USB-кабель живлення й адаптер живлення
• Захисна плівка, наклеєна на екран виробником пристрою

ФУНКЦІЇ КЛАВІШ
КЛАВІША ЖИВЛЕННЯ
• Натисніть і утримуйте, щоб увімкнути пристрій.
• Натисніть і утримуйте, щоб відкрити меню параметрів Power off (Вимкнення), коли пристрій увімкнено.
• Натисніть, щоб заблокувати або ввімкнути екран, коли пристрій знаходиться в режимі очікування.
• Двічі натисніть, щоб відкрити застосунок Camera (Камера) коли пристрій заблоковано.
• Швидко послідовно тричі натисніть, щоб відкрити застосунок Camera (Камера) у підводному режимі, коли пристрій заблоковано.

КНОПКА «ГОЛОВНИЙ ЕКРАН»
• Натисніть, щоб перейти на головний екран, коли пристрій розблоковано.
• Натисніть і утримуйте, щоб увімкнути Google assistant (Помічник Google).
• Двічі натисніть, щоб увімкнути екран, коли пристрій знаходиться в режимі очікування.

КНОПКА ВИКЛИКУ ОСТАННІХ ЗАСТОСУНКІВ
• Натисніть, щоб відкрити останні запущені застосунки.

КНОПКА «НАЗАД»
• Натисніть, щоб повернутися на попередній екран.
• Натисніть, щоб закрити екранну клавіатуру.

КЛАВІША РЕГУЛЮВАННЯ ГУЧНОСТІ
• Гучність: натисніть клавішу Збільшення гучності, щоб збільшити, або клавішу Зменшення гучності, щоб зменшити гучність виклику, 

мелодії дзвінка, мультимедіа або будильника.
• Знімок екрана: одночасно натисніть клавіші Живлення та Зменшення гучності (знімки екрана зберігаються у фотоальбомі).
• Застосунок Camera (Камера): натисніть клавішу Збільшення гучності, щоб зробити фотографію, або клавішу Зменшення гучності, щоб 

перейти в режим Video (Відеозйомка).

1. ГНІЗДО ДЛЯ ГАРНІТУРИ
2. ВЕРХНІЙ ДИНАМІК
3. КНОПКА ВИКЛИКУ ОСТАННІХ 

ЗАСТОСУНКІВ
4. КНОПКА «ГОЛОВНИЙ ЕКРАН»
5. МІКРОФОН
6. КНОПКА «НАЗАД»
7. ПРОГРАМОВАНА КЛАВІША
8. КРИШКА ЛОТКА ДЛЯ SIM/SD-КАРТКИ
9. ПЕРЕДНЯ КАМЕРА
10. ЗАДНЯ КАМЕРА
11. ТЕПЛОВІЗІЙНА КАМЕРА
12. СПАЛАХ
13. USB-ПОРТ
14. НИЖНІЙ ДИНАМІК
15. ВІКНО ЛАЗЕРА
16. ДАТЧИК ЯКОСТІ ПОВІТРЯ
17. КЛАВІШІ РЕГУЛЮВАННЯ ГУЧНОСТІ
18. КЛАВІША ЖИВЛЕННЯ5
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ПІДГОТОВКА ДО КОРИСТУВАННЯ

УСТАНОВЛЕННЯ КАРТКИ NANO SIM І КАРТКИ ПАМ’ЯТІ
1. Розташуйте пристрій на рівній поверхні дисплеєм донизу.
2. Відкрийте кришку лотка для SIM/SD-картки кінчиком пальця.
3. Установіть картку Nano SIM у лоток для SIM-картки золотими контактами догори.
4. Обережно вставте лоток для SIM-картки назад у відповідне гніздо.

ПРИМІТКА
• Лоток для SIM-картки прикріплено до бічної кришки.
• Натискайте на кришку лотка для SIM/SD-картки, доки його не буде надійно зафіксовано.
 
У деякі пристрої можна встановити дві SIM-картки.
Коли встановлено дві SIM-картки, обидва гнізда для SIM-карток підтримують мережі 4G/3G.

Конфігурація SIM-картки 1: 4G / 3G / 2G.
Конфігурація SIM-картки 2: 4G / 3G / 2G.

Якщо в пристрій установлено лише одну SIM-картку, друге гніздо можна використати для картки пам’яті.

Щоб вставити картку пам’яті, виконайте наведені нижче дії.

1. Розташуйте пристрій на рівній поверхні дисплеєм донизу.
2. Відкрийте кришку лотка для SIM/SD-картки кінчиком пальця.
3. Обережно витягніть лоток для карти пам’яті та встановіть microSD-картку золотими контактами догори.
4. Обережно вставте лоток для картки пам’яті назад у відповідне гніздо.
5. Обережно вставте лоток для SIM-картки у відповідне гніздо. Потім натисніть на кришку лотка для SIM/SD-картки, доки його не буде надійно 

зафіксовано.

ПРИМІТКА
• Не застосовуйте надмірну силу під час установлення microSD-картки, оскільки це може призвести до пошкодження.

ЗАРЯДЖАННЯ АКУМУЛЯТОРА
Акумулятор S61 не виймається з пристрою. Порядок його заряджання такий.

1. Підключіть кабель USB до адаптера живлення.
Використовуйте тільки затверджені компанією зарядні пристрої та кабелі торговельної марки Cat®. Застосування незатвердженого обладнання 
може спричинити пошкодження пристрою або вибух акумулятора та призведе до анулювання гарантії.

2. Відкрийте кришку порту USB й підключіть кабель USB до порту USB.
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Не застосовуйте надмірну силу під час підключення кабелю USB. Гарантія не поширюється на будь-які пошкодження, пов’язані з неправильним 
підключенням кабелю.

3. Підключіть кабель USB до адаптера живлення та вставте його в розетку змінного струму.
 
4. Після завершення заряджання відключіть кабель USB від пристрою, перш ніж від’єднувати адаптер живлення від розетки. Закрийте кришку 

порту USB на пристрої.

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОДАЛЬШЕ ВИКОРИСТАННЯ 
АКУМУЛЯТОРА

Якщо акумулятор повністю розряджено, пристрій може не вмикатися відразу після початку заряджання. Перед увімкненням телефону зарядіть 
акумулятор упродовж декількох хвилин. Протягом цього періоду на екрані може не відображатись анімація заряджання.

Час, необхідний для заряджання акумулятора, залежить від навколишньої температури та віку акумулятора.
Коли рівень заряду акумулятора низький, на пристрої відтворюється звуковий сигнал та відображається підказка. Коли рівень заряду акумулятора 
майже вичерпано, телефон автоматично вимкнеться.

УВІМКНЕННЯ/ВИМКНЕННЯ ПРИСТРОЮ
УВІМКНЕННЯ

• Натисніть і утримуйте клавішу Живлення.

Під час першого запуску телефону відкриється екран привітання. Виберіть бажану мову й торкніться START (Запуск), щоб продовжити налаштування.

ПРИМІТКА
• Необхідне підключення до мережі Wi-Fi або іншої мережі передачі даних.
• Якщо на SIM-картці використовується персональний ідентифікаційний номер (PIN), перш ніж відкрити екран привітання, вам буде 

запропоновано ввести свій PIN-код.
• Для використання деяких служб Google на пристрої потрібен обліковий запис Google. Вам буде запропоновано ввійти в існуючий обліковий 

запис Google або створити новий запис пізніше.

ВИМКНЕННЯ

1. Натисніть і утримуйте клавішу Живлення, щоб відкрити меню параметрів Power Off (Вимкнення).
2. Торкніться Power Off (Вимкнення).
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СЕНСОРНИЙ ЕКРАН
ВЗАЄМОДІЯ ІЗ СЕНСОРНИМ ЕКРАНОМ

• Торкання: вибирайте елементи, підтверджуйте вибір або запускайте застосунки на екрані за допомогою кінчика пальця.

• Торкання й утримання: торкніться елемента кінчиком пальця й продовжуйте утримувати його, поки екран не відреагує (наприклад, щоб 
відкрити меню параметрів на активному екрані, торкніться екрана й утримуйте його до появи меню).

• Проведення пальцем: переміщайте палець по екрану вертикально або горизонтально (наприклад, проводьте пальцем вліво або вправо, 
щоб переключатися між зображеннями).

• Перетягування: щоб перемістити елемент, торкніться й утримуйте його, а потім перетягніть елемент у будь-яку частину екрана.

ГОЛОВНИЙ ЕКРАН
Головний екран — це відправна точка доступу до функцій вашого пристрою. На ньому відображаються значки застосунків, віджети, ярлики тощо. Ви 
можете встановити різні шпалери, а також налаштувати на ньому відображення бажаних елементів.

БЛОКУВАННЯ Й РОЗБЛОКУВАННЯ ЕКРАНА
БЛОКУВАННЯ ЕКРАНА

1. Коли пристрій увімкнено, натисніть клавішу Живлення, щоб заблокувати екран. Ви будете отримувати повідомлення й виклики, навіть якщо 
екран заблоковано.

2. Якщо ви не користуєтеся пристроєм протягом певного часу, екран буде автоматично заблоковано. Ви можете налаштувати тривалість цього 
періоду.

РОЗБЛОКУВАННЯ ЕКРАНА

1. Натисніть клавішу Живлення, щоб увімкнути екран. Потім перетягніть значок замка  угору, щоб розблокувати екран. За потреби введіть 
графічний ключ або PIN-код.

2. Щоб запустити застосунок Camera (Камера) напряму із заблокованого екрана, перетягніть значок камериn  угору.
3. Щоб скористатися функцією Google Voice Search (Голосовий пошук Google) напряму із заблокованого екрана, перетягніть значок голосового 

пошуку  угору.

ПРИМІТКА
• Якщо ви налаштували блокування екрана, вам буде запропоновано розблокувати його. Докладніше див. у розділі «Захист пристрою за 

допомогою блокування екрана» на с. 35.

ДИСПЛЕЙ
РОЗТАШУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ НА ДИСПЛЕЇ

СПОВІЩЕННЯ ТА ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН

Рядок стану відображається у верхній частині кожного екрана. На ньому відображаються значки сповіщень, наприклад пропущені дзвінки або 
отримані повідомлення (ліворуч), і значки стану телефону, такі як стан акумулятора (праворуч) і поточний час.

ЗНАЧКИ СТАНУ

Значки сповіщень Значки стану



11

4G Підключено до мережі мобільного зв’язку 4G Немає сигналу

LTE Підключено до мережі мобільного зв’язку LTE Режим вібрації

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

розташування
G Підключено до мережі мобільного зв’язку GPRS Акумулятор заряджено

E Підключено до мережі мобільного зв’язку EDGE Акумулятор заряджається

H Підключено до мережі мобільного зв’язку HSDPA FM-радіо ввімкнено

H+ Підключено до мережі мобільного зв’язку HSPA+ Режим польоту

R Роумінг Підключено до мережі Wi-Fi

Потужність сигналу мережі мобільного зв’язку Підключено до пристрою Bluetooth

NFC увімкнено

Нове повідомлення електронної пошти Пропущений виклик

Будильник установлено Гучний зв’язок активовано

Майбутня подія Мікрофон телефону вимкнено

Синхронізація даних Завантаження даних

Збій входу або синхронізації Нове текстове повідомлення

Зроблено знімок екрана Попередження про шкідливе або непридатне для 
дихання повітря

ЗНАЧКИ СТАНУ

ЗНАЧКИ СПОВІЩЕНЬ
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ПАНЕЛЬ СПОВІЩЕНЬ
Ви отримуватимете сповіщення про нові повідомлення, пропущені виклики та майбутні події. На панелі сповіщень можна переглянути будильники, 
операторів бездротової мережі або повідомлення, нагадування чи сповіщення про події.

ВІДКРИВАННЯ ПАНЕЛІ СПОВІЩЕНЬ

1. Після появи нового значка торкніться панелі сповіщень і потягніть її вниз, щоб відкрити.
2. Торкніться сповіщення, щоб відкрити відповідний застосунок.

ТОРКНІТЬСЯ СПОВІЩЕННЯ, ЩОБ ВІДКРИТИ ВІДПОВІДНИЙ ЗАСТОСУНОК.

1. Щоб закрити панель сповіщень, проведіть пальцем від нижньої частини панелі вгору.
2. Щоб закрити сповіщення (без перегляду), торкніться й утримуйте сповіщення та перетягніть його в ліву/праву частину екрана.

ПРИМІТКА
• Налаштування сповіщень можна змінити в меню Settings (Налаштування) > Apps & notifications (Застосунки та сповіщення).

ЗНАЧКИ ШВИДКОГО ДОСТУПУ
ДОДАВАННЯ НОВОГО ЕЛЕМЕНТА НА ГОЛОВНИЙ ЕКРАН

1. На головному екрані проведіть пальцем угору або торкніться  , щоб відобразити всі застосунки.
2. Щоб додати елемент на головний екран, перетягніть його значок у вибране положення.

ПЕРЕМІЩЕННЯ ЕЛЕМЕНТА НА ГОЛОВНОМУ ЕКРАНІ

1. Торкніться й утримуйте значок застосунку на головному екрані, доки він не збільшиться.
2. Не відриваючи пальця, перетягніть його у вибране положення на екрані, а потім відпустіть.

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

ВИДАЛЕННЯ ЕЛЕМЕНТА З ГОЛОВНОГО ЕКРАНА

1. Торкніться й утримуйте значок застосунку на головному екрані, доки він не збільшиться.
2. Не відриваючи пальця, перетягніть значок у поле Remove (Видалити), а потім відпустіть його.
3. Щоб видалити програму, виконайте кроки 1 і 2 та перетягніть значок у поле Remove (Видалити) у верхній частині екрана.

ВІДЖЕТИ
Віджет дає можливість переглядати й використовувати застосунки. Ви можете розміщувати віджети на головному екрані у вигляді значків або вікон 
попереднього перегляду. На телефоні вже встановлено кілька віджетів, але ви можете завантажити додаткові з магазину Google Play.

ДОДАВАННЯ ВІДЖЕТА

1. Торкніться головного екрана й утримуйте його.
2. Торкніться параметра Widgets (Віджети), щоб переглянути доступні віджети.
3. Перетягніть вибраний віджет на головний екран.

ВИЛУЧЕННЯ ВІДЖЕТА

1. Торкніться й утримуйте значок віджета на головному екрані, доки він не збільшиться.
2. Не відриваючи пальця, перетягніть значок у поле Remove (Видалити) у верхній частині екрана, а потім відпустіть його.
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ПАПКИ
СТВОРЕННЯ ПАПКИ

Ви можете групувати певні застосунки на головному екрані. Для цього перетягніть значок або ярлик одного застосунку поверх іншого та відпустіть 
його. Після цього буде створено нову папку, до якої ви зможете додавати необхідні елементи.

