Cat® S60 Smartphone
Ръководство на потребителя
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Моля прочетете, преди да продължите
Мерки за безопасност
Моля, внимателно прочетете мерките за безопасност, за да си подсигурите правилна
употреба на вашия мобилен телефон.
Въпреки здравия вид на това устройство, избягвайте неговото удряне, хвърляне,
изтърване, смачкване, огъване и пробождане.
Избягвайте използването на вашия мобилен телефон във влажна среда, като
например банята.
Предпазвайте вашия мобилен телефон от преднамерено намокряне или измиване с течност.
Не включвайте вашия мобилен телефон, когато това е забранено или когато това би
могло да предизвика опасност или смущение.
Не използвайте вашия мобилен телефон, докато шофирате.
Спазвайте правилата и уставите в болници и здравни заведения. Изключвайте вашия
мобилен телефон, когато се намирате близо до медицинска апаратура.
Изключвайте вашия мобилен телефон, когато се намирате в самолет. Телефонът
може да предизвика смущения в контролните съоръжения на самолета.
Изключвайте вашия мобилен телефон, когато се намирате близо до електронни
устройства с висока прецизност. Телефонът може да повлияе на работата на тези
устройства.
Не се опитвайте да разглобявате вашия мобилен телефон или някои от аксесоарите му.
Единствено квалифициран персонал може да поправя или ремонтира този телефон.
Не поставяйте вашия мобилен телефон или някои от аксесоарите му в помещения
със силно електромагнитно поле.
Не поставяйте вашия мобилен телефон близо до магнитни носители за съхранение.
Излъчването на телефона може да изтрие съхранената в тях информация.
Не поставяйте вашия мобилен телефон на места с висока температура и не го
използвайте на места, където има запалими газове, като например бензиностанция.
Съхранявайте вашия мобилен телефон и неговите аксесоари далеч от малки деца.
Не позволявайте на деца да използват без надзор вашия мобилен телефон.
Използвайте само указаните за това батерии и зарядни, за да избегнете риска от
експлозия.
Спазвайте всички закони и правила за употребата на безжични устройства.
Съобразявайте се с правата и личното пространство на другите, когато използвате
вашето безжично устройство.
Не използвайте вашия мобилен телефон в самолети, болници, бензиностанции, или
професионални гаражи.
При хора с медицински импланти (сърце, инсулин, и т.н.), дръжте мобилния телефон
на разстояние 15см от импланта, а когато говорите, телефонът трябва да е от
срещуположната страна на импланта.
Стриктно спазвайте съответните инструкции в този наръчник, докато използвате USB
кабела.
В противен случай може да повредите мобилния си телефон или компютър.

Правна информация
© 2016 Caterpillar. Всички права запазени.
CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, техните съответни лога, “Caterpillar Yellow,” символът
на “Power Edge”, както и корпоративната и продуктова идентичност, използвана тук, са
запазени марки на Caterpillar и не могат да бъдат използвани без разрешение.
Bullitt Mobile Ltd е лицензиант на Caterpillar Inc.
Bullitt Mobile Ltd. и запазените марки на трети страни са притежание на съответните
собственици.
Никоя част от този документ не може да бъде възпроизвеждана или препращана, под каквато
и да било форма или начин, без предварителното писмено съгласие на Caterpillar Inc.
Описаният в този наръчник продукт може да съдържа авторски софтуер и възможни
лицензодатели. Потребителите не трябва по никакъв начин да възпроизвеждат,
разпространяват, видоизменят, декомпилират, деасемблират, декриптират,
разархивират, променят инженерната структура, дават или вземат под наем,
прехвърлят, или преотстъпват лиценза на споменатия тук софтуер или хардуер, освен
ако подобни забрани не са премахнати от съответните закони или пък такива действия
са одобрени от съответните притежатели на авторски права, цитирани в лицензите.

Забележка
Описаните тук функции на продукта и неговите аксесоари, се базират на инсталирания
софтуер, качествата и настройките на локалната мрежа и е възможно да не бъдат
активирани или да бъдат ограничени от местните мрежови оператори или от доставчиците
на услуги в мрежата. Следователно, дадените тук характеристики може да не отговарят
абсолютно точно на продукта, който сте закупили, както и на аксесоарите му.
Производителят си запазва правото да променя или модифицира всяка част от
информацията или характеристиките, съдържащи се в това ръководство без
предизвестие и без да носи съдебна отговорност.
Производителят не носи отговорност за легитимността и качеството на никой от
продуктите, които вие качвате или сваляте от мрежата чрез този мобилен телефон,
включително, но не само, на текстове, изображения, музика, филми и на не вграден
софтуер с авторска защита. Всички последствия, възникнали от инсталацията или
употребата на предишни продукти на този мобилен телефон, ще бъдат за ваша сметка.

БЕЗ ГАРАНЦИЯ
Съдържанието на това ръководство описва продукта в първоначалния му вид. Освен
ако това не се изисква от съответните закони, гаранции от никакъв вид, били те
изрични или подразбиращи се, включително но не само, подразбиращи се гаранции
за продажби и годност с определена цел, са направени във връзка с точността,
достоверността или съдържанието на това ръководство.
В максималния размер, позволен от съответните закони, производителят не носи
отговорност за никакви специфични, случайни, непреки или претърпени вреди или
неудобства, или за прекъснати или изгубени ползи, приходи, работа, доходи, данни,
клиентела или вложени спестявания.

Правила за внос и износ
Потребителите трябва да се съобразят с всички закони и наредби, отнасящи се до внос
и износ, както и да разполагат с необходимите разрешителни и лицензи, издадени от
съответната държава, за да могат да изнасят, реекспортират или да внасят продукта,
описан в това ръководство, включително софтуера и техническите данни в него.
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Добре дошли в Cat® S60 Smartphone
Смарт телефонът S60 е създаден за употреба на открито и притежава функции, които му
позволяват да се справя в трудни условия. Оборудван с вградена термокамера FLIR, S60 може
да ви даде точна температурна картина, както и измерване с няколко точки, което ви позволява
предварително да откриете температурата на вашето изображение. Мобилният апарат е
сертифициран по най-високите промишлени стандарти за устойчивост, той също притежава
IP68, което му дава издръжливост за правене на снимки и видео под вода при дълбочина 5
метра за 60 минути. Той разполага със сензорен екран, който е съвместим дори и с ръкавици и
мокри пръсти. Мобилният апарат е направен със стъкло, което е устойчиво на надрасквания и
прах, както и на падане от височина до 1,8м.

Основни функции
Бърз преглед на телефона
ИЗГЛЕД ОТПРЕД
1.

Предна камера

2.

Слушалка

3.

Бутон за превключване
на подводен режим (5м)
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ИЗГЛЕД ОТЗАД

2
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4.

Високоговорител

5.

Бутон за превключване
на скорошни
приложения

6.

Бутон на главното меню

7.

Бутон за връщане назад
с една стъпка

8.

Жак за слушалки

9.

USB вход

THERMAL IMAGING

18

12

PROOF
5m WATER

19
11

3
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10. SOS бутон
11. Бутон за програмиране
12. Бутон за включване
13. 13MP камера
14. Термална камера
15. Микрофон

9
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2m

8

4

7
6
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16. Капаче на SIM/SD слота

Забележка:

17. Ключ на предпазителя
на картата

При употреба в нормални условия, бутонът за превключване на
подводен режим (3), трябва да бъде нагласен на 2м, а не на 5м,
тъй като това би повлияло на звуковите показатели.

18. Светкавица
19. Бутон за намаляване/
увеличаване на силата
на звука
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Главни функции
Бутон за
включване

• Натиснете го, за да включите вашия мобилен апарат.
• Натиснете и задръжте, за да отворите менюто с опциите на телефона.
• Натиснете, за да заключите или активирате екрана, когато мобилният
телефон е в режим “заспиване”.

Бутон на менюто • Натискането на този бутон винаги ги връща на Началния екран.
• Натискане със задържане на бутона на менюто, ви отвежда до иконата
на Google™. Натиснете иконата на дисплея, за да стартирате търсене в
Google или Google Now™.
• Натиснете два пъти, за да активирате екрана, когато телефонът е в режим
“заспиване”.
Бутон за
скорошни
приложения

Натиснете, за да видите списък на последните използвани приложения.

Бутон назад

• Натиснете, за да видите предходния екран, с който сте се занимавали.
• Използвайте, за да затворите клавиатурата на екрана.

Бутон за
увеличаване/
намаляване на
звука

• Сила на звука – Натиснете бутона Увеличаване на звука, за да увеличите
звука, или бутона Намаляване на звука, за да намалите звука.
• Скрийншот – Натиснете едновременно бутона Включване и Намаляване
на звука.
• Когато сте в режим за камера, натиснете бутона Увеличаване/
намаляване на звука, за да направите снимка своевременно. Когато не
сте в режим камера, бутонът Увеличаване/намаляване на звука има
други функции.
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Първи Стъпки
Инсталиране на нано SIM карта(и)
1. Използвайки върха на пръста си, издърпайте капачето на слота на SIM/SD, за да го отворите и да
имате достъп до него.
2. Поставете нано SIM картата в един от слотовете, предназначени за това, с информационния златен
чип надолу.

reset

Слот за SIM2

Слот за SIM1

Забележка:
∙∙ Ако искате да използвате повече от една SIM карти, повторете същата процедура за всяка
следваща.
∙∙ Преди да премахнете SIM картата, която е в SIM2 слота, е необходимо първо да премахнете
картата за памет, за да си осигурите по-лесен достъп до слота на SIM2 картата. Обърнете
внимание на механизма за слагане/изваждане на SIM 2.

Инсталиране на картата за памет
1. Използвайки върха на пръста си, издърпайте капачето на слота на SIM/SD, за да го отворите
и да имате достъп до него.
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Ключ на предпазителя на картата

2. Поставете микро SD картата в слота за картата за памет, с информационния златен чип надолу.

reset
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Забележка:
∙∙ За да извадите микро SD картата, издърпайте края на картата за памет, за да я извадите от
слота й.
∙∙ Не използвайте сила при изваждането на микро SD картата, тъй като това може да повреди
целостта на картата за памет или слота.

Зареждане на батерията
S60 има вградена батерия, за да заредите батерията:
1. Включете USB кабела, който се съдържа в аксесоарите към мобилния ви телефон, към
зарядното.
Забележка:
Използвайте единствено оригинални зарядни и кабели Cat®. Неоригиналните продукти могат
да повредят уреда или да доведат до експлозия на батериите.
2. Отворете капачето на USB входа. Включете USB кабела към USB входа на вашия телефон.
Забележка:
Не използвайте сила при включването на USB кабела.
Обърнете внимание на правилното позициониране на накрайника на кабела. Гаранцията не
покрива повреди, получени чрез неправилно позициониране на накрайника на кабела.

SOS

3. Включете USB към съответния щепсел и после включете към електрическото захранване.
4. Когато зареждането е приключило, извадете съединителния кабел от мобилното устройство
и после изключете зарядното от мрежата.

Важна информация за батерията
В случай, че батерията е изтощена до край, вашият мобилен телефон ще започне да зарежда
няколко минути след като включите зарядното към контакта. Оставете батерията да се зарежда
в продължение на няколко минути, като през това време телефонът е изключен. Едва след
това включете мобилния апарат. Възможно е през това време, съответното изображение за
зареждане на екрана да не се появи.
Времето, необходимо за зареждането на една батерия, зависи от температурата на околната
среда и от възрастта на батерията.
Когато нивото на батерията е ниско, телефонът алармира звуково за това и на екрана се
появява съответното съобщение. Когато нивото на батерията е критично ниско, вашият
телефон ще се изключи автоматично.
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Включване на вашия мобилен телефон
Включване на вашия мобилен телефон
Натиснете Бутона за включване ( ).
Когато зареждате вашия телефон за първи път, на екрана ще се появи начален екран.
Изберете желания от вас език и натиснете иконата Старт ( ), за да продължите с процеса по
конфигурирането.
Забележка:
Ако защитата чрез персоналния идентификационен номер (PIN) е активирана за вашата SIM
карта, тогава неговото въвеждане ще Ви бъде поискано преди да се появи началния екран. За
да завършите процеса на конфигуриране, ви е необходима безжична връзка Wi-Fi или мобилен
интернет.
Ще Ви бъде поискано да влезете във вашия съществуващ Google акаунт или да създадете нов
такъв, за завършване на конфигурационния процес.
Забележка:
Може да прескочите стъпката със създаването на акаунт или да го направите след това. Google
акаунтът ще ви бъде необходим само при употребата на някои услуги на Google, предложени
ви чрез вашия мобилен телефон.

Изключване на вашия мобилен телефон
1. Натиснете и задръжте бутона за Включване, за да отворите менюто с опции на телефона.
2. Натиснете бутона за Изключване.

Сензорен екран
Функции на сензорния екран
Докосване: Докоснете, използвайки върха на пръста си, за да изберете дейност, да потвърдите
избор или за да отворите приложение.
Докосни и задръж: Изберете икона чрез докосване и задръжте пръста си върху нея, докато
вашият мобилен телефон отреагира. Например, за да отворите менюто с опции на активния
екран, докоснете и задръжте, докато менюто се появи.
Приплъзване: Движете пръста си по екрана, вертикално или хоризонтално. Например,
приплъзнете наляво или надясно, за да видите, съответно, следваща или предишна снимка.
Влачене: Докоснете и задръжте желания от вас елемент с пръст. Влачете елемента до
желаната от вас част на екрана.
Можете да влачите икона, за да я преместите или да я изтриете.

Начален екран
След вписването ви или след включването на телефона, Началният Екран се активира.
Началният Екран е стартовата точка за достъп до всички опции в телефона ви. На него са
показани всички икони на приложенията, джаджите, команди за бърз достъп, както и други
функции. Можете да променяте Началния Екран чрез различни тапети както и да поставите там
всичко, което желаете.
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Върху началния екран има Стартова икона
Na domovské obrazovce je rovněž ikona pro zobrazení všech aplikací (
видите или стартирате инсталираните приложения (apps).

