„Cat® S40“ išmanusis telefonas
Naudotojo vadovas

Prašome perskaityti prieš pradedant naudotis
Saugos ir atsargumo priemonės
Prašome atidžiai perskaityti saugos ir atsargumo priemones, kad užtikrintumėte
saugų naudojimąsi mobiliuoju telefonu.
Nors šis įrenginys patvarus ir tvirtas, savo mobiliojo telefono nedaužykite,
nemėtykite, saugokite, kad neiškristų, nespauskite, nelenkite ir nebadykite.
Stenkitės nesinaudoti mobiliuoju telefonu drėgnoje aplinkoje, pvz., vonios kambaryje.
Savo mobiliojo telefono tyčia nemirkykite ir neplaukite skystyje.
Mobiliojo telefono neįjunkite ten, kur telefonais draudžiama naudotis, arba kai
telefonas gali kelti trukdžių ar pavojų.
Savo mobiliuoju telefonu nesinaudokite vairuodami.
Laikykitės ligoninių ir sveikatos priežiūros įstaigų nustatytų reikalavimų ir taisyklių.
Mobilųjį telefoną išjunkite, kai esate netoli medicininės įrangos.
Išjunkite mobilųjį telefoną orlaiviuose. Telefonas gali trikdyti orlaivio valdymo įrangos
veikimą.
Mobilųjį telefoną išjunkite, kai esate netoli tiksliųjų elektroninių prietaisų. Telefonas
gali turėti įtakos šių prietaisų veikimui.
Mobiliojo telefono ar jo priedų nebandykite ardyti. Telefono techninę priežiūrą
ar remontą atlikti gali tik kvalifikuotas personalas.
Mobiliojo telefono ar jo priedų nedėkite į talpyklas su stipriais elektromagnetiniais
laukais.
Magnetinių laikmenų nelaikykite arti mobiliojo telefono. Telefono skleidžiama
radiacija gali ištrinti juose saugomus duomenis.
Mobiliojo telefono nelaikykite ten, kur aukšta temperatūra, ir jo nenaudokite vietoje,
kur yra degiųjų dujų, pvz., degalinėse.
Savo mobilųjį telefoną ir visus jo priedus laikykite mažiems vaikams nepasiekiamoje
vietoje. Mobiliuoju telefonu vaikams neleiskite naudotis be priežiūros.
Kad išvengtumėte sprogimo pavojaus, naudokite tik patvirtintus akumuliatorius ir
įkroviklius.
Laikykitės visų belaidžių įrenginių naudojimą reglamentuojančių įstatymų ir taisyklių.
Naudodamiesi belaidžiu įrenginiu gerbkite kitų privatumą ir įstatymuose numatytas
teises.
Mobiliojo telefono nenaudokite lėktuvuose, ligoninėse, degalinėse arba
profesionaliuose autoservisuose.
Pacientai, kuriems buvo įsodintas implantas (širdies, insulino ir t. .t), telefoną turėtų
laikyti bent 15 cm atstumu nuo implanto, o skambindami telefoną laikyti priešingoje
pusėje.
Kai naudojatės USB kabeliu, griežtai laikykitės šiame vadove pateikiamų atitinkamų
nurodymų. Kitaip galite sugadinti savo mobilųjį telefoną arba AK.

Teisinis pranešimas
© „Caterpillar“, 2015. Visos teisės saugomos.
Užrašai CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT ir jų atitinkami logotipai,
„Caterpillar Yellow“, „Power Edge“ apipavidalinimas bei įmonės ir gaminių
tapatybė yra „Caterpillar“ prekių ženklai, kurių negalima naudoti be leidimo.
„Bullitt Mobile Ltd.“ turi „Caterpillar Inc.“ licenciją.
„Bullitt Mobile Ltd.“ ir trečiųjų šalių prekių ženklai priklauso jų atitinkamiems
savininkams.
Nė viena šio dokumento dalis negali būti atgaminama ar siunčiama bet kokia forma
ar priemonėmis be išankstinio rašytinio „Caterpillar Inc.“ sutikimo.
Šiame vadove aprašytas gaminys gali apimti autorių teisių saugomą programinę
įrangą ir galimus licencijų išdavėjus. Klientai negali kokiu nors būtu minėtos
programinės ar aparatinės įrangos atgaminti, platinti, modifikuoti, dekompiliuoti,
išmontuoti, iššifruoti, ištraukti, inžinerijos būdu apdoroti, išnuomoti, perduoti ar
išduoti jai licencijas, išskyrus atvejus, kai galiojantys įstatymai tokius apribojimus
draudžia arba tokius veiksmus pagal licencijas patvirtina atitinkami autorių teisių
turėtojai.

Pranešimas
Kai kurios čia aprašytos gaminio ir jo priedų funkcijos priklauso nuo įdiegtos
programinės įrangos ir nuo vietinio tinklo gebos, todėl vietinių tinklų operatoriai arba
tinklo paslaugos teikėjai jų gali nesuaktyvinti arba jas apriboti. Todėl čia pateikiami
aprašymai gali ne visiškai atitikti jūsų įsigytą gaminį ir jo priedus.
Gamintojas pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo ar įsipareigojimo keisti ar
modifikuoti bet kokią šiame vadove pateikiamą informaciją ar specifikacijas.
Gamintojas nėra atsakingas už bet kokių gaminių, kuriuos naudodamiesi šiuo
mobiliuoju telefonu išsiunčiate ar parsisiunčiate (įskaitant (tačiau tuo neapsiribojant)
tekstus, nuotraukas, muzikos kūrinius, filmus ir autorių teisių saugomą įtaisytąją
programinę įrangą) teisėtumą ar kokybę. Jūs turite prisiimti atsakomybę už bet
kokias pasekmes, kylančias iš pirmiau minėtų gaminių įdiegimo ar naudojimo
šiame mobiliajame telefone.

GARANTIJOS NEBUVIMAS
Šio vadovo turinys pateikiamas „toks, koks yra“. Išskyrus atvejus, kai to reikalauja
galiojantys įstatymai, nėra suteikiamos jokios aiškiai išreikštos ar numanomos
garantijos, įskaitant (tačiau tuo neapsiribojant) numanomas tinkamumo parduoti
ar tinkamumo konkrečiam tikslui garantijas, susijusias su šio vadovo ar jo turinio
tikslumu ir patikimumu.
Tiek, kiek tai leidžia galiojantys įstatymai, gamintojas jokiu atveju nebus atsakingas
už bet kokią ypatingą, atsitiktinę, netiesioginę ar šalutinę žalą arba už prarastą pelną,
verslą, pajamas, duomenis, prestižą ar numatomas santaupas.

Importo ir eksporto taisyklės
Klientai privalo laikytis visų galiojančių eksporto ir importo įstatymų ir taisyklių ir gauti
visus būtinus vyriausybės leidimus ir licencijas, kad galėtų eksportuoti, reeksportuoti
ar importuoti šiame vadove minimą gaminį, įskaitant jame panaudotą programinę
įrangą ir techninius duomenis.
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Sveikiname įsigijus „Cat® S40” išmanųjį telefoną
„S40 4G” išmanusis telefonas skirtas naudoti lauko sąlygoms, ten, kur nuolat susiduriama su
įvairiais iššūkiais. Jis yra sertifikuotas pagal IP68, griežčiausius šios pramonės srities standartus,
todėl atsparus vandeniui ir jo ekraną galima valdyti net ir šlapiais pirštais. Jo ekranas
pagamintas iš puikaus, įbrėžimams atsparaus stiklo, o korpusas atsparus dulkėms ir atlaiko
kritimą iš 1,8 m aukščio. Dėl keturių branduolių (1,1 Ghz) procesoriaus, naujausios „Android™“
5.1 „Lollipop“ versijos ir prieigos prie „Google Play™“, šis puikiai apsaugotas telefonas taip pat
pasižymi ir dideliu našumu. Patvarią S40 konstrukciją papildo didelės talpos akumuliatorius ir iki
64 GB praplečiama atmintinė, todėl galėsite naudotis darbui skirtomis programomis, naršyti
internete, siųsti pranešimus, klausytis muzikos įrašų ir mėgautis kitomis pramogomis.

Susipažinkite su savo mobiliuoju telefonu
Telefono apžvalga

PRIEKINIS VAIZDAS

VAIZDAS IŠ GALO

1.		Priekinis fotoaparatas
1

2.	Telefono ragelis
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3

4
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3.	Ausinių prievadas
4.	Šviesos diodų blykstė
5.	Galinis fotoaparatas
6.	Mikrofonas
7.	„MicroSD“ kortelės lizdas
10

8.	SIM kortelės lizdas:
9.	Garso reguliavimo /
fotoaparato mygtukai

16

9

10.	Maitinimo mygtukas
11.	Mikrofonas / garsiakalbis
12.	Paskiausių programų
mygtukas

8
13
15

13.	Pradžios mygtukas
14

14.	Grįžties mygtukas

12

7

11

15.	USB prievadas
16.	Programuojamasis mygtukas

Svarbiausios funkcijos visada po ranka
Maitinimo mygtukas

•• Paspauskite, kad mobilųjį telefoną įjungtumėte.
•• Palaikykite paspaustą, kad atidarytumėte telefono parinkčių meniu.
•• Paspauskite, jei esant įjungtam telefonui norite užrakinti arba pažadinti ekraną.

Pradžios mygtukas

•• Paspauskite bet kada, kad būtų rodomas pradžios ekranas.
•• Jei pradžios mygtuką palaikysite paspaustą, bus rodoma „Google™“
piktograma. Norėdami paleisti „Google“ paiešką arba „Google Now™“,
ekrane palieskite piktogramą.
Paspauskite, jei norite atidaryti paskiausiai naudotų programų sąrašą.

Paskiausių programų
mygtukas
Grįžties mygtukas
Garso reguliavimo /
fotoaparato mygtukai

•• Paspauskite, kad būtų rodomas ankstesnis ekranas, kuriame dirbote.
•• Naudokite ekraninei klaviatūrai užverti.
Jei norite tučtuojau fotografuoti, esant atidarytai fotoaparato programai
paspauskite garsumo / fotoaparato mygtukus. Kai fotoaparato programa nėra
naudojama, garsumo / fotoaparato mygtukais taip pat galima įjungti kitas
funkcijas.
•• Garsumas – paspauskite garsumo didinimo mygtuką ( ), jei garsumą
norite padidinti, arba garsumo mažinimo mygtuką ( ), jei garsumą
norite sumažinti.
•• Ekrano kopija – kartu paspauskite maitinimo + garsumo mažinimo mygtukus
( + ).
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Kaip pradėti naudotis mobiliuoju telefonu
Atminties kortelės įdėjimas
1. Atidarykite šoninį dangtelį.

Šoninis dangtelis

2. Įdėkite „microSD“ kortelę, kaip parodyta.

Pastaba:
•• „microSD“ kortelę įdėkite taip, kad auksiniai kontaktai būtų viršuje. Kortelę įstumkite iki galo, kol
pasigirs spragtelėjimas.
•• Norėdami „microSD“ kortelę išimti, paspauskite atminties kortelės kraštelį, kad ji atsipalaiduotų;
•• Dirbdami su „microSD“ kortele nenaudokite jėgos, nes taip galite pažeisti atminties kortelę
arba lizdą.

„Nano SIM“ kortelės (-ių) įdėjimas
1. Ištraukite SIM dėkliuką.
2. „Nano SIM“ kortelę (-es) įdėkite į SIM dėkliuką, kaip parodyta ant dėkliuko.

3. SIM dėkliuką įdėkite į SIM kortelės lizdą.
Pastaba:
•• „nano SIM“ kortelę (-es) ė SIM dėkliuką įdėkite taip, kad kortelės (-ių) auksiniai kontaktai
būtų viršuje. Dėkliuką įstumkite iki galo, kol pasigirs spragtelėjimas.
•• Norėdami išimti SIM kortelę (-es), dėkliuką paspauskite į vidų, tuojau pat atleiskite ir išimkite.
Tada ištraukite „nano SIM“ kortelę (-es).
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Akumuliatoriaus įkrovimas
S40 sumontuotas įtaisytasis akumuliatorius. Norėdami jį įkrauti:
1. USB kabelį, kuris buvo pridėtas prie Jūsų mobiliojo telefono, prijunkite prie įkroviklio.
Pastaba:
Naudokite tik „Cat“® patvirtintus įkroviklius ir kabelius. Nepatvirtinta įranga gali pažeisti įrenginį ar
sukelti akumuliatoriaus sprogimą.
2. Atidarykite USB prievado dangtelį. USB kabelį prijunkite prie telefono USB prievado.
Pastaba:
USB kabelį prijunkite atsargiai, nenaudodami per daug jėgos.
Patikrinkite, ar kištuką įstatėte tinkama kryptimi. Jei jungtį mėginsite kišti netinkamai, galimiems
pažeidimams nebus taikoma garantija.

3. USB prijunkite prie tinkamo kintamosios srovės tinklo kištuko ir saugiai prijunkite prie
maitinimo tinklo.
4. Baigę įkrauti, atjunkite jungtį nuo įrenginio ir tada atjunkite sieninį įkroviklį.
Pastaba:
Jei akumuliatorius yra visiškai išsikrovęs, įkrovimo piktograma gali pasirodyti tik po kelių minučių.

Svarbi informacija apie akumuliatorių
Jei akumuliatorius ilgą laiką nebuvo naudojamas, mobiliojo telefono gali nepavykti įjungti
iškart po to, kai akumuliatorių pradėsite įkrauti. Telefoną kelias minutes palaikykite išjungtą,
kol išsekęs akumuliatorius bus įkrautas, ir tik tada bandykite įjungti. Gali būti, kad tuo metu
ekrane nebus rodoma įkrovimo animacija.
Akumuliatoriui įkrauti reikiamas laikas priklauso nuo aplinkos temperatūros ir nuo
akumuliatoriaus amžiaus.
Kai akumuliatoriaus įkrovos lygis žemas, pasigirsta garsinis įspėjimas ir pateikiamas raginimas
telefono ekrane. Kai akumuliatorius yra beveik išsikrovęs, telefonas automatiškai išsijungs.
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Mobiliojo telefono įjungimas ar išjungimas
Mobiliojo telefono įjungimas
Paspauskite maitinimo mygtuką ( ).
Kai telefoną įjungsite pirmą kartą, išvysite pasveikinimo ekraną. Pasirinkite pageidaujamą
kalbą ir palieskite paleidimo piktogramą, kad nustatymo procesas būtų tęsiamas.
Pastaba:
Jei SIM kortelėje įjungta asmeninio identifikavimo numerio (PIN) kodo apsauga, prieš atsiveriant
pasveikimo ekranui būsite prašomi įvesti savo PIN kodą. Nustatymo procesui užbaigti būtinas „Wi‑Fi“
arba duomenų ryšys.
Dabar būsite paraginti prisijungti prie esamos „Google“ paskyros arba susikurti naują
paskyrą ir nustatymo procesą užbaigti.
Pastaba:
Paskyros nustatymą galite praleisti ir užbaigti kitą kartą. Tam, kad galėtumėte naudotis kai kuriomis
jūsų įrenginyje siūlomomis „Google“ paslaugomis, būtina „Google“ paskyra.

Mobiliojo telefono išjungimas
1. Palaikykite paspaustą maitinimo mygtuką, kad atidarytumėte telefono parinkčių meniu.
2. Palieskite Išjungti maitinimą.

Susipažinkite su pradžios ekranu
Kai prisijungsite arba telefoną įjungsite, bus atidarytas pradžios ekranas. Pradžios ekranas
yra pradinis taškas, iš kurio galite pasiekti visas telefono funkcijas. Jame rodomos programų
piktogramos, valdikliai, nuorodos ir kitos funkcijos. Pradžios ekraną galite tinkinti keisdami jo
ekrano fonus arba pridėdami norimų elementų.
Pradžios ekrane yra paleidyklės piktograma (
įdiegtas programas.

). Ją palieskite, jei norite peržiūrėti ir paleisti

Pastaba:
Ilgai paspaudus tuščioje pradžios ekrano vietoje, bus paleista ekrano fonų, valdiklių ir nustatymų
nuoroda.

