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Ве молиме прочитајте пред да продолжите
Безбедносни мерки
Ве молиме прочитајте ги безбедносните мерки внимателно за да обезбедите
соодветна употреба на вашиот мобилен телефон.
Покрај особините на овој издржлив уред, избегнувајте да го удирате, фрлате,
испуштате, смачкувате, виткате и да го продупчувате вашиот мобилен телефон.
Избегнувајте да го употребувате вашиот мобилен телефон во влажна околина, како на
пример, во бањата.
Спречете го намерното потопување или миење на вашиот мобилен телефон во течност.
Не го вклучувајте вашиот мобилен телефон кога е забрането да се употребуваат
телефони или кога телефонот може да предизвика попречување или опасност.
Не го употребувајте вашиот мобилен телефон додека возите.
Следете ги сите правила и норми во болниците и здравствените установи. Исклучете
го вашиот мобилен телефон кога се наоѓате во близина на медицинска опрема.
Исклучете го вашиот мобилен телефон во авион. Телефонот може да предизвика
попречување на опремата за контрола на авионот.
Исклучете го вашиот мобилен телефон кога се наоѓате во близина на електрични
уреди со исклучителна прецизност. Телефонот може да влијае врз перформансите на
овие уреди.
Не се обидувајте да го расклопите вашиот мобилен телефон или неговите додатоци.
Само квалификуван персонал има право да го сервисира или поправа телефонот.
Не го ставајте вашиот мобилен телефон или неговите додатоци во контејнери со
силно електромагнетно поле.
Не поставувате магнетни мемориски уреди во близина на вашиот мобилен телефон.
Радијацијата на телефонот може да ги избрише податоците што се меморирани на нив.
Не го оставајте вашиот мобилен телефон на место со висока температура и не го
употребувајте на место со запалив гас како што е бензинска станица.
Држете го вашиот мобилен телефон и неговите додатоци понастрана од мали деца.
Не им дозволувајте на деца да го употребуваат вашиот мобилен телефон без водство.
Употребувајте само одобрени батерии и полначи за да го избегнете ризикот од експлозија.
Почитувајте ги сите закони и регулативи за употреба на безжични уреди. Почитувајте ги
приватноста и законските права на другите кога го употребувате вашиот безжичен уред.
Не го употребувајте мобилниот телефон во авиони, болници, на бензински станици
или во професионални механичарски работилници.
За пациенти со медицински импланти (срце, инсулин итн.), држете го мобилниот
телефон на 15 см од имплантот и, додека воспоставувате повик, држете го телефонот
на спротивната страна од имплантот.
Внимателно следете ги соодветните инструкции на ова упатство додека го
употребувате USB кабелот.
Инаку, вашиот мобилен телефон или компјутер може да биде оштетен.

Правна забелешка
© 2016 Caterpillar. Сите права се задржани.
CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT нивните соодветни логоа, “Caterpillar Yellow,” визуелниот
изглед “Power Edge”, како и корпоративниот и производствениот идентитет употребен
овде, се заштитни знаци на Caterpillar и не смеат да се употребуваат без дозвола.
Bullitt Mobile Ltd е носител на дозвола на Caterpillar Inc.
Заштитните знаци на Bullitt Mobile Ltd и на трети страни се сопственост на нивните
соодветни сопственици.
Ниту еден дел од овој документ не смее да биде репродуциран или пренесен во каква
било форма или на каков бил начин без претходна писмена согласност на Caterpillar Inc.
Производот опишан во овој прирачник може да опфаќа софтвер со заштитени
авторски права и можни даватели на дозвола. Корисниците на никаков начин не
смеат да го репродуцираат, дистрибуираат, изменуваат, декомпилираат, расклопуваат,
дешифрираат, извлекуваат, анализираат, изнајмуваат, доделуваат или да издаваат
дозвола за споменатиот софтвер или хардвер, освен ако таквите ограничувања не
се забранети од тековните закони или таквите постапки се одобрени од соодветните
лиценцирани носители на авторски права.

Известување
Некои карактеристики на производот и неговите додатоци опишани тука зависат од
инсталираниот софтвер, капацитетите и поставувањата на локалната мрежа и може да
не бидат активирани или може да бидат ограничени од локалните мрежни оператори
или мрежни даватели на услуги. Оттаму, тукашните описи може да не соодветствуваат
во целост со производот или неговите додатоци што ги купувате.
Производителот го задржува правото да ги измени или модифицира кои било информации
или спецификации содржани во ова упатство без претходно известување или обврска.
Производителот не е одговорен за легалноста и квалитетот на кои било производи што
ќе ги качите или симнете преку овој мобилен телефон, вклучително, но не ограничувајќи
се на, текстови, слики, музика, филмови и невграден софтвер со заштитени авторски
права. Какви било последици кои би произлегле од инсталирање или употреба на
горенаведените производи на овој мобилен телефон ќе бидат сносени од Вас.

БЕЗ ГАРАНЦИЈА
Содржината на ова упатство е обезбедена „како што е“. Освен наложеното од
тековните закони, никакви гаранции од никаков вид, ниту скорешни или укажани,
вклучително, но не ограничувајќи се на, укажаните гаранции на меркантилност и
способност за исполнување на одредена цел, не се дадени во однос на прецизноста,
веродостојноста или содржината на ова упатство.
До максималниот степен овозможен со тековниот закон, производителот во никаков
случај не е одговорен за посебни, случајни, индиректни или консеквентни оштетувања
или изгубен профит, бизнис, приход, податоци, деловни или очекувани заштеди.

Регулативи за увоз и извоз
Корисниците треба да ги почитуваат сите тековни закони и регулативи за извоз
и увоз и треба да ги набават сите потребни владини дозволи и лиценци за да го
извезат, повторно да го извезат или да го увезат производот наведен во ова упатство,
вклучително и софтверот и техничките податоци во него.
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Добредојдовте кај Cat® S60 Smartphone
Паметниот телефон S60 е дизајниран за надвор, со карактеристики за да се справи со
предизвикувачки средини. Опремен со вградена FLIR термална камера, S60 овозможува јасно
термално сликовно изложување и мерење на неколку места што ви овозможува ретроактивно
да најдете температура во вашето сликовно изложување. Тој е сертифициран со највисокиот
стандард за издржливост во индустријата, IP68, па затоа може да издржи длабочини од до
5 метри во рок од 60 минути и може да прави подводни фотографии и видеа. Исто така има
допирен екран кој е компатибилен за работа со ракавици и влажни прсти. Има стакло што е
отпорно на гребење, отпорен е на прав и може да издржи испуштање од висина од 1,8 метри.
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Белешка:
При нормална употреба, подводниот прекинувач до 5 метри (3)
треба да биде поставен на 2 метри, а не на 5 метри, бидејќи тоа
ќе влијае врз изведбата на звукот.
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Функции на копчиња
Копче за
вклучување

• Притиснете го за да го вклучите вашиот мобилен телефон.
• Притиснете и задржете го за да го отворите менито со опциите на
телефонот.
• Притиснете го за да го заклучите или активирате екранот кога мобилниот
телефон е неактивен.

Копче за
мени

• Притиснете го во секој момент за да го прикажете почетниот екран.
• Долго притискање на копчето за мени ќе ја прикаже иконата Google™.
Допрете ја иконата на дисплејот за да започнете пребарување на Google
или на Google Now™.
• Допрете два пати за да го активирате екранот кога вашиот телефон е
неактивен.

Копче за
претходни
апликации

Притиснете го за да прикажете список од апликациите кои биле претходно
употребени.

Копче за назад

• Притиснете го за да го прикажете претходниот екран на кој сте работеле.
• Употребете го за да ја затворите тастатурата на екранот.

Копче за
зголемување/
намалување на
јачина на звук

• Јачина на звук – Притиснете го копчето Зголемување на јачина на звук
за да ја зголемите јачината на звук или копчето Намалување на јачина на
звук за да ја намалите јачината на звук.
• Кадар на екран – Притиснете ги копчињата Power и Намалување на
јачина на звук во исто време.
• Кога сте на апликацијата за камера, притиснете го копчето Зголемување/
намалување на јачина на звук за веднаш да направите слики. Копчето
Зголемување/намалување на јачина на звук исто така има и други
функции кога апликацијата за камерата не се употребува.
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За почеток
Инсталирање на нано SIM картичката(ите)
1. Со врвот на вашиот прст повлечете го резето на капакот за SIM/SD картички наназад за да
пристапите до лежиштата за SIM/SD картичка.
2. Вметнете нано SIM картичка во едно од лежиштата за SIM картичка со позлатениот дел насочен надолу.

reset

Лежиште за SIM2 картичка

Лежиште за SIM1 картичка

Белешка:
∙∙ Ако сакате да употребите повеќе SIM картички, повторете ја истата процедура за да инсталирате
уште една нано SIM картичка.
∙∙ Пред да ја отстраните нано SIM картичката од лежиштето за SIM2 картичка, се препорачува
прво да ја извадите мемориската картичка за лесен пристап до лежиштето на SIM2 картичката.
Кренете ја дигалката за да ја извадите SIM 2 картичката.

Инсталирање на мемориска картичка
1. Со врвот на вашиот прст повлечете го резето на капакот за SIM/SD картички наназад за да
пристапите до лежиштата за SIM/SD картичка.
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Резе на капак за картичка

2. Вметнете microSD картичка во лежиштето за мемориска картичка со позлатениот дел насочен надолу.

reset
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Белешка:
∙∙ За да извадите microSD картичка, повлечете го работ на мемориската картичка и извадете ја
од нејзиното лежиште.
∙∙ Не ја повлекувајте microSD картичката на сила бидејќи ова може да ја оштети мемориската
картичка или лежиштето.

Полнење на батеријата
S60 има вградена батерија, за полнење на батеријата:
1. Поврзете го USB кабелот што беше снабден со вашиот телефон со полначот.
Белешка:
Употребувајте само полначи и кабли коишто се одобрени од Cat®. Неодобрената опрема
може да предизвика оштетување на уредот или да предизвика батериите да експлодираат.
2. Отворете го капакот на USB портата. Поврзете го USB кабелот со USB портата на вашиот телефон.
Белешка:
Внимавајте да не примените прекумерна сила додека го приклучувате USB кабелот.
Имајте ја на ум правилната насока на приклучокот. Може да дојде до оштетување при обид
да се вметне конекторот во погрешна насока, а ова не е покриено со гаранцијата.

SOS

3. Поврзете го USB кабелот со соодветниот приклучок за наизменична струја и приклучете го на
штекер.
4. Кога полнењето ќе заврши, отстранете го конекторот од уредот и потоа извадете го адаптерот.

Важни информации за батеријата
Ако батеријата е празна, можеби нема да можете да ја го вклучите вашиот мобилен телефон
веднаш штом ќе почнете да ја полните батеријата. Овозможете ѝ на батеријата да се
полни неколку минути со исклучен телефон пред да се обидете да го вклучите телефонот.
Анимацијата за полнење на екран може да не биде прикажана за ова време.
Времето потребно за да се наполни батеријата зависи од околната температура и од староста
на батеријата.
Кога нивото на моќноста на батеријата е ниско, телефонот испушта звучен сигнал и прикажува
известување на екранот. Кога моќноста на батеријата ќе биде скоро истрошена, вашиот
телефон автоматски ќе се исклучи.
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Вклучување на вашиот мобилен телефон
Вклучување на вашиот мобилен телефон
Притиснете го копчето Power ( ).
Првиот пат кога ќе го вклучите вашиот телефон, ќе видете екран за добредојде. Изберете го вашиот
претпочитан јазик и допрете ја иконата за почеток ( ) за да продолжите со процесот на поставување.
Белешка:
Ако заштитата со личен број за идентификација (PIN) е активирана на вашата SIM картичка, ќе
бидете замолени да го внесете вашиот PIN пред да се појави екранот за добредојде. Потребна
е Wi-Fi или податочно поврзување за да го завршите процесот на поставување.
Сега ќе бидете известени да се најавите со вашата тековна Google сметка или да поставите
нова сметка и да го завршите процесот на поставување.
Белешка:
Можете да го скокнете процесот на поставување на сметка и да го завршите друг пат. Google сметка
е потребна да употребите некои од услугите на Google коишто се понудени преку вашиот уред.

Исклучување на вашиот мобилен телефон
1. Притиснете и задржете го копчето Power за да го отворите менито со опциите на телефонот.
2. Допрете Power off.

Допирен екран
Дејства на допирниот екран
Допирање: Допрете го со врвот на прстот за да изберете објект, да потврдите избор или да
стартувате некоја апликација.
Допирање и задржување: Допрете некој објект со врвот на прстот и продолжете да притискате
додека вашиот мобилен телефон не почне да реагира. На пример, за да го отворите менито на
опции за активниот екран, допрете го екранот и задржете го додека не се појави менито.
Лизгање: Придвижете го вашиот прст по екранот вертикално или хоризонтално. На пример,
лизнете на лево или на десно за да менувате слики.
Повлекување: Допрете и задржете го саканиот објект со прстот. Повлечете го објектот до кој
било дел од екранот.
Можете да повлечете икона за да ја придвижите или да ја избришете.

Почетен екран
Откако ќе се најавите, или кога ќе го вклучите телефонот, ќе се отвори почетниот екран. Почетниот
екран е вашата почетна точка за пристап до сите карактеристики на вашиот телефон. Тој прикажува
икони на апликации, виџети, кратенки и други карактеристики. Можете да го прилагодите почетниот
екран со различен тапет и да ги прикажува објектите коишто сакате да ги прикажува.
Почетниот екран ја има иконата за стартување (
стартувате инсталираните апликации.