ПЕРЕЙМЕНУВАННЯ ПАПКИ

1. Торкніться папки, щоб відкрити її.
2. Уведіть нове ім’я папки в рядку заголовка.
3. Натисніть кнопку Back (Назад).

ШПАЛЕРИ
ЗМІНЕННЯ ШПАЛЕР

1. Торкніться головного екрана й утримуйте його.
2. Торкніться Wallpapers (Шпалери).
3. Перегляньте доступні варіанти.
4. Торкніться Set Wallpaper (Установити шпалери) на обраному зображені, а потім виберіть, на який екран слід його додати: екран блокування, 

головний екран чи обидва екрани.

ПЕРЕДАЧА МУЛЬТИМЕДІА НА ПРИСТРІЙ ТА З ПРИСТРОЮ

Передавайте свої улюблені композиції та фотографії між пристроєм і ПК у режимі мультимедійного пристрою MTP.

1. Підключіть пристрій до ПК за допомогою USB-кабелю живлення.
2. Відкрийте параметри з’єднання USB на панелі сповіщень. Двічі торкніться USB charging this device (USB, що заряджає цей пристрій), щоб 

переглянути додаткові параметри.
3. Торкніться Transfer files (Передати файли), щоб активувати режим MTP.
4. Ваш смартфон має відображатись як знімний пристрій із внутрішньою пам’яттю. Якщо вставлено карту пам’яті, microSD-картка також 

відображатиметься. Скопіюйте обрані файли на свій пристрій.

ПРИМІТКА 
• Якщо ви використовуєте ПК з операційною системою MAC, завантажте драйвери за адресою http://www.android.com/filetransfer/

ВИКОРИСТАННЯ РЕЖИМУ ПОЛЬОТУ
У деяких місцях потрібно буде вимкнути передачу даних. Ви можете не вимикати пристрій, а перевести його в режим польоту.

1. Торкніться  > Settings (Налаштування) .
2. Виберіть Network & Internet (Мережа та Інтернет).
3. Переведіть перемикач режиму польоту вправо , щоб увімкнути цей режим.

ПРИМІТКА
• Ви також можете отримати доступ до режиму польоту з головного екрана. Для цього потрібно перетягнути панель сповіщень вниз.



14

ЗДІЙСНЕННЯ ТЕЛЕФОННОГО ВИКЛИКУ
Здійснити виклик можна кількома способами.

1. Набрати номер на клавіатурі.
2. Вибрати номер зі списку контактів.
3. Вибрати номер на веб-сторінці або в документі.

ПРИМІТКА
• Поки триває виклик, ви можете відповідати на вхідні дзвінки або переводити їх у голосову пошту. Ви також можете створювати конференц-

виклики між кількома абонентами.
• Поки триває виклик, натисніть кнопку Home (Головний екран), щоб повернутися на головний екран і використати інші функції. Щоб повернутися 

до екрана виклику, перетягніть панель сповіщень вниз і торкніться Current call (Поточний виклик).

ЗДІЙСНЕННЯ ВИКЛИКУ ЗА ДОПОМОГОЮ КЛАВІАТУРИ

1. На головному екрані торкніться . Потім торкніться , щоб відкрити клавіатуру.
2. Наберіть номер телефону за допомогою цифрових клавіш.
3. Коли ви вказали номер або вибрали контакт, торкніться .

Порада. Ваш пристрій підтримує функцію SmartDial. Коли ви набираєте номер на клавіатурі, він автоматично виконує пошук у контактах і відображає 
ті з них, що збігаються з номером. Ви можете закрити клавіатуру, щоб переглянути інші можливі збіги.

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

ЗДІЙСНЕННЯ ВИКЛИКУ ЗІ СПИСКУ КОНТАКТІВ

1. На головному екрані торкніться   > Contacts  (Контакти), щоб відобразити список контактів. На клавіатури торкніться вкладки , 
щоб переглянути список контактів.

2. Виберіть контакт.
3. Торкніться номера телефону, щоб здійснити виклик.

ЗДІЙСНЕННЯ ВИКЛИКУ ІЗ ЖУРНАЛУ ВИКЛИКІВ

1. Торкніться  > Phone  (Телефон), щоб переглянути список останніх викликів. Якщо ви не можете знайти необхідний контакт, торкніться 
  >  Call history (Журнал викликів), щоб відобразити всю історію викликів.

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

ПРИЙОМ АБО ВІДХИЛЕННЯ ВИКЛИКУ

Коли ви отримуєте телефонний виклик, на екрані вхідного виклику відображається ідентифікатор абонента й уся додаткова інформація про абонента, 
яку ви вказали в Contacts (Контакти).

• Щоб прийняти виклик, торкніться ANSWER (Прийняти).
• Щоб відхилити виклик, торкніться DECLINE (Відхилити).
• Щоб відхилити виклик і надіслати повідомлення абоненту, який телефонує, торкніться сповіщення про виклик і перетягніть значок  

угору, а потім виберіть один із доступних шаблонів повідомлень або торкніться Write your own (Створити власне), щоб самостійно написати 
повідомлення.

ЗАВЕРШЕННЯ ВИКЛИКУ

Поки триває виклик, торкніться , щоб завершити його.
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ІНШІ ДІЇ ПІД ЧАС ВИКЛИКУ
ПЕРЕКЛЮЧЕННЯ МІЖ ВИКЛИКАМИ

Якщо ви отримуєте новий виклик під час поточного, то можете переключатися між ними.

1. Поки тривають обидва виклики, торкніться .
2. Поточний виклик буде переведено на утримання, а ви переключитесь на інший.

КОНТАКТИ
Застосунок Contacts (Контакти) дає можливість зберігати контакти й керувати інформацією про них.

ЗАПУСК ЗАСТОСУНКУ «КОНТАКТИ»

Під час налаштування пристрою в застосунку Contacts (Контакти) з’явиться повідомлення про те, як додавати контакти. Щоб відкрити застосунок, 
виконайте одну з наведених нижче дій.
 
• Торкніться    і виберіть Contacts (Контакти) . 
• Торкніться   на головному екрані, а потім торкніться вкладки  , щоб відобразити список контактів.

ПРИМІТКА
• Усі контакти відображаються в алфавітному порядку в списку, що прокручується.

КОПІЮВАННЯ КОНТАКТІВ

Ви можете скопіювати свої контакти із SIM-картки, пам’яті пристрою або картки пам’яті.
1. У списку контактів торкніться   > Settings (Налаштування) > Import (Імпорт).
2. Виконайте одну з наведених нижче дій.
• Щоб імпортувати контакти із SIM-картки

Торкніться SIM card (SIM-картка). Виберіть контакт (-и) і торкніться IMPORT (Імпорт), щоб імпортувати вибрані контакти.
• Щоб імпортувати контакти з пам’яті пристрою або картки пам’яті

Торкніться .vcf file (файл у форматі .vcf). Виберіть розташування для імпорту контактів і торкніться файлу у форматі *.vcf, щоб імпортувати 
контакти.

РЕЗЕРВНЕ КОПІЮВАННЯ КОНТАКТІВ

Ви можете скопіювати контакти на SIM-картку або в пам’ять пристрою.
1. У списку контактів торкніться   > Settings (Налаштування) > Export (Експорт).
2. Виконайте одну з наведених нижче дій.
• Щоб експортувати контакти на SIM-картку

Торкніться SIM card (SIM-картка). Виберіть контакт (-и) і торкніться OK, щоб скопіювати вибрані контакти.
• Щоб експортувати контакти до пам’яті пристрою

Торкніться Export to .vcf file (Експортувати у файл .vcf). Виберіть розташування для збереження контактів і торкніться SAVE (Зберегти).

ДОДАВАННЯ НОВОГО КОНТАКТУ

1. У списку контактів торкніться  або   , щоб додати новий контакт.
2. Уведіть ім’я контакту, а потім додайте детальну інформацію, наприклад номер телефону або адресу.
3. Торкніться SAVE (Зберегти), щоб зберегти інформацію про контакт.

ТОРКНІТЬСЯ SAVE (ЗБЕРЕГТИ), ЩОБ ЗБЕРЕГТИ ІНФОРМАЦІЮ ПРО КОНТАКТ.

1. Торкніться контакту, який потрібно додати до Favourites (Обране).
2. Торкніться  біля імені, після чого значок стане білим:  . Це позначає, що контакт додано до обраного.
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ПОШУК КОНТАКТУ

1. У списку контактів торкніться , щоб знайти контакт.
2. Уведіть ім’я контакту, який необхідно знайти. Під час уведення контакти з іменами, що збігаються, з’являтимуться під вікном пошуку.

РЕДАГУВАННЯ КОНТАКТУ

Ви можете змінювати збережену інформацію про контакти.

1. У списку контактів торкніться контакту, який необхідно відредагувати.
2. Торкніться  .
3. Внесіть необхідні зміни до інформації про контакт, а потім торкніться SAVE (Зберегти). Щоб скасувати зміни, натисніть клавішу Back (Назад).

ЗВ’ЯЗОК ІЗ КОНТАКТАМИ

Ви можете телефонувати контактам і надсилати їм текстові (SMS) або мультимедійні (MMS) повідомлення, використовуючи застосунок Contacts 
(Контакти) або вкладку Favourites (Обране).

1. У списку контактів торкніться контакту, з яким необхідно зв’язатися.
2. Ви можете виконати наведені нижче дії.
• Торкнутися номера телефону, щоб здійснити виклик.
• Торкнутися , щоб надіслати повідомлення.

ВИДАЛЕННЯ КОНТАКТУ

1. У списку контактів торкніться того, який необхідно видалити.
2. Торкніться    > Delete (Видалити).
3. Торкніться Delete (Видалити) ще раз, щоб підтвердити дію.

ВИКОРИСТАННЯ ЕКРАННОЇ КЛАВІАТУРИ
ВІДОБРАЖЕННЯ ПАНЕЛІ КЛАВІАТУРИ

У деяких застосунках клавіатура відкривається автоматично. В інших необхідно торкнутися текстового поля, щоб відкрити її. Натисніть кнопку Back 
(Назад), щоб приховати клавіатуру.

ВИКОРИСТАННЯ КЛАВІАТУРИ В АЛЬБОМНІЙ ОРІЄНТАЦІЇ

Якщо вам важко використовувати клавіатуру в книжковій орієнтації, поверніть пристрій набік. Після цього клавіатура відображатиметься в альбомній 
орієнтації, де її ширина збільшиться.

НАЛАШТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ КЛАВІАТУРИ

1. Торкніться  > Settings (Налаштування)  > Languages & input (Мови та введення).
2. Виконайте одну з наведених нижче дій.
• Торкніться Virtual keyboard (Віртуальна клавіатура), щоб налаштувати клавіатуру Google і голосовий набір Google.
• Торкніться Physical keyboard (Фізична клавіатура), щоб налаштувати параметри зовнішньої клавіатури.
• Торкніться Advanced (Додатково), щоб перейти до параметрів спрощення введення.

WI-FI®

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

УВІМКНЕННЯ WI-FI ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО БЕЗДРОТОВОЇ МЕРЕЖІ

1. Торкніться   > Settings (Налаштування)   > Network & Internet (Мережа та Інтернет).
2. Торкніться Wi-Fi та переведіть перемикач Wi-Fi вправо .
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3. Виберіть зі списку мережу Wi-Fi для підключення.
4. Якщо ви виберете відкриту мережу, пристрій підключиться автоматично. Якщо ви виберете захищену мережу, уведіть пароль і торкніться 

Connect (Підключитися). 

ПРИМІТКА
• Якщо ви раніше підключалися до захищеної мережі, вам не доведеться повторно вводити пароль у разі, коли пристрій не було скинуто до 

стандартних налаштувань або якщо не змінився пароль Wi-Fi.
• Перешкоди на шляху сигналу Wi-Fi зменшать його потужність.

Порада. На екрані налаштувань Wi-Fi торкніться Add network (Додати мережу), щоб додати нову мережу Wi-Fi.

SMS І MMS
ВІДКРИТТЯ ПОВІДОМЛЕНЬ

Щоб відкрити застосунок, виконайте одну з наведених нижче дій.
 
• Торкніться  на головному екрані.
• Торкніться  > Messages (Повідомлення)  .

СТВОРЕННЯ Й ПЕРЕДАЧА ТЕКСТОВОГО ПОВІДОМЛЕННЯ

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

1. Торкніться , щоб написати нове текстове повідомлення, або торкніться існуючого ланцюжка повідомлень, щоб відкрити його.
2. Уведіть номер телефону або ім’я контакту в поле To (Кому). Під час уведення SmartDial буде порівнювати введені дані з наявними контактами. 

Торкніться імені запропонованого одержувача або продовжуйте введення. Якщо ви хочете відкрити існуючий ланцюжок повідомлень, просто 
торкніться його.

3. Торкніться текстового поля, щоб набрати повідомлення. Якщо натиснути кнопку Назад під час написання повідомлення, його чернетку буде 
збережено в списку повідомлень. Торкніться повідомлення, щоб продовжити набір.

4. Коли повідомлення буде готове, торкніться .

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

СТВОРЕННЯ Й ПЕРЕДАЧА МУЛЬТИМЕДІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ

1. На екрані повідомлень торкніться  .
2. Уведіть номер телефону або ім’я контакту в поле To (Кому) або прокрутіть вниз список контактів, щоб знайти контакт, якому необхідно надіслати 

повідомлення. Торкніться , щоб розпочати груповий чат.
3. Торкніться текстового поля, щоб набрати повідомлення.
4. Торкніться  і виберіть тип мультимедійного файлу. Виберіть файл, який необхідно прикріпити.
5. Після цього пристрій перейде в мультимедійний режим. Коли повідомлення буде готове, торкніться  .

ВІДКРИТТЯ ПОВІДОМЛЕНЬ І ВІДПОВІДЬ НА НИХ

1. У списку повідомлень торкніться ланцюжка текстових або мультимедійних повідомлень, щоб відкрити його.
2. Торкніться текстового поля, щоб набрати повідомлення.
3. Коли повідомлення буде готове, торкніться .

НАЛАШТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ПОВІДОМЛЕНЬ

У списку повідомлень торкніться    > Settings (Налаштування), щоб налаштувати параметри повідомлень. Можна вибрати такі варіанти.