Jutiklinio ekrano naudojimas
Veiksmai su jutikliniu ekranu
Palieskite: palieskite piršto galiuku, jei norite pasirinkti elementą, parinktį patvirtinti arba
paleisti programą.
Palieskite ir neatleiskite: elementą palieskite piršto galiuku ir neatleiskite tol, kol mobilusis
telefonas sureaguos. Pavyzdžiui, norėdami atidaryti aktyviojo ekrano parinkčių meniu, ekraną
palieskite ir laikykite, kol meniu bus rodomas ekrane.
Braukite: pirštu perbraukite ekraną vertikaliai arba horizontaliai. Pavyzdžiui, braukite kairėn
arba dešinėn, kad atidarytumėte kitą paveikslėlį.
Vilkite: pageidaujamą elementą pirštu palieskite ir laikykite. Elementą nuvilkite į bet kurią
ekrano vietą. Piktogramą galite vilkdami perkelti į kitą vietą arba pašalinti.
4
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Mobiliojo telefono ekrano pasukimas
Jei statmenai laikomą telefoną paversite šonu ir vėl atgal, daugelis ekranų pasisuks kartu
su telefonu. Žr. 33 psl.

Ekrano užrakinimas ir atrakinimas
Ekrano užrakinimas
Kai mobilusis telefonas įjungtas, paspauskite maitinimo mygtuką, kad ekraną užrakintumėte.
Pranešimus ir skambučius galite gauti, net jei ekranas užrakintas.
Jei mobiliojo telefono kurį laiką neliesite, ekranas užsirakins automatiškai.

Ekrano atrakinimas
Paspauskite maitinimo mygtuką, kad ekraną pažadintumėte. Tada spynos piktogramą (
nuvilkite į ekrano vidurį, kad ekraną atrakintumėte.

)

Fotoaparato funkcija norėdami naudotis tiesiogiai užrakintame ekrane, fotoaparato piktogramą
( ) nuvilkite į kairę, kad paleistumėte fotoaparato programą.
Telefono funkcijomis norėdami naudotis tiesiogiai iš užrakinto ekrano, telefono piktogramą
( ) nuvilkite į dešinę, kad paleistumėte telefono programą.
Pastaba:
Jei nustatėte ekrano užraktą, būsite paraginti atrakinti ekraną. Išsamios informacijos ieškokite
„Mobiliojo telefono apsaugojimas ekrano užraktu“, 34-35 psl.
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Ekranas
Ekrano išdėstymas
Pranešimai ir būsenos informacija
Būsenos juosta matoma kiekvieno ekrano viršuje. Joje pateikiamos pranešimų piktogramos
(pvz., praleistų skambučių ar gautų žinučių (kairėje) ir telefono būsenos (akumuliatoriaus
būsenos ir kt.) piktogramos (dešinėje)) bei esamas laikas.

Pranešimų piktograma

Būsenos piktogramos

Būsenos piktogramos
Prisijungta prie 3G mobiliojo tinklo

Vibravimo režimas

Prisijungta prie GPRS mobiliojo tinklo

Vieta rasta

Prisijungta prie EDGE mobiliojo tinklo

Akumuliatoriaus įkrovos lygis labai
žemas

Prisijungta prie HSDPA mobiliojo tinklo

Akumuliatoriaus įkrovos lygis žemas

Prisijungta prie HSPA+ mobiliojo tinklo

Akumuliatorius iš dalies išsieikvojęs

Prisijungta prie 4G mobiliojo tinklo

Akumuliatorius visiškai įkrautas

Naudojamas tarptinklinis ryšys

Akumuliatorius įkraunamas

Mobiliojo tinklo signalo stiprumas

FM radijas įjungtas

Nėra signalo

Lėktuvo režimas

Prisijungta prie „Wi-Fi“ tinklo

Prisijungta prie „Bluetooth“ įtaiso

Pranešimų piktogramos
Naujas el. laiškas

Praleistas skambutis

Nauja multimedijos žinutė

Suaktyvintas garsiakalbis

Nustatytas žadintuvas

Telefono mikrofonas nutildytas

Artėjantis įvykis

Atsisiunčiami duomenys

Duomenys sinchronizuojami

Telefonas prijungtas USB kabeliu

Prisijungimo ar sinchronizavimo
sutrikimas

Nauja tekstinė žinutė

Padaryta ekrano kopija
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Pranešimų skydelis
Mobilusis telefonas jums praneš apie naują žinutę arba apie artėjantį įvykį. Pranešimų
skydelis taip pat informuos apie signalus ir nustatymus, pvz., kai suaktyvintas žadintuvo
signalas. Atidarykite pranešimų skydelį, kad sužinotumėte, prie kokio belaidžio tinklo
operatoriaus esate prisijungę ar peržiūrėtumėte žinutę, priminimą ar įvykio pranešimą.

Pranešimų skydelio atidarymas
1. Kai pranešimų juostoje atsiranda nauja pranešimo piktograma, pranešimų juostą palieskite
ir nuvilkite žemyn, kad atidarytumėte pranešimų skydelį.
2. Pranešimą palieskite, kad atidarytumėte susijusią programą.

Pranešimų skydelio užvėrimas
Jei pranešimą norite iškart užverti (jo neperžiūrėdami), pranešimą tiesiog palieskite
ir neatleisdami nuvilkite į kairiąją / dešiniąją ekrano pusę.
Pranešimų skydelį norėdami užverti, skydelio apačią braukite aukštyn, kad pranešimų
skydelis užsivertų.

Nuorodų piktogramos
Naujo ekrano elemento pridėjimas
1. Pradžios ekrane palieskite

, kad ekrane būtų rodomos visos programos.

2. Norėdami pridėti elementą, programos piktogramą nuvilkite į konkretų pradžios ekraną.

Ekrano elemento perkėlimas
1. Programos piktogramą pradžios ekrane palieskite ir laikykite, kol piktograma padidės.
2. Nepakeldami piršto piktogramą nuvilkite į pageidaujamą ekrano vietą ir tada atleiskite.
Pastaba:
Atitinkamoje pradžios ekrano srityje turi būti pakankamai vietos, kad piktograma tilptų.

Ekrano elemento pašalinimas
1. Programos piktogramą pradžios ekrane palieskite ir laikykite, kol piktograma padidės.
2. Neatleisdami piršto elementą nuvilkite į Šalinti.
3. Kai elementas paraudonuos, pirštą atleiskite ir jį pašalinkite iš pradžios ekrano.

„Cat® S40“ išmaniojo telefono naudotojo vadovas
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Valdikliai
Valdikliais galite peržiūrėti programas arba jomis naudotis. Valdiklius pradžios ekrane galite
pridėti kaip piktogramas arba peržiūros langus. Jūsų telefone jau yra įdiegti keli numatytieji
valdikliai. Daugiau valdiklių galima parsisiųsti iš „Google Play“. Norėdami į kurį nors ekraną
pridėti valdiklių:
1. Kai atidarytas pradžios ekranas, jį palieskite ir palaikykite.
2. Palieskite VALDIKLIAI, kad ekrane būtų rodomi galimi valdikliai.
3. Norėdami pridėti elementą, pageidaujamą valdiklį nuvilkite į konkretų pradžios ekraną.

Aplankai
Aplanko kūrimas
Programos piktogramą arba nuorodą nuvilkite ant panašios programos ir paleiskite.

Aplanko pavadinimo keitimas
1. Aplanką palieskite, kad jį atidarytumėte.
2. Aplanko pavadinimo juostoje įveskite naują aplanko pavadinimą.
3. Užbaigę palieskite grįžties mygtuką.

Ekrano fonai
Ekrano fono keitimas
1. Kai atidarytas pradžios ekranas, jį palieskite ir palaikykite.
2. Palieskite EKRANO FONAI.
3. Slinkdami ekraną peržiūrėkite galimas parinktis ir nustatykite norimą ekrano foną.
4. Palieskite Nustatyti ekrano foną, kad pageidaujamą ekrano foną nustatytumėte kaip pradžios
ekrano foną.

Failų perkėlimas į jūsų mobilųjį telefoną ir iš jo
Visą savo mėgstamą muziką ir nuotraukas iš mobiliojo telefono į AK arba atvirkščiai perkelkite
medijos įrenginio MTP režimu.
1. Savo mobilųjį telefoną USB kabeliu sujunkite su AK ir bus suaktyvintas MTP režimas.
2. Jūsų telefonas turėtų būti rodomas kaip keičiamasis įrenginys. Turėtumėte matyti vidinę
telefono atmintį ir, jei atminties kortelė įdėta, taip pat ir SD kortelę.
Pastaba:
Jei naudojate MAC kompiuterį, reikia parsisiųsti tvarkykles iš: http://www.android.com/filetransfer/
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Lėktuvo režimo naudojimas
Kai kuriose vietose gali būti reikalaujama, kad išjungtumėte savo telefono belaidžio
ryšio funkcijas. Kad telefono nereiktų išjungti, galite nustatyti, kad jis veiktų Lėktuvo režimu.
1. Paspauskite ir laikykite maitinimo mygtuką.
2. Parinkčių meniu palieskite Lėktuvo režimas.
Arba naudodamiesi programa Nustatymai, atverkite meniu Belaidis ryšys ir tinklai ir pasirinkite
Lėktuvo režimas.

Telefonas
Skambinti galima keliais būdais. Galite rinkti numerį iš savo adresatų sąrašo, tinklalapio
ar dokumento, kuriame yra telefono numeris. Skambučio metu galite atsiliepti į įeinančius
skambučius arba juos nukreipti į savo balso pašto dėžutę. Be to, galite užmegzti konferencinį
ryšį su keliais dalyviais.
Pastaba:
Kreipkitės į savo tinklo operatorių, kad sužinotumėte, ar jis konferencinį ryšį palaiko ir kiek dalyvių
galite pridėti.

Skambinimas
Norėdami skambinti, galite naudoti telefono programą arba pasirinkti numerį iš Adresatų
ar skambučių žurnalo.
Jei skambučio metu norite grįžti į pradžios ekraną ir naudotis kitomis funkcijomis, palieskite
pradžios klavišą. Norėdami grįžti į skambinimo ekraną, pranešimų juostą nuvilkite žemyn
ir palieskite dabartinį skambutį.

Skambinimas rinkikliu
1. Pradžios ekrane palieskite

. Tada palieskite

, kad rinkiklis būtų rodomas ekrane.

Pastaba:
Telefono programą taip pat galite atidaryti paliesdami

ir tada Telefoną (

).

2. Norėdami įvesti telefono numerį, palieskite atitinkamus skaitmenų klavišus.
Patarimas: jūsų mobilusis telefonas palaiko „SmartDial“ funkciją, t. y. kai liečiate rinkiklio
skaitmenis, telefonas jūsų adresatuose automatiškai atlieka paiešką ir pateikia sutampančius
rezultatus, atsižvelgiant į tikslumą. Norėdami peržiūrėti kitus galimus atitikmenis, klaviatūrą
uždarykite.
3. Įvedę numerį arba pasirinkę adresatą, palieskite

.

„Cat® S40“ išmaniojo telefono naudotojo vadovas
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Skambinimas iš adresatų
1. Pradžios ekrane palieskite
, kad ekrane būtų rodomas adresatų sąrašas. Jei rinkiklis jau
atidarytas, palieskite Visi adresatai, kad ekrane būtų rodomas adresatų sąrašas.
Pastaba:
Adresatų programą taip pat galite atidaryti paliesdami

ir tada Adresatai (

).

2. Sąraše palieskite adresatą, kuriam norite skambinti.
3. Norėdami paskambinti adresatui, palieskite telefono numerį.

Skambinimas iš skambučių žurnalo
1. Palieskite
> Telefoną ( ). Norėdami pasiekti skirtuką PASKIAUSI, perbraukite ekraną.
Ekrane išvysite paskiausių skambučių sąrašą. Jei pageidaujamo adresato nerandate,
palieskite Rodyti visą skambučių istoriją, kad ekrane būtų rodoma visa skambučių istorija.
2. Sąraše palieskite adresatą ir palieskite ATGALINIS SKAMBINIMAS, kad paskambintumėte.

Atsiliepimas į skambutį ir skambučio atmetimas
Atsiliepimas į įeinantį skambutį arba jo atmetimas
Kai gaunate telefono skambutį, atveriamas įeinančio skambučio ekranas su skambintojo ID
ir papildomais skambintojo duomenimis, kuriuos įvedėte į Adresatus.
• Norėdami atsiliepti į skambutį, palieskite

ir nuvilkite į dešinę (

).

• Norėdami skambutį atmesti, palieskite
ir nuvilkite į kairę (
).
• Norėdami skambutį atmesti ir skambintojui tiesiogiai nusiųsti žinutę, paspauskite
nuvilkite aukštyn (
) ir pasirinkite vieną iš galimų žinučių šablonų arba palieskite
Rašyti savo..., jei norite rašyti savo žinutę.

,

Pastaba:
Jums palietus

, ji pradings iš ekrano.

Skambučio baigimas
Norėdami padėti ragelį, skambučio metu paspauskite

.

Kiti veiksmai skambučio metu
Konferencinio ryšio užmezgimas
Jei skambučio metu jums dar kas nors paskambina, antrą skambutį galite prijungti
prie esamo. Ši funkcija vadinama konferenciniu ryšiu. Konferencinį ryšį taip pat
galite užmegzti su keliais skambintojais.
Pastaba:
Kreipkitės į savo tinklo operatorių, kad sužinotumėte, ar jis konferencinį ryšį palaiko ir kiek dalyvių
galite pridėti.
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1. Norėdami pradėti konferencinį skambutį, surinkite pirmojo į pokalbį įtraukiamo asmens
numerį. Kai skambutis jau bus pradėtas, palieskite .
2. Palieskite Įtraukti skambutį ir įveskite asmens, kurį norite įtraukti į pokalbį, telefono numerį.
3. Palieskite
arba pasirinkite ką nors iš skambučių žurnalo ar Adresatų. Pirmasis skambutis
automatiškai sulaikomas.
4. Kai papildomas skambutis bus prijungtas, palieskite
5. Norėdami įtraukti daugiau žmonių, palieskite

ir Sujungti skambučius.

ir pakartokite 2–4 žingsnius.

6. Konferencinį skambutį norėdami baigti ir visus atjungti, palieskite

.

Skambučių perjungimas
Jei skambučio metu jums dar kas nors paskambina, galite perjungti iš vieno skambučio į kitą.
1. Kai esate užmezgę du skambučius, paspauskite adresato vardą arba telefono numerį
apatiniame kairiajame ekrano kampe.
2. Dabartinis skambutis sulaikomas ir jūs sujungiami su kitu skambučiu.

Skambučių žurnalo naudojimas
Skambučių žurnale pateikiamas jūsų rinktų, gautų ar praleistų skambučių sąrašas. Galite
skambučių žurnalą naudoti tam, kad greitai rastumėte numerį, kuriuo neseniai skambinote,
arba įeinantį numerį įtraukti į savo adresatų sąrašą.

Įrašo išsaugojimas adresatų sąraše
1. Pradžios ekrane palieskite

, tada palieskite

.

2. Palieskite Skambučių istorija.
3. Palieskite įrašo, kurį norite pridėti, piktogramą. Pavyzdžiui,
4. Palieskite

.

.

5. Pridėkite esamą adresatą arba palieskite Kurti naują adresatą (

).

Įrašo šalinimas iš sąrašo
1. Pradžios ekrane palieskite

, tada palieskite

.

2. Palieskite Skambučių istorija.
3. Palieskite įrašo, kurį norite pašalinti, piktogramą. Pavyzdžiui,
4. Palieskite

.

.

5. Palieskite Šalinti.
6. Palieskite OK, kad patvirtintumėte, jog adresatą norite pašalinti.

„Cat® S40“ išmaniojo telefono naudotojo vadovas
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Skambučių sąrašo išvalymas
1. Pradžios ekrane palieskite

, tada palieskite

.

2. Palieskite Skambučių istorija.
3. Palieskite

> Išvalyti skambučių žurnalą.

Adresatai
Su adresatų programa galite išsaugoti ir tvarkyti duomenis, pvz., jūsų adresatų telefono
numerius ir adresus. Kai adresatų informaciją išsaugosite savo mobiliajame telefone,
galėsite greitai susisiekti su norimais žmonėmis.

Adresatų programos atidarymas
Jei turite naują mobilųjį telefoną ir dar nesate pridėję jokių adresatų, adresatuose rodomas
pranešimas su patarimais, kaip į mobilųjį telefoną pridėti adresatų.
Programą galite atidaryti vienu iš šių būdų:
•• Pradžios ekrane palieskite

.