). Докоснете я, за да

Забележка:
Продължително задържане върху празно място на Началния Екран ще отвори бързия достъп
до Тапети, Джаджи и Настройки.

Заключване или отключване на екрана
Заключване на екрана
Когато мобилният ви телефон е активен и отключен, натиснете бутона Включване, за да
заключите екрана. Заключването на екрана не пречи на получаването на съобщения и
повиквания.
Ако оставите вашия мобилен телефон в покой за известно време, екранът автоматично ще се
заключи.

Отключване на екрана
Натиснете бутона за Включване, за да активирате екрана. Приплъзнете нагоре иконата за
заключване ( ), за да отключите екрана. Въведете схема или PIN код, ако е необходимо.
За да използвате функцията Камера директно през заключения екран, влачете иконата на
камерата ( ) нагоре, за да стартирате Приложението за Камерата.
За да използвате функцията Google Voice Search (гласово търсене) директно през заключения
екран, влачете иконата за гласово търсене ( ) нагоре, за да стартирате приложението Google
Voice Search App.
Забележка:
Ако сте задали заключване на екрана, ще ви бъде напомнено първо да отключите екрана.
За повече информация, моля прочетете “Как да предпазим телефона си чрез заключване на
екрана” на страница 39.
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Дисплей
Оформление на дисплея
Известия и информация за настоящото състояние
Лентата за настоящото състояние се намира в най-горната част на екрана. Тя показва иконки
за известия, като например пропуснато повикване или получени съобщения (в лявата й част)
и иконки за състоянието на телефона, като например състоянието на батерията (в дясната й
част), както и актуално време.

Икона за известие

Икони за настоящо състояние

Икони за състояние
Свързан към 4G мобилна мрежа

Няма сигнал

Свързан към LTE мобилна мрежа

Режим на вибрация

Свързан към 3G мобилна мрежа

Местоположението е намерено

Свързан към GPRS мобилна мрежа

Батерията е заредена

Свързан към EDGE мобилна мрежа

Батерията се зарежда

Свързан към HSDPA мобилна мрежа

FM Радиото е включено

Свързан към HSDPA+ мобилна
мрежа

Самолетен режим

Роуминг

Свързан към Wi-Fi мрежа

Сила на сигнала на мобилната
мрежа

Свързан към Bluetooth устройство

Икони за известия
Ново email съобщение

Пропуснато повикване

Алармата е настроена

Високоговорителят е активиран

Предстоящо събитие

Микрофонът на телефона е
заглушен

Синхронизиране на данни

Изтегляне на данни

Проблем при вписването или
синхронизирането

Телефонът е свързан чрез USB
кабел

Направен е скрийшот (снимка на
екрана)

Ново текстово съобщение

Включени са слушалки
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Панел за известията
Мобилният ви телефон ще ви уведоми, когато получите ново съобщение или покана за
посещение на събитие. Панелът за известията ви уведомява и за аларми и настройки.
Отворете панела за известията, за да видите оператора на безжичната мрежа или за да
видите съобщение, напомняне или известие за събитие.

Отваряне на панела с известия
1. Когато в лентата за известията се появи нова икона за известие, докоснете и приплъзнете
надолу, за да отворите панела с известията.
2. Докоснете желаното известие, за да отворите съответното приложение.

Затваряне на панела с известия
За да затворите дадено известие (без въобще да го отваряте), докоснете го и приплъзнете
вляво или вдясно по екрана.
За да затворите панела с известията, плъзнете долната му част нагоре.

Икони за бърз достъп
Добавяне на нов елемент на екрана
1. От Началния екран, докоснете

, за да се покажат всички приложения.

2. За да добавите елемент, влачете иконата му до желаното от вас място върху Началния
екран.

Преместване на елемент върху екрана
1. Докоснете и задръжте иконата на желания елемент, докато той се увеличи.
2. Без да вдигате пръста си, влачете иконата на желаното от вас място върху екрана и тогава
вдигнете пръста си.
Забележка:
Уверете се, че има достатъчно свободно място за новата икона върху Началния екран.

Премахване на елемент от екрана
1. Докоснете и задръжте иконата на желания елемент, докато той се увеличи.
2. Без да вдигате пръста си, влачете елемента до Премахни. Тогава вдигнете пръста си, за да
се премахне елемента от Началния екран.
3. Можете също да деинсталирате приложения, следвайки стъпките 1 и 2, влачейки желаното
приложение до Деинсталирам в горната част на екрана.
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Джаджи
Джаджите ви помагат да се запознаете накратко с едно приложение или да го използвате.
Можете да позиционирате джаджите върху Началния екран като иконки или визуализирани
прозорци. Няколко джаджи са инсталирани на вашия телефон предварително. Повече джаджи
може да свалите от Google Play.

Добавяне на джаджи
1. От Началния екран, докоснете и задръжте Началния екран.
2. Докоснете ДЖАДЖИ, за да се покажат наличните такива.
3. За да добавите елемент, влачете избраната джаджа до желаното от вас място върху
Началния екран.

Премахване на джаджа
1. Докоснете и задръжте иконата на джаджата върху Началния екран, докато тя се увеличи.
2. Без да вдигате пръста си, влачете елемента до Премахни. Тогава вдигнете пръста си, за да
се премахне елемента от Началния екран.

Папки
Създаване на папка
Влачете иконата на приложението или елемента и го пуснете в момента, в който се намира
върху други приложения.

Преименуване на папка
1. Докоснете желаната папка, за да я отворите.
2. В лентата с наименованието на папката, напишете новото й име.
3. Когато приключите, натиснете бутона Назад.

Тапети
Смяна на тапет
1. От Началния екран, докоснете и задръжте Началния екран.
2. Докоснете ТАПЕТИ.
3. Разгледайте наличните варианти и изберете желания от вас.
4. Докоснете Избери тапет, за да изберете желания от вас тапет за Началния екран.

Ръководство на потребителя на смартфон Cat® S60
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Прехвърляне на медийни елементи от и към вашия
мобилен телефон
Прехвърлете всички ваши любими снимки и музика от вашия телефон и PC чрез режима Media
Device MTP.
1. Свържете вашия мобилен телефон с вашия компютър чрез USB кабел.
2. Отворете панела за известията чрез приплъзване надолу и там ще намерите опцията за
връзка чрез USB. Тогава докоснете Прехвърляне на папки, за да активирате режима MTP.
3. Вашият телефон ще е отбелязан като подвижно устройство, ще са отбелязани също
Вътрешната памет на телефона и микро SD картата, ако тя е налична. Копирайте желаните
папки в телефона си.
Забележка:
Ако използвате MAC, ще се наложи да свалите драйвери от: http://www.android.com/filetransfer/

Използване на самолетен режим
На някои места се изисква изключването на безжичните връзки на вашия телефон. Вместо да
изключвате вашия телефон, може просто да го настроите на Самолетен режим.
1. Натиснете и задръжте бутона за Включване.
2. Докоснете Самолетен режим в опциите на менюто.
Или използвайте приложението за Настройки, отидете в менюто на Още и там приплъзнете
бутона на Самолетния режим надясно, за да активирате функцията му (
).
Достъп до Самолетния режим имате и от Началния екран чрез приплъзване надолу на лентата
с известията.
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Телефон
Съществуват няколко начина за осъществяване на телефонно повикване. Вие можете просто
да наберете един номер, да го изберете от списъка с контактите си, от Уеб страница или от
документ, съдържащ телефонния номер. В момент, в който вие говорите, можете да отговорите
на входящо повикване или да го оставите да се запише в гласовата поща. Имате също и
възможността да създадете конферентен разговор с няколко участника.
Забележка:
Свържете се с вашия мобилен оператор, за да разберете дали вашата програма поддържа
конферентни разговори и колко участници може да добавите.

Осъществяване на повикване
За да осъществите повикване, може да използвате съответното приложение на Телефона, или
да изберете номер от Контакти или от списъка с Повиквания.
По време на повикване, можете да докоснете бутона за Меню, за да се върнете на Началния
екран и да използвате други функции. За да се върнете към повикването, приплъзнете лентата
с известия надолу и докоснете Текущ разговор.

Осъществяване на повикване чрез цифровата клавиатура
1. От Началния екран, натиснете
клавиатура.

. После натиснете

, за да се покаже цифровата

2. Докоснете съответните цифри, за да въведете телефонния номер.
Полезен съвет: Вашият мобилен телефон поддържа услугата SmartDial, която му позволява
да търси съответствия из вашите контакти и да ви показва списък с тях в момента, в който
вие започнете да набирате. Затворете цифровата клавиатура, за да разгледате наличните
съвпадения.
3. След въвеждане на номера или избиране на контакта, докоснете

.

Осъществяване на повикване чрез списъка с контакти
1. От Началния екран, докоснете
> Контакти ( ), за да се покаже списъка с контакти.
Ако сте в приложението на цифровата клавиатура, докоснете
, за да се отвори списъка с
контакти.
2. Докоснете желания от вас контакт в списъка.
3. Докоснете телефонния номер, за да осъществите повикване с желания от вас контакт.

Осъществяване на повикване чрез приложението последни
повиквания
1. Докоснете
> Телефон ( ) >
бутон. Ще се отвори списък с последните повиквания.
Ако не откривате желания от вас контакт, докоснете Преглед на целия регистър на
повикванията, за да се отвори пълният регистър на повикванията.
2. Докоснете контакта в списъка и после докоснете

, за да осъществите повикването.
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Приемане и отхвърляне на повикване
Когато вашият телефон е в режим приемане на повикване, на екрана се появява
идентификацията на повикващия ви, заедно с всяка друга информация, която вие сте въвели
за него в Контакти.
• За да приемете повикването, докоснете

и го приплъзнете надясно (

).

• За да отхвърлите повикването, докоснете
и го приплъзнете наляво (
).
• За да отхвърлите входящо повикване със съобщение, докоснете
, приплъзнете го нагоре (
) и изберете едно от наличните готови съобщения, или пък докоснете Напишете съобщение
по ваш избор... за да създадете вашето съобщение.
Забележка:
При докосване на

, то изчезва от екрана.

Прекратяване на повикване
По време на повикването, натиснете

, за да го прекратите.

Други опции по време на повикване
Осъществяване на конферентно повикване
Ако получите входящо повикване в момент, в който вие вече сте в режим на повикване, можете
да свържете двете повиквания в едно. Тази опция се нарича конферентно повикване. Имате
също и възможността да създадете конферентен разговор с няколко участника.
Забележка:
Свържете се с вашия мобилен оператор, за да разберете дали вашата програма поддържа
конферентни разговори и колко участници може да добавите.
1. За да създадете конферентно повикване, въведете номера на първия участник в
, за да осъществите повикването.
повикването и докоснете
2. Докато сте в режим на първото повикване, докоснете и въведете телефонния номер на
втория участник, който искате да добавите към повикването.
3. Докоснете
, или изберете някой от вашия списък с обаждания или от Контакти. Първото
повикване автоматично се поставя в режим на изчакване.
4. След свързването ви с второто повикване, докоснете
5. Ако желаете да добавите повече участници, докоснете

.
и повторете стъпки 2 и 4.

6. Ако желаете да прекратите конферентния разговор и да прекратите всички повиквания,
докоснете
.

Превключване между повикванията
Ако получите входящо повикване в момент, в който вие вече сте в режим на повикване, можете
да превключвате между двете повиквания.
1. Когато сте в режим на две повиквания, докоснете долния ляв ъгъл на екрана, за да видите
името и телефонния номер на контакта.
2. Текущото повикване се поставя в режим на изчакване, а вие сте пренасочени към второто
повикване.
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Контакти
Приложението Контакти ви дава възможност да съхранявате и да работите с информация, като
телефонни номера и адреси на вашите контакти. Запазването на информацията за контакта в
телефона ви, ви дава бърз достъп до хората, с които желаете да комуникирате.

Отваряне на приложението контакти
Ако телефонът ви е нов и все още нямате добавени контакти, приложението Контакти ще ви
покаже съобщение, напътстващо ви относно как да започнете да добавяте контакти в новия си
мобилен телефон.
За да отворите приложението, направете едно от долупосочените:
• Докоснете първо
, а след това Контакти (
да видите списъка с контакти.

. Докоснете бутона ВСИЧКИ КОНТАКТИ, за

• Докоснете
на Началния екран, после докоснете
, за да видите списъка с контакти.
Всички ваши контакти са показани по азбучен ред. Можете да ги разгледате чрез приплъзване
надолу.

Копиране на контакти
Можете да копирате контакти от SIM картата или от вътрешната памет.
1. В списъка с контакти, докоснете

> Импортиране/експортиране.

2. Следвайте долупосочените стъпки:
• За да добавите контакти от SIM картата:
Докоснете Работа с контактите от SIM картата >
добавите всички контакти.

> Импортиране на всички, за да

• За да внесете контакти от вътрешната памет:
Докоснете Импортиране от .vcf file. Изберете мястото, където желаете да добавите
контактите и докоснете *.vcf file, за да ги импортирате.

Архивиране на контакти
Можете да копирате контакти в SIM картата или във вътрешната памет.
1. В списъка с контакти, докоснете

> Импортиране/експортиране.

2. Следвайте долупосочените стъпки:
• За да експортирате контакти от SIM картата:
Докоснете Експортиране от SIM картата, за да копирате всички контакти.
• За да изнесете контакти от вътрешната памет:
Докоснете Експортиране от .vcf file. Изберете мястото, където желаете да запазите
контактите и докоснете ЗАПАЗИ.

Добавяне на контакт
1. В списъка с контакти, докоснете

, за да добавите нов контакт.