). Допрете ја за да ги прегледате и

Белешка:
Долго притискање на празен дел од почетниот екран ќе ја активира кратенката за тапети,
виџети и поставувања.
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Заклучување и отклучување на екранот
Заклучување на екранот
Кога вашиот мобилен телефон е вклучен, притиснете го копчето Power за да го заклучите
екранот. Кога екранот е заклучен, Вие се уште можете да примате пораки и повици.
Ако некое време не го допирате вашиот мобилен телефон, екранот автоматски ќе се заклучи.

Отклучување на екранот
Притиснете го копчето за вклучување за да го активирате екранот. Потоа повлечете ја иконата
за заклучување ( ) нагоре за да го отклучите екранот. Внесете ја шемата или PIN кодот ако
има потреба од тоа.
За да ја употребите функцијата Камера директно од заклучен екран, повлечете ја иконата на
камера ( ) нагоре за да ја активирате апликацијата за камерата.
За да ја употребите функцијата за гласовно пребарување на Google директно од заклучен
екран, повлечете ја иконата на гласовно пребарување ( ) нагоре за да ја активирате
апликацијата за гласовно пребарување на Google.
Белешка:
Ако сте поставиле заклучување на екран, вие ќе бидете известени да го отклучите екранот. За
повеќе детали, видете во делот „Заштитување на вашиот мобилен телефон со заклучување на
екран“ на страница 39.
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Дисплеј
Изглед на дисплејот
Известувања и информации за статус
Статусната лента се појавува на врвот на секој екран. Таа ги прикажува иконите за
известување, како што се пропуштен повик или примени пораки (лево) и иконите за статус на
телефон, како што се статус на батерија (десно), заедно со тековното време.

Икони за известување

Икони за статус

Икони за статус
Поврзан на 4G мобилна мрежа

Нема сигнал

Поврзан на LTE мобилна мрежа

Режим на вибрации

Поврзан на 3G мобилна мрежа

Пронајдена е локација

Поврзан на GPRS мобилна мрежа

Батеријата е полна

Поврзан на EDGE мобилна мрежа

Батеријата се полни

Поврзан на HSDPA мобилна мрежа

FM радиото е вклучено

Поврзан на HSPA+ мобилна мрежа

Авионски режим

Роаминг

Поврзан на Wi-Fi мрежа

Сила на сигнал на мобилна мрежа

Поврзан со Bluetooth уред

Икони за известување
Нова е-порака

Пропуштен повик

Алармот е поставен

Звучникот е активиран

Претстоен настан

Микрофонот на телефонот е
безвучен

Податоците се синхронизираат

Симнување на податоци

Проблем со најавувањето или
синхронизирањето

Телефонот е поврзан преку USB
кабел

Направена е слика од екранот

Нова текстуална порака

Слушалките се поврзани
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Панел за известување
Вашиот мобилен телефон ќе ве извести кога ќе примите нова порака или кога има претстоен
настан. Панелот за известување исто така ве известува за аларми и поставувања.
Отворете го панелот за известување за да видите кој е безжичниот мрежен оператор или да
прегледате порака, потсетник или известување за настан.

Отворање на панелот за известување
1. Кога ќе се појави нова икона за известување на лентата за известување, допрете ја лентата и
повлечете ја надолу за да го отворите панелот за известување.
2. Допрете известување за да ја отворите поврзаната апликација.

Затворање на панелот за известување
За директно да затворите известување (без да го прегледате), едноставно допрете и задржете
го известувањето и повлечете го на лево/десно на екранот.
За да го затворите панелот за известување, лизнете го долниот дел на панелот нагоре за да го
затворите панелот за известување.

Икони за кратенки
Додавање на нов објект на екран
1. Од почетниот екран, допрете го симболот

за да ги прикажете сите апликации.

2. За да додадете објект, повлечете ја иконата на апликацијата до посебен почетен екран.

Движење на објект на екран
1. Допрете и задржете ја иконата на апликацијата на почетниот екран додека истата не се
зголеми.
2. Без да го кревате прстот, повлечете ја иконата до саканата положба на екранот, а потоа
ослободете ја.
Белешка:
Мора да има доволно простор за да ја собере иконата на тековниот панел на почетен екран.

Отстранување на објект на екран
1. Допрете и задржете ја иконата на апликацијата на почетниот екран додека истата не се
зголеми.
2. Без да го кревате прстот, повлечете го објектот до Remove. Потоа ослободете го вашиот прст
за да го отстраните од почетниот екран.
3. Можете да деинсталирате апликации со следење на чекорите 1 и 2 и со повлекување на
апликацијата до Uninstall на горниот дел од екранот.
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Виџети
Виџетот ви овозможува да прегледате или да употребите апликација. Можете да ги поставите
виџетите на вашиот почетен екран како икони или прозорци за преглед. Неколку виџети се
стандардно инсталирани на вашиот телефон. Повеќе виџети можат да бидат симнати на Google Play.

Додавање на виџет
1. Од почетниот екран, допрете и задржете го почетниот екран.
2. Допрете WIDGETS за да ги прикажете достапните виџети.
3. За да додадете објект, повлечете ја саканата икона до посебен почетен екран.

Отстранување на виџет
1. Допрете и задржете ја иконата на виџетот на почетниот екран додека истата не се зголеми.
2. Без да го кревате прстот, повлечете го објектот до Remove. Потоа ослободете го вашиот прст
за да го отстраните од почетниот екран.

Папки
Создавање на папка
Повлечете ја иконата или кратенката на апликација и пуштете ја врз други апликации.

Преименување на папка
1. Допрете папка за да ја отворите.
2. Внесете ново име на датотеката на линијата за наслов на датотеката.
3. Кога ќе завршите, притиснете го копчето Back.

Тапети
Менување на тапетот
1. Од почетниот екран, допрете и задржете го почетниот екран.
2. Допрете WALLPAPERS.
3. Лизгајте низ достапните опции за да поставите тапет по ваш избор.
4. Допрете Set wallpaper за да ја поставите саканата слика како тапет на почетниот екран.

Корисничко упатство за Cat® S60 Smartphone
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Пренесување на медиуми до и од вашиот мобилен
телефон
Пренесете ја целата ваша омилена музика и слики меѓу вашиот мобилен телефон и компјутер
во режим на протокол за медиумски пренос на медиумски уред.
1. Поврзете го вашиот мобилен телефон со вашиот компјутер со употреба на USB кабелот.
2. Повлечете надолу за да го отворите панелот за известување и ќе се појават опциите за
поврзување преку USB. Потоа допрете File transfers за да го активирате режимот на
протокол за медиумски пренос.
3. Вашиот телефон треба да биде прикажан како отстранлив уред кој ја прикажува внатрешната
меморија на телефонот и, ако е вметната мемориска картичка, ќе биде видлива и microSD
картичка. Копирајте ги саканите датотеки на вашиот телефон.
Белешка:
Ако употребувате MAC, ќе треба да симнете двигатели од: http://www.android.com/filetransfer/

Употребување на авионски режим
Некои локации можеби ќе условуваат да ги исклучите безжичните конекции на вашиот телефон.
Наместо да го исклучувате вашиот телефон, вие можете да го ставите во Airplane mode.
1. Притиснете и задржете го копчето Power.
2. Допрете Airplane mode во менито за опции.
Или, со употреба на апликацијата Settings, пристапете до менито More и лизнете го
прекинувачот Airplane mode на десно (
) а да ја активирате функцијата.
Од почетниот екран, повлекување на панелот за известување надолу исто така ви дава пристап
до авионскиот режим.
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Телефон
Има неколку начини за да направите повик. Можете да напишете број, да изберете број од
вашата листа на контакти, на веб-страница или од документ којшто содржи телефонски број.
Кога сте на повик, можете или да одговорите на дојдовни повици или да ги испратите во
вашата гласовна пошта. Исто така, можете да воспоставите конференциски повици со неколку
учесници.
Белешка:
Контактирајте го вашиот мрежен оператор за да дознаете дали вашата претплата поддржува
конференциски повици и колку учесници можете да додадете во нив.

Воспоставување на повик
За да воспоставите повик, можете да ја употребите телефонската апликација или да изберете
број од Contacts или од листата на повици.
Кога сте на повик, можете да го допрете копчето Menu за да се вратите на почетниот екран и да
употребувате други функции. За да се вратите на екранот на повикот, повлечете ја лентата за
известување надолу и допрете Current call (Тековен повик).

Воспоставување на повик со бирачот
1. На почетниот екран, допрете го симболот

. Потоа допрете

за да го прикажете бирачот.

2. Допрете ги соодветните нумерички копчиња за да го внесете телефонскиот број.
Совет: Вашиот мобилен телефон ја поддржува функцијата SmartDial, т.е. кога ги допирате
броевите на бирачот, телефонот автоматски пребарува соодветни резултати низ вашите
контакти и списоци коишто се базирани на прецизноста. Затворете ја нумеричката тастатура
за да прегледате повеќе можни совпаѓања.
3. Откако ќе го внесете бројот или ќе го изберете контактот, допрете го симболот

.

Воспоставување на повик од контакти
1. Од почетниот екран, допрете го симболот
> Contacts (
со контакти. Ако веќе сте кај бирачот, допрете го јазичето
контакти.

) за да гo прикажете списокот
за да го прикажете списокот со

2. На списокот, допрете го контактот на кој сакате да му се јавите.
3. Допрете го телефонскиот број за да воспоставите повик со контактот.

Воспоставување на повик од листата на повици
1. Допрете
> Phone ( ) > јазичето .Ќе го видите списокот со последни повици. Ако не
можете да го пронајдете саканиот контакт, допрете View full call history за да ја прикажете
целата историја на повици.
2. Допрете го контактот на списокот и допрете

за да воспоставите повик.
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Одговарање и одбивање на повик
Кога ќе добиете повик, ќе се отвори екранот за дојдовен повик со идентификацијата на
повикувачот и можните дополнителни информации за повикувачот што ги имате внесено во
Contacts.
• За да одговорите на повик, допрете го симболот

и повлечете го на десно (

).

• За да одбиете повик, допрете го симболот
и повлечете го на лево (
).
• За да го одбиете повикот и директно да му испратите порака на повикувачот, допрете го
симболот
и повлечете го нагоре ( ) и изберете една од достапните обрасци за пораки или
допрете Write your own... за да создадете сопствена порака.
Белешка:
Кога ќе го допрете симболот

, тој ќе исчезне од екранот.

Завршување на повик
При повик, допрете го симболот

за да спуштите.

Други операции за време на повик
Воспоставување на конференциски повик
Ако примите нов повик додека сте веќе на повик, можете да го поврзете вториот повик со
тековниот повик. Оваа карактеристика е позната како конференциско повикување. Исто така,
можете да воспоставите конференциски повик со повеќе повикувачи.
Белешка:
Контактирајте го вашиот мрежен оператор за да дознаете дали вашата претплата поддржува
конференциски повици и колку учесници можете да додадете во нив.
1. За да започнете конференциски повик, изберете го бројот на првата личност која треба да
за да го воспоставите повикот.
биде во повикот и допрете
2. Додека сте во тој повик, допрете
да ја вклучите во разговорот.

и внесете го телефонскиот број на личноста која сакате

или изберете некој од вашата Листа на повици или Contacts. Првиот повик
3. Допрете
автоматски ќе биде ставен на чекање.
4. Откако ќе биде поврзан и дополнителниот повик, допрете
5. За да додадете повеќе луѓе, допрете го симболот

.

и повторете ги чекорите 2 до 4.

6. За да го завршите конференцискиот повик и да ги исклучите сите, допрете го симболот

.

Префрлување меѓу повици
Ако примите нов повик додека сте веќе на повик, можете да се префрлувате меѓу двата повика.
1. Додека сте во двата повика, допрете го името на контактот или телефонскиот број во долниот
десен агол на дисплејот.
2. Тековниот повик е ставен на чекање и Вие сте поврзани на другиот повик.
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Контакти
Апликацијата Contacts (Контакти) ви овозможува да ги зачувате и да управувате со
информациите како што се телефонски броеви и адреси на ваши контакти. Откако ќе ги
зачувате информациите на контактот на вашиот мобилен телефон, тоа ви овозможува лесен
достап до луѓето со кои сакате да комуницирате.

Отворање на апликацијата за контакти
Ако имате нов мобилен телефон и се уште немате додадено контакти, Contacts (Контакти) прикажува
порака со совети за тоа како да започнете да додавате контакти на вашиот мобилен телефон.
За да ја отворите апликацијата, направете едно од долунаведеното:
• Допрете
а потоа Contacts ( ). Допрете го јазичето ALL CONTACTS за да го
прикажете списокот со контакти.
• Допрете
на почетниот екран, а потоа допрете го јазичето
списокот на контакти.

за да го прикажете

Сите ваши контакти ќе бидат прикажани по азбучен ред во лизгачки список.

Копирање на контакти
Можете да копирате контакти од SIM картичката или од внатрешната меморија.
1. На списокот со контакти, допрете

> Import/export.

2. Направете нешто од долунаведеното:
• За да увезете контакти од SIM картичката:
Допрете Manage SIM card contacts >

> Import all за да ги увезете сите контакти.