•• Palieskite
, tada Adresatai (
perbraukite ekraną kairėn.
•• Pradžios ekrane palieskite
skirtuką VISI ADRESATAI.

). Norėdami pasiekti skirtuką VISI ADRESATAI,

, tada perbraukite ekraną kairėn, kad galėtumėte pasiekti

Visi jūsų adresatai slenkančiame sąraše rodomi abėcėlės tvarka.

Adresatų kopijavimas
Adresatus galite perkopijuoti iš SIM kortelės ar vidinės atmintinės.
1. Adresatų sąraše palieskite

> Importuoti / eksportuoti.

2. Naudokite vieną iš šių būdų:
•• Norėdami importuoti adresatus iš SIM kortelės:
Palieskite Importuoti iš SIM kortelės ir nuspręskite, kur norite sukurti adresatus – telefono
paskyroje ar „Google“ paskyroje. Tada pasirinkite adresatus, kuriuos norite importuoti.
•• Norėdami importuoti adresatus iš vidinės atmintinės:
Palieskite Importuoti iš atmintinės ir nuspręskite, kur norite sukurti adresatus – telefono
paskyroje ar „Google“ paskyroje. Tada pasirinkite vizitinės kortelės failo parinkimo tipą >
pasirinkite vizitinės kortelės failą, kurį norite importuoti > OK.

Atsarginis adresatų kopijavimas
Adresatus galite perkopijuoti į SIM kortelę ar vidinę atmintinę.
1. Adresatų sąraše palieskite

> Importuoti / eksportuoti.

2. Naudokite vieną iš šių būdų:
•• Norėdami adresatus eksportuoti į SIM kortelę:
Palieskite Eksportuoti į SIM kortelę. Pasirinkite adresatus, kuriuos norite eksportuoti. Užbaigę
atranką, palieskite
.
Pastaba:
Norėdami pasirinkti visus adresatus, palieskite
ir varnele pažymėkite parinktį Visi.
12
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•• Norėdami adresatus eksportuoti į vidinę atmintinę:
Palieskite Eksportuoti į atmintinę. Pasirinkite adresatus, kuriuos norite eksportuoti. Užbaigę
atranką, palieskite
. Pateikiamas patvirtinimo pranešimas. Norėdami tęsti, palieskite OK.
Pastaba:
Norėdami pasirinkti visus adresatus, palieskite

ir varnele pažymėkite parinktį Visi.

Naujo adresato pridėjimas
1. Adresatų sąraše palieskite

, kad pridėtumėte naują adresatą.

2. Įveskite adresato vardą ir tada pridėkite išsamius duomenis, pvz., telefono numerį ar adresą.
3. Baigę paspauskite Pridėti naują adresatą, kad adresato duomenis išsaugotumėte.

Adresato pridėjimas prie mėgstamiausių
1. Palieskite adresatą, kurį norite pridėti prie mėgstamiausių.
2. Palieskite šalia vardo esančią piktogramą

ir ji taps balta (

).

Adresato paieška
1. Adresatų sąraše palieskite

, kad atliktumėte adresato paiešką.

2. Įveskite ieškomo adresato vardą. Jums spausdinant, paieškos langelio apačioje bus rodomi
paiešką atitinkantys vardai.

Adresato redagavimas
Išsaugotus adresato duomenis galite bet kada keisti.
1. Adresatų sąraše palieskite adresatą, kurio duomenis norite redaguoti.
2. Palieskite

.

3. Atlikite norimus adresato duomenų pakeitimus ir tada palieskite Redaguoti adresatą.
Norėdami atšaukti visus jūsų padarytus adresato duomenų pakeitimus, palieskite
grįžties mygtuką.

Ryšys su jūsų adresatais
Iš visų adresatų ar mėgstamiausių skirtuko galite greitai paskambinti ar išsiųsti tekstinę (SMS)
ar multimedijos (MMS) žinutę adresato numatytuoju telefono numeriu. Galite taip pat atverti
išsamius duomenis ir peržiūrėti visus būdus, kuriais galite susisiekti su tuo adresatu. Šiame
skyriuje aprašoma, kaip susisiekti su adresatu, kai ekrane rodomas adresatų sąrašas.

Ryšys su adresatu
1. Adresatų sąraše palieskite adresatą, su kuriuo norite susisiekti.
2. Adresato duomenų ekrane galite atlikti vieną iš šių veiksmų:
•• Norėdami paskambinti, palieskite telefono numerį.
•• Norėdami siųsti žinutę, paspauskite

.
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Adresato šalinimas
1. Adresatų sąraše palieskite adresatą, kurį norite pašalinti.
2. Palieskite

> Šalinti.

3. Palieskite OK, kad patvirtintumėte, jog adresatą norite pašalinti.

Ekraninės klaviatūros naudojimas
Ekraninės klaviatūros rodymas ekrane
Tekstui įvesti naudokite ekraninę klaviatūrą. Kai kurios programos klaviatūrą atveria
automatiškai. Kitose klaviatūra atsiveria palietus teksto laukelį.
•• Norėdami atidaryti klaviatūrą, palieskite vietą, kur norite rašyti tekstą. Norėdami
klaviatūrą paslėpti, palieskite grįžties mygtuką.

Gulsčiosios klaviatūros naudojimas
Jei klaviatūra naudotis nepatogu ar sunku, mobilųjį telefoną pakreipkite šonu. Ekrane
bus rodoma gulsčioji klaviatūra, kurios klavišai išdėstyti plačiau.

Klaviatūros nustatymų tinkinimas
1. Palieskite

> Nustatymai (

) > Kalba ir įvestis.

2. Naudokite bet kurį iš šių būdų:
•• Palieskite „Google“ klaviatūros parinktis, kad „Google“ klaviatūros nustatymus
pritaikytumėte sau.
•• Palieskite „SwiftKey“ klaviatūra ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus, kad
sukonfigūruotumėte „SwiftKey“ klaviatūros nustatymus: kito žodžio numatymo,
automatinio koregavimo, spausdinimo braukiant ir kitas funkcijas.

Žinutės
Su žinučių programa tekstinėmis (SMS) ir multimedijos (MMS) žinutėmis galite keistis su
visais, kurie naudojasi SMS ar MMS palaikančiais telefonais. Naudodamiesi el. pašto programa
galite skaityti ir siųsti el. laiškus.

SMS ir MMS
Žinučių atidarymas
Programą galite atidaryti vienu iš šių būdų:
•• Pradžios ekrane palieskite
•• Palieskite
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Tekstinės žinutės kūrimas ir siuntimas
Atveriamas langas Žinutės, kuriame galite sukurti naują žinutę ar atidaryti esamą žinučių giją.
, kad pradėtumėte naują tekstinę ir multimedijos žinutę, arba palieskite esamą
1. Palieskite
žinučių giją, kad ją atidarytumėte.
2. Laukelyje Kam įveskite telefono numerį. Jums įvedant telefono numerį bus rodomi
atitinkantys adresatai. Galite paliesti siūlomą adresatą arba tęsti telefono numerio įvedimą.
3. Palieskite teksto kūrimo langelį, kad įvestumėte žinutę.
Jei kurdami žinutę paliesite grįžties mygtuką, jūsų žinučių sąraše ji bus išsaugota kaip
juodraštis. Norėdami žinutę kurti toliau, ją palieskite.
4. Kai baigsite, palieskite

.

Pastaba:
Atsakymai rodomi lange. Jums peržiūrint ir siunčiant papildomas žinutes, sukuriama žinučių gija.

Multimedijos žinutės kūrimas ir siuntimas
1. Žinučių ekrane palieskite

.

2. Laukelyje Kam įveskite telefono numerį arba palieskite
iš sąrašo ADRESATAI.

, kad telefono numerį pridėtumėte

3. Palieskite teksto kūrimo langelį, kad įvestumėte žinutę.
4. Norėdami pridėti žinutės temą, palieskite

> Pridėti temą.

5. Įveskite temą.
Nuo šiol jūsų mobilusis telefonas veikia multimedijos žinučių režimu.
6. Palieskite

ir pasirinkite, kokio tipo medijos failą norite pridėti prie žinutės.

7. Kai baigsite, palieskite

.

Multimedijos žinutės atidarymas ir peržiūra
1. Žinučių sąraše palieskite žinučių giją, kad ją atidarytumėte.
2. Palieskite multimedijos žinutę, kad ją peržiūrėtumėte.
3. Perbraukite aukštyn arba žemyn, kad peržiūrėtumėte ankstesnę ar kitą skaidrę.

Atsakymas į žinutę
1. Žinučių sąraše palieskite tekstinių arba multimedijos žinučių giją, kad ją atidarytumėte.
2. Palieskite teksto langelį, kad sukurtumėte žinutę.
3. Palieskite

.

Žinučių nustatymų tinkinimas
Žinučių sąraše palieskite

> Nustatymai, kad žinučių nuostatas pritaikytumėte sau.

„Cat® S40“ išmaniojo telefono naudotojo vadovas
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El. paštas
Jūsų mobiliajame telefone taip pat patogu naudotis el. paštu. El. pašto programą galite
sukonfigūruoti taip, kad galėtumėte naudotis populiariausiomis el. pašto paslaugomis:
POP3, IMAP arba „Exchange“.

El. pašto atidarymas
Norėdami programą atidaryti, palieskite

> El. paštas (

).

El. laiško paskyros pridėjimas
Pirmą kartą naudojantis el. pašto programa, reikia sukonfigūruoti savo el. pašto paskyrą.
El. pašto diegimo programa jums padės nustatyti paskyrą daugeliui populiarių el. pašto
sistemų, kad galėtumėte skaityti ir dirbti su tuo pačiu el. paštu, kurį naudojate kompiuterio
interneto naršyklėje ar kitoje el. pašto programoje.
1. Paleiskite programą El. paštas. Žr. „El. pašto atidarymas“.
2. Įveskite savo El. pašto adresą ir palieskite KITAS.
3. Įveskite savo Slaptažodį ir palieskite KITAS.
Įrenginys el. pašto nuostatas parsisiųs automatiškai.
4. Nustatykite gautų laiškų dėžutės tikrinimo dažnumą ir palieskite KITAS.
5. Prireikus pakeiskite paskyros vardą ir rodomąjį vardą.
Pastaba:
Rodomasis vardas (Jūsų vardas) rodomas visuose išsiunčiamuose laiškuose.
Norėdami el. paštą nustatyti rankiniu būdu, palieskite Rankinė sąranka.
Pastaba:
Jei paliesite parinktį Rankinė sąranka, turėsite įvesti savo paskyros parametrus. Jei jų nežinote,
kreipkitės į el. pašto paslaugos teikėją.
6. Pasirinkite geriausiai jūsų poreikiams tinkantį el. pašto ryšio protokolą. Vadovaukitės ekrane
pateikiamais nurodymais ir įveskite visus serverio duomenis, naudotojo vardą, slaptažodį,
serverį, prievadą, saugumo tipą ir kitą susijusią informaciją. Norėdami tęsti, palieskite KITAS.
Pastaba:
Jūsų paskyros nuostatos gali skirtis, priklausomai nuo paskyrai naudojamos el. pašto paslaugos.
Jei norite gauti daugiau sąrankos parametrų duomenų, konsultuokitės su paslaugų teikėju.
7. Nustatykite gautų laiškų dėžutės tikrinimo dažnumą ir palieskite KITAS.
8. Prireikus pakeiskite paskyros vardą ir rodomąjį vardą.
Pastaba:
Rodomasis vardas (Jūsų vardas) rodomas visuose išsiunčiamuose laiškuose.
9. Palieskite KITAS.
Kai baigsite pradinę sąranką, atsivers el. pašto programa, kurioje bus rodomas jūsų gautų
laiškų dėžutės turinys.
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Kitų el. laiško paskyrų pridėjimas
1. Kai baigsite kurti savo pradinę el. pašto paskyrą, palieskite

> Nustatymai.

2. Palieskite Pridėti paskyrą, kad sukurtumėte kitą el. pašto paskyrą.
3. Pakartokite „El. laiško paskyros pridėjimas“ aprašytus 2–9 žingsnius.

El. laiško peržiūra
1. Gautų laiškų dėžutės ekrane palieskite el. laišką, kad jį atidarytumėte.
2. Norėdami pasiekti el. pašto paskyros aplanką (-us), palieskite paskyros parinkimo langelį
viršutiniame kairiajame ekrano kampe. Pasirinktos paskyros aplankas (-ai) bus rodomas (-i)
visų aplankų skiltyje.

El. laiško kūrimas ir siuntimas
1. Gautų laiškų dėžutės ekrane palieskite
.
Pastaba:
Norėdami perjungti kitą el. pašto paskyrą, palieskite paskyros parinkimo langelį viršutiniame
kairiajame ekrano kampe, tada palieskite paskyrą, kurią norite peržiūrėti.
2. Laukelyje Kam įveskite gavėjo el. pašto adresą.
3. Įveskite temą ir parašykite el. laišką.
4. Jei kartu su laišku norite siųsti priedą, palieskite
kurį norite pridėti.
5. Baigę paspauskite

> Pridėti failą ir pasirinkite failą,

.

Jei kurdami laišką paliesite grįžties mygtuką, dabartinis laiškas bus išsaugotas kaip juodraštis.

Atsakymas į el. laišką
1. Palieskite el. laišką, kurį norite peržiūrėti ir į kurį norite atsakyti.
2. Palieskite

arba

> Atsakyti į visus, kad į el. laišką atsakytumėte.

El. laiško šalinimas
1. Palieskite pradžios mygtuką, kad grįžtumėte į pradžios ekraną. Palieskite

> Nustatymai (

).

2. Palieskite Paskyros ir pasirinkite paskyros, kuriame yra šalintina el. pašto paskyra, tipą.
3. Palieskite > Šalinti paskyrą. Pateikiamas patvirtinimo pranešimas. Norėdami tęsti,
palieskite Pašalinti paskyrą.

El. pašto paskyros nuostatų keitimas
Galite keisti įvairias paskyros nuostatas, taip pat ir tai, kaip dažnai jūsų el. paštas turi būti
tikrinamas, kaip jums turi būti pranešama apie naują el. laišką ir serverio duomenis, kuriuos
paskyra naudoja el. laiškams išsiųsti ir parsiųsti.
1. Gautų laiškų dėžutės ekrane palieskite
pritaikytumėte sau.

> Nustatymai, kad laiškų nuostatas

2. Palieskite „Bendrieji nustatymai“ arba „el. pašto paskyra“, kad el. laiškų nuostatas
pritaikytumėte sau.

„Cat® S40“ išmaniojo telefono naudotojo vadovas
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3. Palieskite parinktį ir pakeiskite reikiamas nuostatas.
Pastaba:
Jūsų paskyros gaunamų ir išsiunčiamų laiškų nuostatos gali skirtis, priklausomai nuo paskyrai
naudojamos el. pašto paslaugos: POP3, IMAP ar „Exchange“. Nors būtinus duomenis galite įvesti
rankiniu būdu, paprastai teks kreiptis į savo el. pašto paslaugos teikėją, kad sužinotumėte tinkamas
paskyros nuostatas,

„Wi-Fi“
„Wi-Fi“ suteikia belaidę prieigą prie plačiajuosčio interneto. Norėdami naudotis „Wi-Fi“
savo mobiliajame
telefone, turite turėti prieigą prie belaidžio ryšio (viešosios interneto) prieigos taškų.
Jei yra „Wi-Fi“ signalą blokuojančių kliūčių, jis bus ne toks stiprus.

„Wi-Fi“ įjungimas
1. Palieskite

> Nustatymai (

).

2. Skiltyje Belaidis ryšys ir tinklai, palieskite „Wi-Fi“ ir nustatykite ĮJUNGTA.

Prisijungimas prie belaidžio tinklo
1. Kai įrenginys įjungtas, palieskite „Wi-Fi“.
2. Ekrane bus rodomas aptiktų „Wi-Fi“ tinklų sąrašas. Palieskite „Wi-Fi“ tinklą, prie kurio
norite prisijungti.
3. Jei pasirinksite atvirąjį tinklą, prie jo būsite prijungti automatiškai. Jei pasirinksite apsaugotą
tinklą ir prie jo jungsitės pirmą kartą, įveskite slaptažodį ir tada palieskite Prisijungti.
Pastaba:
Jei jungiatės prie apsaugoto belaidžio tinklo, kurį anksčiau jau naudojote, slaptažodžio vėl įvesti
nereikės, nebent būsite atkūrę numatytąsias mobiliojo telefono nuostatas.
Patarimas: „Wi-Fi“ nustatymų ekrane palieskite
tinklą.