2. Въведете името на контакта, а също и всяка друга информация, като например телефонен
номер или адрес.
3. Когато сте въвели цялата желана информация, докоснете

, за да я запазите.

Ръководство на потребителя на смартфон Cat® S60
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Добавяне на контакт във фаворити
1. Докоснете контакта, който желаете да добавите към Фаворити.
2. Докоснете символа
, който се намира непосредствено до името на контакта и неговият
цвят ще се промени в бял ( ).

Търсене на контакт
1. В списъка с контакти, докоснете

, за да намерите даден контакт.

2. Въведете името на контакта, който търсите. Докато въвеждате първите символи на търсения
контакт, в лентата на търсачката ще се появят контакти с подобни имена.

Редактиране на контакт
Информацията, въведена и запазена от вас за даден контакт, може да бъде променена по
всяко време.
1. В списъка с контакти, докоснете този, чийто детайли искате да промените.
2. Докоснете

.

3. След извършването на желаните промени в информацията за контакта, докоснете
. За
да отмените всички промени, направени в информацията на контакта, натиснете бутона за
Назад.

Комуникиране с вашите контакти
От бутоните Всички контакти или Фаворити, лесно и бързо можете да осъществите повикване
или да изпратите текстово (SMS) или мултимедийно съобщение (MMS) на предварително
въведения номер на контакта. За да видите списък с всички налични методи за общуване с
даден контакт, отворете подробности. Това подразделение на приложенията ви показва как да
комуникирате с даден контакт, когато отворите списъка с контакти.

Комуникиране с вашите контакти
1. В списъка с контакти докоснете този, с който искате да комуникирате.
2. От информацията, дадена за даден контакт, може да изберете между:
• Докоснете телефонния номер, за да осъществите повикване.
• Докоснете

, за да изпратите съобщение.

Изтриване на контакт
1. В списъка с контакти, докоснете този, който искате да изтриете.
2. Докоснете

> Изтриване.

3. Докоснете OK, за да потвърдите, че желаете да изтриете контакта.
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Използване на клавиатурата на екрана
Показване на панела на клавиатурата
За да въведете текст, използвайте клавиатурата на екрана. Някои приложения автоматично
отварят клавиатурата.
При други, трябва да докоснете мястото с текстовия панел, за да активирате клавиатурата.
За да активирате клавиатурата, докоснете мястото, където желаете да въведете текст.
Докоснете бутона Назад, за да премахнете клавиатурата.

Използване на завъртането на клавиатурата
Ако намирате първоначалното състояние на клавиатурата за некомфортно, обърнете вашия
мобилен телефон в хоризонтална позиция. Екранът ще покаже клавиатурата в обърната
позиция, осигуряваща ви по-широко клавиатурно оформление.

Персонализиране на настройките на клавиатурата
1. Докоснете

> Настройки (

) > Език & въвеждане.

2. Следвайте долупосочените стъпки:
• Докоснете Google Клавиатура, за да конфигурирате настройките на Google клавиатурата.
• Докоснете Google гласово типизиране, за да конфигурирате настройките на Google
гласовото типизиране.

Wi-Fi
За да използвате Wi-Fi на вашия мобилен телефон, трябва да имате достъп до носител на
безжична връзка (хотспот). Препятствия, блокиращи Wi-Fi сигнала, ще намалят силата му.

Включване на Wi-Fi и свързване към безжична мрежа
1. Докоснете

> Настройки (

).

2. В приложението Безжични & мрежи, докоснете Wi-Fi и приплъзнете надясно
(
), за да активирате тази функция.
3. Ще се появи списък с наличните Wi-Fi мрежи. Изберете Wi-Fi мрежа, към която желаете да се
свържете.
4. Ако изберете отворена мрежа, ще се свържете към нея автоматично. Ако изберете защитена
мрежа и се свързвате към нея за пръв път, трябва да въведете паролата и после да
докоснете СВЪРЖИ.
Забележка:
Ако желаете да се свържете към защитена мрежа, която сте използвали и друг път, няма да
ви бъде изискана парола, освен ако не сте нулирали мобилния си телефон, или в случай, че
паролата е сменена.
Полезен съвет: В приложението настройки на Wi-Fi, докоснете
добавите нова Wi-Fi мрежа.

> Добави мрежа, за да

Ръководство на потребителя на смартфон Cat® S60
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SMS и MMS
Отваряне на съобщение
За да отворите приложението, направете едно от долупосочените:
• Докоснете

върху Началния екран.

• Докоснете

> Съобщения (

).

Създаване и изпращане на текстово съобщение
Отваря се прозорец, в който можете да създадете ново съобщение или да отворите връзка към
текущо такова.
, за да създадете ново текстово или мултимедийно съобщение, или докоснете
1. Докоснете
текуща кореспонденция, за да я отворите.
2. В полето До, въведете телефонен номер. Когато започнете да въвеждате телефонния
номер, приложението ще ви предложи други такива, сходни с търсения номер. Можете да
изберете предложен от приложението получател или да продължите да въвеждате желания
телефонен номер.
3. Докоснете текстовото поле, за да започнете да въвеждате вашето съобщение.
Ако докоснете бутона Назад, докато създавате съобщение, тогава то ще бъде запаметено в
папката чернови. Докоснете съобщението, за да продължите съставянето му.
4. Когато сте приключили, докоснете

.

Забележка:
Получените отговори към това съобщение ще бъдат в неговия прозорец. Когато разглеждате
или изпращате допълнителни съобщения, се създава текуща комуникация на съобщенията.

Създаване и изпращане на мултимедийно съобщение
1. Върху екрана със съобщения, докоснете

.

2. Въведете телефонен номер в полето До и докоснете
списъка с КОНТАКТИ.

, за да добавите телефонен номер от

3. Докоснете текстовото поле, за да започнете да въвеждате вашето съобщение.
4. Докоснете

> Добавяне на тема, за да добавите тема на съобщението.

5. Въведете тема.
В момента вашият телефон се намира в режим за мултимедийно съобщение.
6. Докоснете

и изберете вида медиен файл, който искате да прикрепите към съобщението.

7. Когато сте приключили, докоснете
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Отваряне и отговаряне на съобщение
1. В списъка със съобщения, докоснете желаното текстово или мултимедийно съобщение, за
да го отворите.
2. Докоснете текстовото поле, за да започнете да въвеждате вашето съобщение.
3. Докоснете

.

Персонализиране на настройките за съобщения
В списъка със съобщения, докоснете
съобщения. Изберете от:

> Настройки, за да персонализирате настройките за

• SMS Активиран: Уточнете приложението за SMS под подразбиране.
• Изтриване на стари съобщения: Сложете отметка в квадратчето, за да активирате
изтриването на стари съобщения, когато се достигне лимита за това.
• Лимит на текстовите съобщения: Изберете лимита за текстово съобщение в един разговор.
• Лимит на мултимедийните съобщения: Изберете лимита за MMS съобщение в един разговор.
• Отчети за доставка за SIM1/SIM2: Сложете отметка в квадратчето, за да изискате отчет за
доставка за всяко съобщение, което сте изпратили от SIM картата(ите).
• Шаблонни съобщения: Редактирайте шаблонното съобщение.
• Управление на съобщенията в картата SIM1: Управление на съобщенията в картата SIM1.
• SMS период на валидност за SIM1/SIM2: Изберете периода на валидност на SMS за SIM
картата(ите).
• SMS подпис: Сложете отметка в квадратчето, за да включите вашия персонализиран подпис
във всяко съобщение, което изпращате от SIM картата(ите).
• Редактиране на SMS подписа: Редактиране на вашия персонализиран подпис.
• Съобщение в група: Сложете отметка в квадратчето, за да използвате MMS при изпращането
на единично съобщение, в случаите когато получателите са повече от един.
• Отчети за доставка: Сложете отметка в квадратчето, за да изискате отчет за доставка за
всяко съобщение, което изпращате.
• Писмени отчети: Сложете отметка в квадратчето, за да изискате писмен отчет за доставка за
всяко съобщение, което изпращате.
• Автоматично възстановяване: Сложете отметка в квадратчето, за да активирате
автоматичното възстановяване на съобщенията.
• Автоматично възстановяване по време на роуминг: Сложете отметка в квадратчето, за да
активирате автоматичното възстановяване на съобщенията по време на роуминг.
• MMS период на валидност за SIM1/SIM2: Изберете периода на валидност на MMS за SIM
картата(ите).
• Известия: Сложете отметка в квадратчето, за да активирате появата на известие за ново
съобщение на лентата за текущия статус.
• Звук: Изберете мелодия за сигнализиране на получаването на ново съобщение.
• Вибрация: Сложете отметка в квадратчето, за да активирате вибрирането на мобилния
апарат при получаването на ново съобщение.
• Задайте SIM1/SIM2 smsc номер: Задайте SMSC номера за SIM картата(ите).
• Активиране на услугата WAP PUSH: Сложете отметка в квадратчето, за да активирате
получаването на съобщения от тази услуга.

Ръководство на потребителя на смартфон Cat® S60
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Bluetooth
Вашият мобилен телефон е снабден с Bluetooth, което го прави способен да установява
безжични връзки с други Bluetooth устройства, така че вие да можете да споделяте файлове
с вашите приятели, да говорите хендсфри, използвайки слушалките за Bluetooth, както и да
прехвърляте снимки от вашия телефон на вашия PC.
Ако използвате Bluetooth, имайте в предвид, че вашите Bluetooth устройства трябва да се
намират на разстояние не повече от 10 метра едно от друго. Имайте в предвид, че препятствия
като стени или друго електронно оборудване може да могат да предизвикат смущения в
Bluetooth сигналите.

Включване на Bluetooth
1. Докоснете

> Настройки (

).

2. В приложението Безжични & мрежи, докоснете Bluetooth и приплъзнете надясно (
да активирате тази функция.

), за

Когато приложението Bluetooth е активирано, иконата за Bluetooth се появява в лентата с
известия.

Сдвояване и свързване на Bluetooth устройство
Bluetooth ви позволява да извършвате следното:
• Да използвате вашето Bluetooth хендсфри устройство.
• Да използвате слушалките за Bluetooth.
• Да контролирате съдържанието на плейлиста за слушалките Bluetooth от разстояние.
Преди да използвате вашия Bluetooth, трябва да сдвоите вашия мобилен апарат с другото
Bluetooth устройство, както следва:
1. Уверете се, че Bluetooth приложението на вашия мобилен телефон е активирано.
2. Вашият мобилен телефон ще започне да търси за други налични Bluetooth устройства в
указания обхват (или докоснете > Обновяване).
3. Докоснете устройството, с което искате да сдвоите вашия мобилен телефон.
4. Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите свързването.
Забележка:
След като сдвояването е извършено един път с определено Bluetooth устройство, за всяко
следващо сдвояване няма да ви се налага да въвеждате парола.

Изпращане на файлове през Bluetooth
С Bluetooth, можете да споделяте снимки, видеоклипове или музикални файлове с вашето
семейство и приятели.
За да изпращате файлове през Bluetooth, следвайте посочените стъпки:
1. Докоснете файла, който желаете да изпратите.
2. Докоснете
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> Bluetooth, и тогава изберете устройство за сдвояване.
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Прекратяване на връзката или сдвояването на Bluetooth
устройство
1. Докоснете

> Настройки (

).

2. В приложението Безжични & мрежи, докоснете Bluetooth.
3. В опциите за свързано устройство, докоснете
потвърдите прекратяването на връзката.

и после докоснете ЗАБРАВИ, за да

Правене на снимки и записване на
видеоклипове
Камерата е комбинация от фотоапарат и видеокамера, която може да се използва за да
снимате и да споделяте снимки и видеоклипове.

Включване на камерата
За да отворите приложението, направете едно от долупосочените:
• Докоснете

върху Началния екран.

• Докоснете

> Fotoaparát (

).

Докоснете бутона Назад или Меню, за да затворите приложението на камерата.

Заснемане на снимка
1. Докоснете
> Камера ( ).
По подразбиране, приложението е настроено в режим за фотоапарат. Ако това не е така,
докоснете и изберете
, за да се прехвърлите в режим за Снимка.
Забележка:
За да се прехвърлите от предната камера на 13MP камера, докоснете респективно

и

.

2. Създайте вашата снимка в рамките на екрана за снимане.
• Докоснете екрана в точката, върху която искате да фокусирате.
• Чрез едновременно приплъзване с два пръста, увеличете или смалете желания обект.
• Докоснете
3. Докоснете

, за да промените настройките на камерата.
, за да заснемете вашата снимка.

Забележка:
Когато използвате приложението Камера, можете да заснемате вашите снимки чрез натискане
на бутоните Увеличаване на звука и Намаляване на звука.

Разглеждане вашите снимки
За да разгледате вашите снимки, можете да постъпите по един от следните начини:
• Когато сте в режим на снимане на екрана, докоснете миниатюрното копие на последната
.
направена снимка, което се намира точно до
Забележка:
За да се върнете към Камера режим, натиснете бутонът Назад или приплъзнете наляво, за
да се появи отново екранът за снимане.
• Докоснете

> Снимки (

), за да разгледате всички снимки и видеоклипове.
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Редактиране и споделяне на вашите снимки
Докато разглеждате вашите снимки, вие разполагате със следните опции:
• Редактиране: Докоснете
разнообразие от опции.

и редактирайте вашите снимки, с помощта на голямото

• Споделяне: Докоснете
на вашия телефон.
• Изтриване: Докоснете

и споделете вашите снимки чрез различните приложения, налични
и изтрийте снимки, които вече не са ви нужни.

Заснемане на видеоклип
1. Докоснете

> Камера (

2. Докоснете

и изберете

).
, за да се прехвърлите в режим за Заснемане на видеоклип.

Забележка:
За да се прехвърлите от предната камера на 13MP камера, докоснете респективно
3. Докоснете

и

.

, за да започнете да записвате.