• З
 а да увезете контакти од внатрешната меморија:
Допрете Import from .vcf file. Изберете ја локацијата каде што сакате да ги увезете
контактите и допрете ја *.vcf датотеката за да ги увезете контактите.

Правење заштитна копија на контактите
Можете да копирате контакти на SIM картичката или на внатрешната меморија.
1. На списокот со контакти, допрете

> Import/export

2. Направете нешто од долунаведеното:
• За да извезете контакти на SIM картичката:
Допрете Export to SIM card за да ги копирате сите контакти.
• За да извезете контакти на внатрешната меморија:
Допрете Export to .vcf file. Изберете ја локацијата каде што сакате да ги зачувате
контактите и допрете SAVE.

Додавање на контакт
1. Во листата на контакти, допрете го симболот

за да додадете нов контакт.

2. Внесете го името на контактот, а потоа додадете подетални информации, како што се
телефонскиот број или адресата.
3. Кога ќе завршите, допрете

за да ги зачувате информациите за контактот.

Корисничко упатство за Cat® S60 Smartphone
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Додавање на контакт како омилен
1. Допрете го контактот кој сакате да го додадете во Favourites (Омилени).
2. Допрете го симболот

покрај името и иконата ќе стане бела (

).

Барање на контакт
1. Во листата на контакти, допрете го симболот
симболот

Во листата на контакти, допрете го

2. Внесете го името на контактот кој го барате. Додека пишувате, контактите со совпаѓачки
имиња ќе се појават под полето за пребарување.

Уредување на контакт
Во секое време можете да направите промени во информациите што ги имате меморирано за
одреден контакт.
1. На листата на контакти, допрете го контактот чии детали сакате да ги уредите.
2. Допрете го симболот

.

3. Направете ги саканите измени во информациите на контактот, а потоа допрете
. За да ги
откажете сите измени што ги имате направено во информациите на контактот, притиснете го
копчето Back.

Комуницирање со вашите контакти
Од картичката All Contacts (Сите контакти) или Favourites (Омилени), Вие можете брзо да се
јавите или да испратите текстуална (SMS) или мултимедијална порака (MMS) на предодредениот
телефонски број на одреден контакт. Исто така, можете да ги отворите деталите за да прегледате
список на сите начини на кои можете да комуницирате со тој контакт. Овој дел опишува како да
комуницирате со контакт кога ја прегледувате вашата листа на контакти.

Комуницирање со контакт
1. На листата на контакти, допрете го контактот со кој сакате да комуницирате.
2. На екранот за детали на контакт, вие можете направите едно од долунаведеното:
• Допрете го телефонскиот број за да воспоставите повик.
• Допрете го симболот

за да испратите порака.

Бришење на контакт
1. На листата на контакти, допрете го контактот кој сакате да го избришете.
2. Допрете

> Delete.

3. Допрете OK за да потврдите дека сакате да го избришете контактот.
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Употребување на тастатурата на екран
Прикажување на панелот на тастатурата
За да внесете текст, употребете ја тастатурата на екран. Некои апликации автоматски ја
отвораат тастатурата.
Кај други, вие ќе треба да допрете поле за текст за да ја отворите тастатурата.
За да ја отворите тастатурата, допрете го просторот каде што сакате да го напишете текстот.
Притиснете го копчето Back за да ја скриете тастатурата.

Употребување на пејзажна тастатура
Ако сметате дека тастатурата е несоодветна или тешка за употреба, свртете го вашиот
мобилен телефон странично. Екранот ќе ја прикаже тастатурата во пејзажна ориентација, што
ќе ви овозможи поширок преглед на тастатурата.

Прилагодување на поставувањата на тастатурата
1. Допрете

> Settings (

) > Language & input.

2. Направете нешто од долунаведеното:
• Допрете Google Keyboard за да ги конфигурирате поставувањата на тастатурата на Google.
• Допрете Google voice typing за да ги конфигурирате поставувањата на гласовното куцање
на Google.

Wi-Fi
За да ја употребите Wi-Fi конекцијата на вашиот мобилен телефон, Вие треба да имате
пристап до точки на безжичен пристап (hotspots). Пречките што го блокираат сигналот на Wi-Fi
конекцијата ќе ја намалат нејзината сила.

Вклучување на Wi-Fi и поврзување на безжична мрежа
1. Допрете го симболот

> Settings (

).

2. Во Wireless & networks, допрете Wi-Fi и лизнете го прекинувачот на десн
(
) за да ја активирате функцијата.
3. Ќе биде прикажан список на пронајдени Wi-Fi мрежи. Изберете Wi-Fi мрежа за да се поврзете.
4. Ако изберете отворена мрежа, автоматски ќе бидете поврзани на мрежата. Ако изберете
мрежа што е заштитена и се поврзувате на неа за прв пат, внесете ја лозинката, а потоа
допрете CONNECT.
Белешка:
Ако се поврзувате на заштитена безжична мрежа што веќе ја имате користено, нема да
бидете известени повторно да ја внесете лозинката, освен ако не го ресетирате вашиот
мобилен телефон на неговите зададени поставувања или ако лозинката за Wi-Fi не била
променета.
Совет: На екранот со поставувањата на Wi-Fi конекцијата, допрете го симболот
network за да додадете нова Wi-Fi мрежа.
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SMS и MMS пораки
Отворање на пораки
За да ја отворите апликацијата, направете едно од долунаведеното:
• Допрете го симболот

на почетниот екран.

• Допрете го симболот

> Messaging (

).

Создавање и испраќање на текстуална порака
Се отвора прозорецот каде можете да создадете нова порака или да отворите тековна нишка
од пораки.
за да започнете нова текстуална или мултимедијална порака или
1. Допрете го симболот
допрете тековна нишка од пораки за да ја отворите.
2. Внесете телефонски број во полето To. Додека го впишувате телефонскиот број, ќе се
појавуваат совпаѓачки контакти. Можете да допрете предложен примател или да продолжите
да ги пишувате телефонскиот број.
3. Допрете го полето за текст за да започнете да ја пишувате вашата порака.
Ако го притиснете копчето Back додека составувате порака, таа се зачувува како нацрт во
вашата листа на пораки. Допрете ја пораката за да продолжите да ја составувате.
4. Кога ќе завршите, допрете го симболот

.

Белешка:
Одговорите се појавуваат во прозорецот. Нишка од пораки се создава додека прегледувате и
испраќате дополнителни пораки.

Создавање и испраќање на мултимедијална порака
1. На екранот за пораки, допрете го симболот

.

2.Внесете телефонски број во полето To или допрете
списокот CONTACTS.

за да изберете телефонски број од

3. Допрете го полето за текст за да започнете да ја пишувате вашата порака.
4. Допрете

> Add subject за да додадете наслов на пораката.

5. Внесете тема.
Вашиот мобилен телефон сега е во режим на испраќање на мултимедијална порака.
6. Допрете го симболот
пораката.

и изберете го типот на медиумска датотека што ќе ја прикачите на

7. Кога ќе завршите, допрете го симболот
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Отворање и одговарање на порака
1. Во листата на пораки, допрете ја нишката од текстуална или мултимедијална порака за да ја
отворите.
2. Допрете го полето за текст за да ја составите вашата порака.
3. Допрете го симболот

.

Прилагодување на поставувањата за пораки
Во листата на пораки, допрете
Изберете од:

> Settings за да ги прилагодите поставувањата за пораки.

• Активирана за SMS: Назначете ја предодредената апликација за SMS пораки.
• Бришење на стари пораки: Обележете го полето за обележување за да ги избришете старите
пораки ако е достигнато ограничувањето.
• Ограничување на текстуални пораки: Поставете го максималното ограничување за
текстуални пораки на разговор.
• Ограничување на мултимедијални пораки: Поставете го максималното ограничување за MMS
пораки на разговор.
• Известување за прием на пораки за SIM1/SIM2: Обележете го полето за обележување за
да побарате известување за прием на пораки за секоја порака што ќе ја испратите од SIM
картичката(ите).
• Образец на пораки: Уредете го образецот на пораки.
• Управување со пораките од SIM1 картичката: Управувајте со пораките од SIM1 картичката.
• Период на валидност на SMS пораки за SIM1/SIM2: Поставете го периодот на валидност на
SMS пораки за SIM картичката(ите).
• Потпис во SMS порака: Обележете го полето за обележување за да го вклучите вашиот
личен потпис за секоја порака што ќе ја испратите од SIM картичката(ите).
• Уредување на потпис во SMS порака: Уредете го вашиот личен потпис.
• Испраќање на порака на група: Обележете го полето за обележување за да употребите MMS
за испраќање на една порака кога има повеќе приматели.
• Известувања за прием на пораки: Обележете го полето за обележување за да побарате
известување за прием на пораки за секоја порака што ќе ја испратите.
• Известувања за прочитана порака: Обележете го полето за обележување за да побарате
известување за прочитана порака за секоја порака што ќе ја испратите.
• Автоматско повраќање: Обележете го полето за обележување за автоматски да ги повраќате
пораките.
• Автоматско повраќање во роаминг: Обележете го полето за обележување за автоматски да
ги повраќате пораките во роаминг.
• Период на валидност на MMS пораки за SIM1/SIM2: Поставете го периодот на валидност на
MMS пораки за SIM картичката(ите).
• Известувања: Обележете го полето за обележување за да прикажете известување за нова
порака на статусната лента.
• Звук: Поставете тон на ѕвонење за нови пораки.
• Вибрации: Обележете го полето за обележување за да овозможите уредот да вибрира кога ќе
добиете нови пораки.
• Поставете го бројот за центар за пораки за SIM1/SIM2: Поставете го бројот за центар за
пораки за SIM картичката(ите).
• Активирајте ја услугата WAP PUSH: Обележете го полето за обележување за да активирате
прием на пораки за услуги.
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Bluetooth
Вашиот мобилен телефон има Bluetooth, којшто ви овозможува да создадете безжични
конекции со други Bluetooth уреди за да можете да споделувате датотеки со вашите пријатели,
да зборувате хендсфри со Bluetooth слушалки, па дури и да префрлате фотографии од вашиот
телефон на вашиот компјутер.
Ако употребувате Bluetooth, запомнете да останете во рамките на 10 метри од другите Bluetooth
уреди. Имајте на ум дека пречки како што се ѕидовите или друга електрична опрема може да ѝ
попречи на вашата Bluetooth конекција.

Вклучување на Bluetooth
1. Допрете го симболот

> Settings (

).

2. Во Wireless & networks, допрете Bluetooth и лизнете го прекинувачот на десно (
активирате функцијата.

) за да ја

Кога Bluetooth е вклучен, иконата Bluetooth се појавува на лентата за известување.

Спарување и поврзување на Bluetooth уред
Bluetooth ви го овозможува следното:
• Употреба на хенсфри Bluetooth уред.
• Употреба на моно или стерео Bluetooth слушалки.
• Контролирајте што ќе пуштите од далечина преку Bluetooth слушалките.
Пред да употребите Bluetooth, треба да го спарите вашиот мобилен телефон со друг Bluetooth
уред на следниот начин:
1. Обезбедете дека функцијата Bluetooth на вашиот мобилен телефон е вклучена.
2. Потоа, вашиот мобилен телефон ќе почне да ги пребарува Bluetooth уредите во близина (или
допрете > Refresh).
3. Допрете го уредот што сакате да го спарите со вашиот мобилен телефон.
4. Следете ги упатствата на екранот за да ја воспоставите врската.
Белешка:
Откако ќе биде создадено партнерство, за поврзувањето со тој Bluetooth уред веќе нема да
биде потребно да ја внесувате лозинката.

Испраќање на датотеки преку Bluetooth
Со Bluetooth, можете да споделувате слики, видеа или музички датотеки со вашето семејство и
пријатели.
За да праќате датотеки преку Bluetooth, направете го следното:
1. Допрете ја датотеката што треба да се испрати.
2. Допрете го симболот
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> Bluetooth, а потоа изберете спарен уред.
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Исклучување и разделување на Bluetooth уред
1. Допрете го симболот

> Settings (

).

2. Во Wireless & networks, допрете Bluetooth.
3. На опцијата за поврзан уред, допрете го симболот
прекинувањето на врската.

, а потоа FORGET за да го потврдите

Фотографирање и снимање на видеа
Камерата е комбинација од фото-апарат и камкордер којашто можете да ја употребите за да
снимате и споделувате слики и видеа.

Отворање на вашата камера
За да ја отворите апликацијата, направете едно од долунаведеното:
• Допрете го симболот

на почетниот екран.

• Допрете го симболот

> Camera (

).

Притиснете го копчето Back или копчето Menu за да ја затворите камерата.

Фотографирање
1. Допрете го симболот
> Camera ( ).
Таа е предодредено поставена во режим на камера. Ако не е, допрете
во режим на камера.

за да префрлите

Белешка:
За да менувате меѓу предната камера и камерата од 13MP, допрете ги симболите
според употребата.

и

2. Направете ја вашата фотографија на екранот за фотографирање.
• Допрете го екранот за да фокусирате на посебно место од екранот.
• Штипнете за да зумирате или одзумирате од објектот.
• Допрете го симболот
3. Допрете го симболот

за да ги промените поставувањата на камерата.
за да фотографирате.

Белешка:
Додека сте во апликацијата за камерата, можете да ги притиснете и копчињата Volume up и
Volume down за да фотографирате.