Стандартний застосунок для передачі SMS: укажіть стандартний застосунок для передачі SMS-повідомлень (за замовчуванням 
використовується застосунок Messages (Повідомлення)).
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Сповіщення
• Importance (Важливість): установіть рівень важливості для SMS-повідомлень.
• Sound (Звук): установіть сигнал для нових повідомлень.
• Vibrate (Вібрація): переведіть перемикач вправо, щоб пристрій вібрував у разі отримання нових повідомлень.
• On the lock screen (На екрані блокування): виберіть, які сповіщення можуть з’являтися на екрані.
• Show notification dot (Відображення значка сповіщення): виберіть, чи слід відображати значок сповіщення поруч із застосунком.
• Override ‘Do not disturb’ (Робота в режимі «Не турбувати»): цей параметр дає змогу вмикати сповіщення, коли телефон знаходиться в режимі Do 

not disturb (Не турбувати), а також обирати сповіщення Priority only (Лише пріоритетні).

Додатково
• Group notification message (Групувати сповіщення про повідомлення): увімкніть цей параметр, щоб автоматично об’єднувати сповіщення в одну 

групу.

BLUETOOTH®

Ваш пристрій Cat S61 обладнано модулем Bluetooth. Він може створювати бездротове з’єднання з іншими пристроями Bluetooth, завдяки чому 
можете обмінюватися файлами з друзями, розмовляти за допомогою гарнітури Bluetooth і навіть передавати фотографії з пристрою на ПК.

Під час використання Bluetooth не відходьте від пристрою Bluetooth, до якого потрібно підключитися, більш ніж на 10 метрів. Зверніть увагу, що 
перешкоди на шляху сигналу, наприклад стіни або інше електронне обладнання, можуть перешкоджати з’єднанню Bluetooth.

УВІМКНЕННЯ BLUETOOTH

1. Торкніться  > Settings (Налаштування)   > Connected devices (Підключені пристрої).
2. Торкніться Bluetooth і переведіть перемикач вправо , щоб увімкнути цю функцію.

Коли Bluetooth увімкнено, на панелі сповіщень відображається значок Bluetooth.

УТВОРЕННЯ ПАРИ Й ПІДКЛЮЧЕННЯ ПРИСТРОЮ BLUETOOTH

Bluetooth дає можливість робити таке.
• Використовувати гарнітуру Bluetooth.
• Використовувати моно- або стереонавушники Bluetooth.
• Віддалено керувати відтворенням за допомогою гарнітури Bluetooth.

Перш ніж використовувати Bluetooth, потрібно створити пару з іншим пристроєм Bluetooth, як описано нижче.
1. Переконайтеся, що функцію Bluetooth на вашому пристрої ввімкнено.
2. Торкніться Pair new device (Створити пару з новим пристроєм). Cat S61 почне пошук пристроїв Bluetooth поблизу.
3. Торкніться пристрою, з яким потрібно створити пару.
4. Виконайте інструкції на екрані, щоб установити з’єднання.

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

НАДСИЛАННЯ ФАЙЛІВ ЧЕРЕЗ BLUETOOTH

За допомогою Bluetooth можна обмінюватися фотографіями, відеозаписами або музичними композиціями з рідними та близькими. Порядок 
надсилання файлів через Bluetooth такий.
1. Торкніться файлу, який необхідно надіслати.
2. Торкніться   > Bluetooth,, а потім виберіть пристрій, з яким утворено пару.

РОЗ’ЄДНАННЯ АБО ВИДАЛЕННЯ ПАРИ З ПРИСТРОЄМ BLUETOOTH

1. Торкніться  > Settings (Налаштування)  > Connected devices (Підключені пристрої).
2. Торкніться Bluetooth.
3. Торкніться  у параметрах підключеного пристрою та виберіть FORGET (Забути), щоб підтвердити роз’єднання.



19

ЗЙОМКА ФОТОГРАФІЙ І ЗАПИСУВАННЯ ВІДЕО
За допомогою Cat S61 можна знімати фотографії, записувати відео та ділитися ними.

ВІДКРИТТЯ КАМЕРИ
Щоб відкрити застосунок камери, виконайте одну з наведених нижче дій.
 
• Торкніться  на головному екрані.
• Торкніться  > Camera (Камера) .
 
Натисніть кнопку Back (Назад) або Home (Головний екран), щоб закрити камеру.

ФОТОГРАФУВАННЯ

1. Торкніться  > Camera (Камера) . 
• За замовчуванням застосунок відкриється в режимі камери. В іншому випадку необхідно торкніться значка в нижньому правому куті екрана.

ПРИМІТКА
• Щоб переключатися між передньою та задньою камерами, торкніться  або натисніть клавішу Зменшення гучності та утримуйте її.

2. Зробіть фотографію на екрані фотографування.
• Торкніться екрана, щоб сфокусуватися на певній ділянці.
• Зведіть або розведіть пальці, щоб збільшити/зменшити масштабування.
• Торкніться , щоб налаштувати параметри камери: виберіть режим сцени, установіть автотаймер, налаштуйте баланс білого, ISO, 

антимерехтіння або інші властивості зображення.

3. Зробіть фотографію на екрані фотографування.
• Торкніться , щоб зробити фотографію.

ПРИМІТКА
• У застосунку Camera (Камера) ви також можете робити фотографії, натискаючи клавішу Збільшення гучності.
 
ПЕРЕГЛЯД ФОТОГРАФІЙ

Щоб переглянути свої фотографії, виконайте одну з наведених нижче дій.
• У застосунку Camera (Камера) торкніться мініатюри останньої фотографії в нижньому лівому куті.
 
ПРИМІТКА
• Щоб повернутися в режим камери, натисніть кнопку Back (Назад) або ведіть пальцем вліво, доки не з’явиться екран зйомки.
• Торкніться  > Photos (Фотографії) , щоб переглянути всі фотографії та відео.

РЕДАГУВАННЯ Й НАДСИЛАННЯ ФОТОГРАФІЙ
Під час перегляду фотографій вам доступні такі параметри.
• Edit (Редагувати): торкніться  , щоб редагувати фотографії за допомогою низки доступних параметрів.
• Share (Поділитися): торкніться , щоб ділитися своїми фотографіями, використовуючи різні застосунки, установлені на вашому пристрої.
• Delete (Видалити): торкніться , щоб видалити непотрібні фотографії.

ЗЙОМКА ВІДЕО

1. Торкніться  > Camera (Камера) .
2. Натисніть клавішу Зменшення гучності, щоб перейти в режим відеозйомки. 

ПРИМІТКА
• Щоб переключатися між передньою та задньою камерами, торкніться  або натисніть клавішу Зменшення гучності та утримуйте її.
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3. Торкніться , щоб почати запис.

4. Під час запису можна виконувати одну з наведених нижче дій.
• Зводити або розводити пальці, щоб збільшити/зменшити масштабування.
• Торкніться , щоб призупинити запис. Щоб відновити запис, торкніться .
• Торкніться , щоб вимкнути мікрофон. Щоб знову ввімкнути його, торкніться  .
• Торкнутися екрана, щоб зробити фотографію.

5. Торкніться , щоб припинити зйомку.

ПЕРЕГЛЯД ВІДЕО

Щоб переглянути відео після запису, торкніться мініатюри останнього записаного відео поруч із кнопкою . Потім торкніться , щоб відтворити відео.

ПАНОРАМНЕ ФОТОГРАФУВАННЯ

1. Торкніться  > Camera (Камера) .
2. Торкніться , а потім виберіть , щоб перейти в режим панорами.
3. Торкніться , щоб почати знімати панораму.
4. Виберіть напрямок для зйомки, а потім повільно переміщайте пристрій у вибраному напрямку.
5. Коли екран зйомки досягне кінцевої точки, зйомка закінчиться. Щоб зупинити зйомку вручну, торкніться .

ПІДВОДНЕ ФОТОГРАФУВАННЯ
1. Торкніться  > Camera (Камера) .
2. Торкніться , а потім виберіть , щоб перейти в режим підводної фотозйомки.

ПРИМІТКА
• Щоб переключатися між передньою та задньою камерами, торкніться  або натисніть клавішу Зменшення гучності та утримуйте її.

ВИКОРИСТАННЯ ФОТОГРАФІЙ

Застосунок Photos (Фотографії) автоматично шукає фотографії та відео, збережені на пристрої або картці пам’яті. Ви можете вибрати альбом/папку, 
щоб відтворити її у вигляді слайд-шоу, або вибрати елементи для використання в інших застосунках.

ВІДКРИТТЯ ФОТОГРАФІЙ

Торкніться   > Photos (Фотографії) , щоб відкрити застосунок. Застосунок Photos (Фотографії) розподіляє фотографії та відео за місцем 
зберігання й зберігає ці файли в папках. Торкніться папки, щоб переглянути фотографії або відео з неї.

ПЕРЕГЛЯД ФОТОГРАФІЙ

1. У застосунку Photos (Фотографії) торкніться папки, щоб переглянути фотографії з неї.
2. Торкніться зображення, щоб відкрити його в повноекранному режимі, а потім проведіть пальцем вліво або вправо, щоб переглянути попереднє 

або наступне зображення.
3. Щоб збільшити масштабування зображення, розведіть два пальці в місці екрана, яке необхідно збільшити. У режимі масштабування ви можете 

проводити пальцем угору, униз, вліво або вправо.

Порада. Засіб перегляду зображень підтримує функцію автоматичного обертання, тому після повертання пристрою зображення буде повертатися 
аналогічно.



21

ОБРІЗАННЯ ФОТОГРАФІЙ

1. Під час перегляду фотографії торкніться .
2. Торкніться  та скористайтеся інструментом для обрізання фотографій, щоб вибрати частину фотографії, яку слід обрізати.
• Щоб перемістити інструмент, перетягуйте його зсередини.
• Щоб змінити розмір зображення, перетягуйте інструмент за край або кут.
3. Торкніться DONE (Готово) > SAVE (Зберегти), щоб зберегти обрізане зображення.
• Щоб відхилити зміни, двічі натисніть кнопку Back (Назад) і торкніться DISCARD (Відхилити).

ВИКОРИСТАННЯ ТЕПЛОВІЗІЙНОЇ КАМЕРИ
Cat S61 обладнано тепловізійною камерою, яка може відображати й вимірювати контрастні температури поверхонь. Керувати тепловізійною камерою 
можна за допомогою застосунку MyFLIR, який знаходиться на головному екрані.

ПРИМІТКА
• Указана температура завжди є розрахунковою, і її не слід розглядати як точне вимірювання.
• На температуру впливає чимало факторів, у тому числі відстань до об’єкта та інтенсивність випромінювання об’єктом теплової енергії. На 

температуру також можуть впливати час доби, погодні умови або відбиття від інших об’єктів поблизу.

ВІДКРИТТЯ ТЕПЛОВІЗІЙНОЇ КАМЕРИ

1. Щоб відкрити застосунок, виконайте одну з наведених нижче дій.
• Торкніться  на головному екрані.
• Торкніться   > MyFLIR .

Натисніть кнопку Back (Назад) або Home (Головний екран), щоб закрити камеру.

ФОТОГРАФУВАННЯ

1. За замовчуванням застосунок MyFLIR знаходиться в режимі фотографування. Інакше торкніться  і виберіть , щоб перейти до цього 
режиму.

2. Зробіть фотографію на екрані фотографування.
• Торкніться , щоб змінити колірну палітру.
• Торкніться , щоб налаштувати параметри камери.
• Торкніться , щоб вибрати режим відеозйомки. Доступні параметри: Infrared with MSX (Інфрачервона зйомка з MSX) і Visual (Візуальне 

уявлення). Перетягніть повзунок, щоб налаштувати вирівнювання MSX, дивлячись на об’єкт поруч із телефоном.
• Торкніться , щоб додати режим Spot Meter (Точкове вимірювання).
• Торкніться , щоб відобразити IR Scale (Інфрачервона шкала) на правому боці зображення. ІЧ-шкала показує співвідношення між кольором 

і температурою на зображенні. Щоб налаштувати ІЧ-шкалу, укажіть максимальну й мінімальну температуру або проведіть по ній пальцем чи 
зведіть/розведіть пальці. Двічі торкніться ІЧ-шкали, щоб установити автоматичне розфарбування.

• Торкніться , щоб заблокувати автоматичне розфарбування ІЧ-зображення.
• Торкніться , щоб переключитися між нормальним (до 120 °C) та високим (до 400 °C) режимами динамічного діапазону.
• Торкніться , щоб вручну виконати калібрування зображення. Див. розділ Tuning (Налаштування).
3. Торкніться , щоб зробити фотографію.

ЗЙОМКА ВІДЕО

1. Торкніться і виберіть , щоб перейти до режиму відеозйомки.
2. Торкніться , щоб почати запис. Щоб припинити зйомку, торкніться .

СТВОРЕННЯ УПОВІЛЬНЕНОГО ВІДЕО

1. Торкніться і виберіть , щоб перейти в режим Time-lapse (Уповільнена зйомка).
2. Торкніться , щоб відкрити меню параметрів уповільненої зйомки. За потреби налаштуйте ці параметри.
3. Торкніться , щоб почати запис. Щоб припинити зйомку, торкніться  
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ПЕРЕГЛЯД ЗАПИСАНИХ ФОТОГРАФІЙ І ВІДЕО

Відкрийте останню фотографію або відео, торкнувшись мініатюри в нижньому правому куті екрана.

1. Торкніться , щоб перейти до екрана Library (Бібліотека).
2. Проведіть пальцем вліво/вправо, щоб переглянути попередній/наступний файл.
3. Торкніться , щоб відтворити відео.
4. Торкніться , щоб редагувати фотографію. Потім торкніться  щоб змінити режим Spot Meter (Точкове вимірювання); торкніться , щоб 

вибрати Infrared with MSX (Інфрачервона зйомка з MSX) або Visual (Візуальне уявлення) чи торкніться , щоб змінити колірну палітру. 
Після завершення налаштування торкніться , щоб зберегти зміни.

5. Торкніться , щоб поділитися вибраним файлом, використовуючи різні застосунки, установлені на вашому пристрої.
6. Торкніться , щоб видалити вибраний файл. Торкніться OK, щоб підтвердити видалення.
7. Торкніться , щоб переглянути інформацію про записаний файл, у тому числі дату, час, колірну палітру, температуру, випромінювальну 

здатність і місце розташування.
8. Торкніться , щоб запустити FLIR Tools (Інструменти FLIR), за допомогою яких також можна переглядати й редагувати зображення.