4. Докато записвате, имате следните опции:
• Чрез едновременно приплъзване с два пръста, увеличете или смалете желания обект.
• Докоснете , за да поставите видеото на пауза. За да продължите снимането, докоснете .
• Докоснете екрана, за да направите снимка.
5. Докоснете

, за да преустановите снимането на видеоклип.

Разглеждане на видеоклипове
След записването на видеоклип, докоснете миниатюрното копие на последното направено
такова, което се намира точно до
. Докоснете
, за да пуснете видеоклипа.

Заснемане на панорамна снимка
1. Докоснете

> Камера (

2. Докоснете

и изберете

3. Докоснете

).
, за да се прехвърлите в режим за Панорама.

, за да започнете да снимате.

4. Определете посоката. Тогава бавно обърнете мобилното устройство към желаната от вас
посока (вляво или вдясно).
5. Когато ръководството за снимане достигне крайната си точка, тогава снимането приключва.
За да преустановите снимането ръчно, докоснете
.
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Използване на снимките
Приложението Снимки може автоматично да търси снимки и видеоклипове, запазени на
вашата карта за памет. Изберете желания албум/папка и го пуснете на слайд шоу или изберете
елементи, които да споделите чрез други приложения.

Отваряне на снимки
Докоснете
> Снимки ( ), за да отворите приложението. Приложението Снимки
класифицира вашите снимки и видеоклипове по мястото, където те се съхраняват и складира
тези файлове в папки. Докоснете дадена папка, за да видите снимките или видеоклиповете,
които се съдържат в нея.

Разглеждане на снимки
1. В приложението Снимки, докоснете папката, която съдържа снимките, които желаете да
прегледате.
2. Докоснете снимката, за да я видите в режим на пълен екран. Когато разглеждате снимки в
режим на цял екран, приплъзвайте наляво или надясно, за да видите съответно, следваща
или предишна снимка.
3. За да увеличите изображението, раздалечете два от пръстите си върху точката на екрана,
която желаете да увеличите. В режим на увеличаване или намаляване, приплъзвайте пръста
си нагоре или надолу и наляво или надясно.
Полезен съвет: Режимът за разглеждане на снимки поддържа функцията за автоматична
ротация. Когато завъртате вашия мобилен телефон, снимката се нагажда към ротацията.

Изрязване на изображение в снимка
1. Когато преглеждате една снимка, докоснете

>

.

2. Докоснете Изрязване и използвайте изрязващия инструмент, за да изберете мястото от
снимката, което желаете да изрежете.
• Влачете изрязващия инструмент от вътрешната му страна, за да го движите.
• Влачете крайната част или ъгъла на изрязващия инструмент, за да преоразмерите
изображението.
3. Докоснете

> ЗАПАЗИ, за да запазите изрязаната снимка.

• За да се откажете от промените, натиснете бутона Назад и докоснете ОТКАЖИ.
Полезен съвет: Друг начин да се откажете от промените е като докоснете
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Употреба на термалната камера
Забележка:
Посочената на Cat S60 температура винаги е изчислена приблизително и не трябва да се
приема като абсолютно точна.
Посочената температура бива повлияна от много фактори, особено спектърът на излъчване
на наблюдавания обект, както и разстоянието до него. Температурата може да бъде повлияна
от частта на деня, в която е измерена, от метеорологичните условия, или от други топли или
студени предмети в близост, които могат да рефлектират върху желания обект.

Включване на термалната камерата
За да отворите приложението, направете едно от долупосочените:
• Докоснете

върху Началния екран.

• Докоснете

> MyFLIR (

).

Докоснете бутона Назад или Меню, за да затворите приложението на камерата.

Заснемане на снимка
> MyFLIR (

1. Докоснете

).

По подразбиране, приложението е настроено в режим за Снимка. Ако това не е така,
докоснете
и изберете
, за да се прехвърлите в режим за Снимка.
2. Създайте вашата снимка в рамките на екрана за снимане.
• Докоснете

, за да промените палитрата на цветовете.

• Докоснете

, за да промените настройките на камерата.

• Докоснете

, за да добавите режим на спот измерване.

• Докоснете

, за да калибрирате ръчно.
, за да заснемете вашата снимка.

3. Докоснете

Заснемане на видеоклип
1. Докоснете

> MyFLIR (

).

2. Докоснете

и изберете

, за да се прехвърлите в режим за Заснемане на видеоклип.

3. Докоснете
докоснете

, за да започнете да записвате. За да преустановите записването на клипа,
.

Заснемане на панорамна снимка
1. Докоснете

> MyFLIR (

).

2. Докоснете

и изберете

, за да се прехвърлите в режим за Панорама.

3. Докоснете

, за да започнете да снимате.

4. Определете посоката. Тогава бавно обърнете мобилното устройство към желаната от вас
посока (вляво или вдясно).
5. Когато ръководството за снимане достигне крайната си точка, тогава снимането приключва.
За да преустановите снимането ръчно, докоснете .
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Създаване на Таймлапс видеоклип
1. Докоснете

> MyFLIR (

).

2. Докоснете

и изберете

, за да се прехвърлите в режим за Таймлапс.

3. Докоснете , за да отворите менюто за настройките на Таймлапс. След това
конфигурирайте необходимите настройки.
4. Докоснете
докоснете

, за да започнете да записвате. За да преустановите записването на клипа,
.

Разглеждане на вашите записани снимки или видеоклипове
За да отворите последната направена снимка или видеоклип, докоснете миниатюрното й копие
в долната дясна част на екрана.
• Докоснете

, за да превключите на изглед Библиотека.

• Приплъзнете наляво или надясно, за да разгледате предишен или следващ файл.
• Докоснете

, за да пуснете видеоклипа.

, за да промените
• Докоснете , за да редактирате изображението. Тогава докоснете
режима на обхват или докоснете , за да смените палитрата на цветовете. Когато
приключите, натиснете , за да запишете промените.
и споделете избраните от вас файлове чрез различните приложения, налични
• Докоснете
във вашия телефон.
• Докоснете , за да изтриете избрания файл. Тогава докоснете ОК за потвърждаване на
изтриването.
• Докоснете , за да видите подробна информация за записания файл, включително датата,
времето, палитрата на цветовете, температурата, спектърът на излъчване и мястото.
• Докоснете
, за да стартирате FLIR Инструментите, които могат да се използват за
преглеждане и редактиране на изображения. Ако това приложение не е инсталирано,
автоматично ще се отвори Google Play Store, за да позволи на потребителя да свали FLIR
Инструменти за Мобилно приложение.

РЕГУЛИРАНЕ
Термалната камера е снабдена с механичен затвор, вътре в самата нея, който периодично се
активира и й позволява да калибрира и да презарежда изображението.
Когато тази функция се активира, изображението ще замръзне на екрана за кратко.
Целта на този затвор е да подобри качеството на изображението. S60 изпълнява
авторегулирането на периодична основа. Забележете, че когато Спот Меренето е активирано,
авторегулирането ще започне да става на по-чести интервали.

Ръководство на потребителя на смартфон Cat® S60
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Насладете се на музиката
Можете да прехвърляте музикални файлове от вашия PC към микро SD картата или към
паметта на телефона, за да можете да слушате музика на вашия мобилен телефон.

Копиране на музика върху микро SD картата
1. Свържете вашия телефон към компютъра чрез USB кабела и поставете микро SD картата.
2. Намерете и отворете USB носителя на PC .
3. Създайте папка в главната директория на микро SD картата (например, Музика).
4. Копирайте музиката от вашия компютър в папката, която сте създали.
5. След като свършите с копирането на музиката, затворете и извадете носителя от вашия
PC, както е описано в операционната му система, за да можете по безопасен начин, да
прекъснете връзката между мобилния си телефон и PC.

Отваряне на музика в Google Play
За да отворите медийната библиотека, докоснете
> Пусни Музика ( ) > докоснете
> Моята
избраното квадратче на музикалната категория в горната лява част на екрана
Библиотека. Там се съдържат пет елемента: ПЛЕЙЛИСТИ, ЖАНРОВЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛИ,
АЛБУМИ, и ПЕСНИ.

Възпроизвеждане на музика
1. Докоснете една от категориите на екрана на музикалната библиотека.
2. Докоснете песента, която искате да възпроизведете.
Полезен съвет: Докато слушате музика, натиснете бутона Назад, ако желаете да използвате
друго приложение. През това време музиката продължава да се възпроизвежда. За да се
върнете към опциите на режим Музика, отворете панела с известията и докоснете песента.

Добавяне на музика към плейлиста
1. Докоснете една от категориите на екрана на музикалната библиотека.
2. Докоснете , намиращо се до песента, която искате да добавите към плейлистата. После
докоснете Добави към плейлист в опциите на менюто.
3. Изберете плейлист или докоснете НОВ плейлист, за да добавите песента към вече
съществуващ плейлист.

Възпроизвеждане на плейлист
1. Докоснете плейлисти върху екрана на музикалната библиотека.
2. Докоснете желания от вас плейлист.
3. Докоснете песента, която искате да възпроизведете.
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Слушане на FM радио
FM Радио ви позволява да слушате FM радио станции на вашия мобилен телефон. Свържете
слушалките първо към аудио жака на телефона, преди да отворите приложението.
Докоснете

> FM Радио (

), за да стартирате приложението.

Настройване на FM радио
Забележка:
За да намерите всички ваши любими станции, уверете се, че сте настроили правилно
честотния обхват на вълните. За да промените обхвата, докоснете > Настройки >Обхват на
вълните разгледайте списъка и изберете вашия Обхват.
Изберете от следните опции:
• За да изберете радио станция, която да слушате, докоснете

или

.

• За да намерите ръчно някоя честота, завъртете копчето за избиране на станция.
• За да добавите настояща радио станция към списъка с вашите Фаворити, докоснете и
задръжте
(в долната част на екрана). Тази станция ще се появи в панела на списъка с
Фаворити.
• За да заглушите FM радиото, докоснете

.

• За да видите всички налични станции, докоснете
сканирането приключи, докоснете
• За да изключите радиото, докоснете
приложението.

> Сканирай > Всички Станции. Когато

> Всички Станции.
, и натиснете бутона Назад, за да излезете от

Записване на FM радио
За да запишете от радиото, направете следното:
• За да започнете да записвате, докоснете
• За да преустановите записването, докоснете
файл се запазва автоматично.

или докоснете

> Започни запис.

или докоснете

> Спри запис. Записаният
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Google услуги
За да използвате Gmail™, Google™ Calendar, и други Google Apps™, трябва да се впишете в
някой Google акаунт. За да сваляте приложения от Google Play™, също ще ви бъде изискано да
се впишете в Google акаунт.

Създаване на акаунт в Google
Ако не сте използвали опцията за създаване на Google акаунт по време на първоначалните
настройки, можете да направите това сега:
1. Докоснете

> Настройки (

).

2. Докоснете Акаунти > Добави акаунт.
3. За да създадете Google акаунт, докоснете Google, и после следвайте инструкциите на
екрана.

Употреба на Gmail
При първоначалните настройки на вашия телефон, може би сте избрали да използвате
съществуващ Gmail акаунт или сте създали нов такъв. При първоначалното отваряне на
приложението Gmail на вашия телефон, Входящата ви кутия ще съдържа съобщенията от
вашия Gmail акаунт в мрежата.

Отваряне на Gmail
Докоснете
> Gmail ( ). Ще се появи списък с вашите Входящи съобщения. Всички имейли,
които решите да запазите на вашия мобилен телефон, ще бъдат прехвърляни в папката
Входяща кутия.

Превключване между акаунти
За да превключите на друг имейл акаунт, докоснете квадратчето за избиране на акаунт в
горната лява част на екрана, и докоснете акаунта, който искате да прегледате.

Създаване и изпращане на Email
1. Върху екрана на Входящата ви кутия, докоснете

.

2. Въведете имейла на получателя на съобщението в полето До.
• Ако изпращате имейла до няколко получателя, разделете техните имейл адреси със
запетая.
• Ако желаете да изпратите CC или BCC на други получатели, докоснете
, за да се появят
полетата Add Cc/Bcc.
3. Въведете темата на имейла и създайте вашето съобщение.
Ако искате да изпратите снимка като прикачен файл, докоснете
която желаете да прикачите.
4. След като сте създали вашето съобщение, докоснете
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Отговаряне или препращане на Email
1. Във Входяща кутия, докоснете имейла, на който искате да отговорите или който искате да
препратите.
2. Докоснете Отговори (
Препрати).

), Отговори на всички (

> Отговори на всички), или Препрати (

>

3. Следвайте долупосочените стъпки:
• Ако изберете Отговори или Отговори на всички, просто въведете вашето съобщение.
• Ако изберете Препрати, трябва да конкретизирате получателя на съобщението и да
добавите допълнителен текст, ако искате такъв да се съдържа в препратеното съобщение.
4. Докоснете

.

Търсене на Email
1. Във на Входящата ви кутия, докоснете

.

2. Въведете ключовите думи в полето за търсене и докоснете

.

Персонализиране на настройките ви в Gmail
1. На екрана, където са показани различните категории папки, докоснете
да персонализирате настройките за съобщения.

> Настройки, за

2. Изберете Основни настройки или даден имейл акаунт.
3. Докоснете дадена опция и направете желаните промени.

Ръководство на потребителя на смартфон Cat® S60
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Google Карти™
Приложението Google Карти ви позволява да установите настоящото си местоположение,
да направите преглед на трафика в реално време (тази опция зависи от това дали вашето
местоположение е налично в базата данни), както и да получите подробни инструкции как да
достигнете до дадена точка чрез сателитна, транспортна или друг вид карта.

Разреши установяване на местоположението
Преди да започнете да търсите желаните от вас места или да намерите вашето собствено местоположение
чрез Карти, трябва да активирате функцията Местоположение и да настроите Режима за Местоположение.
1. Докоснете

> Настройки (

).