> Pridėti tinklą, kad pridėtumėte naują „Wi-Fi“

„Bluetooth“
Jūsų mobiliajame telefone yra „Bluetooth“ funkcija, kuria galima užmegzti belaidį ryšį su
kitais „Bluetooth“ įrenginiais, kad galėtumėte dalytis failais su savo draugais, kalbėtis per
laisvų rankų „Bluetooth“ ausines ar net perkelti nuotraukas iš savo telefono į AK.
Jei naudojatės „Bluetooth“, nepamirškite, kad nuo kitų „Bluetooth“ įrenginių turite nenutolti
daugiau nei per 10 m. Atsiminkite, kad dėl sienų, kitos elektroninės įrangos ar kitų kliūčių gali
atsirasti
„Bluetooth“ ryšio trukdžių.

„Bluetooth“ įjungimas
1. Palieskite

> Nustatymai (

).

2. Skiltyje Belaidis ryšys ir tinklai palieskite „Bluetooth“ ir nustatykite ĮJUNGTA.
„Bluetooth“ įjungus, pranešimų juostoje atsiras „Bluetooth“ piktograma.
18
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Susiejimas arba „Bluetooth“ įrenginio prijungimas
Savo mobiliuoju telefonu galite:
•• Laisvų rankų profilis (HFP): galite naudoti laisvų rankų „Bluetooth“ įrenginį.
•• Ausinių profilis (HSP): galite naudoti monofonines „Bluetooth“ ausines.
•• Objektų siuntimo profilis (OPP): galite perkelti failus per „Bluetooth“.
•• Išplėstinio garso paskirstymo profilis (A2DP): galite naudoti stereofonines „Bluetooth“
ausines.
•• Garso / vaizdo nuotolinio valdymo profilis (AVRCP): galite nuotoliniu būdu valdyti tai,
ko klausotės per „Bluetooth“ ausines.
Prieš pradėdami naudotis „Bluetooth“, savo mobilųjį telefoną turite susieti su kitu „Bluetooth“
įrenginiu:
1. Įsitikinkite, kad jūsų mobiliajame telefone įjungta „Bluetooth“ funkcija.
2. Po to jūsų mobilusis telefonas pradės ieškoti netoli esančių „Bluetooth“ įrenginių
(arba palieskite > Atnaujinti).
3. Palieskite įrenginį, kurį norite susieti su savo mobiliuoju telefonu.
4. Kad sujungimą užbaigtumėte, įveskite susiejimo slaptažodį.
Pastaba:
Kai įrenginiai bus susieti, prie to paties „Bluetooth“ įrenginio vėl galėsite prisijungti neįvesdami
slaptažodžio.

Failų siuntimas per „Bluetooth“
Naudodamiesi „Bluetooth“, su savo šeima ar draugais galite dalytis nuotraukų, vaizdo įrašų
ar muzikos failais.
Norėdami per „Bluetooth“ siųsti failus, darykite taip:
1. Palieskite failą, kurį norite siųsti.
2. Palieskite

> „Bluetooth“ ir tada pasirinkite susietą įrenginį.

„Bluetooth“ įrenginio atjungimas arba atsiejimas
1. Palieskite

> Nustatymai (

).

2. Skiltyje Belaidis ryšys ir tinklai palieskite „Bluetooth“.
3. Prijungto įrenginio parinktyje palieskite
patvirtintumėte.

ir tada palieskite Pamiršti, kad atjungimą

„Cat® S40“ išmaniojo telefono naudotojo vadovas
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Pramogos
Jūsų mobilusis telefonas yra ne tik ryšio įrenginys ir asmeninis pagalbininkas, bet taip
pat teikia daug įvairių pramogų galimybių. Galite fotografuoti, kurti vaizdo ir garso įrašus,
parsisiųsti ir klausytis muzikos.

Fotografavimas ir filmavimas
Fotoaparatas yra fotoaparato ir vaizdo įrašymo įrenginio derinys, kuriuo galite fotografuoti
bei filmuoti ir dalytis nuotraukomis ar vaizdo įrašais.

Fotoaparato atidarymas
Programą galite atidaryti vienu iš šių būdų:
•• Pradžios ekrane palieskite
•• Palieskite

.

> Fotoaparatas (

).

Palieskite grįžties arba pradžios mygtuką, kad fotoaparatą užvertumėte.

Fotografavimas
1. Palieskite

> Fotoaparatas (

).

Pagal numatytuosius nustatymus programa veikia fotografavimo režimu. Jei norite perjungti
į filmavimo režimą, palieskite
.
Pastaba:
Norėdami perjungti priekinį ar galinį fotoaparatą, atitinkamai palieskite

arba

.

2. Nuotraukų fiksavimo ekrane fotografuokite nuotrauką.
•• Palieskite ekraną, kad būtų fokusuota konkreti ekrano vieta.
•• Dviem pirštais objektą priartinkite arba nutolinkite.
•• Palieskite
ir peržiūra.
3. Palieskite

, kad pakeistumėte fotoaparato nuostatas. Jums keičiant nuostatas keičiasi

, kad nufotografuotumėte.

Pastaba:
Kai atidaryta fotoaparato programa, fotografuoti taip pat galite paspausdami garsumo didinimo ( )
ar garsumo mažinimo ( ) mygtukus.

Nuotraukų peržiūra
Nuotraukas peržiūrėti galite vienu iš šių būdų:
palieskite paskiausiai padarytos nuotraukos
•• Fotoaparato ekrane šalia mygtuko
miniatiūrą.
Pastaba:
Norėdami grįžti į fotoaparato ekraną, paspauskite grįžties mygtuką.
•• Palieskite
•• Paspauskite
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> Nuotraukos (
> Galerija (

), kad peržiūrėtumėte visas nuotraukas ir vaizdo įrašus.
), kad peržiūrėtumėte visas nuotraukas ir vaizdo įrašus.
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Nuotraukų redagavimas ir bendrinimas
Kai naršote nuotraukose, galite naudotis tokiomis parinktimis:
•• Redagavimas: palieskite
galimomis parinktimis.

ir nuotraukas redaguokite naudodamiesi įvairiomis

•• Bendrinimas: palieskite
ir nuotraukas bendrinkite naudodamiesi įvairiomis jūsų
įrenginyje įdiegtomis programomis.
•• Šalinimas: palieskite

> Šalinti, kad pašalintumėte nuotrauką, kurios nebereikia.

Filmavimas
1. Palieskite
2. Palieskite

> Fotoaparatas (

).

ir iš meniu pasirinkite

, kad įrenginį perjungtumėte į filmavimo režimą.

Pastaba:
Norėdami perjungti priekinį ar galinį fotoaparatą, atitinkamai palieskite
3. Jei norite pradėti įrašymą, palieskite

arba

.

.

4. Įrašymo metu galite:
•• Dviem pirštais objektą priartinkite arba nutolinkite.
5. Filmavimą norėdami sustabdyti, palieskite

.

Vaizdo įrašų peržiūra
Įrašę vaizdo įrašą, šalia mygtuko
palieskite paskiausiai padarytos nuotraukos miniatiūrą.
Palieskite, jei norite leisti vaizdo įrašą.

Panoraminės nuotraukos fotografavimas
1. Palieskite
2. Palieskite

ir iš meniu pasirinkite

, kad įrenginį perjungtumėte į panoraminį režimą.

, kad pradėtumėte fotografuoti panoraminę nuotrauką.

3. Vadovaukitės ekrane pateikiamais nurodymais, kad panoraminę nuotrauką baigtumėte
fotografuoti.

Galerijos naudojimas
Galerijos programa gali automatiškai ieškoti telefone ar SD atmintinėje išsaugotų nuotraukų
ir vaizdo įrašų. Pasirinkite albumą / aplanką ir žiūrėkite kaip skaidrių demonstravimą arba
pasirinkite failus, kuriuos norite bendrinti su kitomis programomis.

Galerijos atidarymas
Palieskite
> Galerija ( ), kad programą atidarytumėte. Galerijos programa jūsų nuotraukas
ir vaizdo įrašus suskirsto į kategorijas pagal saugyklos vietą ir šiuos failus saugo aplankuose.
Palieskite aplanką, kad peržiūrėtumėte jame esančias nuotraukas ar vaizdo įrašus.
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Nuotraukos peržiūra
1. Galerijoje palieskite aplanką, kurio nuotrauką norite peržiūrėti.
2. Nuotrauką palieskite, jei ją norite atidaryti visaekraniu režimu. Kai nuotrauka atidaryta
visaekraniu režimu, ją perbraukite į kairę arba į dešinę, kad peržiūrėtumėte ankstesnę
ar tolesnę nuotrauką.
3. Jei vaizdą norite priartinti, ekrano vietoje, kurią norite priartinti, du pirštus atitraukite vieną
nuo kito. Esant įjungtam mastelio keitimo režimui, pirštą braukite aukštyn arba žemyn ir
į kairę arba į dešinę.
Patarimas: nuotraukų peržiūros programa palaiko automatinio pasukimo funkciją. Kai pasukate
savo mobilųjį telefoną, nuotrauka automatiškai priderinama prie pasukimo judesio.

Nuotraukos apkirpimas galerijoje
1. Peržiūrėdami nuotrauką palieskite

> Apkarpyti.

2. Apkarpymo įrankiu pažymėkite nuotraukos dalį, kurią norite nukirpti.
•• Norėdami nuotrauką perkelti, ją tempkite apkarpymo įrankio viduje.
•• Norėdami keisti nuotraukos dydį, tempkite apkarpymo įrankio kraštą ar kampą.
3. Palieskite ĮRAŠYTI, kad apkarpyta nuotrauka būtų išsaugota. Norėdami pakeitimus atmesti,
palieskite grįžties mygtuką.

Mėgavimasis muzika
Muzikos failus galite perkelti iš savo AK į „microSD“ kortelę, kad muzikos galėtumėte
klausytis savo mobiliajame telefone.

Muzikos kopijavimas į „microSD“ kortelę
1. Telefoną USB kabeliu prijunkite prie savo kompiuterio ir prijunkite „microSD“ kortelę.
2. Kompiuteryje suraskite USB prievadą ir jį atverkite.
3. „MicroSD“ kortelės šakniniame kataloge sukurkite aplanką (pvz., „Muzika“).
4. Muzikos failus iš kompiuterio nukopijuokite į sukurtą aplanką.
5. Kai muzikos failus nukopijuosite, diską atjunkite pagal jūsų AK operacinės sistemos
nurodymus, kad mobilųjį telefoną atjungtumėte saugiai.

„Google Play Music“ atidarymas
Norėdami matyti medijos biblioteką, palieskite
> Groti muziką ( ) > viršutiniame
kairiajame ekrano kampe palieskite muzikos kategorijos parinkimo langelį
>
Mano biblioteka. Jame yra penki skirtukai: GROJARAŠČIAI, ŽANRAI, ATLIKĖJAI,
ALBUMAI ir DAINOS.
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Muzikos paleidimas
1. Muzikos bibliotekos ekrane palieskite kategoriją.
2. Palieskite norimą leisti dainą.
Patarimas: kai klausotės muzikos, palieskite grįžties mygtuką, kad galėtumėte naudotis kita
programa. Muzikos įrašas ir toliau bus leidžiamas. Norėdami grįžti į muzikos valdiklius, atverkite
pranešimų skydelį ir palieskite dainą.

Muzikos įtraukimas į grojaraštį
1. Muzikos bibliotekos ekrane palieskite kategoriją.
2. Palieskite šalia dainos, kurią norite įtraukti į grojaraštį. Tada parinkčių meniu palieskite
Įtraukti į grojaraštį.
3. Norėdami dainą įtraukti į esamą grojaraštį, pasirinkite grojaraštį arba palieskite
Naujas grojaraštis.

Grojaraščio leidimas
1. Palieskite muzikos kategorijos parinkimo langelį viršutiniame kairiajame ekrano kampe.
Tada palieskite Grojaraščiai.
2. Palieskite ir laikykite norimą leisti grojaraštį.
3. Palieskite norimą leisti dainą.

FM radijo klausymasis
Su FM radijo programa galite savo mobiliajame telefone klausytis FM radijo stočių.
Prieš atidarydami programą, pirmiausia prie telefono garso lizdo prijunkite ausines.
Palieskite

> FM radijas (

), kad paleistumėte programą.

FM radijo stočių nustatymas
Pastaba:
Tam, kad galėtumėte girdėti visas mėgstamas stotis, patikrinkite, ar tinkamai nustatyta vietos regiono
dažnių juosta. Norėdami pakeisti regioną, palieskite > Nustatymai > Regiono dažnių juosta,
slinkite sąrašu ir pasirinkite savo regioną.
Pasirinkite vieną iš šių parinkčių:
•• Norėdami pasirinkti radijo stotį, kurios norite klausytis, palieskite
arba .
•• Norėdami rankiniu būdu nustatyti dažnį, slinkite reguliavimo ratuku, kad pasirinktumėte
radijo stotį.
•• Norėdami esamą radijo stotį įtraukti į mėgstamiausių sąrašą, palieskite ir laikykite palietę
(ekrano apačioje). Esama radijo stotis atsiras mėgstamiausių sąrašo juostoje.
•• Norėdami FM nutildyti, palieskite
.
•• Norėdami nuskenuoti visus galimus kanalus, palieskite

> Skenuoti > Visos stotys.

Kai skenavimas bus baigtas, palieskite > Visi kanalai.
•• Norėdami radiją išjungti, palieskite
ir tada palieskite grįžties mygtuką, kad baigtumėte
darbą su programa.
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FM radijo įrašymas
Radijo laidas įrašyti galite tokiu būdu:
•• Norėdami pradėti įrašymą, palieskite
•• Norėdami stabdyti įrašymą, palieskite
failas bus automatiškai išsaugomas.

arba palieskite
arba palieskite

> Pradėti įrašymą.
> Stabdyti įrašymą. Įrašytas

„Google“ paslaugos
Norėdami naudotis „Gmail™“, „Google Calendar™“ ir kitomis „Google Apps™“ programomis,
turite prisijungti prie „Google“ paskyros. Jei iš „Google Play“ norėsite parsisiųsti programų,
jums taip pat bus pateiktas raginimas prisijungti prie savo „Google“ paskyros.
Pastaba:
Jei jūsų telefone nėra SIM kortelės, negalite prisijungti prie mobiliųjų tinklų ir naudotis jų balso bei
duomenų paslaugomis, tačiau galite prisijungti prie „Wi-Fi“, kad prisijungtumėte prie savo „Google“
paskyros ir naudotumėtės visomis savo telefono funkcijomis, išskyrus skambučius.
Jei pirmą kartą „Android“ telefoną įjungsite be SIM kortelės, jūsų paprašys paliesti Prisijungti
prie „Wi-Fi“, kad prisijungtumėte prie „Wi-Fi“ tinklo (vietoje mobiliojo tinklo) ir savo telefoną
nustatytumėte. Jei „Google“ paskyrą jau turite, palieskite Prisijungti ir įveskite savo naudotojo vardą
ir slaptažodį.

„Google“ paskyros sukūrimas
Jei „Google“ paskyros neturite, ją galite susikurti:
1. Palieskite

> Nustatymai (

).