НАЛАШТУВАННЯ

Усередині камеру обладнано механічним затвором, який періодично вмикається, завдяки чому тепловізійна камера здійснює калібрування й 
оновлює зображення. Коли затвор вмикається, зображення на короткий час завмирає.

Мета затвора — підвищити якість зображень, отриманих за допомогою камери. Cat S61 автоматично виконує періодичне налаштування. Зверніть 
увагу, що, коли ввімкнено точкове вимірювання, налаштування відбувається частіше.

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕМПЕРАТУРИ ЗА ТОЧКАМИ ВИМІРЮВАННЯ

Використовуйте Spot Meter (Точкове вимірювання) для визначення температури поверхні як на збереженому тепловому зображенні, так і 
безпосередньо під час зйомки тепловізійною камерою.

1. Торкніться , а потім знову торкніться цієї кнопки в підменю, що з’явиться нижче.
2. На дисплеї відобразиться точка вимірювання з показником температури.
3. Торкніться цієї точки й перетягніть її в інше місце. Ви можете додати до трьох точок вимірювання.
4. Натисніть і утримуйте точку вимірювання, щоб видалити її.

НА ПОПЕРЕДНЬО ЗНЯТОМУ ЗОБРАЖЕННІ
1. Торкніться the MyFLIR Gallery (Галерея MyFLIR)  і виберіть значок редагування.
2. Торкніться значка Spot Meter (Точкове вимірювання), а потім знову торкніться його в підменю.
3. На дисплеї з’явиться точка вимірювання. Торкніться цієї точки й перетягніть її в інше місце.
4. Ви можете додати до трьох точок вимірювання. Натисніть і утримуйте точку вимірювання, щоб видалити її.

ПРИМІТКА
Щоб переключатися між шкалами Цельсія та Фаренгейта під час зйомки тепловізійною камерою, виберіть Menu (Меню) > Settings 
(Налаштування), а потім переведіть перемикач Temperature Unit (Одиниця вимірювання температури) в потрібне положення.

ЗМІНА ПАЛІТР КОЛЬОРІВ

Щоб вибрати необхідний діапазон візуалізацій температури, торкніться значка палітри кольорів  та виберіть одну з дев’яти кольорових схем.

ВИКОРИСТАННЯ ЛАЗЕРНОГО ВИМІРЮВАННЯ
Cat S61 обладнано системою вимірювання відстані та площі за допомогою лазера.

ДИСТАНЦІЙНЕ ВИМІРЮВАННЯ
1. Торкніться   > Measure (Вимірювання) , щоб запустити застосунок.
2. Для отримання точних результатів тримайте пристрій горизонтально й рівно, а також паралельно поверхні, яку ви вимірюєте.
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3. Наведіть червоний лазер із задньої панелі пристрою на поверхню, яку ви вимірюєте.
4. Зачекайте, поки застосунок визначить розташування точки лазера (позначається зеленим квадратом), або торкніться місця розташування 

точки на екрані.

ПРИМІТКА
Не націлюйте лазер на блискучі, дуже яскраві чи прозорі поверхні, наприклад на джерела світла, блискучий метал, скло тощо, оскільки це може 
спричинити помилку вимірювання.

• Щоб налаштувати параметри вимірювання, торкніться .
• Щоб налаштувати експозицію, торкніться значка  та пересуньте повзунок угору (збільшення) або вниз (зменшення).

5. Торкніться , щоб виміряти відстань.
• Коли точку лазера буде розташовано в зеленому квадраті, торкніться .
• Щоб розмістити зелене перехрестя точно в центрі лазерної точки, перетягніть зображення вгору, вниз, вліво або вправо.
• Після цього у верхньому лівому куті екрана з’явиться значення відстані.
• Ви можете зберегти це зображення або вийти за допомогою значків на правій частині екрана.

ПРИМІТКА
Зображення не зберігатимуться автоматично, якщо ви не ввімкнете параметр Auto Save (Автоматичне збереження) в налаштуваннях.

Галерея для 
повторного 

вимірювання

Кнопка зйомки

Налаштування експозиції

Налаштування

Значення 
відстані
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ДОДАВАННЯ ВИМІРЮВАНЬ

• Ви можете додавати на зображенні лінії, трикутники та квадрати для вимірювання.
• Це можна зробити відразу після зйомки або на зображеннях, збережених у Галереї для вимірювання.

ПРИМІТКА
Точні додаткові вимірювання можна здійснювати лише на тих частинах зображення, що містять об’єкти, відстань до яких дорівнює відстані до 
поверхні, на якій знаходиться лазерна точка.

Наприклад, якщо на знімку є коробка перед стіною, а лазерна точка знаходиться на коробці, додаткові вимірювання можна виконувати лише на 
поверхні коробки. Результати вимірювань на поверхні стіни будуть невірними.

ВИМІРЮВАННЯ ВІДСТАНІ

1. Виконайте кроки 1–5, щоб зробити вимірювання відстані.
2. Торкніться значка Line (Лінія) .
3. Торкніться одного кінця лінії та утримуйте його. Перетягніть його до краю ділянки, яку ви хочете виміряти.
4. Торкніться іншого кінця лінії та утримуйте його. Перетягніть його до іншого краю зони.
5. Ви можете точно налаштувати кінцеві розташування точок за допомогою спливаючого вікна.
6. Після цього відобразиться довжина лінії.

ВИМІРЮВАННЯ ПЛОЩИНИ

1. Виконайте кроки 1–5, щоб зробити вимірювання відстані.
2. Торкніться значка Triangle (Трикутник)  або Area (Площина) .
3. Торкніться й утримуйте кожен з кутів, а потім переміщайте їх за чергою, щоб покрити зону, яку необхідно виміряти.
4. Розмістіть усі точки зеленої площини над ділянкою, яку необхідно виміряти.
5. Після цього відобразиться довжина кожної лінії, а в центрі буде зазначено площу.

Поради
• Щоб видалити вимірювання лінії, трикутника або площини на зображені, яке не було збережено, торкніться й утримуйте необхідний елемент, а 

потім виберіть DELETE (Видалити).
• Змінити одиницю вимірювання можна в меню Settings (Налаштування).
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• Якщо ви ввімкнете параметр Auto Save (Автоматичне збереження) в меню Settings (Налаштування), усі зроблені вами вимірювання буде 
збережено в Галереї для повторного вимірювання.

• Увімкніть сітку в меню Settings (Налаштування), щоб вам було простіше тримати пристрій рівно.

КАЛІБРУВАННЯ

Щоб забезпечити точність вимірювань, регулярно виконуйте повторне калібрування вирівнювання лазера й камери.

• Виміряйте висоту поверхні за допомогою рулетки.
• Розташуйте пристрій на поверхні так, щоб камера й лазер виступали за її край.
• Торкніться Calibrate (Калібрувати) у меню Settings (Налаштування).
• Укажіть відстань, виміряну за допомогою рулетки.
• Виконайте вимірювання до точки.
• Калібрування пристрою завершено.

ВИКОРИСТАННЯ ДАТЧИКА ЯКОСТІ ПОВІТРЯ В ПРИМІЩЕННІ
Cat S61 обладнано датчиком якості повітря в приміщенні. Цей датчик виявляє забруднювачі повітря в приміщенні (леткі органічні сполуки, або ЛОС) 
і повідомляє про них користувача.

ПРИМІТКА
Цей застосунок призначено для відображення відносного показника наявності й рівня ЛОС у навколишньому середовищі. Цей застосунок не є 
засобом визначення рівня безпеки приміщення. Не використовуйте його в ситуаціях, що загрожують життю або пов’язані з ризиком захворювання 
чи отримання травми.

Калібрування датчика ЛОС на новому пристрої може зайняти до 36 годин. Це пов’язано з тим, що в датчику можуть залишитися залишки ЛОС від 
виробничого процесу, від яких ваш телефон очиститься самостійно.

Якщо чистити телефон виробами, що містять леткі органічні сполуки (наприклад, алкоголь або дезінфекційні засоби), це матиме негативний вплив на 
результати вимірювання датчика якості повітря. Для повернення датчика до нормального стану може знадобитися до 72 годин.

ПЕРЕГЛЯД ПОКАЗНИКІВ

1. Торкніться  > Air (Повітря) , щоб запустити застосунок.
2. Ознайомтеся з відмовою від відповідальності й торкніться I UNDERSTAND (Підтверджую), щоб закрити сторінку.
3. На головній сторінці відобразяться дані про поточну температуру, рівень вологості та якість повітря.
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• Проведіть пальцем вліво, щоб переглянути додаткову інформацію.
• Торкніться  > Settings (Налаштування), щоб змінити налаштування аварійного сигналу.
• Торкніться  > About (Докладніше), щоб дізнатися більше про ЛОС.

Значення ppb (частин на мільярд) у колі на головному екрані застосунку позначає вміст ЛОС у навколишньому повітрі.

Колір кола дає можливість швидко визначити рівень умісту ЛОС. Торкніться значка довідки  у верхній правій частині екрана, щоб дізнатися, що 
означають рівні якості повітря.

Проведіть пальцем вліво, щоб побачити рівень ЛОС на графіку. Торкніться цього графіка, щоб змінити його часовий інтервал: 5 хвилин, 10 хвилин, 1 
година, 3 години, 12 годин або 24 години.

  

Проведіть пальцем вліво, щоб побачити рівень ЛОС на графіку. Торкніться цього графіка, щоб змінити його часовий інтервал: 5 хвилин, 10 хвилин, 1 
година, 3 години, 12 годин або 24 години.
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Проведіть пальцем вліво ще раз, щоб переглянути кругові діаграми за кожен із днів тижня та середнє значення за тиждень.

НАЛАШТУВАННЯ АВАРІЙНИХ СИГНАЛІВ

У меню Settings (Налаштування) можна встановити аварійні сигнали пристрою, які лунатимуть у разі виявлення ШКІДЛИВОГО й/або НЕПРИДАТНОГО 
для дихання повітря.

Аварійний сигнал буде автоматично скасовано, коли пристрій переміститься в приміщення з повітрям більш високої якості.

УВІМКНЕННЯ/ВИМКНЕННЯ ДАТЧИКА ПОВІТРЯ

Увімкнути або вимкнути датчик повітря можна в меню Settings (Налаштування) у застосунку.
(УВАГА! Якщо ви вимкнете датчик, то не отримуватимете попередження про незадовільну якість повітря.)

ЯКЩО ПРИСТРІЙ ПОСТІЙНО СПОВІЩАЄ ПРО ШКІДЛИВЕ ПОВІТРЯ

Якщо пристрій перебуватиме в приміщенні з високим умістом ЛОС, у датчику можуть накопичуватися ЛОС, через що сповіщення про шкідливе або 
непридатне для дихання повітря відображатиметься навіть після виходу з такого приміщення. Щоб знизити показники, пристрій слід винести на 
відкрите повітря.

У приміщенні пристрій виявляє такі речовини, що забруднюють атмосферу:
• етанол;
• чадний газ;
• водень;
• толуол;
• формальдегід;
• ацетон;
• суміш ЛОС;
• циклогексан;
• лимонен;
• бутилацетат.
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ПРОСЛУХОВУВАННЯ МУЗИКИ
Ви можете переносити з ПК на Cat S61 файли музичних композицій, щоб мати змогу слухати музику будь-де.

КОПІЮВАННЯ МУЗИКИ НА ПРИСТРІЙ

1. Підключіть пристрій до ПК за допомогою USB-кабелю живлення.
2. На ПК відкрийте USB-накопичувач.
3. Створіть папку в кореневому каталозі вашого пристрою (наприклад, «Музика»).
4. Скопіюйте музичні композиції з ПК у нову папку.
5. Щоб безпечно вилучити пристрій із ПК, зачекайте завершення копіювання, а потім від’єднайте накопичувач згідно з інструкціями операційної 

системи ПК.

ВІДКРИВАННЯ GOOGLE PLAY MUSIC

• Торкніться застосунку Google на головному екрані й виберіть Play Music (Відтворити музику).
• Торкніться   , а потім виберіть Music library (Музична бібліотека). У «Бібліотеці» міститься п’ять вкладок: PLAYLISTS (Списки 

відтворення), ARTISTS (Виконавці), ALBUMS (Альбоми), SONGS (Пісні) та   (Жанри).

ВІДТВОРЕННЯ МУЗИКИ

1. Торкніться категорії на екрані Music library (Музична бібліотека).
2. Торкніться пісні, щоб відтворити її.

Порада. Під час прослуховування музики натисніть кнопку Back (Назад), щоб перейти до інших застосунків, не вимикаючи музики. Щоб повернутися 
до елементів керування музикою, відкрийте панель сповіщень і торкніться пісні.

ДОДАВАННЯ ПІСЕНЬ ДО СПИСКІВ ВІДТВОРЕННЯ

1. Торкніться категорії на екрані Music library (Музична бібліотека).
2. Торкніться поруч із вибраною піснею, а потім виберіть Add to playlist (Додати до списку відтворення) у меню параметрів.
3. Виберіть існуючий список відтворення або торкніться NEW PLAYLIST (Новий список відтворення), щоб додати пісню.

ПРОСЛУХОВУВАННЯ МУЗИКУ ЗІ СПИСКУ ВІДТВОРЕННЯ

1. На екрані «Музична бібліотека» торкніться PLAYLISTS (Списки відтворення).
2. Торкніться списку відтворення, щоб відкрити його.
3. Торкніться пісні, щоб відтворити її.

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

Перед відкриттям застосунку підключіть гарнітуру до аудіороз’єму. Потім торкніться  > FM Radio (FM-радіо) , щоб запустити застосунок.

ПРИМІТКА
Щоб прослуховувати всі улюблені радіостанції, правильно встановіть свою місцеву регіональну частотну смугу. Щоб змінити регіон, торкніться   > 
Settings (Налаштування) > Regional Band (Регіональна частотна смуга).
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У ЦЬОМУ ЗАСТОСУНКУ ДОСТУПНІ НАВЕДЕНІ НИЖЧЕ ДІЇ.

• Щоб вручну налаштуватися на частоту, торкніться  або .
• Щоб виконати автоматичний пошук радіостанцій, торкніться    > Scan (Пошук) і виберіть зі списку тему, що вам подобається.
• Щоб переглянути всі доступні канали, торкніться    > All Channels (Усі канали).
• Щоб додати поточну радіостанцію до обраного, торкніться й утримуйте .
• Щоб вимкнути звук FM-радіо, торкніться .
• Щоб вимкнути радіо, торкніться , а потім натисніть кнопку Back (Назад), щоб вийти із застосунку.

ЗАПИС FM-РАДІО

Щоб розпочати запис радіо, виконайте наведені нижче дії.