2. Докоснете Местоположение.
3. Приплъзнете бутона за Местоположение надясно (

), за да активирате тази функция.

4. Докоснете Режим и изберете съответната опция.
Забележка:
За да използвате навигационната функция, функцията Режим трябва да е настроена на Висока точност.

Отваряне на Карти
Докоснете

> Карти (

), за да отворите приложението

Търсене на желани от вас местоположения
1. Докато сте в приложението Карти, въведете местоположението, което искате да откриете в
полето за търсене в горната част на екрана, и докоснете
.
Забележка:
Можете също да изберете опция от списъка с предложения.
2. Тогава на екрана ще се появят резултатите от вашето търсене. При докосване на маркера
( ) ще се появи името на местоположението.
3. Докоснете

, за да видите вашето текущо местоположение.

Получаване на упътвания
1. Докато разглеждате една карта, докоснете

.

2. Докоснете иконата за кола, публичен транспорт или упътвания за пешеходци.
3. Приложението автоматично показва най-късия път от вашето текущо местоположение до
местоположението на желаната от вас крайна точка.
Забележка:
Ако желаете да въведете ръчно текущото си местоположение и/или местоположението на
желаната от вас крайна точка, докоснете Вашето местоположение или местоположението на
крайната точка и въведете съответната информация.
4. Докоснете

.

Забележка:
Докоснете за да размените началната и крайната точка, за да споделите упътванията за
маршрута, за да прегледате състоянието на трафика и/или на сателитното изображение на
картата, и за да конфигурирате опциите за маршрута.
28
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Използване на Google Магазина за приложения
Магазинът за приложения осигурява директен достъп до приложения и игри, които можете да
изтеглите и да инсталирате на вашия телефон.

Как да отворим Google Магазина за приложения
1. Докоснете

> Магазин за Приложения (

).

2. Когато отваряте Магазина за Приложения за първи път, ще се отвори страницата за Общ
преглед. Докоснете ПЪРВИ СТЪПКИ, за да продължите.

Търсене на приложения
Съществуват няколко различни начина за намиране на приложения на началния екран на
Магазина за приложения, включително:
• Списък на приложенията по категории: Докоснете желаната категория и приплъзнете
надолу, за да видите повече елементи.
• Функция за търсене: Въведете ключовите думи в полето за търсене и докоснете
За да видите инсталираните вече приложения, докоснете

.

> Моите приложения & игри.

Инсталиране на приложение
Забележка:
Ако искате да инсталирате приложение от източник, различен от Магазина за приложения,
докоснете Настройки ( ) > Защита, и приплъзнете бутона Неизвестни източници надясно (
1. Докоснете

> Магазин за Приложения (

).

).

2. Докоснете една от категориите и после изберете елемента, който желаете да изтеглите.
Тук можете да намерите повече информация за приложението, включително общото му
оценяване и коментари на други потребители.
Ако разгледате секцията с Информация за Разработчика, ще откриете други приложения от
същия разработчик, както и линк към неговия уебсайт.
3. За да инсталирате даден елемент, докоснете ИНСТАЛИРАЙ, тогава екранът ще покаже
изискваните разрешения, тогава докоснете ПРИЕМИ.
Забележка:
За да проверите прогреса на дадено изтегляне, отворете панела с известията.
Продължителността на дадено инсталиране зависи както от обема на приложението, така и от
скоростта на вашата интернет връзка.

Деинсталиране на приложение
1. Na domovské obrazovce Obchod Play Докоснете

> Моите приложения & игри.

2. Докоснете приложението, което желаете да деинсталирате и после докоснете ДЕИНСТАЛИРАЙ.
3. Приложението ще ви подкани да натиснете ОК, за да премахнете избраното приложение от
вашия мобилен телефон.
Забележка:
Приложения може да деинсталирате като докоснете Настройки ( ) > Приложения или
можете да ги деинсталирате като задържите пръста си върху желаното и после го влачите към
опцията деинсталирай в горната част на екрана.
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Синхронизиране на информация
Някои приложения (например Gmail) на вашия мобилен телефон ви дават достъп до същата
лична информация, която можете да добавите, прегледате и редактирате на вашия компютър.
Ако добавите, промените или изтриете информация в което и да било приложение в мрежата,
актуализираната информация ще се появи и на вашия мобилен телефон.
Това е възможно чрез опцията безжична синхронизация. Този процес се извършва на заден план
и не пречи на използването на вашия мобилен телефон. Когато вашият телефон е в режим на
синхронизация, в лентата за известия ще се появи иконата за синхронизация на данни.

Как да работите с вашите акаунти
Можете да синхронизирате контакти, имейли и друга информация на вашия мобилен телефон
чрез множество Google или други акаунти, като това зависи от инсталираните приложения на
вашия мобилен телефон.
Например, можете да започнете с добавянето на вашия личен Google акаунт, за да можете
винаги да разполагате с личните си контакти, имейл и календар. Тогава можете да добавите и
работен акаунт, така че имейли, контакти и записки в календара, които са свързани с работата
ви, също да са лесно достъпни.

Добавяне на акаунт
1. Докоснете

> Настройки (

).

2. Докоснете Акаунти > Добави акаунт. На екрана се показват текущите настройки за
синхронизация както и текущ списък на вашите настоящи акаунти.
Забележка:
В някои случаи може да се наложи да изискате подробности за даден акаунт от мрежовата
административна поддръжка. Например, може да се наложи да разберете акаунта на даден
домейн или адреса на даден сървър.
3.Докоснете вида на акаунта, който желаете да добавите.
4. Следвайте инструкциите на екрана, за да въведете необходимата и изборната информация за акаунта.
Повечето акаунти изискват въвеждането на потребителско име и парола, но тази информация зависи
от вида на акаунта, както и от конфигурацията на услугата, към която се свързвате.
5. Конфигурирайте акаунта. В зависимост от вида на акаунта, може да ви бъде изискано да
конфигурирате вида на данните, които желаете да синхронизирате с мобилния си телефон,
да дадете име на акаунта, както и други подробности. Когато приключите с това, акаунтът ще
бъде добавен в списъка на екрана на настройките за Акаунти.

Премахване на акаунт
Можете да премахнете един акаунт и цялата информация, свързана с него, на мобилния си
телефон, включително имейл, контакти, настройки и т.н. Обърнете внимание, че не е възможно
да премахнете абсолютно всички акаунти чрез телефона си, като например първия акаунт чрез
който сте се вписали в телефона си. Ако се опитате да премахнете даден акаунт, имайте в
предвид, че цялата лична и друга, свързана с него информация, ще бъде изтрита.
1. В настройките на Акаунтите, докоснете вида на акаунта.
2. Докоснете желания акаунт, за да го премахнете.
3. Докоснете

> Премахни акаунт.

4. Докоснете ПРЕМАХНИ АКАУНТ, за да потвърдите, че желаете да изтриете акаунта.
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Персонализиране на синхронизирането на вашите акаунти
Можете да конфигурирате данните, които се използват на заден план, както и опциите за
синхронизиране за всички приложения във вашия телефон. Можете също да конфигурирате
какъв вид данни се синхронизират за всеки акаунт поотделно. Някои приложения, като
например Контакти и Gmail, могат да синхронизират данни за множество приложения.
Други, като например приложението Календар, синхронизират данни единствено от първия
Google акаунт, чрез който сте се вписали на вашия телефон, или от акаунт, който е специално
свързан с това приложение. За някои акаунти, синхронизирането е двупосочно; промените,
които извършвате на информацията на вашия мобилен телефон се извършват и върху неговото
копие в мрежата. Някои акаунти поддържат само еднопосочно синхронизиране; информацията
на вашия мобилен телефон не може да бъде променяна (read-only).

Промяна на настройките за синхронизиране на акаунт
1. В настройките на Акаунтите, докоснете вида на акаунта.
2. Докоснете акаунта, чийто настройки за синхронизиране желаете да промените. Отваря се
екранът за данни и синхронизиране, на който е показан списък на видовете информация,
които акаунтът може да синхронизира.
3. Активирайте елементите, които искате да бъдат синхронизирани чрез приплъзване надясно
на съответния бутон за данни(
). За да деактивирате автоматичното синхронизиране на
данни, приплъзнете наляво съответния бутон за данни (
).

Употреба на други приложения
Употреба на календара
Използвайте приложението Календар, за да създавате и работите със събития, срещи
и събирания. По принцип календарът на вашия телефон е синхронизиран с календара в
мрежата, но това зависи и от вашите настройки за синхронизиране.

Как да отворим календара
Докоснете
> Kalendář ( ), за да отворите приложението. Докоснете
различните опции за изглед и опциите в настройките.

, за да се появят

Създаване на събитие
1. За независимо кой изглед на календара, докоснете
добавяте събитие.

> Събитие, за да започнете да

2. Въведете заглавието на събитието, мястото или контактите.
• ко за даденото събитие съществува времева рамка, докоснете началните и крайните дата
и час, за да изберете съответните дати и продължителност на събитието.
• Ако става въпрос за специален случай, като например рожден ден или събитие, продължаващо
цял ден, приплъзнете надясно бутона Цял ден (
), за да активирате тази функция.
3. Изберете подходящата времева зона.
4. Уточнете дали събитието е повтарящо се.
5. Нагласете часа на приложението за напомняне за събитието, поканете хора, изберете цвят и
добавете всякакви други бележки или прикачвания.
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6. След като сте приключили с всички настройки, докоснете ЗАПАЗИ.

Настройки за приложението за напомняне за събитие
1. За независимо кой изглед на календара, докоснете едно събитие, за да видите неговите
подробности или обобщение.
2. Докоснете

, за да започнете да редактирате едно събитие.

3. Докоснете участъка с приложението за напомняне ( ) за да настроите времето за
напомняне преди самото събитие, за което желаете да ви бъде напомнено. Когато указаното
време дойде, ще получите известие за събитието.
Забележка:
Докоснете Без известие, за да деактивирате приложението за напомняне за това събитие.
4. Докоснете ЗАПАЗИ, за да запазите направените промени.

Използване на алармата
Можете да настроите нова аларма или да промените вече съществуваща такава.

Как да отворим приложението аларма
Докоснете
> Часовник ( ) >
за да използвате алармата на мобилния си телефон. Тук
ще видите списък с актуални подробности за алармата.

Добавяне на аларма
1. В списъка с аларми, докоснете

, за да добавите нова аларма.

2. За да нагласите дадена аларма, направете следното:
• Нагласете часа и минутите чрез управлението на циферблата и докоснете OK.
• За да нагласите режим на повторение, сложете отметка в квадратчето Повтори.
Докоснете една или повече опции.
• За да настроите мелодия за алармата, докоснете
докоснете OK.

.Докоснете избраната от вас и после

• За да активирате вибрацията на телефона по време на звъненето на алармата, сложете
отметка в квадратчето Вибрация.
• За да добавите етикет към алармата, докоснете Етикет. Въведете етикета и докоснете OK.
Забележка:
Алармата е автоматично активирана под подразбиране.

Калкулатор
Мобилният апарат S60 е оборудван с калкулатор със стандартен и модерен режим.

Как да работим с калкулатора
Докоснете
> Калкулатор ( ), за да отворите приложението.
Включете функцията за обръщане на екрана, за да работите в модерния режим на калкулатора.
Уверете се, че Автоматичното обръщане на екрана е активирано (виж: Настройки на дисплея).
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Как да работите с вашия мобилен телефон
За да конфигурирате вашия мобилен телефон, докоснете

> Настройки (

).

Настройка на часа и датата
Когато включвате телефона си за първи път, вие трябва да изберете дали желаете времето и
часът да се актуализират автоматично, на база данните, предоставени от мрежата.
Забележка:
Когато използвате функцията за автоматично настройване на часа според използваната мрежа,
вие не можете да настройвате часа, датата и часовата зона.
1. В Настройки, докоснете Дата & час.
2. Приплъзнете бутона за Автоматична дата & час наляво (
функция.
3. Приплъзнете бутона за Автоматична часова зона наляво (
функция.

), за да деактивирате тази
), за да деактивирате тази

4. Докоснете Настройка на дата. В настройките на датата, докоснете желаната дата и после
докоснете OK, когато сте готови с настройката.
5. Докоснете Настройка на часа. В настройките на часа, докоснете полето за час или минута
и придвижете цифрите нагоре или надолу, за да настроите часа. Докоснете ОК, когато сте
готови с настройката.
6. Докоснете Избор на часова зона, и тогава изберете желаната часова зона от списъка.
Прелистете списъка за преглед на повече часови зони.
7. Активирайте или деактивирайте функцията Използване на 24-часов формат, за да можете
да превключвате между 24-часов формат и 12-часов формат.

Настройки на дисплея
Настройване на яркостта на екрана
1. От приложението Настройки, докоснете Дисплей > Ниво на яркост.
2. Приплъзнете слайдера наляво, за да направите екрана по-тъмен, или надясно, за да го
направите по-ярък.
3. Настройката на слайдера автоматично се запаметява, в положението в което е било при
вдигането на пръста ви от него.
Забележка:
Приплъзнете бутона за Адаптивна яркост надясно (
), за да активирате функцията на мобилния
апарат да настройва яркостта на екрана в зависимост от заобикалящата го осветление.

Автоматично завъртане на екрана
Докоснете Когато устройството се обръща и настройте на Обърни съдържанието на
екрана, за да активирате завъртането на екрана, когато превключвате телефона от пейзажен в
портретен режим.
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Настройване на периода от време преди влизането в спящ режим
Ако вашият мобилен телефон е в покой за определен период от време, той ще изключи екрана
си, за да пести от енергията на батерията. За да настроите периода от време за неговото
влизане в спящ режим, направете следното:
1. От приложението Настройки, докоснете Дисплей > Спящ режим.
2. Изберете колко време желаете екранът да е осветен.