2. Skiltyje Paskyros, palieskite Pridėti paskyrą.
3. Palieskite „Google“, kad sukurtumėte „Google“ paskyrą.
4. Prisijunkite prie savo esamos „Google“ paskyros arba palieskite kurti naują paskyrą,
kad susikurtumėte naują paskyrą.
5. Įveskite savo vardą, pavardę ir palieskite KITAS.
6. Įveskite savo naudotojo vardą („Gmail“ el. pašto adresą) ir palieskite KITAS.
Mobilusis telefonas prisijungs prie „Google“ serverio ir patikrins, ar toks naudotojo vardas
yra galimas. Jei jūsų įvestas naudotojo vardas jau naudojamas, jūsų paprašys pasirinkti
kitą.
7. Įveskite ir patvirtinkite savo „Google“ paskyros slaptažodį. Tada palieskite KITAS, kad
galėtumėte tęsti.
8. Nustatykite atkūrimo duomenis (pvz., telefono numerį) ir palieskite KITAS.
9. Perskaitykite sutartį ir palieskite SUTINKU, kad užbaigtumėte paskyros sąranką.
10. Palieskite KITAS.
11. Pažymėkite varnele „Informuoti mane“, jei iš „Google Play“ norite gauti naujienas
bei pasiūlymus ir palieskite KITAS.
12. Įveskite savo sąskaitos informaciją, kad galėtumėte pirkti iš „Google Play“, tada
palieskite KITAS. Jei šį žingsnį norite praleisti, palieskite Priminti man vėliau ir KITAS.
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Naudojimasis „Gmail“
„Gmail“ yra internetinė el. pašto paslauga. Gali būti, kad savo telefono sąranką atlikdami pirmą
kartą, jį nustatėte naudoti esamą „Gmail“ paskyrą arba naujai sukurtą paskyrą. Kai pirmą kartą
savo telefone atversite „Gmail“ programą, gautų laiškų dėžutėje rasite žinučių iš jūsų „Gmail“
paskyros žiniatinklyje.

„Gmail“ atidarymas
Palieskite
> „Gmail“ ( ). Bus rodomas gautų laiškų dėžutės sąrašas. Visi el. laiškai,
kuriuos nuspręsite pasilikti savo mobiliajame telefone, bus perkelti į gautų laiškų aplanką.

Paskyrų perjungimas
Norėdami perjungti kitą el. pašto paskyrą, palieskite paskyros parinkimo langelį viršutiniame
kairiajame ekrano kampe., tada palieskite paskyrą, kurią norite peržiūrėti.

El. laiško kūrimas ir siuntimas
1. Gautų laiškų dėžutės ekrane palieskite

.

2. Laukelyje Kam įveskite laiško gavėjo el. pašto adresą.
• Jei el. laišką siunčiate keliems gavėjams, el. pašto adresus atskirkite kableliais.
• Jei el. laiško kopiją (Cc) arba nematomąją kopiją (Bcc) norite nusiųsti kitiems gavėjams,
palieskite
> Pridėti Cc / Bcc.
3. Įveskite el. laiško temą ir parašykite el. laišką.
Jei norite pridėti nuotrauką, palieskite
4. Sukūrę el. laišką, palieskite

, kad pasirinktumėte pridedamą nuotrauką.

.

Atsakymas į el. laišką arba el laiško persiuntimas
1. Gautų laiškų ekrane palieskite el. laišką, į kurį norite atsakyti ar kurį norite persiųsti.
2. Palieskite „Atsakyti“ (
( > Persiųsti).

), „Atsakyti visiems“ (

> Atsakyti visiems) arba „Persiųsti“

3. Naudokite vieną iš šių būdų:
•• Jei pasirinksite atsakyti arba atsakyti visiems, įrašykite savo žinutę.
•• Jei pasirinksite „Persiųsti“, nurodykite gavėjus ir pridėkite papildomą tekstą, kurį norite
įterpti į persiunčiamą laišką.
4. Palieskite

.

El. laiško paieška
1. Gautų laiškų dėžutės ekrane palieskite

.

2. Langelyje įveskite paieškos reikšminius žodžius ir palieskite

.

„Gmail“ nuostatų tinkinimas
1. Aplanko kategorijos ekrane palieskite
pritaikytumėte sau.

> Nustatymai, kad laiškų nuostatas

2. Pasirinkite Bendrieji nustatymai arba el. pašto paskyrą.
3. Palieskite parinktį ir pakeiskite reikiamas nuostatas.
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Naudojimasis „Google Maps™“
Naudodamiesi žemėlapiais galite sužinoti savo dabartinę buvimo vietą, peržiūrėti tikralaikes
eismo sąlygas (jei ši paslauga teikiama jūsų vietovėje) ir gauti išsamias nuorodas į įvairias
paskirties vietas palydoviniame, eismo ar kitokiame žemėlapyje.

Vietos nustatymo funkcijos įjungimas
Prieš žemėlapiuose ieškodami savo buvimo vietos ar įdomių vietų, turite įjungti Vieta
ir nustatyti Vietos nustatymo režimas.
1. Palieskite

> Nustatymai (

).

2. Palieskite Vieta.
3. Nuostatą Vieta nustatykite ĮJUNGTA.
4. Palieskite Režimas ir pasirinkite tinkamą parinktį.
Pastaba:
Tam, kad galėtumėte naudotis navigacijos funkcija, būtina pasirinkti didelio tikslumo lygio arba
tik įrenginio režimą.

Žemėlapių atidarymas
Norėdami programą atidaryti, palieskite

> Žemėlapiai (

).

Pastaba:
Programą atveriant pirmą kartą ekrane pasirodo pasveikinimo ekranas. Norėdami tęsti, palieskite
Sutikti ir tęsti ir vadovaukitės ekrane pateikiamais nurodymais, kad sukonfigūruotumėte pradines
nuostatas.

Įdomių vietų paieška
1. Į paieškos langelį žemėlapių ekrano viršuje įveskite vietą, kurią norite surasti,
ir paspauskite
.
Pastaba:
Taip pat galite pasirinkti kurią nors parinktį iš pasiūlymų sąrašo.
2. Ekrane bus rodomi paieškos rezultatai. Palieskite žymeklį ( ) ir jis parodys vietos
pavadinimą.
3. Norėdami peržiūrėti vietą žemėlapyje, sužinoti kelią ir kt., palieskite ekraninius mygtukus.

Kelionės nuorodos
1. Peržiūrėdami žemėlapį palieskite

.

2. Palieskite automobilio, viešojo transporto arba nuorodų kelionei pėsčiomis piktogramas.
3. Ši programa automatiškai parodo trumpiausią atstumą nuo jūsų dabartinės iki paskirties
vietos.
Pastaba:
Jei dabartinę vietą ir (arba) paskirties vietą norite įvesti rankiniu būdu, palieskite savo buvimo vietą
arba paskirties vietą, kad įvestumėte atitinkamus duomenis.
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4. Palieskite PRADĖTI NAVIGACIJĄ.
Pastaba:
Ekrano apačioje palieskite , kad nutildytumėte arba vėl įjungtumėte balso komandas,
peržiūrėtumėte eismo informaciją ir (arba) palydovinį žemėlapio vaizdą.

Naudojimasis „YouTube™“
„YouTube“ yra „Google“ teikiama nemokama internetinė srautinio vaizdų siuntimo paslauga,
kuria galima peržiūrėti ar nusiųsti vaizdo įrašus ir jų ieškoti.

„YouTube“ atidarymas
Palieskite
> YouTube ( ). Vaizdo įrašai suskirstyti į kategorijas, pvz., Ką žiūrėti,
Mano prenumeratos, Istorija, Įkelti, Žiūrėti vėliau ir kt.

Vaizdo įrašo paieška
1. „YouTube“ ekrane palieskite

.

2. Įveskite paieškos žodį ir palieskite

.

3. Slinkite rezultatų sąrašu ir palieskite vaizdo įrašą, kurį norite peržiūrėti.
Patarimas: taip pat galite peržiūrėti paskiausiai įkeltų vaizdo įrašų paieškos rezultatus. Palieskite
Visas laikotarpis ir pasirinkite vieną iš galimų parinkčių.

Vaizdo įrašo bendrinimas
1. Peržiūrėdami vaizdo įrašą palieskite atkūrimo ekraną ir tada palieskite

.

2. Iš siūlomų programų palieskite tą, kurią norite naudoti vaizdo įrašo nuorodai bendrinti.

Vaizdo įrašo įtraukimas į grojaraštį
1. Peržiūrėdami vaizdo įrašą palieskite atkūrimo ekraną ir tada palieskite

.

2. Norėdami vaizdo įrašą įtraukti į grojaraštį, palieskite Kurti naują grojaraštį.
Patarimas: vaizdo įrašą taip pat galite pasirinkti žiūrėti vėliau arba jį įtraukti į mėgstamiausius
atitinkamai paspausdami Žiūrėti vėliau arba Mėgstamiausi.

Naudojimasis „Google Play“
„Google Play“ suteikia tiesioginę prieigą prie programų ir žaidimų, kuriuos galite parsisiųsti
ir įdiegti savo telefone.

„Google Play“ atidarymas
1. Palieskite

> „Google Play“ (

).

2. Kai „Google Play“ atversite pirmą kartą, atsidarys paslaugų teikimo sąlygų langas. Norėdami
tęsti, palieskite Priimti.
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Programų paieška
„Google Play“ pradžios ekrane programų galite ieškoti keliais skirtingais būdais, įskaitant:
•• Programų sąrašas pagal kategoriją: palieskite pageidaujamą kategoriją ir paslinkite žemyn,
kad peržiūrėtumėte kitas programas.
•• Paieškos funkcija: palieskite

.

Norėdami peržiūrėti įdiegtas programas, viršutiniame kairiajame ekrano krašte palieskite
pagrindinių kategorijų parinkties laukelį ir tada palieskite Mano programos.

Programos įdiegimas
Pastaba:
Jei norite įdiegti ne iš parduotuvės parsisiųstą programą, palieskite Nustatymai ( ) > Sauga ir
įjunkite parinktį Nežinomi šaltiniai, kad būtų leidžiama diegti programą iš kitų nei „Play Store“
šaltinių.
1. Palieskite

> „Google Play“ (

).

2. Palieskite kategoriją, tada palieskite elementą, kurį norite parsisiųsti.
Elementų išsamių duomenų ekrane galite apie programą pasiskaityti daugiau, įskaitant
naudotojų komentarus ir bendrąjį vertinimą. Paslinkę į žemiau į kūrėjo informacijos skiltį,
rasite kitų to paties kūrėjo programų arba nuorodą į kūrėjo svetainę.
3. Norėdami elementą įdiegti, palieskite ĮDIEGTI. Kai atsivers reikiamos prieigos sąrašas,
palieskite PRIIMTI.
Pastaba:
Norėdami stebėti parsisiuntimo eigą, atverkite pranešimų skydelį. Diegimo trukmė priklausys nuo
programos dydžio ir jūsų duomenų ryšio spartos.

Programos šalinimas
1. „Google Play“ ekrane palieskite pagrindinių kategorijų parinkties langelį, tada palieskite
Mano programos.
2. Palieskite programą, kurią norite šalinti, tada palieskite PAŠALINTI.
3. Jei būsite prašomi patvirtinti, spauskite GERAI, kad programa būtų pašalinta iš jūsų
mobiliojo telefono.
Pastaba:
Programas taip pat galima tvarkyti paliečiant Nustatymai (
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Sinchronizavimo informacija
Kai kurios jūsų mobiliajame telefone įdiegtos programos (pvz., „Gmail“) jums suteikia
prieigą prie tų pačių asmeninių duomenų, kuriuos jūs galite pridėti, peržiūrėti ir redaguoti
savo kompiuteryje. Jei naudodamiesi kuria nors iš šių internetinių programų pridėsite naujų
duomenų arba juos pakeisite ar pašalinsite, atnaujinti duomenys atsiras ir jūsų mobiliajame
telefone.
Tai tapo įmanoma dėl belaidžio duomenų sinchronizavimo. Šis procesas vykdomas fone
ir neturi įtakos jūsų mobiliojo telefono naudojimui. Kai jūsų telefonas sinchronizuojamas,
pranešimų juostoje bus rodoma duomenų sinchronizavimo piktograma.

Paskyrų valdymas
Galite sinchronizuoti adresatus, el. paštą ir kitus mobiliajame telefone laikomus duomenis su
„Google“ ar kitokiomis paskyromis, priklausomai nuo mobiliajame telefone įdiegtų programų.
Pavyzdžiui, iš pradžių galite pridėti savo asmeninę „Google“ paskyrą, kad jūsų asmeninis el.
paštas, adresatai ir kalendorius būtų visada pasiekiami. Po to galite pridėti darbo paskyrą,
kad su darbu susiję el. laiškai, adresatai ir kalendoriaus įrašai taip pat būtų po ranka.

Paskyros pridėjimas
1. Palieskite

> Nustatymai (

).

2. Skyrelyje Asmeniniai > Paskyros palieskite Pridėti paskyrą. Ekrane bus rodomos dabartinės
sinchronizavimo nuostatos ir jūsų esamų paskyrų sąrašas.
Pastaba:
Kai kuriais atvejais gali prireikti iš tinklo administratoriaus gauti paskyros duomenis. Pavyzdžiui,
gali tekti sužinoti paskyros srities vardą arba serverio adresą.
3. Norėdami pridėti, palieskite paskyros tipą.
4. Vadovaukitės ekrane pateikiamais nurodymais, kad įvestumėte privalomus ir pasirinktinius
paskyros duomenis. Daugeliui paskyrų reikia įvesti naudotojo vardą ir slaptažodį, tačiau
duomenys priklauso nuo paskyros tipo ir paslaugos, prie kurios jungiatės, konfigūracijos.
5. Paskyrą sukonfigūruokite. Priklausomai nuo paskyros tipo, gali tekti nurodyti, kokius
duomenis norite sinchronizuoti su mobiliuoju telefonu, suteikti paskyrai pavadinimą arba
įvesti kitą informaciją. Kai baigsite, paskyra bus įtraukta į skilties Paskyros nustatymų ekrane
rodomą sąrašą.

Paskyros šalinimas
Paskyrą ir visus su ja susijusius duomenis (įskaitant el. laiškus, adresatus, nuostatas ir
t. t.) iš savo mobiliojo telefono galite pašalinti. Tačiau negalite pašalinti kai kurių paskyrų,
pvz., paskyros, prie kurios savo mobiliajame telefone prisijungėte pirmiausiai. Jei bandysite
pašalinti tam tikras paskyras, atkreipkite dėmesį, kad visi su jomis susieti asmeniniai
duomenys bus pašalinti.
1. Skilties Paskyros nustatymų ekrane palieskite paskyros tipą.
2. Palieskite paskyrą, kurią norite pašalinti.
3. Palieskite

> Šalinti paskyrą.

4. Norėdami patvirtinti, kad paskyrą norite pašalinti, palieskite Šalinti paskyrą.
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Jūsų paskyros sinchronizavimo tinkinimas
Visoms telefone įdiegtoms programoms galite sukonfigūruoti foninių duomenų naudojimo
ir sinchronizavimo parinktis. Taip pat galite sukonfigūruoti, kokio tipo duomenis kiekvienai
paskyrai reikia sinchronizuoti. Kai kurios programos (pvz., Adresatai ir „Gmail“) gali
sinchronizuoti duomenis iš kelių programų. Kitos (pvz., Kalendorius) sinchronizuoja tik
pirmosios „Google“ paskyros, prie kurios prisijungėte savo telefone, arba konkrečiai su ta
programa susietos paskyros, duomenis. Kai kuriose paskyrose sinchronizavimas yra dvikryptis,
t. y. duomenų pakeitimai, kuriuos atliekate savo mobiliajame telefone, taip pat atliekami
žiniatinklyje saugomoje duomenų kopijoje. Kai kurios paskyros palaiko tik vienkryptį
sinchronizavimą, todėl duomenys jūsų mobiliajame telefone nėra keičiami.

Jūsų paskyros sinchronizavimo nuostatų keitimas
1. Skilties Paskyros nustatymų ekrane palieskite paskyros tipą.
2. Palieskite paskyrą, kurios sinchronizavimo nuostatas norite pakeisti. Atsivers
duomenų ir sinchronizavimo ekranas, kuriame bus rodomas duomenų, kuriuos paskyra
gali sinchronizuoti, tipų sąrašas.
3. Pažymėkite duomenų, kuriuos norite sinchronizuoti su mobiliuoju telefonu, žymimąjį langelį
arba žymėjimą panaikinkite.

Naudojimasis kitomis programomis
Kalendoriaus naudojimas
Norėdami kurti ir tvarkyti įvykius, susirinkimus ir susitikimus, naudokitės programa
Kalendorius. Priklausomai nuo sinchronizavimo nuostatų, kalendorius jūsų mobiliajame
telefone sinchronizuojamas su jūsų kalendoriumi žiniatinklyje.

Kalendoriaus atidarymas
Palieskite
> Kalendorius ( ), kad programą atidarytumėte. Palieskite
būtų rodomos įvairios rodymo ir nuostatų parinktys.