Прегледување на вашите фотографии
За да ги прегледате вашите фотографии, можете да направите едно од следното:
.
• Кога сте во преглед на камера, допрете ја сликичката на најновата фотографија до
Белешка:
За да се вратите до прегледот на камера, притиснете го копчето Back или лизнете на лево
додека екранот за фотографирање не се појави повторно.
• Допрете

> Photos (

) за да ги прегледате сите фотографии и видеа.
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Уредување и споделување на вашите фотографии
Додека прелистувате низ вашите фотографии, се појавуваат следните опции:
• Уредување: Допрете

и уредете ги вашите фотографии со многуте достапни опции.

• Споделување: Допрете
и споделете ги вашите фотографии преку многуте апликации што
се достапни на вашиот уред.
• Бришење: Допрете

за да ги избришете фотографиите што веќе не ви се потребни.

Снимање на видео
1. Допрете го симболот
2. Допрете

и изберете

> Camera (

).

за да преминете во режим на видео.

Белешка:
За да менувате меѓу предната камера и камерата од 13MP, допрете ги симболите
според употребата.
3. Допрете

и

за да почнете да снимате.

4. Додека снимате, направете нешто од долунаведеното:
• Штипнете за да зумирате или одзумирате од објектот.
• Допрете

за да го паузирате снимањето. За да продолжите, допрете .

• Допрете го екранот за фотографирате.
5. Допрете го симболот

за да го запрете снимањето.

Прегледување на вашите видеа
Откако ќе снимите видео, допрете ја сликичката на последното снимено видео до
за да го пуштите видеото.

. Допрете

Правење на панорамска фотографија
1. Допрете го симболот

> Camera (

).

2. Допрете

и изберете

3. Допрете

за да почнете да фотографирате.

за да преминете во панорамски режим.

4. Утврдете ја насоката. Потоа полека движете го уредот кон саканата насока (на лево или на
десно).
5. Кога водилката за фотографирање ќе стигне до крајната точка, фотографирањето ќе заврши.
За да го запрете фотографирањето рачно, допрете
.
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Употребување на фотографии
Вашата апликација Photos може автоматски да ги пребара сликите и видеата што се снимени
на меморијата на телефонот или на мемориската картичка. Изберете го албумот/папката и
пуштете ја како слајд-шоу или изберете објекти за да ги споделите со други апликации.

Отворање на фотографиите
Допрете го симболот
> Photos ( ) за да ја отворите апликацијата. Апликацијата Photos
ги категоризира вашите слики и видеа според локацијата на меморирање и ги меморира овие
датотеки во папки. Допрете некоја папка за да ги прегледате сликите или видеата во неа.

Прегледување на фотографија
1. Во Photos (Фотографии), допрете ја папката што ги содржи сликите што сакате да ги
прегледате.
2. Допрете ја сликата за да ја прегледате во режим на полн екран. Кога прегледувате слика во
режим на полн екран, лизнете ја сликата лево или десно за да ја прегледате претходната или
следната слика.
3. За да ја зумирате сликата, разделете ги вашите два прста еден од друг на местото на
екранот каде што сакате да зумирате. Во режим на зумираност, лизнете со вашиот прст
нагоре или надолу и лево или десно.
Совет: Прегледувачот на слики ја поддржува функцијата за автоматско ротирање. Кога го
ротирате вашиот мобилен телефон, сликата се прилагодува на ротацијата.

Потсекување на слика во фотографии
1. Додека прегледувате слика, допрете

>

.

2. Допрете Crop и употребете ја алатката за потсекување за да изберете делот од сликата што
ќе го потсечете.
• Повлечете од внатрешниот дел на алатката за потсекување за да ја придвижите.
• Повлечете еден раб или агол на алатката за потсекување за да ја промените големината
на сликата.
3. Допрете

> SAVE за да ја зачувате потсечената слика.

• За да ги отфрлите промените, притиснете го копчето Back и допрете DISCARD.
Совет: Исто така можете да ги отфрлите промените со допирање на
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Употребување на термалната камера
Белешка:
Tемпературата укажана од страна на Cat S60 секогаш е пресметана проценка и не може да се
земе како прецизна мерка.
На укажаната температура влијаат многу фактори, особено емисијата на термална енергија
од предметот што се набљудува и далечината од истиот. На температурата може да влијае и
делот од денот, временските услови или други жешки или ладни предмети во близина кои може
да имаат отсјај од предметот на фокус.

Отворање на вашата термална камера
За да ја отворите апликацијата, направете едно од долунаведеното:
• Допрете го симболот

на почетниот екран.

• Допрете го симболот

> MyFLIR (

).

Притиснете го копчето Back или копчето Menu за да ја затворите камерата.

Фотографирање
1. Допрете го симболот

> MyFLIR (

).

Таа е предодредено поставена во режим на фотографирање. Доколку не е, допрете
изберете
за да преминете во режим на фотографирање.
2. Направете ја вашата фотографија на екранот за фотографирање.
• Допрете го симболот

за да ја промените палетата на бои.

• Допрете го симболот

за да ги промените поставувањата на камерата.

• Допрете го симболот

за да го додадете режимот на мерење на место.

• Допрете го симболот

за рачно да ја калибрирате сликата.

3. Допрете го симболот

за да фотографирате.

Снимање на видео
1. Допрете го симболот

> MyFLIR (

).

2. Допрете

и изберете

3. Допрете

за да почнете да снимате. За да го прекинете снимањето, допрете

за да преминете во режим на видео.
.

Правење на панорамска фотографија
1. Допрете го симболот

> MyFLIR (

).

2. Допрете

и изберете

3. Допрете

за да почнете да фотографирате.

за да преминете во панорамски режим.

4. Утврдете ја насоката. Потоа полека движете го уредот кон саканата насока (на лево или на
десно).
5. Кога водилката за фотографирање ќе стигне до крајната точка, фотографирањето ќе заврши.
За да го запрете фотографирањето рачно, допрете .
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Создавање на временско видео
1. Допрете го симболот
2. Допрете

и изберете

> MyFLIR (

).

за да преминете во временски режим.

3. Допрете
за да го отворите менито за поставување на временски режим. Потоа
конфигурирајте ги потребните поставувања.
4. Допрете

за да почнете да снимате. За да го прекинете снимањето, допрете

.

Прегледување на вашите снимени фотографии или видеа
За да ги отворите најновата фотографија или видео, допрете ја сликичката во долниот десен
раб на екранот.
• Допрете

за да преминете на преглед Library.

• Лизнете на лево/на десно за да ја прегледате претходната/следната датотека.
• Допрете

за да го пуштите видеото.

а да ја уредите фотографијата. Потоа допрете
за да го промените режимот
• Допрете
зза да ја промените палетата на бои. Кога ќе завршите,
на мерење на место или допрете
допрете
за да ги зачувате промените.
и споделете ја избраната датотека преку многуте апликации што се достапни на
• Допрете
вашиот уред.
• Допрете за да ја избришете избраната датотека. Потоа допрете OK за да го потврдите
бришењето.
• Допрете
за да ги прегледате деталните информации за снимената датотека, вклучувајќи
ги датумот, времето, палетата на бои, температурата, емисијата на термална енергија и
локацијата.
• Допрете го симболот
за да ги активирате FLIR Tools кои можат да бидат употребени за
прегледување и уредување на слики. Ако оваа апликација не е инсталирана, ќе се отвори
Google Play Store за да му овозможи на корисникот да ја симне мобилната апликација FLIR
Tools.

ШТЕЛУВАЊЕ
Камерата има механичка бленда во неа која повремено се активира и и овозможува на
термалната камера да направи калибрација или освежување на сликата.
Кога блендата се активира, сликата ќе се замрзне за кратко.
Целта на блендата е да и овозможи на камерата да обезбеди подобрена слика. S60 ја врши
операцијата на штелување автоматски на одреден период. Земете во предвид дека кога
мерачот на место е вклучен, штелувањето ќе се врши почесто.
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Уживање во музика
Можете да пренесувате музички датотеки од вашиот компјутер на вашата microSD мемориска
картичка или на меморијата на телефонот за да можете да слушате музика на вашиот мобилен
телефон.

Копирање на музика на microSD мемориската картичка
1.Поврзете го телефонот со вашиот компјутер со USB кабел и инсталирајте ја microSD
мемориската картичка.
2. На компјутерот, навигирајте до USB двигателот и отворете го.
3. Создадете папка во основниот директориум на microSD мемориската картичка (на пример,
Music).
4. Копирајте ја музиката од вашиот компјутер во папката што ја создадовте.
5. Откако ќе ја ископирате музиката, деинсталирајте или исклучете го двигателот како што
е назначено од оперативниот систем на вашиот компјутер за безбедно да го отстраните
мобилниот телефон од компјутерот.

Отворање на музика преку Google Play
За да ја прикажете медиумската библиотека, допрете
> Play Music ( ) > допрете го полето
за избирање на категорија на музика во горниот лев дел од екранот
> My Library. Таа
содржи пет јазичиња: ЛИСТИ НА ПЕСНИ, ЖАНРОВИ, ИЗВЕДУВАЧИ, АЛБУМИ и ПЕСНИ.

Пуштање на музика
1. Допрете одредена категорија на екранот на музичката библиотека.
2. Допрете ја песната што сакате да ја пуштите.
Совет: Кога слушате музика, притиснете го копчето Back за да употребите друга апликација.
Вашата музика нема да биде прекината. За да се вратите на контролите за музиката, отворете
го панелот за известување и потоа допрете ја песната.

Додавање на музика во листа на песни
1. Допрете одредена категорија на екранот на музичката библиотека.
2. Допрете го симболот до песната што сакате да ја додадете во листа на песни. Потоа
допрете Add to playlist во менито со опции.
3. Изберете листа на песни или допрете NEW playlist за да ја додадете песната во постоечка
листа на песни.

Пуштање на листа на песни
1. На екранот на музичката библиотека, допрете листи на песни.
2. Допрете ја листата на песни до која што сакате да пристапите.
3. Допрете ја песната што сакате да ја пуштите.
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Слушање на FM радио
FM радиото ви овозможува да слушате FM радио станици на вашиот мобилен телефон.
Прво поврзете ги вашите слушалки во аудио отворот на вашиот мобилен телефон пред да ја
отворите апликацијата.
> FM Radio (

Допрете го симболот

) за да ја активирате апликацијата.

Бирање станица на FM радиото
Белешка:
За да ги изберете сите ваши омилени станици, ќе треба да обезбедите дека вашиот локален
регионален појас е соодветно поставен. За да го смените регионот, допрете > Settings >
Regional Band и лизгајте низ списокот и изберете го вашиот регион.
Изберете од следните опции:
• За да изберете радио станица што сакате да ја слушате, допрете го симболот

или

.

• За рачно да изберете некоја фреквенција, движете го копчето за избирање за да ја изберете
радио станицата.
• За да ја додадете тековната радио станица во списокот со омилени, допрете и задржете
го симболот
(на дното од екранот). Тековната радио станица ќе се појави на лентата со
списокот на омилени.
• За да го исклучите звукот на FM радиото, допрете

.

• За да ги скенирате сите достапни канали, допрете

> Scan > All Stations. Кога скенирањето

ќе заврши, допретее

> All Channels.

• За да го исклучите радиото, допрете
апликацијата.

и притиснете го копчето Back за да излезете од

Снимање на FM радиото
За да снимате радио, направете го следното:
• За да започнете да снимате, допрете

или допрете

> Start Recording.

• За да прекинете да снимате, допрете
датотека автоматски ќе се зачува.

или допрете

> Stop Recording. Снимената
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Google услуги
Морате да се најавите со Google сметка за да употребувате Gmail™, Google™ Calendar и други
Google Apps™. За да симнувате апликации од Google Play™, Вие исто така ќе бидете известени
да се најавите со вашата Google сметка.

Создавање на Google сметка
Ако не сте создале Google сметка при поставувањето, можете да ја создадете:
1. Допрете го симболот

> Settings (

).

2. Допрете Accounts > Add account.
3. Допрете Google за да создадете Google сметка и потоа следете ги упатствата на екранот.

Употребување на Gmail
Кога ги прилагодивте поставувањата на вашиот телефон за прв пат, Вие можеби го
конфигуриравте да употребува тековна Gmail сметка или да создаде нова сметка. Првиот пат
кога ќе ја отворите апликацијата Gmail на вашиот телефон, вашето сандаче ќе содржи пораки
од вашата Gmail сметка на интернет.

Отворање на Gmail
Допрете го симболот
> Gmail ( ). Ќе се појави листа на пораки во сандачето. Сите
е-пораки што ќе решите да ги задржите на вашиот мобилен телефон ќе се префрлат во папката
на вашето сандаче.

Префрлување меѓу сметки
За да префрлите на друга сметка на е-пошта, допрете го полето за избирање на сметка на
горниот лев дел од екранот, а потоа допрете ја сметката којашто сакате да ја прегледате.

Создавање и испраќање на е-порака
1. На екранот на сандачето, допрете го симболот

.

2. Внесете ја адресата на е-пошта на примателот во полето To.
• Ако ја испраќате е-пораката на повеќе приматели, одвојте ги адресите на е-пошта со
запирки.
• Ако сакате да испратите копија (CC) или скриена копија (BCC) на други приматели,
допрете
за да ги прикажете полињата Add Cc/Bcc.
3. Внесете го субјектот на е-пораката и составете ја вашата порака.
Ако сакате да додадете слика како прилог, допрете
да ја прикачите.