Настройка на мелодия за звънене на телефона
Активиране на тих режим
1. Натиснете и задръжте бутона за Включване.
, за да активирате тихия режим. Тогава всички звуци, с изключение на медия и
2. Докоснете
аларми, са заглушени.

Регулиране силата на звука
Можете да регулирате силата на звука, когато сте на Началния екран или в което и да било
друго приложение (освен по време на повикване или по време на възпроизвеждане на музика
или видеоклипове). Натиснете бутона Увеличаване/намаляване на звука до постигане на
желаното ниво. Можете също да регулирате нивото на звука от приложението Настройки.
1. В Настройки, докоснете Звук & известия.
2. В Сила на звънене, придвижете слайдера, за да регулирате силата на звука.

Как да сменим мелодията на звънене на телефона
1. В Настройки, докоснете Звук & известия.
2. Докоснете Мелодия за звънене на телефона.
3. Изберете мелодията, която искате да използвате. С избирането на мелодия, започва нейното
звуково възпроизвеждане.
4. Докоснете ОК.

Настройка на телефона на вибрация при входящи повиквания
В Настройки, докоснете Звук & известия, и приплъзнете бутона Вибрация за повиквания
надясно (
), за да активирате вибрирането на телефона при входящи повиквания.
Забележка:
Още един начин за активирането на тази функция е чрез бутона Намаляване на звука.

Конфигуриране на бутона за програмиране
Можете да настроите бутона за Програмиране на различни функции, които ще се изпълняват
само чрез неговото натискане. Виж стр. 1.
1. В Настройки, докоснете Бутон за програмиране.
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2. Изберете метода за натискане на бутон. Изберете функция от списъка, която желаете да
бъде изпълнена с натискането на Бутона за Програмиране.
3. Докоснете ОК.

Използване на потребителските ръководства и опции
Използвайте тази опция, за да разгледате ръководството за начина на използване на вашия
мобилен телефон, настройте функцията за активиране на екрана, така че за това да отговаря
бутона Меню, или активирайте предупредителна анимация.
1. В Настройки, докоснете Ръководство на потребителя & Опции.
2. Докоснете S60 Интродукция и изберете желаната от вас тема за разглеждане чрез
визуалното ръководство.
3. За да активирате предупредителната анимация, направете следното:
• Приплъзнете бутона Waterproof надясно (
), за да активирате тази функция. След
като веднъж е била активирана, предупредителната анимация за водоустойчивост ще се
появява на екрана всеки път, когато капачето е отворено.
• Приплъзнете бутона Воден сензор надясно (
) , за да активирате тази функция. След
като веднъж е бил активиран, на екрана ще се появява предупредително съобщение,
когато устройството превишава максималната дълбочина. Виж Бутон за превключване на
подводен режим (до 5м) на стр.1.
4. За да можете да активирате екрана чрез двукратно натискане на бутона Меню, приплъзнете
).
надясно бутона Начало (

Настройка на услугите на телефона
Активиране на роуминга на мобилния интернет
1. В Настройки, докоснете Още > Клетъчни мрежи и изберете SIM картата, в която искате да
активирате функцията роуминг на мобилния интернет.
2. Приплъзнете бутона за Мобилен интернет надясно (
мобилен интернет.

), за да активирате функция

Забележка:
При използването на услугата мобилен интернет по време на роуминг, могат да бъдат
наложени значителни допълнителни такси. Свържете се с вашия мобилен оператор за повече
информация относно допълнителните такси за мобилен интернет по време на роуминг.

Деактивиране на мобилен интернет
В настройки, докоснете Мобилен интернет и приплъзнете бутона Клетъчни данни наляво
(
), за да деактивирате функцията мобилен интернет.

Защита на вашия мобилен телефон
Активирайте PIN кода на вашата SIM карта
1. В Настройки, докоснете Защита > Настройки за заключване на SIM картата.
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2. Изберете SIM картата, на която желаете да приложите функцията заключване чрез PIN.
3. Приплъзнете бутона за Заключи SIM картата надясно (

), за да активирате тази функция.

4. Въведете PIN кода на SIM картата и докоснете OK.
Можете да променяте PIN кода на SIM картата по всяко време чрез Промени SIM PIN.
Забележка:
Спешните номера могат да бъдат набирани по всяко време от вашия мобилен телефон.

Защита на вашия мобилен телефон чрез заключване на екрана
За да бъдат вашите данни на сигурно място, можете да заключите екрана и/или да активирате
функцията отключване на екрана чрез схема. По този начин всеки път, когато вашият мобилен
телефон бива включен или излиза от режим Заспиване, тази схема ще трябва да се въведе.
1. В Настройки, докоснете Защита > Заключване на екрана.
2. Изберете една от следните опции.
• Чрез приплъзване: Приплъзнете иконата, за да отключите телефона.
• Чрез схема: Нарисувайте с пръст правилната схема, за да отключите екрана на телефона.
• Чрез PIN код: Въведете PIN, за да отключите телефона.
• Чрез парола: Въведете парола, за да отключите телефона.
3. За да завършите настройките за избрания от вас метод, следвайте инструкциите на екрана.

Употреба на NFC
Функцията NFC позволява обмяната на данни между две устройства с активирана NFC
функция, когато двете устройства се докосват или са на разстояние едно от друго не повече от
няколко сантиметра.

Активиране на функцията NFC
1. В Настройки, докоснете Още.
2. Приплъзнете бутона за NFC надясно (

), за да активирате тази функция.

Функцията Android Beam също ще се активира автоматично.

Споделяне на съдържание чрез излъчване на NFC
1. Активирайте функциите NFC и Android Лъч.
2. Отворете точното съдържание, което искате да споделите. В състояние сте да излъчвате
съдържанието на уеб страници, YouTube видеоклипове, контакти и още много.
3. Поставете двете устройства гръб до гръб и докоснете екрана. Приложението определя каква
информация да бъде излъчена.
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Употреба на SOS бутона
Забележка:
Бутонът SOS трябва да бъде настроен правилно, за да функционира.
За да имате достъп до бутона SOS, просто отворете капачето, което го предпазва, тогава
натиснете SOS бутона, както е показано на илюстрацията, за 1,5 секунди.

SOS

По подразбиране, SOS бутона ви позволява да изпратите предварително определено
персонализирано SMS съобщение, включващо местоположението ви, на най-много три,
предварително определени контакта, чрез приложението Предупреждение за местоположение,
инсталирано на вашето устройство. Преди бутонът да може използван за изпращане на
съобщения, трябва да въведете съобщението, което ще бъде изпращано по подразбиране,
както и да определите кой ще получава това съобщение(я).
Местоположението, което ще бъде изпратено от приложението, ще бъде определено от
вашия мобилен апарат и ще бъде изпратено единствено на получателите, определени от вас.
Точността на информацията за вашето местоположение, както и възможността за изпращането
на SMS чрез приложението Предупреждение за местоположение, варира в зависимост от
условията на мрежата, а в райони без клетъчно покритие, няма да можете да използвате
тази функция. Трябва също да активирате функцията Местоположение (Настройки >
Местоположение), както и да се уверите, че сте сложили отметка в квадратчето на функцията
Предупреждение за местоположение (Настройки > SOS бутон).
От съображения за сигурност, вашият апарат трябва да е отключен, за да работи тази функция.
Ако възнамерявате да използвате тази функция в опасни райони, ви препоръчваме да
настроите Режима на заспиване на екрана за дълъг период от време, така че устройството да
бъде отключено за по-дълго (Настройки > Дисплей > Режим на заспиване), или да изберете
временно да деактивирате функцията Заключването на екрана (Настройки > Защита >
Заключване на екрана).

Как да включим приложението Предупреждение за Местоположение
За да отворите приложението, направете едно от долупосочените:
• Натиснете бутона SOS за 1,5 секунди.
• Докоснете

> Предупреждение за местоположение (

).
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Конфигуриране на настройките
1. Докоснете

> Предупреждение за местоположение (

).

2. Когато отворите приложението Предупреждение за местоположение, ще се отвори малък
диалогов прозорец, регламентиращ общите му условия. Докоснете OK, за да продължите.
3. Докоснете бутона за НАСТРОЙКИ, за да конфигурирате настройките, и тогава:
• Докоснете полето Съдържание на съобщение, в отварящото се тогава прозорче
Редактиране на съобщение, редактирайте съобщението, което желаете да бъде
изпращано на избраните от вас получатели, и докоснете OK.
• Докоснете ДОБАВИ НОВ КОНТАКТ, за да регистрирате нов контакт. Въведете име и
телефонен номер. След това докоснете OK. Новият контакт е показан в списъка със
Спешни Контакти.
Полезен съвет: Докоснете ДОБАВИ СЪЩЕСТВУВАЩ КОНТАКТ, за да добавите контакт,
който вече съществува като получател във вашето устройство.
Забележка:
Можете да добавите не повече от 3 контакта.
• За да се върнете една стъпка назад, докоснете

или натиснете бутона Назад.

4. Докоснете ТАЙМЕР ЗА ЗАЩИТА, за да активирате функцията Предупреждение за
Местоположение и да изпратите предупредително съобщение след предварително
определено от вас време. Настройте таймера и докоснете ЗАДАЙ.
Забележка:
След като функцията е вече активирана, предупредителното съобщение ще бъде изпратено
на избраните от вас получатели, след като таймерът стигне до нула, освен ако през това
време вие не сте докоснали бутона за стопиране.
5. Докоснете ИЗПРАТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ СЕГА, за да изпратите
на часа текстови съобщения на вашите Спешни контакти.

Как да работим с приложенията
Преглед на инсталирано Приложение
1. В Настройки, докоснете Приложения.
2. От списъка с приложения, изберете едно от долупосочените:
• Докоснете

, за да конфигурирате настройките за приложения.

• Докоснете

> Покажи система, за да се покажат приложенията на системата.

• Докоснете > Нулиране на предпочитания за приложение > НУЛИРАНЕ НА
ПРИЛОЖЕНИЯ, за да върнете предпочитанията за приложения към техните настройки по
подразбиране.
• Докоснете дадено приложение, за да се запознаете директно с подробностите.

Премахване на инсталирано Приложение
1. В Настройки, докоснете Приложения.
2. Докоснете дадено приложение, после докоснете ДЕИНСТАЛИРАЙ > OK, за да го премахнете
от вашия мобилен телефон.
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Забележка:
Предварително инсталирани приложения не могат да се премахват.

Нулиране на вашия мобилен телефон
Архивиране на вашите настройки
Можете да архивирате настройките на вашия мобилен телефон чрез услугите на Google,
използвайки вашия Google акаунт. Ако смените вашия мобилен телефон, архивираните от
вас настройки ще се прехвърлят автоматично на новия ви мобилен телефон при първото ви
вписване във вашия Google акаунт.
1. В Настройки, докоснете Архивиране & нулиране.
2. Приплъзнете бутона за Архивиране на моите данни надясно (
функция.

), за да активирате тази

Възстановяване на фабричните настройки
Ако възстановите фабричните настройки на вашия телефон, всички ваши персонални данни
от вътрешната памет, включително информацията от вашия акаунт в Google, всички други
акаунти, цялата система и настройки за приложения, както и всички изтеглени приложения,
ще бъдат изтрити. Възстановяването на фабричните настройки не изтрива изтеглените от вас
софтуерни актуализации на системата, нито изтрива файловете на микро SD картата, като
например музика или снимки.
1. В Настройки, докоснете Архивиране & нулиране > Възстановяване на фабричните настройки.
2. След това докоснете НУЛИРАНЕ НА ТЕЛЕФОНА и после докоснете ИЗТРИЙ ВСИЧКО.
Тогава мобилният телефон ще възстанови първоначалните фабрични настройки и ще се
рестартира.

Нулиране на хардуера на вашето устройство
Вашият мобилен апарат е снабден с вътрешна батерия, което означава, че хардуера не може
да бъде нулиран чрез изваждането на батерията. Ако ви се налага да нулирате хардуера, моля
следвайте долупосочените стъпки.
Обърнете внимание, че това може да се наложи, ако вашият апарат не се зарежда, дори когато
е свързан в контакт от електрическата мрежа.
Съществуват два метода за нулиране на вашия апарат:
• Издърпайте предпазното капаче на картата наобратно, за да получите достъп до отвора за
нулиране. Използвайте кламер, за да упражните лек натиск в отвора за нулиране. След като
сте нулирали мобилното устройство, включете го по стандартния начин.

reset

Отвор за нулиране

• Натиснете бутоните Увеличаване на звука и Включване, за да изключите устройството.
След като устройството е нулирано, то ще се рестартира автоматично.
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Как да видим E-етикета
За да се запознаете с регулаторната информация на вашия мобилен телефон, следвайте
посочените стъпки:
1. От Началния екран, докоснете

> Настройки (

).

2. В Настройки, докоснете Всичко за телефона > Регулаторна информация.
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Допълнителна информация/апендикс
Предупреждения и предпазни мерки
Този раздел съдържа важна информация относно инструкциите за работа с вашия апарат. Този
раздел съдържа също важна информация относно безопасното използване на вашия апарат.
Внимателно прочетете информацията преди да работите с вашия апарат.

Водоустойчив корпус
Уверете се, че задната част на капачетата на входовете за USB и за Слушалки са правилно
поставени и затворени, за да се осигури защита на ниво по този параграф.

Електронна устройства
При употреба на електронно устройство, свързано с вашето устройство, се забранява
изключването на вашето устройство. Не използвайте вашето устройство, ако това пречи или
представлява опасност за други електронни устройства.

Медицински устройства
Съблюдавайте правилата и разпоредбите в болници и здравни заведения. Не използвайте вашето
устройство, когато това е забранено.
Производителите на пейсмейкъри препоръчват да бъде спазвано минимум 15 см разстояние между
устройството и пейсмейкъра, за да се предотврати потенциално взаимодействие с пейсмейкъра. Ако
вие използвате пейсмейкър, използвайте мобилния апарат от противоположната страна на вашето
тяло и не го носете в предния си джоб.