, kad ekrane

Pastaba:
Jei kalendoriaus funkcija naudojatės pirmą kartą, ekraną perbraukite kairėn kelis kartus, kad
peržiūrėtumėte šios funkcijos savybes. Paskutiniame apžvalgos lape („Įvykiai iš „Gmail“)
palieskite SUPRATAU.

Įvykio kūrimas
1. Bet kuriame kalendoriaus lange palieskite

, kad pradėtumėte įvykio pridėjimą.

2. Įveskite įvykio pavadinimą ir vietovę.
•• Jei įvykiui reikia priskirti laiko intervalą, palieskite pradžios ir pabaigos dienos ir laiko
eilutes, kad pasirinktumėte atitinkamas įvykio dienas ir trukmę.
•• Jei tai ypatinga proga (pvz., gimtadienis ar visos dienos įvykis), suaktyvinkite Visos dienos
parinktį.
3. Pasirinkite tinkamą laiko juostą.
4. Įveskite el. pašto adresus ir aprašymą, kad į įvykį pakviestumėte svečių.
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5. Nurodykite įvykio pasikartojimus.
6. Nustatykite įvykio priminimo laiką, pakvieskite žmonių, nustatykite spalvą ir pridėkite
pastabų ar priedų.
7. Kai visos nuostatos bus baigtos, palieskite IŠSAUGOTI.

Įvykio priminimo nustatymas
1. 	Bet kuriame kalendoriaus lange palieskite įvykį, kad peržiūrėtumėte jo išsamius duomenis
ar santrauką.
2. Palieskite

, kad įvykį pradėtumėte redaguoti.

3. Palieskite priminimo sritį ( ), kad nustatytumėte pageidaujamą prieš įvykį pateikiamo
priminimo laiką. Nustatytu laiku gausite pranešimą apie įvykį. Taip pat galite paliesti
Be pranešimo, kad priminimą pašalintumėte.
Pastaba:
Palieskite Be pranešimo, jei įvykio priminimą norite pašalinti.
4. Palieskite IŠSAUGOTI, kad pakeitimus įrašytumėte.

Kalendoriaus nuostatų tinkinimas
Bet kuriame kalendoriaus lange palieskite

> Nustatymai > Bendrieji nustatymai. Pasirinkite iš:

•• Savaitės pradžia: pasirinkite pirmą savaitės dieną.
•• Naudoti įrenginio laiko juostą: pasirinkite, ar leisti įrenginiui naudoti mobiliojo telefono
numatytąją laiko juostą.
•• Rodyti savaitės numerį: galite rodyti ar slėpti savaitės numerį.
•• Rodyti atmestus įvykius: galite slėpti ar rodyti jūsų atmestus įvykius.
•• Numatytoji įvykio trukmė: pasirinkite numatytąją įvykio trukmę.
•• Pranešti šiame įrenginyje: pasirinkite, ar šiame įrenginyje norite gauti įvykių pranešimus.
•• Skambėjimo tonas: pasirinkite skambėjimo toną įvykio priminimui.
•• Vibruoti: pasirinkite, ar įrenginys turi vibruoti, kai gausite įvykių pranešimus.
•• Greiti atsakai: redaguokite numatytuosius atsakymus, kai el. paštu siunčiate informaciją
apie įvykius atitinkamiems svečiams.

Žadintuvo naudojimas
Galite nustatyti naują signalą ar keisti esamą.

Žadintuvo atidarymas
Palieskite
> Laikrodis ( ) >
, kad galėtumėte naudotis savo mobiliojo telefono signalu.
Čia matysite esamų signalų duomenų sąrašą.

Signalo pridėjimas
1. Signalų sąrašo lange palieskite

, kad signalą pridėtumėte.

2. Norėdami signalą nustatyti:
•• Nustatykite valandas ir minutes pasirinkdami atitinkamą laukelį ir rodyklę stumdami
į viršų arba į apačią. Kai laiką nustatysite, palieskite GERAI.
•• Norėdami pridėti signalo etiketę, palieskite Etiketė. Etiketę įveskite, tada palieskite GERAI.
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•• Jei norite, kad signalas būtų kartojamas, palieskite Kartoti. Palieskite vieną ar daugiau
parinkčių.
•• Norėdami nustatyti skambėjimo toną, palieskite
palieskite GERAI.

. Palieskite parinktį, tada

•• Jei norite, kad signalui skambant įrenginys vibruotų, palieskite žymimąjį laukelį Vibruoti.
Pastaba:
Pagal numatytuosius nustatymus signalas būna suaktyvintas.

Skaičiuotuvas
Skaičiuotuvu spręskite paprastus aritmetinius uždavinius arba naudokitės jo išplėstinėmis
parinktimis, kad galėtumėte spręsti sudėtingesnes lygtis.

Skaičiuotuvo atidarymas
Palieskite

> Skaičiuotuvas (

), kad programą atidarytumėte.

Mobiliojo telefono tvarkymas
Norėdami savo mobilųjį telefoną sukonfigūruoti, palieskite

> Nustatymai (

).

Datos ir laiko nustatymas
Kai telefoną įjungsite pirmą kartą, jūsų paklaus, ar laiką ir datą norite atnaujinti automatiškai,
pagal tinklo nurodytą laiką.
Pastaba:
Kai automatiškai naudojamas tinklo nurodytas laikas, datos, laiko ir laiko juostos nustatyti negalite.
1. Nustatymų ekrane palieskite Sistema > Data ir laikas.
2. Išjunkite parinktį Automatinė data ir laikas.
3. Išjunkite parinktį Automatinė laiko juosta.
4. Palieskite Nustatyti datą. Datos nustatymo ekrane palieskite pageidaujamą datą ir baigę
konfigūravimą palieskite GERAI.
5. Palieskite Nustatyti laiką. Laiko nustatymo ekrane palieskite valandų arba minučių laukelį
ir rodyklę pastumkite į viršų arba į apačią, kad nustatytumėte laiką. Baigę konfigūruoti
palieskite GERAI.
6. Palieskite Pasirinkti laiko juostą ir tada iš sąrašo pasirinkite pageidaujamą laiko juostą.
Slinkite sąrašu, kad matytumėte daugiau laiko juostų.
7. Norėdami įjungti 24 val. arba 12 val. formatą, suaktyvinkite arba išjunkite
Naudoti 24 val. formatą.
8. Norėdami pasirinkti, kaip data bus rodoma jūsų mobiliajame telefone, palieskite
Pasirinkti datos formatą.
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Ekrano nustatymas
Ekrano šviesumo nustatymas
1. Nustatymų ekrane palieskite Įrenginys > Ekranas > Šviesumas.
2. Šliaužiklį nutempkite į kairę, kad ekranas būtų tamsesnis, arba į dešinę, kad ekranas
būtų šviesesnis.
3. Kai pirštą nuo šliaužiklio pakelsite, nuostata bus automatiškai įrašyta.
Pastaba:
Jei norite, kad įrenginys ekrano šviesumą automatiškai priderintų prie aplinkos apšvietimo,
suaktyvinkite Adaptyvusis šviesumas.

Automatinis ekrano pasukimas
Palieskite Kai įrenginys pasukamas laukelį, kad kai pasukate telefoną ekranas būtų pasukamas
gulsčiai arba stačiai.

Laiko, po kurio ekranas išjungiamas, nustatymas
Jei jūsų mobilusis telefonas kelias minutes nebus naudojamas, ekranas automatiškai išsijungs,
kad būtų taupoma akumuliatoriaus energija. Ilgesnį ar trumpesnį neveikos laiką nustatyti
galite šitaip:
1. Nustatymų ekrane palieskite Įrenginys > Ekranas > Miegas.
2. Pasirinkite ekrano veikimo trukmę.

Pirštinių režimo naudojimas
Jei norite, kad jutiklinis ekranas tiksliau reaguotų kai mūvite pirštines, suaktyvinkite
pirštinių režimą.
1. Nustatymų ekrane palieskite Įrenginys > Pirštinių režimas.
2. Nustatykite pirštinių režimą ĮJUNGTAS.

Telefono skambėjimo tono nustatymas
Tyliojo režimo įjungimas
1. Paspauskite ir laikykite maitinimo mygtuką.
2. 	Norėdami įjungti tylųjį režimą, palieskite
ir signalų garsus.

. Bus nutildyti visi garsai, išskyrus medijos

Skambėjimo tono garsumo reguliavimas
Skambučio garsumą galite reguliuoti pradžios ar bet kurios programos ekrane (išskyrus
skambučio metu arba kai leidžiama muzika arba vaizdo įrašai). Norėdami nustatyti
pageidaujamą skambučio garsumą, paspauskite garsumo reguliavimo mygtukus. Skambučio
garsumą taip pat galite reguliuoti nustatymų ekrane.
1. Nustatymų ekrane palieskite Įrenginys > Garsas ir pranešimai.
2. Skiltyje Garsas > Skambėjimo garsumas šliaužiklį nutempkite taip, kad sureguliuotumėte
garsumo lygį.
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Telefono skambėjimo tono keitimas
1. Nustatymų ekrane palieskite Įrenginys > Garsas ir pranešimai.
2. Palieskite Telefono skambėjimo tonas.
3. Palieskite, kur skambėjimo toną norite naudoti, pvz., SIM 1.
4. Palieskite Telefono skambėjimo tonas ir palieskite skambėjimo toną, kurį norite naudoti.
5. Palieskite GERAI. Pasirinktas skambėjimo tonas ims groti.

Gaunamų telefono skambučių vibravimo įjungimas
Nustatymų ekrane pasirinkite Įrenginys > Garsas ir pranešimas ir suaktyvinkite parinktį
Taip pat vibruoti skambinant, kad telefonas vibruotų kai gaunate skambučius.

Programuojamojo mygtuko konfigūravimas
Programuojamajam mygtukui galite priskirti įvairias funkcijas, kurios bus atliekamos
jums paspaudus mygtuką. Žr. 1 psl.
1. Nustatymų ekrane palieskite Įrenginys > Programuojamasis klavišas.
2. Sąraše palieskite veiksmą, kurį Programuojamajam mygtukui norite priskirti.
3. Palieskite GERAI.

Telefono paslaugų nustatymas
Tarptinklinio duomenų ryšio įjungimas
1. Belaidžio ryšio ir tinklų skiltyje pasirinkite Daugiau... > Mobilieji tinklai > pasirinkite SIM
kortelę, kuriai norite įjungti tarptinklinio duomenų ryšio funkciją. Pavyzdžiui, 2 KORTELĖ.
2. Pažymėkite žymimąjį langelį Tarptinklinis duomenų ryšys, kad tarptinklinis duomenų
ryšys būtų įjungtas.
Pastaba:
Naudojantis tarptinklinio ryšio duomenų paslaugomis gali būti priskaičiuoti nemaži papildomi
mokesčiai. Informacijos apie tarptinklinio duomenų ryšio mokesčius teiraukitės pas savo tinklo
paslaugos teikėją.

Tarptinklinio ryšio duomenų paslaugos išjungimas
BELAIDŽIO RYŠIO IR TINKLŲ skiltyje pasirinkite Daugiau... > Mobilieji tinklai > panaikinkite
žymimojo langelio Duomenys įjungti žymėjimą.
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Mobiliojo telefono apsauga
Jūsų SIM kortelės PIN kodo įjungimas
1. Nustatymų ekrane palieskite Asmeniniai > Sauga > Nustatyti SIM kortelės užraktą.
2. Pasirinkite SIM kortelę, kuriai norite įjungti PIN užrakto funkciją. Pavyzdžiui, 2 KORTELĖ.
3. Pažymėkite žymimąjį langelį Užblokuoti SIM kortelę.
4. Įveskite SIM kortelės PIN kodą, tada palieskite GERAI.
Norėdami SIM kortelės PIN kodą bet kada pakeisti, palieskite Pakeisti SIM kortelės PIN kodą.
Pastaba:
Savo mobiliuoju telefonu galite bet kada skambinti avarinių tarnybų numeriais.

Mobiliojo telefono apsaugojimas ekrano užraktu
Tam, kad duomenys būtų geriau apsaugoti, ekraną užrakinkite ir (arba) nustatykite,
kad kiekvieną kartą, kai telefonas įjungiamas ar prabunda iš miego režimo, būtų reikalaujama
įvesti atrakinimo piešinį.
1. Nustatymų meniu palieskite Asmeniniai > Sauga > Ekrano užraktas.
2. Pasirinkite vieną iš galimų parinkčių.
•• Braukimas: braukite link užrakto simbolio, kad atrakintumėte telefoną.
•• Piešinys: ekrane atkartokite teisingą atrakinimo piešinį, kad atrakintumėte telefoną.
•• PIN kodas: telefoną atrakinkite įvesdami PIN kodą.
•• Slaptažodis: telefoną atrakinkite įvesdami slaptažodį.
3. Telefono nustatymus užbaikite pagal pasirinkto būdo nurodymus.

Naudojimasis NFC
Su NFC galima keistis duomenimis tarp dviejų NFC palaikančių įrenginių, jei
jie abu liečiasi arba yra vienas nuo kito nutolę ne daugiau kaip per kelis
centimetrus.

NFC funkcijos įjungimas
1. Pradžios ekrane palieskite

> Nustatymai (

).

2. Belaidžio ryšio ir tinklų skiltyje pasirinkite Daugiau...
ir suaktyvinkite NFC funkciją. Taip pat automatiškai
įsijungs „Android Beam“ funkcija.

Turinio transliavimas per NFC
1. Suaktyvinkite NFC ir „Android Beam“ funkcijas.
2. Atidarykite turinį, kuriuo norite dalytis. Galite dalytis svetainių
turiniu, „YouTube“ vaizdo įrašais, adresatais ir kt.
3. Abiejų įrenginių nugarėles nukreipkite vieną priešais kitą ir
palieskite savo telefono ekraną. Programa nustatys, ką transliuoti.
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Programų tvarkymas
Įdiegtos programos peržiūra
1. Pradžios ekrane palieskite

> Nustatymai (

).

2. Nustatymų ekrane palieskite Programos.
3. Programų sąraše atlikite bet kurį iš šių veiksmų:
•• Palieskite > Rūšiuoti pagal dydį. Tada programą palieskite, kad peržiūrėtumėte
jos išsamius duomenis.
•• Ekrano viršuje pasirinkite skirtuką ATSISIŲSTOS, VEIKIANČIOS arba VISOS.
Tada programą palieskite, kad peržiūrėtumėte jos išsamius duomenis.
•• Programą palieskite, kad tiesiogiai peržiūrėtumėte jos išsamius duomenis.

Įdiegtos programos šalinimas
1. Nustatymų ekrane palieskite Įrenginys > Programos.
2. Palieskite programą, tada palieskite PAŠALINTI > GERAI, kad programą pašalintumėte
iš savo mobiliojo telefono.
Pastaba:
Iš anksto įdiegtų programų pašalinti negalima.

Būdai, padėsiantys atlaisvinti mobiliojo telefono atminties
•• Parsisiųstas programas pridėkite į „Micro SD“ kortelę. Vadovaukitės toliau pateikiamais
patarimais.
•• Failus ir el. laiškų priedus perkelkite į „microSD“ kortelę.
•• Pašalinkite parsisiųstas programas, kurių daugiau nenaudojate.
•• Atkurkite pradinę mobiliojo telefono būseną.
Pastaba:
Prieš gamintojo duomenų atkūrimą padarykite visų savo svarbių duomenų atsarginę kopiją.
Patarimas:
Prašome vadovautis toliau pateikiamais nurodymais, kaip parsisiųstas programas pridėti
į „Micro SD“ kortelę.
1) Atidarykite Nustatymų meniu ir paslinkite žemyn į PROGRAMŲ skiltį.
2) Skiltyje „Atsisiųstos“ pasirinkite PROGRAMĄ, kurią norite perkelti.
3) Palieskite mygtuką „Perkelti į SD kortelę“. Mygtuko pavadinimas pasikeis į „Perkeliama“.
Kai perkėlimas bus baigtas, mygtuko pavadinimas pasikeis į „Perkelti į telefoną“.