• Щоб розпочати запис, торкніться або   > Start recording (Почати запис).
• Щоб припинити запис, торкніться або  > Stop recording (Припинити запис).

Записаний файл буде збережено автоматично.

КОРИСТУВАННЯ СЛУЖБАМИ GOOGLE
Щоб використовувати Gmail, Календар Google, а також завантажувати й використовувати інші застосунки Google, необхідно виконати вхід в 
обліковий запис Google.

СТВОРЕННЯ ОБЛІКОВОГО ЗАПИСУ GOOGLE

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

1. Торкніться  > Settings (Налаштування) .
2. Торкніться Users & accounts (Користувачі та облікові записи) > Add account (Додати обліковий запис).
3. Торкніться Google, а потім дотримуйтесь інструкцій на екрані.

КОРИСТУВАННЯ GMAIL

Під час першого запуску ви могли налаштувати ваш пристрій, використовуючи існуючий обліковий запис Gmail. Коли ви вперше відкриєте застосунок 
Gmail на телефоні, у папці Inbox (Вхідні) міститимуться повідомлення електронної пошти з цього облікового запису.

ВІДКРИТТЯ GMAIL

Торкніться  > Gmail . 

ПЕРЕМИКАННЯ МІЖ ОБЛІКОВИМИ ЗАПИСАМИ

Торкніться вікна вибору облікового запису у верхньому лівому куті екрана, а потім виберіть обліковий запис, який необхідно переглянути.

СТВОРЕННЯ Й НАДСИЛАННЯ ПОВІДОМЛЕНЬ ЕЛЕКТРОННОЇ ПОШТИ

1. На екрані Inbox (Вхідні) торкніться .
2. Уведіть адресу електронної пошти одержувача в поле To (Кому).
• Щоб надіслати електронного листа кільком одержувачам, уведіть кілька адрес електронної пошти, відокремлюючи їх пробілами.
• Щоб надіслати іншим одержувачам звичайні або приховані копії, торкніться  для відображення поля Add Cc/Bcc (Копія / Прихована копія).
3. Уведіть тему й напишіть повідомлення.
• Якщо ви хочете додати вкладений файл, торкніться  > Attach file (Вкласти файли), щоб вибрати файл.
4. Щоб надіслати повідомлення, торкніться .

ВІДПОВІДЬ НА ПОВІДОМЛЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ПОШТИ АБО ЙОГО ПЕРЕСИЛАННЯ

1. Виберіть повідомлення електронної пошти на екрані Inbox (Вхідні).
2. Торкніться Reply (Відповісти) , Reply all (  > Reply all) (Відповісти всім) або Forward (  > Forward) (Переслати).
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3. Виконайте одну з наведених нижче дій.
• Щоб відповісти або відповісти всім, напишіть повідомлення.
• Щоб переслати, додайте одержувачів і за потреби введіть додаткове повідомлення.
4. Торкніться   .

ПОШУК ПОВІДОМЛЕНЬ ЕЛЕКТРОННОЇ ПОШТИ

1. На екрані Inbox (Вхідні) торкніться  .
2. Уведіть ключові слова в поле пошуку й торкніться   .

НАЛАШТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ GMAIL

1. На головному екрані Gmail торкніться  > Settings (Налаштування).
2. Виберіть General settings (Загальні налаштування) або обліковий запис електронної пошти.
3. Торкніться параметра та змініть необхідні налаштування.

КОРИСТУВАННЯ МАГАЗИНОМ GOOGLE PLAY
Ви можете завантажувати й встановлювати застосунки та ігри з Play Store на пристрій.

ВІДКРИТТЯ GOOGLE PLAY

1. Торкніться  > Play Store . 

ПРИМІТКА 
Під час першого запуску Play Store вам буде запропоновано виконати вхід в існуючий обліковий запис Google. Дотримуйтеся вказівок на екрані.

ПОШУК ЗАСТОСУНКІВ

Щоб знайти застосунки на головному екрані Play Store, можна:

• відсортувати застосунки за категоріями. Торкніться категорії та прокручуйте список застосунків;
• скористатися пошуком. Уведіть ключові слова в поле пошуку й торкніться .
• щоб переглянути встановлені застосунки, торкніться  > My apps & games  (Мої застосунки та ігри).

УСТАНОВЛЕННЯ ЗАСТОСУНКУ

1. Торкніться  > Play Store . 
2. Торкніться категорії та виберіть елемент, який необхідно завантажити, щоб переглянути додаткову інформацію.
3. Щоб установити елемент, торкніться INSTALL (Установити).

ПРИМІТКА 
Стежити за процесом завантаження можна на панелі сповіщень.

ВИДАЛЕННЯ ЗАСТОСУНКУ

1. На головному екрані Play Store торкніться  > My apps & games (Мої застосунки та ігри).
2. Виберіть вкладку INSTALLED (Установлені).
3. Виберіть застосунок, який необхідно видалити, і торкніться UNINSTALL (Видалити).
4. Торкніться ОК, щоб видалити застосунок із пристрою.

ПРИМІТКА 
Ви також можете керувати застосунками, перейшовши в Settings (Налаштування)  > телефону й вибравши Apps & notifications (Застосунки 
та сповіщення). Крім того, застосунки можна видаляти безпосередньо з головного екрана / екрана застосунків. Для цього необхідно утримувати 
застосунок і перетягнути його в поле Uninstall (Видалити).
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СИНХРОНІЗАЦІЯ ДАНИХ
Деякі застосунки (наприклад, Gmail) на Cat S61 надають доступ до тієї ж інформації, яку ви можете додавати, переглядати та редагувати на своєму 
ПК. Якщо ви додаватимете, змінюватимете чи видалятимете дані в будь-якому з цих застосунків на ПК, оновлена інформація також з’явиться на 
вашому пристрої.

Це можливо завдяки синхронізації даних за допомогою бездротового зв’язку. Процес відбувається у фоновому режимі й не заважає роботі пристрою. 
Коли пристрій синхронізується, на панелі сповіщень відображається значок синхронізації даних.

КЕРУВАННЯ ОБЛІКОВИМИ ЗАПИСАМИ

Залежно від установлених застосунків ви можете синхронізувати контакти, електронну пошту та іншу інформацію на своєму пристрої з 
кількома обліковими записами Google або іншими обліковими записами.

Наприклад, якщо ви вкажете особистий обліковий запис Google, ваші повідомлення електронної пошти, контакти й записи календаря 
будуть завжди доступні на пристрої. Ви також можете додати робочий обліковий запис, щоб окремо зберігати робочі повідомлення 
електронної пошти, контакти й записи календаря.

ДОДАВАННЯ ОБЛІКОВОГО ЗАПИСУ

1. Торкніться  > Settings (Налаштування) .
2. Торкніться Users & accounts (Користувачі та облікові записи). На екрані відобразяться поточні налаштування синхронізації та список поточних 

облікових записів.

ПРИМІТКА
• У деяких випадках відомості про обліковий запис можна отримати в мережевого адміністратора. Наприклад, звертайтеся до нього, якщо вам 

потрібна адреса домену або сервера облікового запису.

3. Торкніться Add account (Додати обліковий запис).
4. Виберіть тип облікового запису для додавання.
5. Дотримуйтесь інструкцій на екрані, щоб увести необхідну та необов’язкову інформацію про обліковий запис. Більшість облікових записів 

вимагають ім’я користувача та пароль, але перелік даних залежить від виду облікового запису й налаштувань служби, до якої ви підключаєтесь.
6. Коли ви закінчите, обліковий запис з’явиться в списку на екрані налаштувань Users & accounts (Користувачі та облікові записи).

ВИДАЛЕННЯ ОБЛІКОВОГО ЗАПИСУ

Обліковий запис і всю пов’язану з ним інформацію, у тому числі повідомлення електронної пошти, контакти, налаштування тощо, можна видалити з 
пристрою. Проте деякі облікові записи, наприклад перший обліковий запис, до якого ви виконали вхід на своєму пристрої, видалити неможливо. Під 
час видалення облікових записів пам’ятайте, що всі пов’язані з ними особисті дані також буде видалено.

1. На екрані Users & accounts (Користувачі та облікові записи) торкніться облікового запису, який необхідно видалити.
2. Торкніться REMOVE ACCOUNT (Видалити обліковий запис), а потім знову торкніться цієї кнопки, щоб підтвердити дію.

НАЛАШТУВАННЯ СИНХРОНІЗАЦІЇ ОБЛІКОВОГО ЗАПИСУ

Ви можете керувати використанням фонових даних і налаштовувати параметри синхронізації для усіх застосунків на пристрої. Також можна 
налаштувати типи даних, які буде синхронізовано для кожного облікового запису. Деякі застосунки, наприклад Contacts (Контакти) та Gmail, можуть 
синхронізувати дані з кількох застосунків.

У деяких облікових записах синхронізація є двосторонньою, а зміни інформації на вашому пристрої буде застосовано до копії цієї інформації в 
Інтернеті. Деякі облікові записи підтримують тільки односторонню синхронізацію, а інформація на пристрої доступна лише для читання.

ЗМІНА НАЛАШТУВАНЬ СИНХРОНІЗАЦІЇ ОБЛІКОВОГО ЗАПИСУ

1. На екрані Users & accounts (Користувачі та облікові записи) торкніться облікового запису.
2. Торкніться Account sync (Синхронізація облікового запису). Відкриється екран передачі даних і синхронізації, де буде відображено інформацію, 

яку можна синхронізувати з обліковим записом.



32

3. Увімкніть елементи, які необхідно синхронізувати:
• переведіть відповідний перемикач даних вправо . 
• щоб скасувати автоматичну синхронізацію, переведіть відповідний перемикач вліво .

ВИКОРИСТАННЯ ІНШИХ ЗАСТОСУНКІВ
ВИКОРИСТАННЯ КАЛЕНДАРЯ

У «Календарі» ви можете створити події, зустрічі та відвідування й керувати ними. Залежно від налаштувань синхронізації календар на пристрої може 
синхронізуватися з календарем в Інтернеті.

ВІДКРИТТЯ КАЛЕНДАРЯ

Торкніться  > Calendar (Календар) , щоб відкрити застосунок. Торкніться , щоб відобразити різні режиму перегляду та параметри.

СТВОРЕННЯ ПОДІЇ

1. У будь-якому режимі перегляду календаря торкніться  > Event (Подія), щоб додати подію.
2. Уведіть назву події, місце проведення або контакти.
• Якщо подія має часовий інтервал, укажіть дати початку й завершення, а також кількість повторень.
• Якщо це особлива подія, наприклад день народження, або подія, що триває весь день, переведіть перемикач All-day (Весь день) вправо .
3. Установіть час нагадування про подію, запросіть людей, установіть колір і додайте необхідні примітки або вкладення.
4. Після введення всієї інформації та завершення налаштування торкніться SAVE (Зберегти).
 
УСТАНОВЛЕННЯ НАГАДУВАННЯ ПРО ПОДІЮ

1. У будь-якому режимі перегляду календаря торкніться події, щоб переглянути її деталі.
2. Торкніться , щоб відредагувати подію.
3. Торкніться розділу нагадувань  , щоб установити нагадування про подію.
4. Торкніться SAVE (Зберегти), щоб зберегти його.

ВИКОРИСТАННЯ БУДИЛЬНИКА

Ви можете встановити новий будильник або змінити існуючий.

ВІДКРИТТЯ БУДИЛЬНИКА

Торкніться  > Clock (Годинник)  > , щоб скористатися будильником пристрою.

ДОДАВАННЯ БУДИЛЬНИКА

1. На екрані зі списком будильників торкніться , щоб додати будильник.
2. Щоб установити будильник, виконайте наведені нижче дії.
• Установіть години та хвилини за допомогою циферблата й торкніться ОК.
• Щоб установити повторювання, установіть прапорець Repeat (Повторювати). Торкніться одного або кількох параметрів.
• Щоб вибрати сигнал будильника, торкніться  , а потім виберіть сигнал.
• Якщо ви хочете, щоб пристрій вібрував, коли спрацьовує будильник, торкніться значка Vibrate (Вібрувати).
• Щоб додати до будильника нагадування, торкніться Label (Назва сигналу). Уведіть назву й торкніться OK.

ПРИМІТКА
• За замовчуванням будильник активується автоматично.
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КАЛЬКУЛЯТОР

Cat S61 обладнано калькулятором, що має стандартний і розширений режими.

ВІДКРИТТЯ КАЛЬКУЛЯТОРА

1. Торкніться  > Calculator (Калькулятор) , щоб відкрити застосунок.
2. Проведіть пальцем вліво або поверніть пристрій горизонтально, щоб перейти в розширений режим калькулятора.

КЕРУВАННЯ ПРИСТРОЄМ
Щоб налаштувати пристрій, торкніться  > Settings (Налаштування)  .

УСТАНОВЛЕННЯ ДАТИ Й ЧАСУ
Під час першого запуску пристрою ви можете встановити автоматичне оновлення дати й часу на основі даних мережі.

ПРИМІТКА
У разі використання автоматичного оновлення ви не зможете встановити дату, час і годинниковий пояс вручну.
Щоб зробити це вручну, виконайте наведені нижче дії.

1. На екрані Settings (Налаштування) торкніться System (Система) > Date & time (Дата і час).
2. Переведіть перемикачі Automatic date & time (Автовизначення дати й часу) та Automatic time zone (Автовизначення годинникового 

поясу) вліво  , щоб вимкнути відповідні функції.
3. Торкніться Set date (Установити дату), виберіть потрібну дату й торкніться ОК.
4. Торкніться Set time (Установити час). Щоб установити час, на екрані встановлення часу торкніться поля годин або хвилин та переміщуйте 

вказівник вгору або вниз. Торкніться OK після завершення налаштування.
5. Торкніться Select time zone (Вибрати годинниковий пояс) і виберіть зі списку потрібний годинниковий пояс.
6. Увімкніть або вимкніть функцію Use 24-hour format (Використовувати 24-годинний формат), щоб переключитися між 24-годинним і 

12-годинним форматами.

НАЛАШТУВАННЯ ПРОГРАМОВАНОЇ КЛАВІШІ

1. Ви можете налаштувати програмовану клавішу на виконання різних функцій за певних обставин, коли екран заблоковано.
2. На екрані Settings (Налаштування) торкніться Programmable key (Програмована клавіша).
3. Виберіть метод натискання кнопки. Після цього виберіть доступну функцію, щоб призначити її клавіші.
4. Торкніться OK.