за да ја изберете сликата што сакате

4. Откако ќе ја составите вашата порака, допрете го симболот
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Одговарање или препраќање на е-порака
1. На екранот на сандачето, допрете ја е-пораката на којашто сакате да одговорите или којашто
сакате да ја препратите.
2. Допрете Одговори (

), Одговори на сите (

> Reply all) или Препрати (

> Forward).

3. Направете нешто од долунаведеното:
• Ако допрете Одговори или Одговори на сите, внесете ја вашата порака.
• Ако изберете Препрати, назначете ги примателите на пораката и додадете го
дополнителниот текст што сакате да вклучите во пораката којашто ќе ја препраќате.
4. Допрете го симболот

.

Пребарување на е-пошта
1. На екранот на сандачето, допрете го симболот

.

2. Внесете ги клучните зборови за пребарување, а потоа допрете го симболот

.

Прилагодување на поставувањата на вашата Gmail сметка
1. На екранот за категорија на папки, допрете
поставувањата за пораки.

> Settings за да ги прилагодите

2. Изберете General settings или некоја сметка на е-пошта.
3. Допрете некоја опција и променете ги потребните поставувања.
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Google Maps™
Google Maps ви овозможува да ја пронајдете вашата тековна локација, да го прегледате
сообраќајот во тековно време (зависно од достапноста на вашата локација) и да добиете
детални насоки до различни дестинации на сателит, сообраќај или друг вид на карта.

Оспособување на локација
Пред да ја отворите апликацијата Maps за да ја пронајдете вашата локација или да пребарате
места од интерес, вие морате да активирате Location и да поставите Location mode.
> Settings (

1. Допрете го симболот

).

2. Допрете Location.
3. Лизнете го прекинувачот Location на десно (

) за да ја активирате функцијата.

4. Допрете Mode и изберете ја соодветната опција.
Белешка:
За да ја употребувате карактеристиката за навигација, функцијата Mode ќе мора да биде
поставена само на High Accuracy.

Отворање на Maps
> Maps (

Допрете го симболот

) за да ја отворите апликацијата.

Пребарување на места од интерес
1. Додека прегледувате мапа, внесете го местото што сакате да го пребарате во полето за
пребарување на горниот дел од дисплејот, а потоа допрете
.
Белешка:
Исто така, можете да изберете една опција од листата на предлози.
2. Резултатите од вашето пребарување ќе бидат прикажани потоа. Допрете го бележникот ( ) и
тој ќе го прикаже името на локацијата.
3. Допрете

за да ја прегледате вашата тековна локација на мапата.

Добивање на насоки
1. Додека прегледувате мапа, допрете го симболот

.

2. Допрете ја иконата за упатства за автомобил, јавен транспорт или за пешачење.
3. Апликацијата автоматски ќе го прикаже најкраткото растојание од вашата тековна локација
до локацијата на дестинацијата.
Белешка:
Ако сакате рачно да ја внесете тековната локација и/или локацијата на дестинацијата, допрете
Ваша локација или локацијата на дестинацијата и внесете ги релевантните информации.
4. Допрете го симболот

.

Белешка:
Допрете за да ги промените тековната локација и локацијата на дестинацијата, споделете ги
насоките на патеката, прегледајте информации за сообраќајот, и/или сателитската снимка на
мапата и конфигурирајте ги опциите за патеката.
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Употребување на Google Play Store
Play Store обезбедува директен пристап до апликации и игри коишто можете да ги симнете и
инсталирате на вашиот телефон.

Отворање на Google Play Store
1. Допрете го симболот

> Play Store (

).

2. Кога ќе го отворите Play Store за прв пат, ќе се појави страница со Краток приказ. Допрете
GET STARTED за да продолжите.

Пребарување на апликации
Има неколку различни начини да пронајдете апликации на почетниот екран на Play Store, меѓу кои:
• Листа на апликации по категорија: Допрете ја саканата категорија и лизгајте надолу за да
прегледате повеќе.
• Функција за пребарување: Внесете ги клучните зборови за пребарување, а потоа допрете
го симболот
.
За да ги прегледате инсталираните апликации, допрете

> My apps & games..

Инсталирање на апликација
Белешка:
Ако сакате да инсталирате апликација од извор кој не е Google Play store, допрете Settings
( ) > Security и лизнете го прекинувачот Unknown sources на десно (
).
1. Допрете го симболот

> Play Store (

).

2. Допрете категорија, а потоа допрете го објектот што сакате да го симнете.
Тука можете да прочитате повеќе за апликацијата, вклучувајќи го и општиот рејтинг и
коментарите на корисниците.
Ако лизнете надолу до делот за информации за развивачот, можете да ги видите другите
апликации од истиот развивач или врска до веб-страницата на развивачот.
3. За да го инсталирате објектот, допрете INSTALL, а потоа екранот се менува за да ја прикаже
бараната дозвола, и тогаш допрете ACCEPT.
Белешка:
За да го проверите текот на симнувањето, отворете го панелот за известување. Времетраењето на
инсталацијата зависи од големината на апликацијата и брзината на вашето податочно поврзување.

Деинсталирање на апликација
1. На почетниот екран на Play Store, допрете

> My apps & games.

2. Допрете ја апликацијата што сакате да ја деинсталирате, а потоа допрете UNINSTALL.
3. Кога ќе добиете известување, допрете OK за да ја избришете апликацијата од вашиот
мобилен телефон.
Белешка:
Апликациите можат да бидат уредени и со допирање на Settings ( ) > Apps или директно
да ги инсталирате со држење на вашит прст врз апликацијата и со нејзино повлекување до
опцијата uninstall на горниот дел од екранот.
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Синхронизирање на информации
Некои апликации (на пример, Gmail) на вашиот мобилен телефон ви даваат пристап до истите
лични информации што можете да ги додавате, прегледувате и уредувате на вашиот компјутер.
Ако ги дополните, измените или избришете вашите информации во која било од овие
апликации на интернет, ажурираните информации ќе се појават и на вашиот мобилен телефон.
Ова е овозможено преку безжичната синхронизација на податоци. Процесот се случува во
позадина и не ја попречува употребата на вашиот мобилен телефон. Кога вашиот мобилен
телефон се синхронизира, икона за синхронизација на податоци ќе се појави на лентата за
известување.

Раководење со вашите сметки
Можете да ги синхронизирате контактите, е-поштата и другите информации на вашиот мобилен
телефон со многукратни Google сметки или други сметки, зависно од апликациите што се
инсталирани на вашиот мобилен телефон.
На пример, можете да започнете со додавање на ваша лична Google сметка, за вашата лична
е-пошта, контакти и календар да ви бидат достапни секогаш. Потоа можете да додадете деловна
сметка, за вашата деловна е-пошта, контакти и калeндар исто така да ви бидат пристапни.

Додавање на сметка
1. Допрете го симболот

> Settings (

).

2. Допрете Accounts > Add account. Екранот ги прикажува вашите тековни поставувања за
синхронизација и листа од вашите тековни сметки.
Белешка:
Во некои случаи, можеби ќе треба да добиете информации за сметка од административната
мрежна поддршка. На пример, можеби ќе треба да го дознаете доменот или адресата на
серверот на сметката.
3. Допрете го типот на сметка за да додадете.
4. Следете ги упатствата на екранот за да внесете потребни и изборни информации за
сметката. За повеќето сметки се потребни корисничко име и лозинка, но деталите зависат од
типот на сметката и од конфигурацијата на услугата на којашто се поврзувате.
5. Конфигурирајте ја сметката. Зависно од видот на сметката, можеби ќе бидете замолени да
конфигурирате какви податоци сакате да синхронизирате на вашиот мобилен телефон, да ја
именувате сметката и други детали. Кога ќе завршите, сметката ќе биде додадена на листата
на екранот за поставувања на Accounts.

Отстранување на сметка
Можете да отстраните сметка и сите информации поврзани со неа од вашиот мобилен
телефон, вклучувајќи тука и е-пошта, контакти, поставувања итн. Но не можете да отстранувате
некои сметки, како на пример, првата сметка со којашто сте се најавиле на мобилниот телефон.
Ако се обидете да отстраните одредени сметки, имајте на ум дека ќе бидат избришани и сите
лични информации поврзани со неа.
1. На екранот за поставувања на Accounts, допрете го типот на сметката.
2. Допрете ја сметката за да ја избришете.
3. Допрете го симболот

> Remove account

4. Допрете REMOVE ACCOUNT за да потврдите дека сакате да ја избришете сметката.
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Прилагодување на синхронизацијата на вашите сметки
Можете да ги конфигурирате опциите за позадинската употреба и синхронизација на
податоците за сите апликации на вашиот телефон. Исто така, можете и да конфигурирате какви
податоци ќе синхронизирате за секоја сметка. Некои апликации, како контакти и Gmail, можат
да синхронизираат податоци од многукратни апликации.
Други апликации, како што е календарот, синхронизираат податоци само од првата Google
сметка со којашто сте се најавиле во вашиот мобилен телефон или од сметка што е посебно
поврзана со таа апликација. За некои сметки, синхронизирањето е во две насоки; промените
што ги правите во информациите на вашиот мобилен телефон се прават на копии од тие
информации на интернет. Некои сметки поддржуваат само еднострана синхронизација;
информациите на вашиот мобилен телефон се само за читање.

Менување на поставувањата за синхронизација на сметка
1. На екранот за поставувања на Accounts, допрете го типот на сметката.
2. Допрете ја сметката чии поставувања за синхронизација сакате да ги промените. Ќе се
отвори екранот за податоци и синхронизација, притоа прикажувајќи листа од видовите на
информации што сметката може да ги синхронизира.
3. Активирајте ги ставките што сакате да ги синхронизирате со лизгање на соодветниот
прекинувач за податоци на десно(
). За да го деактивирате автоматското синхронизирање
на податоци, лизнете го соодветниот прекинувач за податоци на лево (
).

Употребување на други апликации
Употребување на календарот
Употребете Calendar за да создавате и управувате со настани, состаноци и средби. Зависно од
вашите поставувања за синхронизација, календарот на вашиот телефон е синхронизиран со
вашиот календар на интернет.

Отворање на календарот
Допрете го симболот
> Calendar ( ) за да ја отворите апликацијата. Допрете
прикажете различни опции за прегледот и поставувањата.

за да

Создавање на настан
1. На кој било преглед на календарот, допрете

> Event за да започнете со додавање на настан.

2. Внесете го насловот, локацијата или контактите на настанот.
• Ако има временски период за настанот, допрете го почетниот и крајниот датум и Ако е
посебен повод како на пример роденден и целодневен настан, лизнете го прекинувачот
All-day на десно (
) за да ја активирате функцијата.
3. Изберете ја соодветната временска зона.
4. Назначете го повторувањето на настанот.
5. Поставете го времето на потсетникот за вашиот настан, поканете луѓе, поставете боја и
додадете белешки или прилози.
6. Кога ќе ги направите сите поставувања, допрете SAVE.
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Поставување на потсетник за настан
1. На кој било преглед на календарот, допрете настан за да ги прегледате неговите детали или
резиме за настанот.
2. Допрете

за да почнете да го уредувате настанот.

3. Допрете го делот на потсетникот ( ) за да поставите време за потсетување пред настанот
кога сакате да бидете потсетени. Кога ќе дојде времето, Вие ќе добиете известување за
настанот.
Белешка:
Допрете No notification за да го избришете потсетникот за тој настан.
4. Допрете SAVE за да ги зачувате модификациите.

Употребување на алармот
Можете да поставите нов аларм или да измените тековен аларм.

Отворање на алармот
Допрете
> Clock ( ) >
за да го употребите алармот на вашиот мобилен телефон. Овде
ќе видите листа на тековни детали за аларм.

Додавање на аларм
1. На екранот со листата на аларми, допрете го симболот

за да додадете аларм.

2. За да го поставите алармот, направете го следното:
• Поставете го часот и минутите со движење на бројчаникот, а потоа допрете ОК.
• За да поставите режим на повторување, обележете го полето за обележување Repeat.
Допрете една или повеќе опции.
• За да поставите тон на ѕвонење, допрете
OK.

. Допрете одредена опција, а потоа допрете

• За вибрации додека алармот ѕвони, допрете го полето за обележување Vibrate.
• За да додадете назив на алармот, допрете Label. Внесете го називот, а потоа допрете OK.
Белешка:
Предодредено, алармот автоматски се активира.

Калкулатор
S60 има калкулатор кој има стандарден и напреден режим.

Отворање на калкулаторот
Допрете го симболот
> Calculator ( )за да ја отворите апликацијата.
Свртете го телефонот во пејзажен режим за да пристапите до режимот на напреден калкулатор.
Обезбедете дека автоматското ротирање е активирано (види: Поставување на дисплејот).
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Раководење со вашиот мобилен телефон
За да го конфигурирате вашиот мобилен телефон, допрете го симболот

> Settings (

).

Поставување на датум и време
Кога ќе го вклучите телефонот за прв пат, Вие ќе бидете прашани дали сакате датумот и времето
да се ажурираат автоматски со употребување на времето што е обезбедено од мрежата.
Белешка:
Кога автоматски се употребува времето што е обезбедено од мрежата, не можете да
поставувате датум, време и временска зона.
1. На екранот со поставувањата, допрете Date & time.
2. Лизнете го прекинувачот Automatic date & time на лево (

) за да ја деактивирате функцијата.