Потенциално експлозивна атмосфера
Изключвайте вашия апарат на всяко място, което може да бъде счетено за потенциално
експлозивна атмосфера и се съобразявайте с всички знаци и инструкции. Райони, с потенциална
експлозивна атмосфера, са всички места, където обикновено трябва да изключите двигателя на
превозното средство. Предизвикването на искра на такива места може да доведе до експлозия
или пожар, причинявайки телесни повреди и дори смърт. Не включвайте вашето мобилно
устройство на места, предназначени за зареждане на гориво, като например в сервизи или
бензиностанции. Съобразявайте се с ограниченията в използването на радио оборудване, когато
се намирате в складове за гориво, хранилища, пунктове за разпределение и химически заводи.
Спазвайте също всички ограничения на места, в които се извършват взривни процеси. Преди
да започнете да работите с вашия мобилен телефон, уверете се, че не се намирате на място
с потенциално експлозивна атмосфера, тъй като те не винаги имат съответната маркировка.
Подобни места са например помещенията под палубата на кораби, разпределителни химически
центрове или помещения за тяхното съхранение, както и места, в които въздухът е наситен
с химикали или други частици като зърна, обикновен или метален прах. Свържете се с
производителя, за да разберете дали този апарат може безопасно да се използва в близост до
превозни средства, които използват втечнен петролен газ (например пропан или бутан).

Безопасност при движение по пътищата
Следвайте местните закони и разпоредби за шофиране, докато използвате това устройство.
Ако използвате устройството, докато шофирате, трябва също така да се съобразите със
следното:
Концентрирайте се върху шофирането. Първата ви отговорност е да шофирате безопасно.
Не осъществявайте повиквания по време на шофиране.. Използвайте аксесоарите за
хендсфри.
Когато ви се налага да се обадите на някой или да отговорите на входящо повикване,
паркирайте превозното средство встрани от пътя преди да използвате вашия мобилен
телефон.
Сигналите от радиочестотното излъчване може да повлияят на електронните системи на
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моторните превозни средства. За повече информация, консултирайте се с производителя на
превозното средство.
В превозното средство, не поставяйте мобилния апарат върху въздушната възглавница
или в областта, където е разположена тя. В противен случай, при евентуално отваряне на
въздушната възглавница, заради огромната сила, с която тя се издува, рискувате мобилният
апарат да ви нарани.
Не използвайте устройството, докато летите със самолет. Изключете вашето устройство преди
да се качите на борда на самолета. Употребата на безжични устройства в самолет може да
причини заплаха за неговото управление, както и да наруши безжичната мрежа на телефона. В
някои случаи това може да бъде счетено за незаконно.

Работна среда
Не използвайте и не зареждайте мобилното устройство на прашни, влажни или мръсни места,
както и на места с магнитно поле. Това може да предизвика неизправност във веригата.
Устройството е в съответствие със спецификациите за радиочестотно излъчване при
употреба в близост до ухото или на разстояние 1,0 см от тялото. Уверете се, че аксесоарите
на устройството (кутия, калъф) не съдържат метални компоненти. За да се съобразите с
горепосочените изисквания, дръжте мобилния апарат на разстояние 1,0 см от тялото.
Не използвайте вашия апарат по време на зареждане на батерията в дни с гръмотевични бури,
за да избегнете евентуална опасност при гръмотевичен удар.
По време на разговор, не докосвайте антената. При докосване на антената се нарушава
качеството на разговора и се увеличава консумацията на енергия. Резултатът от това е
намаляването на продължителността на времето за разговори, както и на продължителността
на времето на телефона в режим на готовност.
Когато работите с вашия мобилен апарат, съобразявайте се със съответните закони и правила
и уважавайте личното пространство и законните права на хората около вас.
Температурата на околната среда трябва да е от 0°C до 40°C, когато телефонът е в режим на
зареждане. Температурата на околната среда трябва да е от –10°C до 45°C при употреба на
устройство, което се зарежда с батерия.

Предпазни мерки за увреждане на слуха
Употребата на слушалки при висока сила на звука може да увреди вашия слух. За да намалите
риска за увреждане на слуха, намалете звука до безопасно и комфортно ниво.

Безопасност на децата
Съобразете се с всички предпазни мерки за безопасността на децата. Разрешавайки на деца
да играят с вашия мобилен апарат или неговите аксесоари, които включват разглобяеми части,
вие ги подлагате на риск, тъй като те може да предизвикат опасност от задавяне. Уверете се,
че устройството и неговите аксесоари се намират далеч от малки деца.

Аксесоари
Избирайте единствено батерии, зарядни и аксесоари, които са одобрени от производителя
на устройството за употреба с този модел. Употребата на всички останали видове зарядни
или аксесоари може да анулира всяка гаранция на апарата, може да е опасна и може да
е в нарушение със съответните закони и правила. Моля, свържете се с вашия търговски
представител за повече информация относно наличността на одобрени батерии, зарядни и
аксесоари във вашето населено място.
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Батерия и зарядно
Извадете от контакта и от мобилния апарат зарядното, когато то не е в употреба.
Батерията може да се зарежда хиляди пъти преди евентуално да се износи.
Използвайте определеното от спецификациите на зарядното захранване. Неподходящият
волтаж на захранването може да причини пожар или неизправност на зарядното.
В случай, че електролитът на батерията се разтече, уверете се, че той не докосва кожата или
очите ви. В случай, че електролитът докосне кожата ви или напръска очите ви, измийте веднага
с обилно количество вода и се консултирайте с лекар.
В случай на деформация на батерията, промяна на цвета й, или необичайно затопляне в
режим на зареждане, преустановете веднага работата с мобилния апарат. В противен случай,
това може да доведе до разтичане на батерията, прегряване, експлозия или пожар.
Батерията може да се зарежда хиляди пъти преди евентуално да се износи.
Използвайте определеното от спецификациите на зарядното захранване. Неподходящият
волтаж на захранването може да причини пожар или неизправност на зарядното.
В случай, че електролитът на батерията се разтече, уверете се, че той не докосва кожата или
очите ви. В случай, че електролитът докосне кожата ви или напръска очите ви, измийте веднага
с обилно количество вода и се консултирайте с лекар.
В случай на деформация на батерията, промяна на цвета й, или необичайно затопляне в
режим на зареждане, преустановете веднага работата с мобилния апарат. В противен случай,
това може да доведе до разтичане на батерията, прегряване, експлозия или пожар.
Ако захранващият кабел е повреден (например вътрешната жица е оголена или счупена), или
щепселът е разхлабен, веднага преустановете използването му. В противен случай, това може
да доведе до токов удар, късо съединение на зарядното или пожар.
Не излагайте устройството на огън, защото то може да експлодира. Батериите също могат да
експлодират, ако са увредени.
Не се опитвайте да видоизменяте или да аранжирате уреда, не опитвайте да вмъквате в него
чужди тела, не го потапяйте и не го излагайте на вода или други течности, не го излагайте на
огън, експлозии или други рискове.
Избягвайте изтърването на уреда. При изтърване на апарата, особено на твърда повърхност,
и в случай, че потребителят се съмнява в евентуална повреда, занесете устройството в
специализиран сервиз за проверка.
Неправилната употреба може да доведе до пожар, експлозия или друга опасност.
Изхвърляйте използваните устройства само и единствено в съгласие със съответните правила.
Устройството трябва да се свързва единствено с продукти, които притежават логото на USB-IF
или такива, които са преминали програмата за съответствие с USB-IF.
Оценка на мощността на зарядното DC 5V 1A.
ВНИМАНИЕ-СЪЩЕСТВУВА РИСК ОТ ЕКСПЛОЗИЯ, АКО БАТЕРИЯТА БЪДЕ
ЗАМЕНЕНА С ТАКАВА ОТ НЕПОДХОДЯЩ ТИП. ИЗХВЪРЛЯНЕТО НА ИЗПОЛЗВАНИ
БАТЕРИИ ТРЯБВА ДА СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ПО УКАЗАНИТЕ ЗА ТОВА НАЧИНИ.

Почистване и поддръжка
Вашето зарядно устройство не е водоустойчиво. Поддържайте зарядното устройство сухо.
Пазете зарядното устройство далеч от вода или изпарения. Не докосвайте зарядното
устройство с мокри ръце, в противен случай това може да доведе до късо съединение,
неизправност на устройството, както и да причини токов удар на потребителя.
Не поставяйте вашия апарат или зарядното устройство на места, където има опасност те
да бъдат повредени чрез сблъсък. В противен случай, това може да доведе до разтичане на
батерията, неизправност на устройството, прегряване, експлозия или пожар.
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Не поставяйте магнитни носители, като например магнитни карти и флопи дискове в близост до
устройството.
Излъчването на телефона може да изтрие съхранената в тях информация.
Не оставяйте вашия мобилен апарат и зарядното му на места с много висока или много ниска
температура.
В противен случай, това може да доведе до неправилното им функциониране, както и да
предизвика пожар или експлозия. При температура по-ниска от 0°C, експлоатационните
качества на батерията се понижават.
Не поставяйте остри метални предмети, като например игли и карфици, в близост до слушалката.
Слушалката може да привлече тези предмети и да ви нарани, когато използвате устройството.
Преди почистване или поддръжка на устройството, изключете го от захранващия режим и го
изключете от зарядното.
При почистването на устройството и неговото зарядно, не използвайте никакви химични
препарати, или каквито и да било други химически вещества (като например алкохол или
бензол). В противен случай, части от устройството могат да бъдат повредени или може да
предизвикате пожар. Можете да почистите устройството с мека антистатична кърпа.
Не се опитвайте да разглобявате устройството и аксесоарите му. В противен случай,
гаранцията на уреда и аксесоарите му е невалидна и производителят не е задължен да покрие
разноските по повредата.
В случай, че екранът на устройството е счупен, поради сблъсък с твърди предмети, не го
докосвайте и не се опитвайте да отстраните счупената част. В случай като този, незабавно
преустановете използването на уреда и се свържете веднага с оторизиран сервизен център.

Съвместимост със слухови апарати (HAC)
Правила за безжични устройства
Този мобилен телефон е тестван и пригоден за употреба със слухови апарати за някои
от безжичните технологии, които използва. Въпреки това е възможно в този телефон да
съществуват по-нови безжични технологии, които все още не са тествани за съвместимост
със слухови апарати. От съществена важност е вие да разгледате старателно различните
функции на този телефон и да ги изпробвате на различни места, използвайки вашия слухов
апарат или кохлеарен имплант, за да установите дали чувате други шумове. За повече
информация относно съвместимостта на този телефон със слухови апарати, консултирайте се
с вашия мобилен оператор или с производителя на този телефон. Ако имате въпроси относно
политиката за връщане или подмяна на продукти, консултирайте се с вашия мобилен оператор
или с търговския разпространител на този телефон.
Американската Федерална Комисия по Комуникациите (FCC) е въвела условия, които изискват
дигиталните безжични мобилни устройства да са съвместими със слухови апарати и други
помощни слухови устройства.
Индустрията за безжични телефони е разработила рейтингова система за мобилни безжични
устройства, която да подпомага потребителите със слухови апарати в търсенето на мобилно
устройство, което да е съвместимо с вида на техния слухов апарат.
Рейтинговата система не е гаранция за съвместимост. Посочените резултати може да варират в
зависимост от слуховия апарат и нивото на загуба на слуха на потребителя. Ако вашият слухов
апарат е чувствителен на смущения, е възможно да не можете да използвате телефон, който е
причислен към съвместимите. Изпробването на мобилното устройство заедно с вашия слухов
апарат, е най-добрия начин за преценка на вашите лични нужди.
Федералната комисия по Комуникациите (FCC) е приела постановленията на HAC за дигитални
безжични телефони. Тези постановления изискват определени телефони да бъдат тествани
и оценени от Американския Национален Институт за Критериите (ANSI) C63.19-2011 според
стандартите за съвместимост на слухови апарати. Стандартите на ANSI за съвместимостта на
слуховите апарати съдържа две категории:
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M-Категория: Телефоните, които са оценени с M3 или M4 отговарят на изискванията на FCC
и вероятно биха създавали по-малко смущения в слуховите апарати, от телефони извън тази
категория. Категорията M4 е по-добрата/с по-високо качество.
T-Категория: Телефоните, които са оценени с T3 или T4 отговарят на изискванията на FCC
и е по-вероятно да са по-лесно съвместими със слухови апарати с телефонна бобина
(“T Превключване” или “Телефонно превключване”) , отколкото телефони, които са извън
класацията. Категорията T4 е по-добрата/с по-високо качество. (Имайте в предвид, че не
всички слухови апарати разполагат с телефонна бубина.)
Тестваната M-Категория и T-Категория за това устройство (FCC ID: ZL5S60), M3 и T4.

Спешни повиквания
Можете да използвате вашия мобилен апарат за спешни повиквания в зоните, в които има
обхват от оператора. Обхватът от мобилния оператор не е гарантиран навсякъде. Не трябва да
разчитате единствено на мобилния апарат за крайно необходими комуникации.