НАЛАШТУВАННЯ ДИСПЛЕЯ
РЕГУЛЮВАННЯ ЯСКРАВОСТІ ЕКРАНА

1. На екрані Settings (Налаштування) торкніться Display (Дисплей) > Brightness level (Рівень яскравості).
2. Переведіть повзунок вліво, щоб зробити екран темнішим, або вправо, щоб зробити його більш яскравим.
3. Приберіть палець від повзунка, щоб автоматично зберегти налаштування.

Порада. Переведіть перемикач Adaptive Brightness (Адаптивна яскравість) вправо , щоб пристрій автоматично регулював яскравість екрана 
залежно від інтенсивності навколишнього освітлення.

АВТООБЕРТАННЯ ЕКРАНА

Щоб екран переключався між альбомною та книжковою орієнтаціями, коли ви повертаєте пристрій, торкніться Advanced (Додатково) й переведіть 
перемикач Auto-rotate (Автообертання) вправо .
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НАЛАШТУВАННЯ ЧАСУ ОЧІКУВАННЯ ЕКРАНА ПЕРЕД ВИМКНЕННЯМ

Якщо ви не користуєтеся пристроєм протягом певного періоду, екран вимкнеться, щоб заощадити заряд акумулятора. Щоб збільшити або зменшити 
цей період, виконайте наведені нижче дії.

1. На екрані Settings (Налаштування) торкніться Display (Дисплей) > Advanced (Додатково) > Sleep (Режим сну).
2. Виберіть час очікування екрана перед вимкненням.

УСТАНОВЛЕННЯ МЕЛОДІЇ ДЗВІНКА
УВІМКНЕННЯ РЕЖИМУ «БЕЗ ЗВУКУ»

• Натисніть і утримуйте клавішу Зменшення гучності, доки на екрані не з’явиться символ .
• Після цього всі звуки, крім медіафайлів і будильників, буде вимкнено.

РЕГУЛЮВАННЯ ГУЧНОСТІ МЕЛОДІЇ ДЗВІНКА

Ви можете налаштувати гучність мелодії дзвінка на головному екрані або в будь-якому застосунку (якщо немає активних викликів і не відтворюється 
музика або відео). Натисніть клавішу Збільшення/зменшення гучності, щоб налаштувати гучність мелодії дзвінка. Ви також можете налаштувати 
її на екрані Settings (Налаштування).

1. На екрані Settings (Налаштування) торкніться Sound (Звук).
2. У пункті Ring volume (Гучність мелодії дзвінка) перетягніть повзунок, щоб налаштувати рівень гучності.

ЗМІНА ЗВУКУ ДЗВІНКА

1. На екрані Settings (Налаштування) торкніться Sound (Звук).
2. Торкніться Phone ringtone (Мелодія дзвінка телефону).
3. Виберіть мелодію, яку необхідно використовувати. Після вибору пролунає її частина.
4. Торкніться OK. 

НАЛАШТУВАННЯ ВІБРАЦІЇ ПРИСТРОЮ ПІД ЧАС ОТРИМАННЯ ВХІДНИХ ВИКЛИКІВ

На екрані Settings (Налаштування) торкніться Sound (Звук) і переведіть перемикач Also vibrate for calls (Також вібрація під час отримання 
викликів) вправо .

НАЛАШТУВАННЯ ТЕЛЕФОННИХ ПОСЛУГ
УВІМКНЕННЯ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ У РОУМІНГУ

1. На екрані Settings (Налаштування) торкніться Network & Internet (Мережа та Інтернет) > Mobile network (Мережа мобільного зв’язку).
2. Переведіть перемикач Roaming (Роумінг) вправо .

ПРИМІТКА
• Пам’ятайте, що передача даних у роумінгу може призвести до значних додаткових витрат. Щоб дізнатися вартість такої передачі, зверніться до 

свого постачальника послуг.

ВИМКНЕННЯ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ

1. На екрані Settings (Налаштування) торкніться Network & Internet (Мережа та Інтернет) > Mobile network (Мережа мобільного зв’язку).
2. Переведіть перемикач Mobile data (Мобільні дані) вліво  .  
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ВИКОРИСТАННЯ NFC
NFC дає можливість обмінюватися даними між двома пристроями з підтриманням NFC, коли вони торкаються один одного або знаходяться на 
відстані не більше кількох сантиметрів.

УВІМКНЕННЯ ФУНКЦІЇ NFC

1. На екрані Settings (Налаштування) торкніться Connected devices (Підключені пристрої).
2. Переведіть перемикач NFC вправо .
3. Після цього буде також автоматично активовано функцію Android™ Beam.

ПЕРЕДАЧА ВМІСТУ ЗА ДОПОМОГОЮ NFC

1. Увімкніть функції NFC і Android Beam.
2. Відкрийте вміст, яким необхідно поділитися (ви можете ділитися веб-умістом, відео YouTube, контактами тощо).
3. Притуліть пристрої один до одного задніми стінками й торкніться екрана, коли з’явиться запит Tap to beam (Торкніться, щоб передати дані).

ЗАХИСТ ПРИСТРОЮ
УВІМКНЕННЯ PIN-КОДУ НА SIM-КАРТЦІ
1. На екрані Settings (Налаштування) торкніться Security & location (Безпека та розташування) > SIM card lock (Блокування SIM-картки).
2. Переведіть перемикач Lock SIM card (Заблокувати SIM-картку) вправ .
3. Уведіть PIN-код для SIM-картки й натисніть OK. Щоб у будь-який час змінити PIN-код, торкніться Change SIM PIN (Змінити PIN-код SIM-

картки).

ПРИМІТКА
Зі свого пристрою ви можете телефонувати в екстрені служби навіть без SIM-картки.
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ЗАХИСТ ПРИСТРОЮ ЗА ДОПОМОГОЮ БЛОКУВАННЯ ЕКРАНА

Щоб підвищити рівень захисту даних на Cat S61, можна використовувати блокування екрана.

1. На екрані Settings (Налаштування) торкніться Security & location (Безпека та розташування) > Screen lock (Блокування екрана).
2. Виберіть один із доступних параметрів.
 • Swipe (Проведення пальцем): для розблокування екрана необхідно провести пальцем угору від значка блокування.
 • Pattern (Графічний ключ): для розблокування екрана необхідно використати графічний ключ.
 • PIN (PIN-код): для розблокування екрана необхідно ввести PIN-код.
 • Password (Пароль): для розблокування екрана необхідно ввести пароль.

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

УВІМКНЕННЯ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ВОДО- Й ПИЛОНЕПРОНИКНІСТЬ

За допомогою цього параметра можна ввімкнути анімацію попередження.

1. На екрані Settings (Налаштування) торкніться Display (Дисплей) > Advanced (Додатково).

Переведіть перемикач водо- й пилонепроникності вправо , щоб увімкнути анімацію попередження. Вона з’являтиметься на екрані щоразу, коли 
відкрито чохол.

КЕРУВАННЯ ЗАСТОСУНКАМИ
ПЕРЕГЛЯД УСТАНОВЛЕНОГО ЗАСТОСУНКУ

1.      На екрані Settings (Налаштування) торкніться Apps & notifications (Застосунки та сповіщення).
2.      У списку застосунків доступні наведені нижче дії.
 • Торкніться застосунку, щоб переглянути його деталі.
 • Торкніться Notifications (Сповіщення), щоб налаштувати параметри сповіщень.
 • Торкніться App permissions (Дозволи застосунку), щоб налаштувати доступ застосунку до інформації.
 •  Торкніться Advanced (Додатково) > Default apps (Застосунки за замовчуванням), щоб установити або видалити застосунки за 

замовчуванням).
 • Торкніться Emergency alerts (Екстрені попередження), щоб налаштувати параметри екстрених попереджень.
 •  Торкніться Special app access (Спеціальний доступ застосунку) щоб налаштувати, які застосунки можуть отримувати доступ до 

наведених спеціальних функцій.

ВИДАЛЕННЯ ВСТАНОВЛЕНОГО ЗАСТОСУНКУ
1. На екрані Settings (Налаштування) торкніться Apps & notifications (Застосунки та сповіщення).
2. Торкніться застосунку, а потім виберіть UNINSTALL (ВИДАЛИТИ) > OK, щоб видалити застосунок із пристрою.

ПРИМІТКА
• Попередньо встановлені застосунки видалити неможливо.

СКИДАННЯ НАЛАШТУВАНЬ ПРИСТРОЮ
РЕЗЕРВНЕ КОПІЮВАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ НАЛАШТУВАНЬ
За допомогою облікового запису Google ви можете створити резервну копію своїх персональних налаштувань на серверах Google. Якщо ви заміните 
пристрій, під час першого входу з використанням облікового запису Google такі налаштування буде перенесено на новий пристрій.

1. На екрані Settings (Налаштування) торкніться System (Система) > Backup (Резервне копіювання).
2. Переведіть перемикач Back up to Google Drive (Резервне копіювання на Google Drive) вправо .
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ВІДНОВЛЕННЯ ЗАВОДСЬКИХ НАЛАШТУВАНЬ

У разі відновлення заводських налаштувань пристрій буде скинуто до налаштувань, установлених виробником. Усі ваші особисті дані з пам’яті 
пристрою, у тому числі інформація про обліковий запис, налаштування системи й застосунків, а також усі завантажені застосунки, буде видалено.

Скидання налаштувань пристрою не впливає на завантажені оновлення системного програмного забезпечення, а також на файли на microSD-картці, 
наприклад музику чи фотографії.

1. На екрані Settings (Налаштування) торкніться System (Система) > Reset options (Скинути параметри) > Erase all data (factory reset) 
(Видалити всі дані) (скидання до заводських налаштувань)).

2. Коли з’явиться відповідний запит, торкніться кнопки RESET PHONE (Скинути телефон), а потім виберіть ERASE EVERYTHING (Стерти все). 
Пристрій буде скинуто до початкових заводських налаштувань, а потім перезапущено.

ПЕРЕГЛЯД ЕЛЕКТРОННОЇ БИРКИ

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

1. На головному екрані торкніться  > Settings (Налаштування)  .

2. На екрані Settings (Налаштування) торкніться System (Система) > About phone (Про телефон) > Regulatory information (Нормативна 

інформація).
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ДОДАТОК
ПОПЕРЕДЖЕННЯ Й ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

Цей розділ містить важливу інформацію, що стосується експлуатації цього пристрою. Крім того, тут також міститься інформація про безпечне 
використання пристрою. Перед використанням пристрою уважно ознайомтеся з цим розділом.

ВОДОНЕПРОНИКНИЙ КОРПУС

Для забезпечення водонепроникності корпусу кришки на USB-роз’ємі та роз’ємі для гарнітури мають бути щільно закриті.

ЕЛЕКТРОННИЙ ПРИСТРІЙ

Вимикайте цей пристрій, якщо ви перебуваєте в таких умовах, коли його використання заборонено. Не використовуйте пристрій, якщо це може 
перешкодити роботі електронних приладів або призвести до їхнього пошкодження.

У ЛІТАКАХ

Вимикайте бездротовий пристрій згідно з указівками працівників аеропорту або авіакомпанії.

Для отримання додаткової інформації про використання бездротових пристроїв на борту літака зверніться до співробітників авіакомпанії. Якщо ваш 
пристрій підтримує «Режим польоту», вмикайте його перед посадкою на літак.

У ЛІКАРНЯХ

Вимикайте бездротовий пристрій на вимогу лікарень, клінік або інших медичних установ. Ці вимоги спрямовані на запобігання можливих перешкод 
у роботі чутливого медичного обладнання.

МЕДИЧНИЙ ПРИЛАД

Проконсультуйтеся зі своїм лікарем і виробником пристрою, щоб визначити, чи може робота пристрою перешкоджати роботі медичного приладу. Перебуваючи 
в лікарні або іншому медичному закладі, дотримуйтеся встановлених у такому закладі правил і норм. Не використовуйте пристрій там, де це заборонено.

Виробники кардіостимуляторів рекомендують тримати мобільні пристрої на відстані не менше 15 см від кардіостимулятора з метою запобігання можливому 
впливу на його роботу. Якщо у вас є кардіостимулятор, використовуйте пристрій з протилежного боку від нього й не носіть його в передній кишені.

ПОТЕНЦІЙНО ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

У місцях з потенційно вибухонебезпечним середовищем дотримуйтеся вказівок всіх установлених знаків щодо відключення бездротових пристроїв, 
таких як ваш пристрій та інше радіообладнання. До зон з потенційно вибухонебезпечним середовищем належать місця, у яких зазвичай рекомендується 
вимикати двигун транспортного засобу. Виникнення іскор у таких місцях може призвести до вибуху або пожежі, опіків тіла або навіть смерті. Не вмикайте 
пристрій на заправних станціях, а також станціях технічного обслуговування. Перебуваючи на паливних складах, у сховищах, районах матеріально-
технічного забезпечення та на хімічних заводах, дотримуйтесь обмежень щодо використання радіообладнання. Крім того, дотримуйтесь таких обмежень 
у зонах, де проводяться вибухові роботи. Перш ніж використовувати пристрій, перевірте наявність зон із потенційно вибухонебезпечним середовищем, 
які часто, але не завжди, явно позначені спеціальними знаками. До таких зон належать, зокрема, заправні майданчики, підпалубні приміщення кораблів, 
об’єкти транспортування або зберігання пального або хімічних речовин, приміщення з умістом у повітрі хімічних речовин чи інших дрібних частинок, 
наприклад абразивного зерна, пилу або металевого порошку. Зверніться до виробників транспортних засобів, що працюють на зрідженому нафтовому 
газі (наприклад, пропані або бутані), чи можна безпечно використовувати цей пристрій поблизу таких засобів.

ДЕТОНАТОРИ Й МІСЦЯ ВИБУХОВИХ РОБІТ

Для уникнення перешкод під час проведення вибухових робіт вимкніть свій звичайний або бездротовий пристрій у зоні проведення вибухових робіт 
або в зонах зі знаками, на яких указано вимкнути «приймально-передавальні радіостанції» або «електронні пристрої».

ПЕРЕШКОДИ В РОБОТІ АВТОМОБІЛЯ

Зверніть увагу, що через можливі перешкоди в роботі електронного обладнання деякі виробники автомобілів забороняють використання пристроїв 
у своїх автомобілях, якщо зовнішня антена не входить до комплекту.
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БЕЗПЕКА ПІД ЧАС ДОРОЖНЬОГО РУХУ

• Користуючись цим пристроєм, дотримуйтеся законів і правил вашої країни. Крім того, якщо необхідно використовувати пристрій під час 
керування транспортним засобом, дотримуйтесь наведених нижче правил.