3. Лизнете го прекинувачот Automatic time zone на лево (

) за да ја деактивирате функцијата.

4. Допрете Set date. На екранот за поставување на датум, допрете го саканиот датум и допрете
OK кога ќе ја завршите конфигурацијата.
5. Допрете Set time. На екранот за поставување на време, допрете го полето за час или минута,
а потоа лизгајте го покажувачот нагоре или надолу за да го поставите времето. Допрете OK
кога ќе ја завршите конфигурацијата.
6. Допрете Select time zone, а потоа изберете ја саканата временска зона од листата. Лизгајте
низ листата за да прегледате повеќе временски зони.
7. Активирајте или деактивирајте ја функцијата Use 24-hour format за да менувате меѓу
формат од 12 и 24 часа.

Поставување на дисплејот
Нагодување на осветленоста на екранот
1. На екранот со поставувањата, допрете Display > Brightness level.
2. Повлечете го лизгачот на лево за да го затемните или на десно за да го осветлите екранот.
3. Откако ќе го кренете прстот од лизгачот, тоа автоматски ќе ги зачува вашите поставувања.
Белешка:
Лизнете го прекинувачот Adaptive Brightness на десно (
) за да му овозможите на уредот
автоматски да ја поставува осветленоста на екранот зависно од околната светлина.

Автоматско ротирање на екранот
Допрете When device is rotated и поставете го поставувањето на Rotate the contents of the
screen за да му овозможите на екранот да се ротира кога ќе го вртите телефонот меѓу режим
на пејзаж и портрет.

Нагодување на времето пред да се исклучи екранот
Ако вашиот мобилен телефон е неактивен одредено време, тој ќе го исклучи екранот за да ја
заштеди енергијата на батеријата. За да поставите пократок или подолг период на неактивност,
направете го следното:
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1. На екранот со поставувањата, допрете Display > Sleep.
2. Изберете го времетраењето за осветленоста на екранот.

Поставување на тон за ѕвонење
Вклучување на тивок режим
1. Притиснете и задржете го копчето Power (Вклучување).
за да го активирате тивкиот режим. Сите звуци, освен медиумите и алармите, ќе
2. Допрете
бидат исклучени.

Нагодување на јачината на тонот за ѕвонење
Можете да ја нагодите јачината на ѕвонењето кога сте на почетниот екран или на екранот на
која било апликација (освен за време на повик или кога слушате музика или гледате видеа).
Притиснете ги копчињата за зголемување/намалување на јачина на звук за да ја нагодите
јачината на ѕвонење до вашето сакано ниво. Исто така, можете да ја нагодите јачината на
ѕвонење на екранот со поставувањата.
1. На екранот со поставувањата, допрете Sound & notification.
2. Во Ring volume, повлечете го лизгачот за да го прилагодите нивото на јачина на звук.

Менување на тонот на ѕвонење
1. На екранот со поставувањата, допрете Sound & notification.
2. Допрете Phone ringtone.
3. Изберете го тонот на ѕвонење кој сакате да го употребите. Тонот на ѕвонење ќе се вклучи
кога ќе го изберете.
4. Допрете OK.

Поставување на вашиот телефон на вибрации при дојдовни повици
На екранот за поставувања, допрете Sound & notification и лизнете го прекинувачот Also vibrate
) за да му овозможите на вашиот телефон да вибрира при дојдовни повици.
for calls на десно (
Белешка:
Можете да го активирате ова и преку копчето Volume down.

Конфигурирање на програмабилното копче
Можете да го назначите копчето Programmable да врши различни функции кога ќе го
притиснете. Види страница 1.
1. На екранот со поставувањата, допрете Programmable Key.
2. Изберете го методот на притискање на копчето. Потоа изберете дејство од списокот за да му
го назначите на копчето Programmable.
3. Допрете OK.
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Употребување на кориснички упатства и опции
Употребете ја оваа опцијата за да прегледате туторијал за тоа како да го употребите вашиот уред, да
го назначите копчето Menu за будење на екранот или да активирате анимација за предупредување.
1. На екранот со поставувањата, допрете User Guides & Options.
2. Допрете S60 Introduction и изберете ја темата што сакате да ја прегледате во визуелниот водич.
3. За да активирате анимација за предупредување, направете го следното:
• Лизнете го прекинувачот Waterproof на десно (
) за да ја активирате оваа функција.
Откако ќе биде активирана, анимацијата за предупредување на водоотпорност ќе се
појавува на екранот секој пат кога капакот ќе биде отворен.
• Лизнете го прекинувачот Watersensor на десно (
) за да ја активирате оваа функција. Откако
ќе биде активирана, пораката за предупредување ќе се појавува на екранот кога уредот ќе ја
надмине максималната длабочина. Видете го прекинувачот 5m water на страница 1.
4. За да го разбудите екранот со двојно притискање на копчето Menu, лизнете го прекинувачот
).
Homekey на десно (

Поставување на телефонски услуги
Вклучување на податочен роаминг
1. На екранот за поставувања, допрете More > Cellular networks и изберете ја SIM картичката
за којашто сакате да ја примените карактеристиката за податочен роаминг.
2. Лизнете го прекинувачот Data roaming на десно (
податочен роаминг.

) за да ја активирате функцијата за

Белешка:
Пристапување до податочни услуги додека сте во роаминг може да доведе до значително поголеми
дополнителни трошоци. Прашајте го вашиот давател на мрежни услуги за цените на податочен роаминг.

Оневозможување на податочната услуга
На екранот за поставувања, допрете Data usage и лизнете го прекинувачот Cellular data на
лево (
) за да ја оневозможите функцијата за податочна услуга.

Заштитување на вашиот мобилен телефон
Активирајте го PIN-от на вашата SIM картичка
1. На екранот со поставувањата, допрете Security > Set up SIM card lock.
2. Изберете ја SIM картичката за којашто сакате да ја примените карактеристиката за
заклучување со PIN.
3. Лизнете го прекинувачот Lock SIM card на десно (

) за да ја активирате функцијата.

4. Внесете го PIN-от на SIM картичката, а потоа допрете OK.
За да го промените PIN-от на SIM картичката во секој момент, допрете Change SIM PIN.
Белешка:
Можете да избирате броеви за итен случај на вашиот мобилен телефон во секој момент.
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Заштитување на вашиот мобилен телефон со заклучување на екран
За подобро да ги заштитите вашите податоци, заклучете го екранот и/или условете шема за
отклучување на екранот секој пат кога вашиот мобилен телефон е вклучен или кога излегува од
режим на спиење.
1. На екранот со поставувањата, допрете Security > Screen lock.
2. Изберете една од достапните опции.
• Лизгање: Лизнете до иконата за заклучување за да го отклучите телефонот.
• Шема: Направете ја соодветната шема за отклучување на екранот за да го отклучите
телефонот.
• PIN: Внесете PIN број за да го отклучите телефонот.
• Лозинка: Внесете лозинка за да го отклучите телефонот.
3. Следете ги упатствата на екранот за избраниот метод за да ги завршите поставувањата.

Употребување на комуникација на кратко поле (NFC)
NFC овозможува размена на податоци меѓу два уреда кои имаат активирано NFC, кога двата
уреда се допираат или се на растојание од неколку сантиметри.

Активирање на функцијата NFC
1. На екранот со поставувањата, допрете More.
2. Лизнете го прекинувачот NFC на десно (

) за да ја активирате функцијата.

Функцијата Android Beam исто така автоматски ќе се вклучи.

Споделување на содржина преку NFC
1. Активирајте ги функциите NFC и Android Beam.
2. Отворете ја содржината што треба да се сподели. Можете да споделувате содржина на вебстраници, YouTube видеа, контакти и друго.
3. Поставете ги уредите со задниот дел еден кон друг, а потоа допрете го вашиот екран.
Апликацијата одредува што ќе биде споделено.

G
THERMAL IMAGIN
5m
2m

OOF
5m WATERPR

5m
2m
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Употребување на SOS копчето
Белешка:
SOS копчето мора да биде поставено за да функционира како што треба.
За да пристапите до SOS копчето, едноставно отворете го капакот на SOS копчето, а потоа
притиснете и задржете го SOS копчето 1,5 секунда како што е прикажано на илустрациите подолу.

SOS

Предоредено, SOS копчето ќе ви овозможи да испратите претходно дефинирана SMS порака,
вклучувајќи ја и вашата тековна локација, на до три претходно одредени контакти преку
апликацијата Location Alert, која е инсталирана на уредот. Но пред копчето да може да се
употреби за да се испраќаат пораки, треба да ја дефинирате содржината на пораката и кој
сакате да ја прими пораката(ите).
Локацијата што е споделена од апликацијата ќе биде утврдена од страна на вашиот мобилен уред
и ќе биде испратена само на примателите кои ќе ги назначите. Прецизноста на информациите за
вашата локација и вашата способност да испратите SMS порака преку Location Alert ќе зависи од
мрежните услови и на места каде што нема прием нема да можете да ја употребите оваа функција.
Исто така, морате да ја активирате функцијата Location (Settings > Location) и да обезбедите дека
полето за обележување Location Alert е обележано (Settings > SOS key).
Од безбедносни причини, вашиот уред треба да биде отклучен за оваа функција да работи. Ако
сакате да ја употребите оваа функција на опасно место, се препорачува да поставите долго
време за спиење на дисплејот за вашиот уред да остане отклучен подолго време (Settings
> Display > Sleep) или може да изберете привремено да го деактивирате заклучувањето на
екранот (Settings > Security > Screen lock).

Отворање на Location Alert
За да ја отворите апликацијата, направете едно од долунаведеното:
• Притиснете го копчето SOS 1,5 секунди.
• Допрете

> Location Alert (

).

Конфигурирање на поставувањата
1. Допрете

> Location Alert (

).

2. Кога ќе ја отворите Location Alert, ќе се појави страницата со одрекување со одговорност.
Допрете OK за да продолжите.
3. Допрете го копчето SETTINGS за да ги конфигурирате поставувањата, а потоа:
• Допрете го полето Message Content, уредете ја пораката што сакате примателите да ја
примат во скок-прозорецот Edit Message и допрете OK.
• Допрете ADD NEW CONTACT за да регистрирате нов контакт. Внесете име и број на
телефон. Потоа допрете OK. Новиот контакт ќе биде прикажан во листата на итни контакти.
Совет: Допрете ADD EXISTING CONTACT за да додадете контакт кој веќе е зачуван на
вашиот уред како примател.
Белешка:
Можете да додадете до 3 контакти.
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• За да се вратите на претходниот екран, допрете

или притиснете го копчето Back.

4. Допрете SAFETY TIMER за да ја активирате функцијата за известување за локација и за да
испратите порака за известување по некое предодредено време. Поставете го тајмерот и
допрете SET.
Белешка:
Откако функцијата ќе биде активирана, пораката за известување ќе биде испратена до
вашите назначени приматели кога тајмерот ќе стигне до нула, освен ако не го допрете
копчето за запирање.
5. Допрете SEND LOCATION ALERT NOW за веднаш да испратите текстуални пораки до
вашите итни контакти.

Раководење со апликации
Прегледување на инсталирана апликација
1. На екранот со поставувањата, допрете Apps.
2. На листата на апликации, направете нешто од долунаведеното:
• Допрете

за да ги конфигурирате поставувањата за апликациите.

• Допрете

> Show system за да ги прикажете системските апликации.

• Допрете го симболот > Reset app preferences > RESET APPS за да ги ресетирате
параметрите на апликациите до нивните предодредени поставувања.
• Допрете одредена апликација за директно да ги прегледате нејзините детали.

Отстранување на инсталирана апликација
1. На екранот со поставувањата, допрете Apps.
2. Допрете одредена апликација, а потоа допрете UNINSTALL > OK за да ја отстраните
апликацијата од вашиот мобилен телефон.
Белешка:
Фабрички инсталираните апликации не можат да бидат избришани.
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Ресетирање на вашиот мобилен телефон
Правење на заштитна копија на вашите поставувања
Можете да направите заштитна копија на поставувањата на вашиот телефон на Google сервери
со вашата Google сметка. Ако го замените вашиот мобилен телефон, поставувањата на коишто
сте направиле заштитна копија ќе бидат меморирани на новиот мобилен телефон уште од
првиот пат кога ќе се најавите со вашата Google сметка.
1. На екранот со поставувањата, допрете Backup & reset.
2. Лизнете го прекинувачот Back up my data на десно (

) за да ја активирате функцијата.

Ресетирање до фабричките поставувања
Ако го ресетирате вашиот телефон до поставувањата што биле конфигурирани во фабриката,
сите ваши лични податоци од внатрешната телефонска меморија, вклучувајќи ги тука и
информациите за вашата Google сметка и сите други сметки, вашите поставувања на системот
и апликациите и симнатите апликации, ќе бидат избришани. Ресетирањето на телефонот не ги
брише ажурирањата на софтверот на системот што сте ги симнале или датотеките на вашата
microSD мемориска картичка, како што се музиката и фотографиите.
1. На екранот со поставувањата, допрете Backup & reset > Factory data reset.
2. Кога ќе бидете известени, допрете RESET PHONE, а потоа допрете ERASE EVERYTHING.
Мобилниот телефон ги ресетира поставувањата до првичните фабрички поставувања и
потоа повторно се вклучува.