Декларация на Федералната Комисия по Комуникациите (FCC)
Това устройство отговаря на Част 15 от правилника на FCC. Оперирането с него подлежи на
следните две условия: (1) Това устройство не може да причини вредни смущения и (2) това
устройство трябва да приема външни смущения, включително и смущения, които могат да
предизвикат нежелани действия.
Антената(ите), използвани за този предавател не трябва да са разположени близо до друга
антена или предавател, както и не трябва да оперират в съчетание с други.
Забележка: Изборът на код на страната е единствено за модел извън САЩ и не е достъпен
за всички американски модели. В съответствие с регламентите на FCC, всички WiFi продукти,
пласирани на пазара в САЩ трябва да са фиксирани само за американски операционни канали.
Този мобилен телефон е тестван и съответства на ограниченията за дигитални устройства от
Клас B, съобразно Част 15 от правилника на FCC. Тези ограничения са направени, за да осигурят
умерена защита срещу вредни смущения в жилищните съоръжения. Това оборудване създава,
използва и може да излъчва радио честотна енергия и ако не бъде инсталирано и използвано в
съответствие с инструкциите, може да окаже вредни смущения на радио комуникациите. Няма
гаранция, че тези смущения няма да се появят в определено съоръжение. Ако това оборудване
причинява вредни смущения в радио или телевизионното приемане, което може да бъде
установено чрез неговото включване и изключване, потребителят може да се опита да отстрани
смущенията, чрез една или повече от следните мерки:
- Преориентиране или преместване на приемащата антена.
- Увеличаване на разстоянието между оборудването и приемника.
- Свързване на приемника в контакт от електрическата мрежа, различен от този, в който е
включен приемника.
- Обърнете се за помощ към търговски представител или опитен радиотелевизионен техник.
Промени или модификации, които не са изрично одобрени от производителя, биха могли да
анулират правото на потребителя да използва оборудването.

Отчет за индустрията на Канада
Това устройство е в съответствие с Освободените от лиценз индустриални стандарт(и) на
Канада RSS. Оперирането с него подлежи на следните две условия:
(1) това устройство не може да причини смущения и
(2) това устройство трябва да приема всякакви смущения, включително и такива които могат да
предизвикат нежелани действия на устройството.
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:
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(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.

Този дигитален апарат от Клас Б съответства с Канадските ICES-003; CAN ICES-3(B)/
NMB-3(B).
Декларация за излагането на излъчване:
Този продукт е съгласуван с изискванията на Канадския подвижен RF лимит на излагане, разяснен
в категорията неконтролирана среда и е безопасен за работа, по начините описани в този
наръчник. Допълнително намаляване на излагането на Радиочестотна енергия може да бъде
постигнато чрез съхраняването на продукта колкото се може по-далеч от тялото на потребителя и
чрез настройването му на режим на по-ниска производителност, ако това е възможно.
Това мобилно устройство е тествано и отговаря на изискванията на IC за излагане на
радиочестотно излъчване при употреба на негови аксесоари, които не съдържат метали и
позиция на слушалката на разстояние най-малко 1 см от тялото, при негова употреба близо до
тялото. Употребата на други аксесоари не гарантира спазването на указанията за предпазване
от радиовълните, в съответствие с IC.

Déclaration d’exposition aux radiations:
Le produit est conforme aux limites d’exposition pour les appareils portables RF pour les Etats-Unis et
le Canada établies pour un environnement non contrôlé.
Le produit est sûr pour un fonctionnement tel que décrit dans ce manuel. La réduction aux expositions
RF peut être augmentée si l’appareil peut être conservé aussi loin que possible du corps de
l’utilisateur ou que le dispositif est réglé sur la puissance de sortie la plus faible si une telle fonction
est disponible.
Cet équipement est conforme aux limites d’exposition aux rayonnements IC établies pour un
environnement non contrôlé.
Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 1.0 cm de distance entre la source de
rayonnement et votre corps.
Това устройство и неговата антена(и) не трябва да се експлоатира заедно с други антени
или предаватели или да бъде разположено в близост до друга антена или предавател, освен
тестваните вградени радиоприемници. Функцията за Избор на окръжен код е деактивирана за
продукти, които се пласират в САЩ/Канада.
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.

Информация за излагането на радиочестотно излъчване (SAR)
Това устройство отговаря на правителствените изисквания за излагане на радиочестотни вълни.
Това устройство е конструирано и изработено така, че да не превишава допустимите
емисионни норми за излагане на радиочестотна енергия (RF), определени от Федералната
Комисия по Комуникации на Американското Правителство (FCC).
Това мобилно устройство е тествано и отговаря на изискванията на FCC за излагане на
радиочестотно излъчване при употреба на негови аксесоари, които не съдържат метал и
позиция на слушалката на разстояние най-малко 1 см от тялото, при негова употреба близо до
тялото. Употребата на други аксесоари не гарантира спазването на указанията за предпазване
от радиовълните, в съответствие с FCC.
Лимитът на SAR, определен от FCC е 1,6W/kg.
US SKU:
Най-високите стойности, регистрирани от SAR в рамките на нормите на FCC за този телефон
са изброени по-долу:
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Глава SAR: 0,76 W/kg
Тяло SAR: 0,90 W/kg
Безжичен рутер SAR: 1,04 W/kg
За да намалите нивото на излагане на излъчвания, моля следвайте долупосочените стъпки:
(I) използвайте мобилния апарат при добър обхват,
(Ii) използвайте хендсфри комплект,
(Iii) за бременни жени, моля дръжте мобилния апарат далеч от стомаха.
(Iv) използвайте мобилния апарат далеч от областта на гениталите.

Предотвратяване на загуба на слуха
Предупредителни изисквания на отчет EN 60950-1: A2.
За предотвратяването на евентуална загуба на слуха, не използвайте уреда при
високи нива на звука за дълги периоди от време.
Забележка: За Франция, слушалките за този уред са съвместими със изискванията за нивото
на звуковото налягане, както са оповестени в приложния EN 50332-1:2013 и/или
EN 50332-2:2013 стандарти, както са изискани от Френския Член L.5232-1.

Декларация за съответствие
Съответства на основните изисквания на член 3 от Директивата за радиооборудването
и далекосъобщителното терминално оборудване 1999/5/ЕО, ако се използва по
предназначение и са приложени следните стандарти:
1. Здраве (Член 3.1(a) от Директивата R&TTE)
• 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. Безопасност (Член 3.1(a) от Директивата R&TTE)
• EN 60950-1:2006/A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
• EN 50332-1:2013, 50332-2:2013

3. Електромагнитна съвместимост (Член 3.1(б) от Директивата R&TTE)
• EN 301 489-1 V1.9.2, EN 301 489-3 V1.6.1
• EN 301 489-7 V1.3.1, EN 301 489-17 V2.2.1, EN 301 489-24 V1.5.1
• EN 55022:2010/AC:2011 Class B, EN55024:2010
• EN 55032:2012/AC:2013 Class B

4. Употреба на радиочестотния спектър (Член 3.2 от Директивата R&TTE)
• 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
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• EN 300 440-1 V1.6.1, EN 300 440-2 V1.4.1
• EN 302 291-1 V1.1.1, EN 302 291-2 V1.1.1
• EN 300 330-1 V1.8.1, EN 300 330-2 V1.6.1

5. RoHS Директива (2011/65/EU)
• EN 50581: 2012

CE SAR Съответствие
Този уред отговаря на изискванията на ЕС (1999/5/EC) за лимита на излагането на широката
общественост на електромагнитни полета, като начин за защита на здравето.
Тези лимити са част от общите препоръки за защита на широката общественост.
Тези препоръки са разработени и проверени от независими научни организации чрез цялостни
и нормативни оценки на научни трудове. Препоръчваният от Измервателната служба към
Европейския съвет лимит за мобилни устройства се нарича “Специфична Скорост на
Абсорбция” (SAR), и лимитът на SAR е 2,0 W/ kg средно над 10 грама тъкан. Той покрива
изискванията на Международната Комисия за Защита от Нейонизираща Радиация (ICNIRP).
Този уред е бил тестван и отговаря на изискванията на ръководството за излагане на
нейонизираща радиация към ICNIRP, както и на Европейските Стандарти EN 62209-2, за
експлоатация на уреда близо до тялото заедно с прилежащите му аксесоари. Използването на
други аксесоари, които съдържат метали, не гарантира спазването на указанията на ICNIRP за
излагане на нейонизираща радиация.
SAR може да се измери като устройството се постави на разстояние 5 мм от тялото, докато
работи в режим на най-висока производителност във всички честотни групи, възможни за този
мобилен апарат.
Най-високите стойности, регистрирани от SAR в рамките на нормите на CE за този телефон са
изброени по-долу:
Глава SAR: 0,444 W/kg
Тяло SAR: 1,080 W/kg
За намаляване на излагането на радиочестотна енергия, използвайте аксесоарите за хендсфри
или друга подобна опция, за да държите устройството далеч от главата и тялото си. Дръжте
това устройство на поне 5 мм разстояние от вашето тяло, за да сте сигурни, че нивата на
излагане са по-ниски или на границата с позволените. Изберете щипки за колани, държачи или
други подобни аксесоари за прикачване към дадена част от тялото, които не съдържат метални
компоненти, за да подобрите работата на телефона си по този начин. Калъфите за телефони
с метални компоненти могат да повлияят на радиочестотната енергия на уреда, както тя е
описана в ръководството за излагане на такава енергия, по начин, който не е бил тестван или
сертифициран, затова избягвайте употребата на такива аксесоари.

48

Ръководство на потребителя на смартфон Cat® S60

Информация за рециклиране и изхвърляне на продукта
Този символ върху устройството (както и върху всички включени батерии) указва,
че те не трябва да се изхвърлят заедно с обикновените домакински отпадъци.
Не изхвърляйте вашия мобилен апарат или батериите към него като битови
отпадъци. Устройството (и батериите към него) трябва да се предават в съответните
оторизирани пунктове за рециклиране или друга упълномощена организация след
тяхното износване.
За повече информация относно рециклирането на вашия телефон и неговата батерия
се обърнете към местната градска управа, центъра за събиране на битови отпадъци или
търговското представителство, от което сте закупили апарата.
Изхвърлянето на това устройство спада към Директивата на Европейския съюз (ЕС) за
отпадъци от електрическо и електронно оборудване (WEEE). Причината за разделното
изхвърляне на отпадъци от електрическо или електронно оборудване (WEEE) и техните
батерии е намаляването на отрицателното въздействие върху околната среда и човешкото
здраве поради потенциално опасните вещества, които като цяло се свързват с WEEE.

Намаляване на количеството опасни вещества
Този уред е в съответствие с Регламента на Европейския съюз за Оценката, Разрешаването и
Ограничаването на Химикали (REACH) (Регламент No 1907/2006/EC на Европейския парламент
и Европейския съвет) и с директивата на Европейския съюз за Ограничаване на опасни
вещества (RoHS) (Директива 2011/65/EU на Европейския съюз и Европейския съвет). За повече
информация относно съответствието на този уред с Регламента на Европейския съюз за
Оценката, Разрешаването и Ограничаването на Химикали (REACH), моля посетете уебсайта
www.catphones.com/certification. Препоръчваме редовното разглеждане на този уебсайт за
актуализирана информация.

Съответствие с нормативните изисквания на ЕС
С настоящото, производителят декларира, че този уред е в съответствие с основните
изисквания и другите съответни разпоредби от Директивата 1999/5/EC.
За повече информация относно декларацията за съответствие, посетете www.catphones.com/
support/s60-smartphone.
Забележка: Съблюдавайте националните и местните разпоредби на мястото, където смятате
да използвате мобилния апарат. Този мобилен апарат може да е с ограничена употреба в някои
или всички държави членки на Европейския съюз (EU).
Забележка: Този мобилен апарат може да оперира във всички страни членки на Европейския съюз.
Франция: Употребата на открито е ограничена до 10 mW e.i.r.p. в рамките на 2454-2483,5 MHz.
Италия: За лична употреба е нужно генерално разрешение, ако WAS/RLAN са използвани
извън вашето собствено жилище.
За обществено ползване е нужно генерално разрешение. Люксембург: За мрежово покритие и
връзка с мобилен оператор се изисква генерално разрешение.
Норвегия: Този подотдел не важи за географската област в радиус от 20 км от центъра на Ny-Ĺlesund.
V100R001B03_01

Юридическо признание на авторството на Google
Android, Google Play, логото на Google Play и други марки са запазени марки на Google Inc.
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Характеристики на S60 MyFLIR
Модул на камерата
Термална и визуална камера с MSX
Термален сензор

17µm пикселов формат, 8 – 14 мм спектрален обхват

Термална резолюция

80×60

Визуална резолюция

640×480

HFOV / VFOV

46° ± 1° / 35° ± 1°

Скорост на кадрите

8,7Hz

Фокус

Фиксиран от 15см-до безкрайност

Вграден затвор

Автоматично/Ръчно

Радиометрия
Динамичен обхват на
изображението

-20 °C ~ 120°C

Точност

±5°C или ±5%
Процент на разликата между температурата на околната
среда и изображението.
Приложим за 60с след стартиране, когато предметът е в
границите 15°C – 35°C и изображението е в границите
10°C – 120°C.

Термална сензитивност (MRDT) 150mK
MyFLIR
Характеристика

Стандартен

Видеовръзка

Термална (MSX)

Запис на изображение

Термален (MSX) като jpeg

Запазване на видео (mpeg)

Термален (MSX) и визуален
като радиометричен jpeg

Термално (MSX) като mpeg

Превключване на VIS

Не

Да

Палитри

Желязо, Топло черно, Топло
бяло

Желязо, Топло черно,
Топло бяло, Дъга, Контраст,
Арктичен, Лава, Най-студен,
Най-топъл

IR Скала

Автоматична, Заключваща се мин/макс, Която може да се
редактира мин/макс

Анализ на Термалното
Изображение

- Централно измерване
- До три подвижни обекта на
на обектите
измерване
- Цялостно изображение ROI - Цялостно изображение ROI
- Може да бъде редактирано
в запазените изображения

Настройки на емисивността

Матиран: 95%, Полуматиран: 80%, Полугланцов: 60%,
Гланцов: 30%

Таймер

Изключен, 3s, 10s

Записване на таймлапс видео

Забавяне, Интервал между кадрите, Скорост на
възпроизвеждане

Панорама

Не

GPS Местоположението се
запазва в изображението
Експортиране към други
Подобни на FLIR софтуери
Подреждане на потребителя
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Pro

Да
Да

Не

Да
Да
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