• Сконцентруйтеся на водінні. Ваш найперший обов’язок — безпечно керувати транспортним засобом.

• Під час водіння не розмовляйте за допомогою пристрою, а користуйтеся гарнітурою.

• Щоб здійснити або прийняти виклик за допомогою пристрою, зупиніть автомобіль на узбіччі.

• РЧ-сигнали можуть впливати на роботу електронних систем автомобіля. Для отримання додаткової інформації зверніться до виробника автомобіля.

• Перебуваючи в транспортному засобі, не кладіть пристрій поблизу подушки безпеки або в межах зони її розкриття. Якщо подушка безпеки 
спрацює, розміщений на ній пристрій може спричинити серйозну травму.

• Подорожуючи літаком, переводьте пристрій у режим польоту. Використання бездротових пристроїв може створити небезпеку для роботи літака 
й порушити бездротовий телефонний зв’язок. Крім того, воно також може вважатися незаконним.

РОБОЧЕ СЕРЕДОВИЩЕ

• Не використовуйте та не заряджайте пристрій у запиленому, вологому або брудному середовищі, а також у середовищі під впливом магнітних 
полів, оскільки це може спричинити несправність ланцюга.

• Пристрій відповідає вимогам щодо РЧ-випромінювання під час використання біля вуха або на відстані 1,0 см від тіла. Переконайтеся, що 
аксесуари (наприклад, футляр або чохол) пристрою не складаються з металевих компонентів. Щоб відповідати раніше зазначеним вимогам, 
тримайте пристрій на відстані 1,0 см від тіла.

• Під час грози не використовуйте пристрій, якщо він заряджається, щоб уникнути ризиків, пов’язаних із блискавками.

• Здійснюючи виклик, не торкайтесь антени. Це впливає на якість викликів і призводить до збільшення енергоспоживання. Як результат, 
тривалість роботи в режимах розмови й очікування зменшиться.

• Користуючись цим приладом, дотримуйтеся законів і правил вашої країни й поважайте конфіденційність і законні права інших людей.

• Під час заряджання пристрою температура навколишнього середовища має бути на рівні від 0 до +40 °C. Під час використання пристрою, що працює від 
акумулятора, рекомендована температура навколишнього середовища становить від 0 до +45 °C. Робочий температурний діапазон пристрою становить 
від –25 до +55 °C, але через металеві боки не рекомендується використовувати його за температур нижче 0 °C і вище +45 °C без захисних рукавичок.

ЗАПОБІГАННЯ УШКОДЖЕННЮ ОРГАНІВ СЛУХУ

Використання навушників на великій гучності може призвести до ушкодження слуху. Щоб запобігти ризику ушкодження, знижуйте гучність у 
навушниках до безпечного й комфортного рівня.

БЕЗПЕКА ДІТЕЙ

Дотримуйтесь усіх запобіжних заходів щодо безпеки дітей. Не дозволяйте дітям грати з пристроєм та його приладдям, яке може містити деталі, що від’єднуються, 
оскільки це небезпечно й може призвести до удушення. Переконайтеся, що маленькі діти не можуть отримати доступ до пристрою та його приладдя.

ПРИЛАДДЯ

Використовуйте акумулятори, зарядні пристрої та приладдя, використання яких із цією моделлю схвалив виробник пристрою. Використання зарядного 
пристрою або приладдя іншого типу може призвести до втрати всіх гарантій на пристрій, а також може порушувати місцеві закони та правила й спричиняти 
небезпеку. Зверніться до вашого місцевого продавця пристрою, щоб дізнатись про наявність схвалених акумуляторів, зарядних пристроїв і приладдя.

АКУМУЛЯТОР І ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ

• Коли зарядний пристрій не використовується, від’єднуйте його від електричної розетки та пристрою.
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• Акумулятор розрахований на кілька сотень циклів заряджання/розряджання.

• Використовуйте джерело змінного струму, що відповідає специфікаціям зарядного пристрою. Неправильна напруга живлення може спричинити 
пожежу або призвести до виходу зарядного пристрою з ладу.

• Якщо з акумулятора витече електроліт, уникайте контакту зі шкірою та очима. У разі потрапляння електроліту на шкіру або в очі негайно 
промийте уражену ділянку/очі чистою водою та зверніться до лікаря.

• Якщо акумулятор деформувався, змінив колір або занадто сильно нагрівається під час заряджання, негайно припиніть використання пристрою. 
Інакше це може призвести до витоку електроліту з акумулятора, перегрівання, вибуху або пожежі.

• Якщо USB-кабель живлення пошкоджено (наприклад, викривлено або зламано) або його штепсель погано тримається, негайно припиніть 
використання кабелю. Інакше це може призвести до ураження електричним струмом, короткого замикання зарядного пристрою або пожежі.

• Не кидайте пристрій у вогонь, оскільки він може вибухнути. Крім того, у разі пошкодження також можуть вибухнути акумулятори.

• Забороняється модифікувати й переробляти пристрій, намагатися вставляти в нього сторонні предмети; занурювати його й піддавати впливу 
води та інших рідин, а також піддавати пристрій впливу вогню, вибухового середовища та інших небезпек.

• Не впускайте пристрій з рук. Якщо пристрій упав, особливо на тверду поверхню, і ви вважаєте, що його пошкоджено, віднесіть пристрій в 
авторизований сервісний центр на перевірку. Неналежне використання може призвести до виникнення пожежі, вибуху та іншої небезпеки.

• Швидко утилізуйте застарілі пристрої відповідно до місцевих правил.

• Пристрій підключається виключно до виробів з логотипом USB-IF або виробів, які пройшли перевірку відповідності USB-IF.

• Під час заряджання зарядний пристрій має бути підключений до розетки змінного струму, що знаходиться безпосередньо поблизу пристрою. 
Необхідно забезпечити простий доступ до зарядного пристрою.

• USB-кабель живлення розглядається як окремий від зарядного адаптера пристрій.

• Вихідний діапазон зарядного пристрою: 3,6–6,0 В / 3 А; 6,2–9,0 В / 2,0 А; 9,2–12,0 В / 1,5 А

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: УСТАНОВЛЕННЯ АКУМУЛЯТОРА НЕПРАВИЛЬНОГО ТИПУ МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО ВИБУХУ. 
ВИКОНУЙТЕ УТИЛІЗАЦІЮ ВИКОРИСТАНИХ АКУМУЛЯТОРІВ ЗГІДНО З ІНСТРУКЦІЯМИ.

ОЧИЩЕННЯ Й ОБСЛУГОВУВАННЯ

• Зарядний пристрій не є водонепроникним. Зберігайте його в сухому місці. Захищайте зарядний пристрій від контакту з водою та парою. Не 
торкайтеся зарядного пристрою мокрими руками, оскільки це може призвести до короткого замикання, несправності пристрою й ураження 
електричним струмом.

• Не розміщуйте пристрій і зарядний пристрій у місцях, де їх може бути пошкоджено ударною дією. В іншому випадку це може призвести до 
витоку електроліту з акумулятора, виходу пристрою з ладу, перегрівання, вибуху або пожежі.

• Не розміщуйте поблизу пристрою магнітні носії даних, наприклад магнітні картки та дискети. Випромінювання від пристрою може стерти 
інформацію, що зберігається на них.

• Не залишайте пристрій і зарядний пристрій у місцях із дуже високою або низькою температурою. Інакше вони можуть працювати неправильно. 
Крім того, існує небезпека пожежі або вибуху. Температура нижча за 0 °C впливає на роботу акумулятора.

• Не кладіть поблизу навушників гострі металеві предмети, наприклад шпильки. Навушник може притягнути такий предмет і завдати вам шкоди.

• Перед очищенням або обслуговуванням пристрою необхідно вимкнути та від’єднати його від зарядного пристрою.

• Під час очищення пристрою та зарядного пристрою не використовуйте хімічні мийні засоби, порошки та інші хімічні реагенти (наприклад, спирт 
чи бензин). Такі засоби можуть пошкодити частини пристрою або викликати пожежу. Очищайте пристрій м’якою антистатичною тканиною.

• Не розбирайте пристрій і приладдя. В іншому випадку гарантія на пристрій і приладдя перестає діяти, а виробник не несе відповідальності за пошкодження.
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• Якщо екран пристрою зламається після контакту з твердим предметом, не торкайтесь його й не намагайтеся видалити уламки. Негайно 
припиніть використання пристрою та зверніться до авторизованого сервісного центру.

СУМІСНІСТЬ ЗІ СЛУХОВИМ АПАРАТОМ (HAC)

ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ БЕЗДРОТОВИХ ПРИСТРОЇВ (ТІЛЬКИ ДЛЯ США)
 
Певні бездротові технології, які підтримує цей пристрій, перевірено та призначено для використання зі слуховими апаратами.
Проте у пристрої можуть використовуватися новіші бездротові технології, які ще не пройшли перевірку на сумісність зі слуховими апаратами. 
Ретельно випробуйте різні функції цього пристрою в різних місцях разом зі слуховим апаратом або кохлеарним імплантатом, щоб визначити наявність 
перешкод. Для отримання інформації про сумісність зі слуховими апаратами зверніться до свого постачальника послуг або виробника пристрою. 
Якщо у вас виникли будь-які питання щодо правил повернення або обміну, зверніться до свого постачальника послуг або продавця телефону.

• Федеральна комісія зв’язку США (Federal Communications Commission, FCC) установила вимоги до цифрових бездротових мобільних пристроїв, 
сумісних зі слуховими апаратами й подібними приладами.

• Виробники бездротових телефонів розробили рейтингову систему, яка допомагає користувачам слухових апаратів перевіряти сумісність 
мобільних пристроїв.

• Рейтингова система не надає жодних гарантій. Результати залежать від слухового апарату й ступеня розладу слуху користувача. Якщо виявиться, 
що слуховий апарат користувача є вразливим до перешкод, можливо, користувач не зможе використовувати телефон із зазначеним рейтингом. 
Щоб точно оцінити, чи відповідає мобільний пристрій особистим потребам користувача, необхідно перевірити його разом зі слуховим апаратом.

• Федеральна комісія зв’язку США прийняла правила HAC для цифрових бездротових телефонів. Згідно з цими правилами, певні пристрої мають проходити 
випробування й отримувати оцінку відповідно до стандартів Американського національного інституту (American National Standard Institute, ANSI) C63. 19-
201, що стосуються сумісності зі слуховими апаратами. Стандарт ANSI щодо сумісності зі слуховими апаратами містить два типи рейтингів.

• Рейтинг M. Телефони з рейтингом M3 або M4 відповідають вимогам Федеральної комісії зв’язку США і, ймовірно, створюють менше перешкод 
для слухових апаратів, ніж мобільні пристрої без такого рейтингу. M4 — це кращий і вищий із двох рейтингів.

• Рейтинг T. Телефони з рейтингом T3 або T4 відповідають вимогам Федеральної комісії зв’язку США і, ймовірно, краще підходять для слухових 
апаратів з індукційною котушкою (T Switch або Telephone Switch), ніж телефони без такого рейтингу. T4 — це кращий і вищий із двох рейтингів. 
(Зверніть увагу, що не всі слухові апарати обладнано індукційними котушками.) Підтверджені перевірками рейтинги M і T для цього пристрою 
(FCC ID: ZL5S61) становлять M3 і T3.

ЕКСТРЕНІ ВИКЛИКИ

Цей пристрій можна використовувати для здійснення екстрених викликів у зоні покриття. Проте підключення до мережі в будь-яких умовах не 
гарантується. Не використовуйте цей пристрій як єдиний спосіб екстреного зв’язку.

ЗАЯВА ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ ВИМОГАМ ФЕДЕРАЛЬНОЇ КОМІСІЇ ЗВ’ЯЗКУ

• Цей пристрій відповідає частині 15 правил Федеральної комісії зв’язку. Робота з приладом передбачає виконання двох умов: 1) цей пристрій 
не повинен створювати небезпечних перешкод; 2) цей пристрій повинен приймати на себе будь-які перешкоди, у тому числі ті, що можуть 
призвести до небажаних наслідків у його роботі.

• Не розташовуйте та не використовуйте антену (-и) цього передавача разом з іншими антенами або передавачами.

ПРИМІТКА 
• Вибір коду країни підтримують тільки моделі, призначені для використання за межами США. За правилами Федеральної комісії зв’язку, усі 

пристрої з підтримкою Wi-Fi, що продаються в США, мають працювати лише через канали зв’язку США.
• Пристрій успішно пройшов перевірку на відповідність класу B цифрових пристроїв згідно з частиною 15 правил Федеральної комісії зв’язку 

США. Цей гранично допустимий рівень забезпечує адекватний ступінь захисту від перешкод у побутових умовах. Це обладнання виробляє, 
використовує та може випромінювати радіохвилі, і якщо воно встановлюється та використовується з порушенням інструкцій виробника, може 
створювати перешкоди для засобів радіозв’язку. Водночас неможливо гарантувати відсутність перешкод у кожному конкретному випадку. 
Якщо це обладнання створюватиме небезпечні перешкоди для приймання радіо- або телевізійного сигналу, наявність яких можна виявити, 
вмикаючи та вимикаючи пристрій, слід ужити заходи для усунення цих перешкод одним із наведених способів:

• змінити положення або орієнтацію приймальної антени;
• збільшити відстань між обладнанням і приймачем;
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• підключити обладнання до електричної розетки, у ланцюг якої не ввімкнено приймач;
• звернутися по допомогу до продавця або кваліфікованого радіо- або телевізійного спеціаліста.
• У разі внесення зміни або модифікації, яку окремо не схвалила сторона, що відповідає за дотримання промислових стандартів, ви можете 

втратити право на використання обладнання.

ЗАЯВА ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ ВИМОГАМ МІНІСТЕРСТВА 
ПРОМИСЛОВОСТІ КАНАДИ

Цей пристрій сумісний зі стандартами RSS Міністерства промисловості Канади для безліцензійного використання. Робота з приладом передбачає 
виконання двох умов:
1. цей пристрій не повинен створювати небезпечних перешкод;
2. цей пристрій повинен приймати на себе будь-які перешкоди, у тому числі ті, що можуть призвести до небажаних наслідків у його роботі.

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.
• Це цифрове обладнання класу B відповідає стандартам Канади ICES-003; CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).

• Пристрій може автоматично припиняти передачу за відсутності даних для передачі або збою в роботі. Зверніть увагу, що передача інформації, 
необхідної для керування, або сигнальної інформації, а також використання кодів, що дублюються, відповідно до технології зв’язку не забороняється.