Хардверско ресетирање на вашиот уред
Овој уред има вградена батерија и затоа хардверот не може да биде ресетиран со вадење
на батеријата. Ако треба да го ресетирате хардверот, ве молиме следете ги долунаведените
чекори.
Ве молиме земете во предвид дека ова дејство може да биде потребно ако видите дека вашиот
уред не се полни дури ни откако ќе биде поврзан со полначот приклучен на штекер.
Има два метода за да го ресетирате вашиот уред:
• Повлечете го резето на капакот за картичката наназад за да пристапите до отворот за
ресетирање. Потоа вметнете спојница во отворот за ресетирање за да го ресетирате уредот.
Откако уредот ќе биде ресетиран, вклучете го телефонот на вообичаениот начин.

reset

Отвор за ресетирање

• Притиснете ги копчињата Volume up и Power додека уредот не се исклучи. Откако уредот ќе
биде ресетиран, тој автоматски ќе се рестартира.
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Прегледување на електронската етикета
За да ги прегледате регулаторните информации за вашиот мобилен телефон, направете го
следното:
1. На почетниот екран, допрете

> Settings (

).

2. На екранот за поставувања, допрете About phone > Regulatory information.
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Прилог
Предупредувања и мерки за заштита
Овој дел содржи важни информации што се однесуваат на упатствата за ракување со
вашиот уред. Исто така, содржи и информации за тоа како безбедно да се употребува уредот.
Внимателно прочитајте ги овие информации пред да го употребите вашиот уред.

Водоотпорна обвивка
Капаците на USB портата и приклучокот за слушалки мораат да бидат добро фиксирани и
задниот капак да биде соодветно наместен и зацврстен за да се обезбеди дека уредот ќе го
постигне ова ниво на заштита.

Електронски уред
Исклучете го вашиот уред ако употребата на уредот е забранета. Не го употребувајте уредот
кога неговата употреба предизвикува опасност или пречки на електронските уреди.

Медицински уред
Следете ги правилата и нормите поставени од болниците и здравствените установи. Не го
употребувајте вашиот уред ако употребата на уредот е забранета.
Производителите на пејсмејкери препорачуваат минимална далечина од 15 сантиметри да биде
одржана меѓу уред и пејсмејкер за да се спречи можно попречување на пејсмејкерот. Ако имате
пејсмејкер, употребувајте го уредот на спротивната страна од пејсмејкерот и не го носете уредот во
вашиот преден џеб.

Потенцијално експлозивна атмосфера
Исклучете го вашиот уред на секое место со потенцијално експлозивна атмосфера и почитувајте
ги сите знаци и упатства. Места коишто можеби имаат потенцијално експлозивна атмосфера ги
опфаќаат местата каде што обично би биле посоветувани да го исклучите моторот на вашето
возило. Создавањето на искри на тие места може да предизвика експлозија или пожар, што
би довело до телесни повреди, па дури и смрт. Не го вклучувајте вашиот уред на места за
полнење на гориво како што се бензинските пумпи. Почитувајте ги рестрикциите за употреба на
радио опрема во складови и дистрибутивни места за гориво и во хемиски фабрики. Исто така,
почитувајте ги ограничувањата на места каде што се вршат активности со минирање. Пред да
го употребите уредот, внимавајте на места коишто имаат потенцијално експлозивна атмосфера
коишто често, но не секогаш, се обележани. Такви локации опфаќаат места под палубата на
бродовите, објекти за пренесување или складирање на хемикалии и места каде што воздухот
содржи хемикалии или честички како што се гранули, прашина или метална прав. Прашајте ги
производителите на возила кои употребуваат течен петролеумски гас (како што е пропан или
бутан) дали овој уред може безбедно да се употребува во нивна близина.

Безбедност во сообраќајот
Почитувајте ги локалните закони и регулативи додека го употребувате овој уред. Исто така, ако
го употребувате уредот додека управувате со некакво возило, почитувајте ги следните начела:
Концентрирајте се на возењето. Вашата најголема одговорност е безбедно да возите.
Не зборувајте преку уредот додека возите. Употребувајте хендсфри додатоци.
Кога морате да направите или да одговорите на повик, паркирајте го возилото покрај патот пред
да го употребите вашиот уред.
РФ сигналите можат да влијаат врз електронските системи на моторните возила. За повеќе
информации, консултирајте се со производителот на возилото.
Во моторното возило, не го поставувајте уредот врз воздушното перниче или на зоната на
отворање на воздушното перниче. Инаку, уредот може да ве повреди поради огромната сила
при отворањето на воздушното перниче.
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Не го употребувајте вашиот уред додека летате во авион. Исклучете го вашиот уред пред да се
качите во авионот. Употребувањето на безжични уреди во авион може да предизвика опасност
во работата на авионот и да ја попречи безжичната телефонска мрежа. Исто така, може да се
смета и како противзаконско дејство.

Оперативна околина
Не го употребувајте или полнете уредот во правливи, влажни и валкани места или места со
магнетни полиња. Инаку, тоа може да доведе до дефект на колото.
Уредот е во склад со РФ спецификациите кога уредот се употребува во близина на вашето уво
или на далечина од 1,0 сантиметар од вашето тело. Обезбедете дека додатоците на уредот,
како што се маска и футрола за уредот, не се сочинети од метални компоненти. Држете го
вашиот уред на 1,0 сантиметар од вашето тело за да го исполните претходно наведениот услов.
На ден со грмежи, не го употребувајте вашиот уред кога се полни за да спречите каква било
опасност предизвикана од молња.
Кога сте на повик, не ја допирајте антената. Допирањето на антената влијае врз квалитетот
на повикот и доведува до поголема потрошувачка на енергија. Како резултат на тоа,
времетраењето при разговор и неактивност се намалува.
Додека го употребувате уредот, почитувајте ги локалните закони и регулативи и почитувајте ги
приватноста и законските права на другите.
Одржувајте ја околната температура меѓу 0°C и 40°C додека уредот се полни. Одржувајте ја
околната температура од –10°C до 45°C за да го употребите уредот со напон од батерија.

Спречување на губење на слух
Употребувањето на слушалки при голема јачина на звукот може да го оштети вашиот слух. За
да го намалите ризикот од оштетување на слухот, намалете ја јачината на звукот на слушалките
до безбедно и удобно ниво.

Безбедност на деца
Почитувајте ги сите мерки за заштита во однос на безбедноста на децата. Дозволувањето
на дете да си игра со вашиот уред или со неговите додатоци, кои можат да опфаќаат делови
коишто можат да бидат одделени од уредот, може да биде опасно, бидејќи може да предизвика
ризик од давење. Држете ги малите деца подалеку од уредот и неговите додатоци.

Додатоци
Избирајте само батерии, полначи и додатоци коишто се одобрени за употреба со овој модел од
страна на производителот на уредот. Употребата на друг тип на полнач или додаток може да
ја поништи гаранцијата на уредот, може да биде спротивна на локалните правила или закони
и може да биде опасна. Ве молиме, контактирајте со вашиот продавач за информации за
достапноста на одобрените батерии, полначи и додатоци во вашата област.

Батерија и полнач
Извадете го полначот од штекер и од уредот кога не се употребува.
Батеријата може да се полни и празни стотици пати пред целосно да се истроши.
Употребете го напојувањето со наизменична електрична енергија што е дефинирано во
спецификациите на полначот. Несоодветен напон може да предизвика пожар или оштетување
на полначот.
Ако истече електролитот на батеријата, обезбедете електролитот да не дојде во контакт со
вашата кожа и очи. Ако електролитот дојде во контакт со вашата кожа или прсне во вашите очи,
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веднаш измијте ги вашите очи со чиста вода и консултирајте се со лекар.
Ако има случај на деформација на батеријата, промена на боја или прекумерно загревање при
полнењето, веднаш запрете ја употребата на уредот. Инаку, тоа може да доведе до истекување
на батеријата, прегревање, експлозија или пожар.
Ако е оштетен кабелот за напојување (на пример, гајтанот е изложен или прекинат) или ако се
олабави приклучокот, веднаш прекинете да го употребувате кабелот. Инаку, може да дојде до
електричен удар, краток спој на полначот или пожар.
Не го изложувајте уредот на оган бидејќи може да експлодира. Батериите можат да
експлодираат и ако бидат оштетени.
Не се обидувајте да го измените или поправите уредот, да вметнувате страни тела во уредот,
да го потопувате или изложувате на вода или други течности, да го изложувате на оган,
експлозија или друга опасност.
Избегнувајте да го испуштате уредот од раце. Ако уредот падне, особено на тврда површина и
корисникот смета дека е предизвикано оштетување, однесете го во овластен сервисен центар
на проверка.
Несоодветната употреба може да доведе до пожар, експлозија или друга опасност.
Навремено фрлете ги истрошените уреди во согласност со локалните регулативи.
Уредот треба да биде поврзан само со производи кои го имаат логото USB-IF или ја имаат
минато USB-IF програмата за сообразност.
Излезниот рејтинг на полначот е DC 5V 1A.
ВНИМАНИЕ – РИЗИК ОД ЕКСПЛОЗИЈА АКО БАТЕРИЈАТА Е ЗАМЕНЕТА СО
НЕСООДВЕТЕН ТИП. ФРЛЕТЕ ГИ ИСТРОШЕНИТЕ БАТЕРИИ СПОРЕД УПАТСТВАТА.

Чистење и одржување
Полначот не е водоотпорен. Одржувајте го сув. Заштитете го полначот од вода или испарување.
Не го допирајте уредот со влажни раце, инаку тоа може да доведе до краток спој, дефект на
уредот и електричен удар на корисникот.
Не ги поставувајте вашиот уред и полначот на места каде што можат да бидат оштетени
од удар. Инаку, тоа може да доведе до истекување на батеријата, оштетување на уредот,
прегревање, експлозија или пожар.
Не поставувајте магнетни мемориски уреди како што се магнетни картички или дискети покрај
уредот.
Радијацијата на уредот може да ги избрише податоците што се меморирани на нив.
Не ги оставајте вашиот уред и полначот на место со екстремно висока или ниска температура.
Инаку, тие може да не функционираат соодветно и може да дојде до пожар или експлозија. Кога
температурата е пониска од 0°C, перформансите на батеријата се намалени.
Не поставувајте остри метални предмети како што се игли покрај телефонската слушалка. Таа
може да ги привлече овие предмети и да ве повреди додека го употребувате уредот.
Пред да вршите чистење или одржување на уредот, исклучете го уредот и извадете го од полначот.
Не употребувајте хемиски детергент, прашок или други хемиски агенси (како што се алкохол и
бензол) за чистење на уредот и полначот. Инаку, делови од уредот можат да бидат оштетени
или може да биде предизвикан пожар. Можете да го чистите уредот со мека крпа кој не создава
статичен електрицитет.
Не го расклопувајте уредот или додатоците. Инаку, гаранцијата на уредот и додатоците ќе стане
неважечка и производителот не е должен да плаќа за штетата.
Ако екранот на уредот биде скршен поради судир со тврд предмет, не го допирајте и не
се обидувајте да го отстраните скршениот дел. Во овој случај, веднаш престанете да го
употребувате уредот и контактирајте со овластен сервисен центар.
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Компатибилност со апаратче за слушање (КАС)
Регулативи за безжични уреди
Овој телефон е тестиран и означен за употреба со апаратчиња за слушање за некои од
безжичните технологии што ги употребува. Сепак, може да има некои понови безжични
технологии што се употребуваат со овој телефон кои се уште не биле тестирани за употреба
со апаратчиња за слушање. Важно е темелно да ги пробате различните карактеристики
на овој телефон и на различни локации, со употреба на вашето апаратче за слушање или
ушен имплант, за да одредите дали слушате некаква непријатна врева. Консултирајте се со
вашиот оператор или со производителот на овој телефон за информации за компатибилност
со апаратче за слушање. Ако имате прашања за политиките на враќање или замена,
консултирајте се со вашиот оператор или продавачот на телефонот.
Федералната комисија за комуникации на САД (ФКК) утврдила услови за дигиталните
безжични мобилни уреди да бидат компатибилни со апаратчиња за слушање и други уреди за
потпомагање на слухот.
Индустријата на безжични телефони развила систем за рејтинг на безжични мобилни уреди
за да им помогне на корисниците на уреди за потпомагање на слух да ги пронајдат мобилните
уреди што можеби се компатибилни со нивните уреди.
Рејтинзите не се гаранции. Резултатите ќе се разликуваат зависно од уредите за потпомагање
на слух и од нивото на губење на слух на корисниците. Ако вашите уреди за потпомагање на
слухот се подложни на пречки, Вие можеби нема да можете успешно да употребувате некој
проценет телефон. Пробувањето на мобилниот уред со вашиот уред за слушање е најдобар
начин да процените дали ги исполнува вашите лични потреби.
ФКК ги усвои КAC правилата за дигиталните безжични телефони. Овие правила условуваат
тестирање и рејтинг на телефон според C63.19-2011 стандардите за компатибилност со
апаратче за слушање на Американскиот национален институт за стандарди (ANSI). Стандардот
за компатибилност со апаратче за слушање на ANSI содржи два типа на рејтинзи:
M рејтинзи: Телефоните со рејтинг M3 или M4 ги исполнуваат условите на ФКК и поголема е
веројатноста да им предизвикуваат помалку пречки на уредите за слушање отколку телефоните
коишто не се означени. M4 е подобриот/повисокиот од двата рејтинзи.
T рејтинзи: Телефоните со рејтинг T3 или T4 ги исполнуваат условите на ФКК и поголема е
веројатноста да бидат поупотребливи со телекоилот на уредот за слушање („T Switch“ или
„Telephone Switch“) од телефоните без таков рејтинг. T4 е подобриот/повисокиот од двата
рејтинзи. (Земете во предвид дека не сите уреди за слушање имаат телекоил.)
Тестираните M и T рејтинзи за овој уред (Идентификациски број на ФКК: ZL5S60), M3 и T4.