Mobiliojo telefono pradinės mobiliojo būsenos atkūrimas
Atsarginė mano nustatymų kopija
Savo mobiliojo telefono nustatymų atsarginę kopiją galite išsaugoti „Google“ serveriuose,
naudodamiesi savo „Google“ paskyra. Jei pakeisite mobilųjį telefoną, atsarginėje kopijoje jūsų
išsaugotos nuostatos bus įrašytos į naują mobilųjį telefoną, kai pirmą kartą prisijungsite su
„Google“ paskyros duomenimis.
1. Nustatymų meniu palieskite Asmeniniai > Kurti atsarginę kopiją ir atkurti duomenis.
2. Suaktyvinkite Kurti atsarginę duomenų kopiją.
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Gamintojo duomenų atkūrimas
Jei savo telefone atkursite nustatymus, kurie buvo sukonfigūruoti gamykloje, bus ištrinti visi
vidinėje telefono atmintinėje laikomi jūsų asmeniniai duomenys, įskaitant duomenis apie jūsų
„Google“ paskyrą, kitas paskyras, jūsų sistemos ir programų nustatymus ir visas atsisiųstas
programas. Pradinės būsenos atkūrimas nepašalina sistemos programinės įrangos naujinių,
kuriuos atsisiuntėte, ar „microSD“ kortelėje laikomų duomenų, pvz., muzikos ar nuotraukų.
1. Nustatymų ekrane palieskite Asmeniniai > Kurti atsarginę kopiją ir atkurti duomenis >
Gamyklinių duomenų atkūrimas.
2. Paraginti palieskite Atkurti telefono duomenis, tada palieskite IŠTRINTI VISKĄ. Atkuriami
pradiniai gamykliniai mobiliojo telefono nustatymai ir telefonas paleidžiamas iš naujo.

Jūsų įrenginio aparatinis duomenų atkūrimas
Šiame įrenginyje yra vidinis akumuliatorius, todėl aparatinio duomenų atkūrimo negalima
atlikti išimant akumuliatorių. Jei prireiktų atlikti aparatinį duomenų atkūrimą, atlikite toliau
išvardytus veiksmus. Atkreipkite dėmesį, kad šio veiksmo gali prireikti, jei jūsų įrenginys nėra
įkraunamas, nors ir yra prijungtas prie sieninio lizdo.
Paspauskite garsumo didinimo mygtuką ir maitinimo mygtuką ir jų neatleiskite
10 sekundžių. Telefonas išsijungs, tačiau pradiniams telefono nustatymams atkurti būtina, kad
maitinimas būtų įjungtas.

„E“ etiketės peržiūra
Norėdami peržiūrėti savo mobiliojo telefono reglamentavimo informaciją, atlikite tokius veiksmus:
1. Pradžios ekrane palieskite

> Nustatymai (

).

2. Nustatymų ekrane palieskite Sistema > Apie telefoną > Reglamentavimo informacija.
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Duomenys
Elementas

Duomenys

Operacinė sistema

„Android 5.1 Lollipop“

Platforma

keturių branduolių „Qualcomm MSM8909-4“ 1,1 GHz

Atmintis

8 GB (parinktis) arba 16 GB (bazinė versija) eMMC / 1GB RAM
LPDDR3 (eMCP)
LTE dažnių juosta 1/3/7/8/20/28 su atskyrimu

Dažnių juosta – ES

HSDPA/WCDMA dažnių juosta 850/900/2100
GSM/GPRS/EDGE keturių diapazonų juosta 850/900/1800/1900
LTE dažnių juosta 2/4/5/7/12/17 su atskyrimu

Dažnių juosta –
netaikoma

HSDPA/WCDMA dažnių juosta 850/1900/AWS

Ekranas

LCM: 4,7” qHD, IPS tipo, įskaitomas saulės šviesoje
(maž. 500 nitų), TP :
TP : Talpinis jutiklinis (5 taškų), darbo šlapiais pirštais ir su pirštinėmis
technologijos, GFF, „Gorilla Glass 3“, „air bonding“

Fotoaparatas

pagrindinis 8M AF su LED blykste + priekinis 2M FF

Jutiklis

P + L jutiklis, G jutiklis, E kompasas

Ryšiai

GPS/aGPS/„Glonass“, BT4.1, 802.11 b/g/n (tik 2,4), NFC, OTG

Akumuliatorius

3000 mAh 3,8 V tipo, „soft-pack“, neišimamas

Kiti

HAC/TTY palaikymas, IP68, 1,8 m kritimas, MIL-STD-810G,
QC 1,0 + dujų matuoklis

Matmenys

144,9 x 73,5 x 11,5 mm

Svoris

185 g

HAC vertinimai

M3/T3

GSM/GPRS/EDGE keturių diapazonų juosta 850/900/1800/1900

* Konstrukcija ir duomenys gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo.
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Priedas
Įspėjimai ir atsargumo priemonės
Šiame skyriuje pateikiama svarbi informacija, susijusi su jūsų įrenginio naudojimo
instrukcijomis. Jame taip pat pateikiama informacijos, kaip įrenginiu saugiai naudotis.
Šią informaciją atidžiai perskaitykite prieš pradėdami įrenginiu naudotis.

Vandeniui atsparus korpusas
Siekiant užtikrinti, kad įrenginys atitiktų šį apsaugos lygį, USB ir ausinių prievadų dangteliai
turi būti gerai uždaryti ir galinis dangtelis tinkamai uždėtas ir užfiksuotas.

Elektroninis įrenginys
Įrenginį išjungti tuo metu, kai jis yra naudojamas, draudžiama. Įrenginio nenaudokite, jei dėl
jo naudojimo kils pavojus ar atsiras trukdžių kitiems elektroniniams įrenginiams.

Medicinos prietaisas
Laikykitės ligoninių ir sveikatos priežiūros įstaigų nustatytų reikalavimų ir taisyklių. Įrenginiu
nesinaudokite tais atvejais, kai juo naudotis draudžiama.
Širdies stimuliatorių gamintojai rekomenduoja, kad tarp įrenginio ir širdies stimuliatoriaus
būtų ne mažesnis nei 15 cm atstumas, kad būtų galima išvengti galimo širdies stimuliatoriaus
veikimo trikdymo. Jei naudojate širdies stimuliatorių, įrenginį naudokite kitoje pusėje ir
jo nenešiokite priekinėje kišenėje.

Potencialiai sprogi aplinka
Potencialiai sprogioje aplinkoje įrenginį išjunkite ir laikykitės visų ženklų ir nurodymų.
Potencialiai sprogi aplinka apima vietas, kur paprastai rekomenduojama išjungti automobilio
variklį. Tokioje vietoje susidarę kibirkštys gali sukelti sprogimą ar gaisrą, dėl kurio gali būti
sužaloti ar net žūti žmonės. Savo įrenginio neįjunkite degalinėse ir kitose degalų pildymo
vietose. Laikykitės apribojimų, kurie radijo įrangos naudojimui taikomi degalų sandėliuose,
saugyklose ir paskirstymo vietose bei chemijos gamyklose. Be to, laikykitės apribojimų
vietose, kur vykdomi sprogdinimo darbai. Prieš naudodamiesi įrenginiu, įsitikinkite, kad
nesate potencialiai sprogioje aplinkoje, kuri dažnai, nors ne visuomet, yra aiškiai pažymėta.
Tokios vietos apima žemiau laivų denių esančias zonas, cheminių medžiagų gabenimo ar
sandėliavimo patalpas ir vietas, kur ore yra cheminių medžiagų ar dalelių, tokių kaip grūdai,
dulkės ar metalo milteliai. Pasiteiraukite suskystintomis dujomis (pvz., propanu ar butanu)
varomų automobilių gamintojų, ar šalia tokių automobilių šį įrenginį saugu naudoti.

Eismo sauga
Naudodamiesi šiuo įrenginiu laikykitės vietos įstatymų ir taisyklių. Be to, jei įrenginiu
naudojatės vairuodami transporto priemonę, vadovaukitės šiomis gairėmis:
Visą dėmesį skirkite vairavimui. Saugiai vairuoti yra pagrindinė jūsų atsakomybė.
Nekalbėkite telefonu vairuodami. Naudokite laisvų rankų priedus.
Jei turite paskambinti ar atsakyti į skambutį, prieš naudodamiesi savo įrenginiu transporto
priemonę pastatykite pakelėje.
Radijo dažnių signalai gali paveikti transporto priemonių elektronines sistemas. Norėdami
gauti daugiau informacijos, kreipkitės į transporto priemonės gamintoją.
Kai esate transporto priemonėje, įrenginio nedėkite virš saugos oro pagalvės arba saugos
oro pagalvės išsiskleidimo srityje. Priešingu atveju įrenginys gali jus sužeisti, nes saugos
oro pagalvė išsiskleidžia su didele jėga.
Nesinaudokite įrenginiu kai skrendate lėktuvu. Prieš lipdami į lėktuvą įrenginį išjunkite.
Lėktuve naudojami belaidžiai įrenginiai gali kelti pavojų lėktuvui ir sutrikdyti belaidžio telefono
ryšį. Tai taip pat gali būti laikoma neteisėtais veiksmais.
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Veikimo aplinka
Įrenginio nenaudokite ir neįkraukite dulkėtose, drėgnose ar purvinose vietose arba magnetinio
lauko veikimo zonose. Priešingu atveju gali sutrikti grandinės veikimas.
Įrenginys atitinka radijo dažnių specifikacijas, kai yra naudojamas netoli ausies arba 1,5 cm
atstumu nuo kūno. Užtikrinkite, kad įrenginio priedai (pvz., įrenginio futliaras ar dėklas) nebūtų
pagamintas iš metalinių dalių. Įrenginį laikykite 1,5 cm atstumu nuo kūno, kad jis atitiktų
pirmiau minėtą reikalavimą.
Nesinaudokite įkraunamu įrenginiu esant audringam orui su perkūnija, kad išvengtumėte žaibo
keliamo pavojaus.
Kalbėdamiesi telefonu nelieskite antenos. Liečiant anteną pablogėja skambučio kokybė
ir padidėja energijos sąnaudos. Dėl to sutrumpėja pokalbių ir budėjimo trukmė.
Naudodamiesi įrenginiu laikykitės vietos įstatymų bei taisyklių ir gerbkite kitų privatumą
ir įstatymuose numatytas teises.
Kai įrenginį įkraunate, palaikykite nuo 0 °C iki 40 °C aplinkos temperatūrą. Kai įrenginys veikia
iš akumuliatoriaus, palaikykite nuo –10 °C iki 55 °C aplinkos temperatūrą.

Kaip nesugadinti klausos
Jei naudodamiesi ausinėmis nustatysite didelį garsumo lygį, tai gali pažeisti jūsų klausą.
Siekiant sumažinti klausos pažeidimo pavojų, ausinių garsumą reikia sumažinti iki saugaus
ir malonaus lygio.

Vaikų sauga
Imkitės visų saugumo priemonių vaikų saugai užtikrinti. Dėl pavojaus paspringti gali būti
pavojinga vaikui leisti žaisti su įrenginiu ar jo priedais, kuriuose gali būti nuo įrenginio
atsijungiančių dalių. Užtikrinkite, kad įrenginys ir priedai būtų neprieinami mažiems vaikams.

Priedai
Rinkitės tik tokius akumuliatorius, įkroviklius ir priedus, kuriuos įrenginio gamintojas patvirtino
naudoti su šiuo modeliu. Jei bus naudojami bet kurio kito tipo įkrovikliai ar priedai, gali būti
anuliuota bet kuri šio įrenginio garantija, tai gali pažeisti vietos taisykles bei įstatymus ir gali
kelti pavojų. Prašome kreiptis į vietos prekybos atstovą, kuris jums suteiks informacijos apie
galimybę įsigyti patvirtintų akumuliatorių, įkroviklių ir priedų.

Akumuliatorius ir įkroviklis
Nenaudojamą įkroviklį atjunkite nuo elektros kištuko ir įrenginio.
Akumuliatorius gali būti įkrautas ir gali išsikrauti šimtus kartų, bet galiausiai jis susidėvės.
Naudokite įkroviklio specifikacijose nurodytą kintamosios srovės maitinimo šaltinį.
Dėl netinkamos maitinimo įtampos gali kilti gaisras ar sutrikti įkroviklio veikimas.
Jei iš akumuliatoriaus ištekėjo elektrolito, imkitės priemonių, kad elektrolito nepatektų ant jūsų
odos ir į akis. Jei elektrolito patektų ant odos ar į akis, akis nedelsdami praplaukite švariu
vandeniu ir kreipkitės į gydytoją.
Jei pasikeitė akumuliatoriaus forma, spalva arba įkraunamas jis pradėjo per daug kaisti,
įrenginiu tuojau pat nustokite naudotis. Priešingu atveju tai gali sukelti akumuliatoriaus
nuotėkį, perkaitimą, sprogimą ar gaisrą.
Jei pažeistas maitinimo kabelis (pvz., nutrūkęs ar atviras laidas) arba atsipalaidavęs kištukas,
kabeliu tuojau pat nustokite naudotis. Priešingu atveju jis gali sukelti elektros šoką, įkroviklio
trumpąjį jungimą arba gaisrą.
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Įrenginio nemeskite į ugnį, nes jis gali sprogti. Akumuliatoriai taip pat gali sprogti
dėl pažeidimo.
Įrenginio nemodifikuokite ir neperdarykite, į jį nebandykite įstatyti pašalinių daiktų, jo
nebandykite panardinti į vandenį ar kitus skysčius arba nelaikykite ten, kur kyla gaisro,
sprogimo ar kitoks pavojus.
Stenkitės, kad įrenginys neiškristų. Jei įrenginys nukris, ypač ant kieto paviršiaus, ir naudotojas
įtars, kad jis buvo pažeistas, jį reikia nunešti į kvalifikuotą techninės priežiūros centrą patikrai.
Dėl netinkamo naudojimosi gali kilti gaisras, sprogimas ar kiti pavojai.
Senus įrenginius tuojau pat išmeskite pagal vietos reikalavimus.
Įrenginys turėtų būti jungiamas tik prie gaminių, kurie yra paženklinti USB-IF logotipu arba
kurie buvo patvirtinti pagal USB-IF atitikties programą.
Įkroviklio išėjimo galia: 5 V NS, 1 A.
PAKEITUS AKUMULIATORIŲ KITU, NETINKAMO TIPO AKUMULIATORIUMI, GALI KILTI
SPROGIMO PAVOJUS. NAUDOTUS AKUMULIATORIUS IŠMESKITE PAGAL NURODYMUS.