ЗАЯВА ПРО РАДІОЧАСТОТНЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ

Продукт відповідає чинним у Канаді обмеженням РЧ-випромінювання для портативних пристроїв, установленим для неконтрольованого середовища, 
і є безпечним за умов використання відповідно до цього посібника. Подальше зменшення РЧ-випромінювання можна забезпечити, якщо зберігати 
пристрій максимально далеко від тіла користувача або, якщо така функція доступна, знизити вихідну потужність пристрою.

Пристрій був випробуваний під час роботи на тілі й відповідає встановленим Міністерством промисловості Канади вимогам щодо РЧ-випромінювання 
під час використання з приладдям, що не містить металевих деталей, за умови розміщення телефону на відстані не менше 1 см від тіла. Використання 
інших аксесуарів може не забезпечувати відповідності директивам Міністерства промисловості Канади щодо впливу РЧ-випромінювання.

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.

• This device and its antenna(s) must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter, except tested built-in radios. The 
County Code Selection feature is disabled for products marketed in the US/Canada.

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

ІНФОРМАЦІЯ ПРО РАДІОЧАСТОТНЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ (SAR)
• Cat S61 відповідає урядовим вимогам щодо впливу радіохвиль.

• Пристрій розроблено й виготовлено так, щоб не перевищувати обмежень на вплив радіочастотної (РЧ) енергії, установлених Федеральною 
комісією зв’язку США.
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• Пристрій був випробуваний під час роботи на тілі й відповідає встановленим Федеральною комісією зв’язку США вимогам щодо РЧ-випромінювання 
під час використання з приладдям, що не містить металевих деталей, за умови розміщення телефону на відстані не менше 1 см від тіла. Використання 
інших аксесуарів може не забезпечувати відповідності директивам Федеральної комісії зв’язку США щодо впливу РЧ-випромінювання.

• Максимальне значення питомого коефіцієнта поглинання електромагнітної енергії (SAR) для пристрою, установлене Федеральною комісією 
зв’язку США, становить 1,6 Вт/кг.

Найвищі зареєстровані значення SAR відповідно до директив Федеральної комісії зв’язку США для телефону наведено нижче.

SAR для голови: 1,17 Вт/кг; SAR для тіла: 0,84 Вт/кг; SAR для бездротового маршрутизатора: 1,20 Вт/кг.

Щоб зменшити інтенсивність впливу випромінювання, слід дотримуватися таких правил:
 (i) використовуйте пристрій за наявності хорошого прийому;
 (ii) використовуйте гарнітуру;
 (iii) вагітні жінки мають тримати пристрій подалі від шлунку;
 (iv) використовуйте пристрій подалі від статевих органів.

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

ВІДПОВІДНІСТЬ ЄВРОПЕЙСЬКИМ НОРМАМ ЩОДО SAR
Цей пристрій відповідає вимогам ЄС (1999/519/EC) щодо обмеження електромагнітного впливу на населення з метою охорони здоров’я.

Такі обмеження зазначені серед багатьох інших рекомендацій щодо охорони здоров’я населення. Ці рекомендації були розроблені та перевірені 
незалежними науково-дослідницькими організаціями в ході регулярного ретельного аналізу результатів наукових досліджень. Рекомендованим 
Європейською радою показником обмеження для мобільних пристроїв є питомий коефіцієнт поглинання електромагнітної енергії (Specific Absorption 
Rate, SAR). Обмеження SAR становить 2,0 Вт/кг на 10 грамів тканин тіла. Це значення відповідає вимогам Міжнародної комісії із захисту від 
неіонізуючого випромінювання (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP).

Цей пристрій було випробувано для роботи в умовах носіння на тілі; він відповідає директивам ICNIRP щодо впливу РЧ-випромінювання та вимогам 
європейського стандарту EN 62209-2 щодо використання зі спеціальним приладдям. Використання іншого приладдя, що містить металеві деталі, 
може не забезпечувати відповідності директивам ICNIRP щодо впливу РЧ-випромінювання.

Коефіцієнт SAR вимірюється в умовах розташування пристрою на відстані 5 мм від тіла під час передачі сигналів з максимально дозволеною вихідною 
потужністю в усіх діапазонах частот пристрою.

Найвищі зареєстровані значення SAR відповідно до європейських директив для телефону наведено нижче.
SAR для голови: 0,416 Вт/кг; SAR для тіла: 1,594 Вт/кг.

Щоб зменшити вплив випромінювання, користуйтеся гарнітурою або іншими подібним приладдям, щоб тримати цей пристрій якнайдалі від голови й 
тіла. Щоб рівні випромінювання відповідали отриманим під час тестування або були нижче, носіть пристрій на відстані 5 мм від тіла.
Для забезпечення належної роботи використовуйте застібку на ремінь, чохол або інші подібні аксесуари без металевих деталей. Футляри з металевими 
деталями можуть змінювати РЧ-характеристики пристрою, у тому числі його відповідність вимогам щодо впливу РЧ-випромінювання, у спосіб, який 
не був включений до випробувань і сертифікації. Через це слід уникати використання подібних аксесуарів.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО УТИЛІЗАЦІЮ Й ПЕРЕРОБКУ
Цей символ на пристрої (і акумуляторах із комплекту) означає, що цей пристрій не можна утилізувати разом з іншими побутовими 
відходами. Не викидайте пристрій або акумулятори разом із несортованим побутовим сміттям. Наприкінці терміну експлуатації здайте 
пристрій (і акумулятори) у спеціальний пункт прийому для переробки або належної утилізації.

Щоб отримати більш докладну інформацію про переробку пристрою та акумуляторів, зверніться до місцевої міської адміністрації, служби утилізації 
побутових відходів або в роздрібний магазин, де ви придбали цей пристрій.
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Утилізація пристрою має виконуватися відповідно до положень директиви Європейського Союзу щодо відходів електричного й електронного 
обладнання (WEEE). Відходи електричного та електронного обладнання й акумулятори відокремлюються від інших відходів з метою зниження 
потенційного впливу будь-яких небезпечних речовин, які можуть бути наявними в навколишньому середовищі, на здоров’я людини.

ЗМЕНШЕННЯ ВМІСТУ ШКІДЛИВИХ РЕЧОВИН

Цей пристрій відповідає Регламенту ЄС про хімічні речовини та їх безпечне використання (Регламент № 1907/2006/EC Європейського парламенту та 
ради) (REACH) та Директиві ЄС з обмеження використання небезпечних речовин (RoHS) (Директива 2011/65/EU Європейського парламенту та ради). 
Щоб отримати більш докладні відомості про відповідність пристрою вимогам REACH, перейдіть за посиланням www.catphones.com/certification. 
Рекомендується регулярно відвідувати цей веб-сайт для отримання останньої інформації.

ВІДПОВІДНІСТЬ НОРМАМ ЄС

Цим Bullitt Mobile Ltd. заявляє, що радіотехнічне обладнання типу S61 відповідає Директиві 2014/53/EU. Повний текст декларації відповідності нормам 
ЄС доступний за посиланням https://www.catphones.com/support/s61-support

ЗАЯВА ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ СТАНДАРТАМ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ СУМІСНОСТІ (EMC)

Робота в діапазоні 5150–5350 МГц призначена тільки для використання в приміщенні. Обмеження використання застосовується в таких країнах: 
Бельгія (BE), Болгарія (BG), Чехія (CZ), Данія (DK), Німеччина (DE), Естонія (EE), Ірландія (IE), Греція (EL), Іспанія (ES), Франція (FR), Хорватія (HR), Італія 
(ІТ), Кіпр (CY), Латвія (LV), Литва (LT), Люксембург (LU), Угорщина (HU), Мальта (МТ), Нідерланди (NL), Австрія (AT), Польща (PL), Португалія (PT), 
Румунія (RO), Словенія (SI), Словаччина (SK), Фінляндія (FI), Швеція (SE), Сполучене Королівство (UK), Швейцарія (CH), Норвегія (NO), Ісландія (IS), 
Ліхтенштейн (LI) і Туреччина (TR).

Google, Android, Google Play та інші марки є торговельними марками компанії Google LLC; Oreo є торговельною маркою групи компаній Mondelez International, Inc.

ДІАПАЗОН І ПОТУЖНІСТЬ

A. Частотні діапазони, у яких працює радіообладнання. Деякі діапазони можуть бути 
недоступними в усіх країнах або регіонах.

 Для отримання додаткової інформації зверніться до місцевого постачальника послуг.

B. Максимальна радіочастотна потужність, що передається в діапазоні частот, у якому працює 
радіообладнання. Максимальна потужність для всіх діапазонів не перевищує максимального 
значення, зазначеного у відповідному узгодженому стандарті.

C. До цього радіообладнання застосовуються такі номінальні обмеження частотних діапазонів і 
потужності передачі.

ДІАПАЗОН РІВЕНЬ ПОТУЖНОСТІ

GSM 900 33,99 дБ

GSM 1800 30,97 дБ
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ХАРАКТЕРИСТИКИ S61

ЕЛЕМЕНТ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Операційна система Android 8.1 Oreo™

Процесор QCT SDM630, восьмиядерний

Пам’ять
• Внутрішня пам’ять: 64 Гб eMMC / 4 ГБ оперативної пам’яті LPDDR4

• Зовнішня пам’ять: SDXC, клас 10 / надвисока швидкість / до 200 ГБ

Стільникова мережа

Діапазони ROW SKU

• LTE: 1,2,3,5,7,8,19,20,26,28,38,39,40,41

• HSPA: 1,2,5,8

• GSM/GPRS/EDGE: 850,900,1800,1900

Діапазони US SKU

• LTE:  1,2,3,4,5,7,8,12,13,17,25,26,28,29,66

• HSPA: 1,2,4,5,8

• GSM: 850,900,1800,1900

• LTE DL/UL: Cat12 (600 Мбіт/с) / Cat13 (150 Мбіт/с)

• HSPA+ DL/UL: Cat24 (42 Мбіт/с) / Cat 7 (11 Мбіт/с)

• GSM/GPRS/EDGE

• VoLTE, VoWiFi, ViLTE, SRVCC, eMBMS

Екран

• Ємнісний екран FHD з діагоналлю 5,2 дюйма й підтримкою 10 точок торкання, 

придатний до використання мокрими руками та в рукавичках, GG5

• Матриця IPS

• Яскравість: 500 кд/м2

Камера
• Задня камера: 16 Мп, PDAF, із подвійним світлодіодним спалахом

• Передня камера: 8 Мп FF

• Тепловізійна камера FLIR: 80 × 60 + SDK

Датчики
Датчик наближення та світлочутливий датчик, акселерометр, електронний компас, гіроскоп, 
барометр, датчик якості повітря, датчик рівня вологості/температури

Можливості підключення

• Bluetooth 5
• WiFi 802.11 a/b/g/n/ac
• GPS, aGPS, GLONASS, iZat, Gaileo, QZSS, SBAS
• FM-радіо з RDS
• NFC

Акумулятор
• Тип: незнімний

• Ємність: 4500 мА/год

Інше

• Захист від пилу й вологи: IP68 і 69
• Водонепроникність: 3 м
• Випробування на падіння: 1,8 м
• HAC M3/T3
• Лазерне вимірювання, клас II

Розміри 75,8 × 149,8 (157 мм з верхньої частини FLIR) × 12,60 мм

Вага 255 г

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

ВИРОБНИК
Назва:      Bullitt Mobile Limited
Адреса:      One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, England (Англія) RGI IAR

РАДІООБЛАДНАННЯ
Модель:       S61
Предмет декларації:     захищений смартфон
Версія програмного забезпечення:    LTE_D0201121.1_S61
Приладдя та компоненти, що входять до комплекту постачання: адаптер змінного струму, USB-кабель, навушники

Bullitt Mobile Limited заявляє виключно під свою відповідальність, що описаний вище виріб відповідає застосовному узгодженому законодавству 
Європейського Союзу:

BULLITT MOBILE LIMITED ЗАЯВЛЯЄ ВИКЛЮЧНО ПІД СВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, ЩО ОПИСАНИЙ ВИЩЕ ВИРІБ 
ВІДПОВІДАЄ ЗАСТОСОВНОМУ УЗГОДЖЕНОМУ ЗАКОНОДАВСТВУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ:

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

1. ЗДОРОВ’Я ТА БЕЗПЕКА (СТАТТЯ 3.1(A) ДИРЕКТИВИ ПРО РАДІООБЛАДНАННЯ)
• EN 62311:2008, EN 62479:2010
• EN 50360:2017, EN 62209-1:2016
• EN 50566:2017, EN 62209-2:2010
• EN 60950-1:2006/A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

2. ЕЛЕКТРОМАГНІТНА СУМІСНІСТЬ (СТАТТЯ 3.1(B) ДИРЕКТИВИ ПРО РАДІООБЛАДНАННЯ)
• EN 301 489-1 V2.1.1, остаточний проект EN 301 489-3 V2.1.1;
• EN 301 489-17 V3.1.1, проект EN 301 489-19 V2.1.0, проект EN 301 489-52 V1.1.0;
• EN 55032:2015/AC:2016 клас B, EN 55035:2017;
• EN 61000-3-2:2014 клас A, EN 61000-3-3:2013.

3. ВИКОРИСТАННЯ РАДІОЧАСТОТНОГО СПЕКТРА (СТАТТЯ 3.2 ДИРЕКТИВИ ПРО РАДІООБЛАДНАННЯ)
• EN 301 511 V12.5.1;
• EN 301 908-1 V11.1.1, EN 301 908-2 V11.1.2, EN 301 908-13 V11.1.2;
• EN 300 328 V2.1.1, EN 301 893 V2.1.1;
• проект EN 300 440 V2.2.0;
• EN 303 413 V1.1.1;
• EN 300 330 V2.1.1;
• остаточний проект EN 303 345 V1.1.7.

4. ДИРЕКТИВА ROHS ПРО ОБМЕЖЕННЯ ШКІДЛИВИХ РЕЧОВИН (2011/65/EU)
•  EN 50581:2012

Реєстраційний орган (назва: CETECOM GmbH, ID: 0680) здійснив оцінювання відповідності згідно з додатком ІІІ, модуль В, Директиви про 
радіообладнання 2014/53/EU і видав сертифікат обстеження стандарту ЄС (вихідний номер: M18-0490-01-TEC), що охоплює основні вимоги статей 
3.1a, 3.1b, 3.2.

Підпис від імені й за дорученням: Bullitt Mobile Limited
Місце: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, England (Англія) RG1 1AR. Дата: 30 квітня 2018 року

Ім’я: Вейн Хуанґ (Wayne Huang), посада: директор відділу з прийняття оперативних рішень

Підпис: 
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