Итен повик
Можете да го употребите вашиот уред за итни повици во сервисниот дел. Но, поврзаноста не е
загарантирана во сите услови. Не треба да зависите само од уредот за важната комуникација.

Изјава на ФКК
Уредот е во склад со дел 15 од Правилникот на ФКК. Работата е подложна на следните два
услови: (1) Овој уред не смее да предизвика штетно попречување, и (2) овој уред мора да го
прифати секое попречување, дури и попречувањето што може да предизвика несакана работа.
Антената(ите) употребена(и) за овој предавател не смее(ат) да се употребува(ат) заедно со
друга антена или предавател.
Белешка: Изборот на код на држава е само за модели што не се за пазарот на САД и не е
достапен за моделот што е само за пазарот на САД. Според регулативата на ФКК, сите WiFi
производи што се рекламирани во САД мораат да бидат поврзани само со работни канали во
САД.
Овој мобилен телефон е тестиран и е во склад со ограничувањата за дигитален уред
од класа B според дел 15 од Правилникот на ФКК. Овие ограничувања се наменети да
обезбедат разумна заштита против штетни попречувања кај станбената инсталација. Оваа
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опрема создава, употребува и може да зрачи енергија на радио фреквенција и, ако не се
инсталира и употребува според упатствата, може да предизвика штетно попречување на
радио комуникацијата. Сепак, нема гаранција дека попречувањето нема да се случи во некоја
одредена инсталација. Ако оваа опрема предизвика штетно попречување на радио или
телевизискиот прием, што може да се утврди со вклучување и исклучување на опремата, се
поттикнува корисникот да се обиде да го елиминира попречувањето со една или повеќе од
следните мерки:
- Да ја прилагоди или премести приемната антена.
- Да ја зголеми раздалеченоста меѓу опремата и приемникот.
- Да ја поврзе опремата во штекер на различно коло од тоа на коешто е поврзан приемникот.
- Да се консултира со продавачот или со искусен техничар за радио/телевизија за помош.
Промените или модификациите што не се директно одобрени од страната одговорна за
усогласеност може да ја анулира овластеноста на корисникот да ракува со опремата.

Изјава на Industry Canada
Овој уред е во склад со RSS стандардот(ите) на Industry Canada за кој(и) не е потребна
дозвола. Работата е подложна на следните два услови:
(1) овој уред не смее да предизвика попречување, и
(2) овој уред мора да го прифати секое попречување, дури и попречувањето што може да
предизвика несакана работа.
Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux appareils radio
exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:
(1) l’appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est
susceptible d’en compromettre le fonctionnement.

Овој дигитален апарат од Класа B е во склад со канадските стандарди ICES-003; CAN
ICES-3(B)/NMB-3(B).
Изјава за изложување на радијација:
Овој производ е во склад со канадското ограничување за изложеност на преносна РФ што
е поставено за неконтролирана средина и е безбеден за наменетата работа што е опишана
во ова упатство. Понатамошно намалување на изложеноста на РФ може да се постигне ако
производот може да биде држен што е можно подалеку од телото на корисникот или ако уредот
биде поставен на помала излезна моќност, доколку е достапна таквата функција.
За работа при носење на тело, овој уред е тестиран и ги исполнува начелата за изложеност на
РФ на ФКК за употреба со додаток којшто не содржи метал и го поставува телефон на минимум
1 сантиметар од телото. Употребата на други додатоци може да не ја обезбеди усогласеноста
со начелата за изложеност на РФ на 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.
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Овој уред и неговата(ите) антена(и) не смеат да се употребуваат заедно со друга антена или
предавател, освен со тестирани вградени радија. Карактеристиката за избор на код на држава
е деактивирана за производи што се достапни во САД/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.

Информации за изложеност на РФ (ССА)
Овој уред ги исполнува условите на владата за изложеност на радио бранови.
Овој уред е наменет и произведен да не ги надмине ограничувањата на емисија за изложеност
на енергија на радио фреквенција (РФ) поставени од Федералната комисија за комуникации на
Владата на САД.
За работа при носење на тело, овој уред е тестиран и ги исполнува начелата за изложеност на
РФ на ФКК за употреба со додаток којшто не содржи метал и го поставува телефон на минимум
1 сантиметар од телото. Употребата на други додатоци може да не ја обезбеди усогласеноста
со начелата за изложеност на РФ на ФКК.
Ограничувањето за ССА поставено од страна на ФКК е 1,6W/kg.
US SKU:
Највисоките изнесени вредности на ССА според регулативите на ФКК за телефонот се
наведени подолу:
ССА на глава: 0,76 W/kg
ССА на тело: 0,90 W/kg
ССА на безжичен рутер: 1,04 W/kg
За да го намалите нивото на изложеност на радијации, ве молиме направете го следното:
(i) употребувајте го мобилниот телефон во услови на добар прием,
(ii)употребувајте хендсфри прибор,
(iii) за бремени жени, ве молиме држете го мобилниот телефон подалеку од стомакот,
(iv) употребувајте го мобилниот телефон подалеку од гениталиите.
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Спречување на губење на слух
Услов за известување за предупредување според EN 60950-1: A2.
За да спречите потенцијално оштетување на слух, не слушајте висока јачина на
звук на подолги периоди.
Белешка:

За Франција, слушалките за овој уред се во склад со условот за ниво на звучен
притисок што е утврден од тековните стандарди EN 50332-1:2013 и/или EN
50332-2:2013 според францускиот член L.5232-1.

Декларација за сообразност
Усогласен е со најважните услови на Одредба 3 од Директивата R&TTE 1999/5/EC ако се
употребува за неговата наменета употреба и ако се применети следните стандарди:
1. Здравје (Одредба 3.1(a) од 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. Безбедност (Одредба 3.1(a) од Директивата R&TTE)
• EN 60950-1:2006/A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
• EN 50332-1:2013, 50332-2:2013

3. Електромагнетна компатибилност (Одредба 3.1(б) од 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. У
 потреба на спектар на радио фреквенција
(Одредба 3.2 од 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
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. Д
 иректива за рестрикција на употребата на одредени опасни супстанци
(2011/65/EУ)
• EN 50581: 2012
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Согласност со ССА на СЕ
Овој уред ги исполнува условите на ЕУ (1999/5/EC) за ограничувањето на изложеност на
општата јавност на електромагнетни полиња за заштита на здравјето.
Ограничувањата се дел од опширните препораки за заштита на општата јавност.
Овие препораки се наменети и проверени од независни научни организации преку редовни
и темелни проценки на научни студии. Единицата мерка за препорачаното ограничување за
мобилни уреди од страна на Советот на Европа е „Специфичка стапка на апсорпција“ (ССА) и
ограничувањето на ССА е 2.0 W/ kg во просек на 10 грама ткиво. Тој ги исполнува условите на
Меѓународната комисија за заштита од нејонизирачка радијација (МКЗНР).
За работа при носење на тело, овој уред е тестиран и ги исполнува начелата за изложеност
на МКЗНР и европскиот стандард EN 62209-2 за употреба со соодветни додатоци. Употребата
на додатоци коишто содржат метал може да не ја обезбеди усогласеноста со начелата за
изложеност на МКЗНР.
ССА се мери со уредот на оддалеченост од 5 милиметри до телото при трансмисија на највисоко
одобрено ниво на излезна моќност низ целиот фреквенциски спектар на мобилниот телефон.
Највисоките изнесени вредности на ССА според регулативите на СЕ за телефонот се наведени
подолу:
ССА на глава: 0,444 W/kg
ССА на тело: 1,080 W/kg
За да ја намалите изложеноста на РФ енергија, употребете хендсфри додаток или друга
слична опција за да го држите овој уред подалеку од вашата глава и тело. Носете го овој
уред на најмалку 5 милиметри од вашето тело за да обезбедите дека нивоата на изложеност
остануваат на или под тестираните нивоа. Изберете штипки за појас, футроли или други слични
додатоци за на тело кои не содржат метални компоненти за да го поддржат ракувањето на овој
начин. Обвивките со метални делови може да го сменат нивото на РФ на уредот, вклучувајќи
ја и неговата согласност со упатствата за изложеност на РФ на начин кој не бил тестиран или
сертифициран и употребата на таквите додатоци треба да се избегнува.

Информации за исфрлање и рециклирање
Овој симбол на уредот (и на снабдените батерии) укажува дека треба не треба да
биде фрлен како обичен отпад од домаќинството. Не го фрлајте вашиот уред или
батериите како некатегоризиран општ смет. Уредот (и батериите) треба да биде
предаден во овластено место за собирање за рециклирање и соодветно фрлање на
крајот од неговиот циклус.
За подетални информации за рециклирање на уредот или батериите, контактирајте ја вашата
локална канцеларија, службата за исфрлање на отпад од домаќинството или продавницата
каде што сте го купиле уредот.
Исфрлањето на овој уред е подложно на Директивата за отпадна електрична и електронска
опрема (ОЕЕО) на Европската Унија. Причината за одвојување на ОЕЕО и батериите од
останатиот отпад е да се намали потенцијалното влијание на средината врз човечкото здравје
поради присутните опасни супстанци.

Намалување на опасните супстанции
Овој уред е во согласност со Регулативата за регистрација, евалуација, овластување и
рестрикција на хемикалии на ЕУ (REACH) (Регулатива бр. 1907/2006/EУ на Европскиот
парламент и на Советот) и Директивата за рестрикција на употребата на одредени опасни
супстанци (RoHS) (Директива 2011/65/EУ на Европскиот парламент и на Советот). За повеќе
информации во однос на усогласеноста на уредот со REACH, посетете ја веб-страницата www.
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catphones.com/certification. Ви препорачуваме редовно да го посетувате сајтот за ажурирани
информации.

Сообразност со регулативите на ЕУ
Со ова, производителот декларира дека овој уред е во согласност со суштинските услови и
другите соодветни одредби на Директивата 1999/5/EC.
За Декларацијата за сообразност, посетете ја веб-страницата www.catphones.com/support/s60smartphone.
Белешка: Почитувајте ги националните и локалните регулативи на земјите во кои се употребува
уредот. Овој уред може да е забранет за употреба во некои или сите земји-членки на
Европската Унија (ЕУ).
Белешка: Овој уред може да се употребува во сите земји-членки на ЕУ.
Франција: Надворешната употреба е ограничена на 10 mW e.i.r.p. во рамките на опсегот 24542483.5 MHz. Италија: За лична употреба е потребно општо овластување ако се употребува
WAS/RLAN надвор од личните простории.
За јавна употреба е потребно општо овластување. Луксембург: Потребно е општо овластување
за снабдување на мрежа и услуги.
Норвешка: Оваа ставка не важи за географската област во рамки на радиус од 20 километри од
центарот на Нов Алесунд.
V100R001B03_01

Легално доделено право на Google
Логоата Android, Google Play, Google Play и другите ознаки се трговски марки на Google Inc.
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Спецификации на S60 MyFLIR
Модул на камера
Термални и визуелни камери со MSX
Термален сензор

Големина на пиксели од 17µm, спектрален опсег 8 – 14 mm

Термална резолуција

80×60

Визуелна резолуција

640×480

HFOV / VFOV

46° ± 1° / 35° ± 1°

Стапка на рамки

8,7Hz

Фокус

Фиксиран 15 cm - Infinity

Вградена бленда

Автоматска/Рачна

Радиометрија
Динамичен опсег на околина

-20°C – 120°C

Прецизност

±5°C или ±5%
Процент на разликата меѓу амбиенталната и околинската
температура.
Применливи 60 секунди по започнување кога единицата е
во рамки на 15°C – 35°C и околината е во рамки на 10°C –
120°C.

Термална чувствителност
(MRDT)

150mK

MyFLIR
Карактеристика

Стандарден

Моментална снимка

Термална (MSX)

Зачувување на снимка

Термална (MSX) како jpeg

Зачувување на видео (mpeg)

Термална (MSX) и визуелна
како радиометричка jpeg

Термално (MSX) како jpeg

Префрлање на спектрален
опсег VIS

Не

Да

Палети на бои

Челик, црна топла, бела
топла

Челик, црна топла, бела
топла, виножито, контраст,
арктик, лава, најладна,
најтопла

Инфрацрвена стапка

Автоматска, заклучлива мин/макс, уредлива мин/макс

Аналитика на термална слика

- Мерач на централна точка
-Р
 егион на интерес на цела
слика

Поставувања на емисија на
термална енергија

Мат: 95%, Полу-мат: 80%, Полу-сјајно: 60%,
Сјајно: 30%

Тајмер

Исклучен, 3 s, 10 s

Снимање на временско видео

Време на одложување, интервал на рамка, стапка на
пуштање

Панорама

Не

GPS локацијата е зачувана на
сликата
Експортирање на друг FLIR
софтвер за известување
Порамнување за корисник
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Професионален

- До три подвижни мерачи на
точки
- Регион на интерес на цела
слика
- Уредливост на зачувани
слики

Да
Да

Не

Да
Да
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