Valymas ir techninė priežiūra
Įkroviklis nėra atsparus vandeniui. Pasirūpinkite, kad jis būtų sausas. Įkroviklį apsaugokite nuo
vandens ar garų. Įkroviklio nelieskite šlapiomis rankomis, nes dėl to jis gali sukelti trumpąjį
jungimą, įrenginio triktį ir naudotojas gali patirti elektros šoką.
Įrenginio ir įkroviklio nedėkite ten, kur jie galėtų būti pažeisti dėl susidūrimo. Priešingu atveju
tai gali sukelti akumuliatoriaus nuotėkį, įrenginio triktį, perkaitimą, gaisrą ar sprogimą.
Magnetinių kortelių, lanksčiųjų diskelių ir kitų magnetinių laikmenų nelaikykite netoli įrenginio.
Įrenginio skleidžiama radiacija gali ištrinti juose saugomus duomenis.
Įrenginio ir įkroviklio nepalikite ten, kur yra itin aukšta ar žema temperatūra. Priešingu atveju jie
gali neveikti tinkamai ar sukelti gaisrą ar sprogimą. Žemesnė nei 0 °C temperatūra turi įtakos
akumuliatoriaus veikimui.
Šalia telefono ragelio nelaikykite aštrių metalinių daiktų, pvz., smeigių. Telefono ragelis tokius
daiktus gali pritraukti ir jūs galite susižeisti kai įrenginiu naudositės.
Įrenginį išjunkite ir atjunkite nuo įkroviklio prieš valydami ir atlikdami jo techninę priežiūrą.
Įrenginiui ir įkrovikliui valyti nenaudokite jokių cheminių valiklių, miltelių ar kitokių cheminių
medžiagų (pvz., alkoholio ar benzeno), nes jie gali pažeisti įrenginio dalis arba sukelti gaisrą.
Įrenginį galite valyti švelniu antistatiniu skudurėliu.
Įrenginio ir jo priedų neišardykite. Priešingu atveju įrenginio ir priedų garantija nustos galioti
ir gamintojas nebus atsakingas už žalos atlyginimą.
Jei įrenginio ekranas sudūžta dėl susidūrimo su kietais daiktais, pažeistos dalies nebandykite
liesti ar išimti. Tokiu atveju įrenginiu tuojau pat nustokite naudotis ir kreipkitės į įgaliotą
techninės priežiūros centrą.
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Suderinamumas su klausos aparatu (HAC)
Belaidžių įrenginių taisyklės
Šis telefonas buvo išbandytas ir pripažintas tinkamu naudoti su klausos aparatais kai kurių
jame naudojamų belaidžio ryšio technologijų atžvilgiu. Tačiau šiame telefone gali būti
įdiegta naujų belaidžio ryšio technologijų, kurių naudojimas su klausos aparatais dar nebuvo
išbandytas. Svarbu, kad skirtingos šio telefono funkcijos kartu su jūsų klausos aparatu
ar kochleariniu implantu būtų išbandytos išsamiai ir skirtingose vietose, kad būtų galima
nustatyti, ar girdite kokį nors pašalinį triukšmą. Dėl suderinamumo su klausos aparatu
pasitarkite su savo paslaugų teikėju arba šio įrenginio gamintoju. Jei turite klausimų apie
grąžinimo ar keitimo politiką, pasikonsultuokite su savo paslaugų teikėju arba telefonų
prekiautoju.
JAV Federalinė ryšių komisija (FCC) nustatė skaitmeninių belaidžių mobiliųjų įrenginių
suderinamumo su klausos aparatais ir kitais pagalbiniais klausos įrenginiais reikalavimus.
Belaidžių telefonų pramonėje buvo parengta belaidžių mobiliųjų įrenginių vertinimo sistema,
kuri klausos aparatų naudotojams padeda rasti mobiliuosius įrenginius, kurie gali būti
suderinami su jų klausos aparatais.
Vertinimas nėra garantija. Rezultatai skirsis, priklausomai nuo naudotojo klausos aparato
ir klausos likučio. Jei jūsų klausos aparatai jautrūs trukdžiams, gali būti, kad patikrinto telefono
sėkmingai naudoti negalėsite. Geriausias būdas nustatyti, ar šis mobilusis įrenginys tinka
jūsų reikmėms, yra jį išbandyti su jūsų naudojamu klausos aparatu.
„M“ vertinimai: M3 arba M4 kategorijos telefonai atitinka FCC reikalavimus ir paprastai sukelia
mažiau trukdžių klausos įrenginiams nei nepažymėti telefonai. M4 iš šių dviejų įvertinimų
yra geresnis / aukštesnis.
„T“ vertinimai: T3 arba T4 kategorijos telefonai atitinka FCC reikalavimus ir paprastai labiau
tinka naudoti su klausos įrenginių indukcinėmis ritėmis („T jungiklis“ arba „telefono jungiklis“)
nei neįvertinti telefonai. T4 iš šių dviejų įvertinimų yra geresnis / aukštesnis. (Atkreipkite
dėmesį, kad ne visuose įrenginiuose yra indukcinės ritės.)
Šiam įrenginiui patikrintas „M“ ir „T“ vertinimas (FCC ID: ZL5S40), M3 ir T3.

Skubios pagalbos skambutis
Savo įrenginį ryšio zonoje galite naudoti skambindami pagalbos telefonais. Tačiau negalima
garantuoti, kad ryšys bus esant bet kokioms sąlygoms. Neturėtumėte remtis vien šiuo įrenginiu
būtinam ryšiui užtikrinti.

FCC pareiškimas
Šis mobilusis telefonas atitinka FCC taisyklių 15 dalies reikalavimus. Taikomos tokios dvi
naudojimo sąlygos: 1) šis įrenginys negali skleisti kenksmingų trukdžių; 2) šis įrenginys turi
priimti bet kokius trukdžius, įskaitant tokius, kurie gali turėti nepageidaujamos įtakos veikimui.
Šio siųstuvo antena (-os) neturi būti vienoje vietoje ar veikti kartu su bet kuria kita antena ar
siųstuvu.
Pastaba: šalies kodo parinkties funkcija skirta vien tik ne JAV modeliui ir įdiegta ne visuose JAV
modeliuose. Pagal FCC taisykles, visi JAV parduodami „WiFi“ gaminiai turi būti pritaikyti tik
JAV veikimo kanalams.
Šis mobilusis telefonas buvo išbandytas ir nustatyta, kad jis atitinka B klasės skaitmeniniam
įrenginiui taikomoje FCC taisyklių 15 dalyje nustatytus apribojimus. Šie apribojimai yra skirti
apsaugoti nuo kenksmingų trukdžių montuojant gyvenamojoje vietoje. Ši įranga skleidžia,
naudoja ir gali spinduliuoti energiją radijo dažniais, ir, jei yra sumontuota ir naudojama ne
pagal instrukcijas, gali sukelti radijo ryšiui kenksmingus trukdžius. Tačiau negarantuojama, kad
konkretaus sumontavimo atveju nebus skleidžiami trukdžiai. Jei ši įranga sudaro kenksmingų
trukdžių radijo ar televizijos signalų priėmimui, kuriuos galima nustatyti įrangą įjungiant ir
išjungiant, naudotojui rekomenduojama trukdžius pašalinti viena ar keliomis iš šių priemonių:
- pakeisti signalus priimančios antenos kryptį arba vietą;
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- padidinti atstumą tarp įrangos ir imtuvo;
- įrangą prijungti prie kito elektros srovės lizdo nei tas, prie kurio prijungtas imtuvas;
- kreiptis pagalbos į pardavėją arba patyrusį radijo arba televizijos techniką.
Pakeitimai ar modifikacijos, kurių aiškiai nepatvirtino už atitiktį atsakinga šalis, gali panaikinti
naudotojui suteiktą įgaliojimą naudoti šią įrangą.

Kanados pramonės ministerijos pareiškimas
Šis įrenginys atitinka Kanados pramonės ministerijos nelicencinį (-ius) RSS standartą (-us).
Taikomos tokios dvi naudojimo sąlygos:
1) šis įrenginys neturi kelti trukdžių;
2) šis įrenginys turi priimti bet kokius trukdžius, įskaitant tokius, kurie gali turėti
nepageidaujamos įtakos įrenginio veikimui.
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.
B klasės skaitmeninis aparatas, kuris atitinka Kanados CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).
Šis įrenginys atitinka Kanados pramonės ministerijos RSS-310 reikalavimus. Jį naudoti galima
su sąlyga, kad šis įrenginys nekelia žalingų trukdžių.
Cet appareil est conforme à la norme RSS-310 d’Industrie Canada. L’opération est soumise à la
condition que cet appareil ne provoque aucune interférence nuisible.

Pareiškimas dėl radioaktyviosios apšvitos:
Gaminys atitinka nekontroliuojamai aplinkai nustatytas Kanados nešiojamų prietaisų radijo
dažnių ekspozicijos ribas ir yra saugus, jei naudojamas šiame vadove aprašytu būdu. Radijo
dažnių ekspoziciją galima dar labiau sumažinti gaminį laikant kuo toliau nuo naudotojo kūno
arba sumažinant įrenginio išėjimo galią, jei tokia funkcija galima.

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.
Šis įrenginys ir jo antena (-os) neturi būti vienoje vietoje ar veikti kartu su bet kuria kita antena
ar siųstuvu, išskyrus išbandytus įtaisytuosius radijo imtuvus. JAV / Kanadoje parduodamuose
gaminiuose šalies kodo parinkties funkcija išjungta.
Cet appareil et son antenne ne doivent pas être situés ou fonctionner en conjonction avec une
autre antenne ou un autre émetteur, exception faites des radios intégrées qui ont été testées.
La fonction de sélection de l’indicatif du pays est désactivée pour les produits commercialisés
aux États-Unis et au Canada.
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Informacija apie radijo dažnių ekspoziciją (SAR)
Šis įrenginys atitinka vyriausybės reikalavimus dėl radijo bangų poveikio.
Šis įrenginys sukurtas ir pagamintas taip, kad nebūtų viršijamos spinduliavimo, darančio
poveikį radijo dažnių (RF) energijai, ribos, nustatytos JAV Vyriausybės Federalinės ryšių
komisijos.
Šį ant kūno nešiojamą gaminį išbandžius buvo nustatyta, kad jis atitinka FCC radijo dažnių
ekspozicijos gaires, kai yra naudojamas su metalo neturinčiu priedu, ir kai telefonas yra
laikomas bent 1 cm atstumu nuo kūno. Kitų priedų naudojimas gali neužtikrinti atitikties
FCC radijo dažnių ekspozicijos gairėms.
FCC nustatyta SAR riba yra 1,6 W/kg.
JAV SKU:
Didžiausios pagal FCC taisykles nustatytos šio telefono SAR vertės nurodytos toliau:
Galvos SAR: 0,96 W/kg
Kūno SAR: 1,33 W/kg
Norėdami sumažinti apšvitos spinduliuote lygį, imkitės tokių priemonių:
(i) mobilųjį telefoną naudokite ten, kur yra geras ryšys;
(ii) naudokite laisvų rankų komplektą;
(iii) nėščios moterys mobiliojo telefono neturėtų laikyti arti pilvo;
(iv) kai naudojatės mobiliuoju telefonu, jo nelaikykite arti lyties organų.

Įrenginiams, kurie išbandomi pagal EN60950-1:2006, privaloma atlikti garso testus
pagal EN50332.
Šis įrenginys buvo išbandytas siekiant patvirtinti jo atitiktį reikalavimui dėl garso slėgio lygio,
apibrėžtam galiojančiuose EN 50332-1 ir (arba) EN 50332-2 standartuose. Jei įkišamosios arba
apgaubiančiosios ausinės bus ilgą laiką naudojamos dideliu garsumu, galima negrįžtamai
pažeisti klausą.
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Klausos praradimo prevencija
Įspėjimas pagal EN 60950-1:A12 standarto reikalavimą.
Norėdami apsisaugoti nuo galimų klausos sutrikimų, neklausykite nustatę
aukštą garso lygį ilgą laiką.
Pastaba: P
 rancūzijos atžvilgiu, šio įrenginio ausinės atitinka garso slėgio lygio reikalavimą,
apibrėžtą galiojančiuose EN 50332-1: 2000 ir (arba) EN50332-2: 2003 standartuose,
kaip reikalaujama Prancūzijos L.5232-1 str.

Atitikties deklaracija
Atitinka esminius RRTGĮ direktyvos 1999/5/EB 3 straipsnio reikalavimus, jei yra naudojamas pagal
paskirtį, ir jam taikomi šių standartų reikalavimai:

1. Sveikata (RRTGĮ direktyvos 3 straipsnio 1 dalies a punktas)
• EN 62311: 2008, EN 50360:2001/A1:2012, EN 50566:2013/AC:2014
• EN 62209-1:2006, EN 62209-2:2010
• EN 62479:2010

2. Sauga (RRTGĮ direktyvos 3 straipsnio 1 dalies a punktas)
• EN 60950-1:2006/A11:2009+A1:2010+A12:2011
• EN 50332-1:2013, 50332-2:2013

3. E
 lektromagnetinis suderinamumas (RRTGĮ direktyvos 3 straipsnio 1 dalies
b punktas)
• EN 301 489-1 V1.9.2, EN 301 489-3 V1.6.1
• EN 301 489-7 V1.3.1, EN 301 489-17 V2.2.1, EN 301 489-24 V1.5.1
• EN 55022:2010/AC:2011 B klasė, EN55024:2010

4. Radijo dažnių spektro naudojimas (RRTGĮ direktyvos 3 straipsnio 2 dalis)
•
•
•
•
•
•

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

5. Pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo direktyva (2011/65/ES)
• EN 50581: 2012
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Atitiktis CE SAR
Šis įrenginys atitinka ES reikalavimus (1999/5/EB) dėl elektromagnetinių laukų poveikio
plačiajai visuomenei ribojimo užtikrinant sveikatos apsaugą.
Šios ribos yra išsamių rekomendacijų, skirtų visos visuomenės apsaugai, dalis. Šias
rekomendacijas parengė ir patikrino nepriklausomos mokslo organizacijos, reguliariai
ir kruopščiai vertindamos mokslinių tyrimų rezultatus. Europos Vadovų Tarybos
rekomenduojama riba mobiliesiems telefonams matuojama specifinės sugerties spartos
(SAR) vienetais. SAR riba yra 2,0 W/ kg, kai imamas 10 g audinio tenkantis kiekis. Tai atitinka
Tarptautinės apsaugos nuo nejonizuojančiosios spinduliuotės komisijos (ICNIRP) reikalavimus.
Išbandžius šį ant kūno nešiojamą gaminį buvo nustatyta, kad jis atitinka ICNIRP
ekspozicijos gaires ir Europos standartus EN 62311 bei EN 62209-2, kai yra naudojamas su
skirtaisiais priedais. Kitų priedų, kuriuose yra metalo, naudojimas gali neužtikrinti atitikties
ICNIRP ekspozicijos gairėms.
SAR matuojamas tarp įrenginio ir kūno nustačius 1,5 cm tarpą, mobiliajam įrenginiui
skleidžiant didžiausią patvirtintą išėjimo galios lygį visose dažnių juostose.
Tarp kūno ir įrenginio turi būti išlaikomas 1,5 cm atstumas.
Didžiausios pagal CE taisykles nustatytos šio telefono SAR vertės nurodytos toliau:
Galvos SAR: 0,609 W/kg
Kūno SAR: 0,429 W/kg

Informacija apie išmetimą ir perdirbimą
Šis ant įrenginio (ir ant prie jo pridedamų akumuliatorių) nurodytas ženklas rodo, kad juos
reikia išmesti kaip įprastas buitines šiukšles. Įrenginio ar akumuliatorių neišmeskite kaip
nerūšiuotų komunalinių atliekų. Kai įrenginys (ir akumuliatoriai) tampa nebetinkamas, jį
reikėtų perduoti sertifikuotam surinkimo punktui perdirbti arba tinkamai šalinti.
Norėdami daugiau sužinoti apie įrenginio ar akumuliatorių perdirbimą, kreipkitės į savo miesto
savivaldybę, buitinių atliekų šalinimo tarnybą arba mažmeninę parduotuvę, iš kurios šį įrenginį
pirkote.
Šio įrenginio šalinimui taikomos Europos Sąjungos direktyvos dėl elektros ir elektroninės
įrangos atliekų nuostatos. Elektros ir elektroninės įrangos atliekos bei akumuliatoriai atskiriami
nuo kitų atliekų siekiant sumažinti galimą pavojingų medžiagų, kurių tokia įranga gali turėti,
poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai.

Pavojingų medžiagų kiekio mažinimas
Šis įrenginys atitinka ES reglamentą dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo,
autorizacijos ir apribojimų (REACH) (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB)
Nr. 1907/2006) ir ES pavojingų medžiagų apribojimo direktyvą (RoHS) (Europos Parlamento
ir Tarybos direktyva 2011/65/ES). Norėdami daugiau sužinoti apie įrenginio atitiktį REACH
reglamentui, apsilankykite svetainėje www.catphones.com/certification. Šioje svetainėje
rekomenduojame lankytis reguliariai, kad žinotumėte naujausią informaciją.
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Atitiktis ES teisės aktams
Gamintojas šiuo dokumentu pareiškia, kad šis įrenginys atitinka direktyvos 1999/5/EB esminius
reikalavimus ir kitas aktualias nuostatas.
Atitikties deklaracija pateikiama svetainėje www.catphones.com/certification.
0678
Pastaba: laikykitės šalies ir vietos reikalavimų ten, kur įrenginys bus naudojamas. Gali būti, kad
šį įrenginį bus galima naudoti tik kai kuriose ar visose Europos Sąjungos (ES) valstybėse narėse.
Pastaba: šį įrenginį galima naudoti visose ES valstybėse narėse.
Prancūzija: naudojant lauke taikoma 10 mW e.i.r.p. riba 2454-2483.5 MHz juostoje. Italija:
privačiam naudojimui. Jei WAS/RLAN tinkluose naudojamas ne savo patalpose, reikia
bendro leidimo.
Viešam naudojimui reikia gauti bendrą leidimą. Liuksemburgas: jei naudojamas tinklo
paslaugoms teikti, reikia gauti bendrą leidimą.
Norvegija: šis paragrafas netaikomas geografinėje vietovėje, kuri išsidėsčiusi 20 km spinduliu
apie Ny-Ålesund centrą.
V100R001B03_01

„Google“ teisinės nuostatos
„Android“, „Google“, „Google Play“ ir kiti ženklai yra „Google Inc.“ prekių ženklai.
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