Cat® S62 Pro

Brukerhåndbok
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LES FORHOLDSREGLENE FØR FØRSTE GANGS BRUK
• Les denne håndboken og de anbefalte forholdsreglene for sikkerhet nøye, slik at du sørger for at du bruker
denne enheten på riktig måte.
• Hvis enheten benyttes i saltvann bør du skylle enheten etterpå. Dette inkluderer inngangene til audiojackplugg og USB. Dette gjøres for å unngå korrosjon forårsaket av saltet.
• Til tross for enhetens robuste natur, må du unngå å slå, kaste, knuse, punktere eller bøye den.
• Ikke slå på enheten i områder der det er forbudt å bruke enheter, eller når det kan forårsake interferens eller
utgjøre en fare.
• Bruk aldri enheten mens du kjører.
• Følg alltid regler for bruk når enheten brukes på sykehus og helseinstitusjoner, og slå av når du er i nærheten
av medisinske apparater.
• Slå av enheten eller aktiver flymodus når du er i et fly, siden den kan forårsake interferens på kontrollutstyret
i flyet.
• Slå av enheten i nærheten av elektroniske høypresisjonsenheter fordi den kan påvirke ytelsen.
• Ikke forsøk å demontere enheten eller tilbehør. Det er bare kvalifisert personell som skal utføre service eller
reparasjon på enheten hvis det er nødvendig.
• Ikke legg enheten eller tilbehøret i beholdere med sterke elektromagnetiske felt.
• Ikke plasser magnetiske lagringsmedier i nærheten av enheten. Stråling fra enheten kan slette informasjonen
som er lagret på dem.
• Ikke bruk enheten i et miljø med brennbar gass, som en bensinstasjon, eller plasser enheten på et sted med
høy temperatur.
• Oppbevar enheten og tilbehøret utilgjengelig for små barn. Ikke la barn bruke enheten uten veiledning.
• Bruk kun godkjente ladere, for å unngå risikoen for eksplosjon.
• Overhold lover og forskrifter for bruk av trådløse enheter, og respekter andres personvern og rettigheter.
• For pasienter med medisinske implantater (hjerte, ledd osv.) må enheten holdes minst 15 cm unna
implantatet, og enheten må holdes på motsatt side av implantatet.
• Følg de relevante instruksjonene i denne håndboken nøye mens du bruker USB-kabelen, ellers kan enheten
eller PC-en bli skadet.
• Du finner de fullstendige sikkerhetsinstruksjonene på følgende internettadresse:
https://www.catphones.com/support/
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JURIDISK INFORMASJON
© 2020 Caterpillar. Med enerett.
CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, deres logoer, «Caterpillar Yellow», varekjennetegnsrettene «Power
Edge» og Cat «Modern Hex» samt firma- og produktidentiteter brukt her, er varemerker tilhørende Caterpillar
og kan ikke brukes uten tillatelse.
Bullitt Mobile Ltd er en lisenstaker hos Caterpillar Inc.
Bullitt Mobile Ltd. og tredjeparts varemerker tilhører deres respektive eiere.

Ingen del av dette dokumentet kan reproduseres eller oversendes i noen form eller på noen måte, elektronisk
eller mekanisk, av noen som helst grunn uten skriftlig tillatelse fra Caterpillar Inc.

Produktet som er beskrevet i denne håndboken, kan inneholde kopibeskyttet programvare og mulige
lisensgivere. Kunden skal ikke på noen måte reprodusere, distribuere, endre, dekompilere, demontere,
dekryptere, trekke ut, reversere, leie, tildele eller viderelisensiere den nevnte programvaren eller maskinvaren,
med mindre slike begrensninger er forbudt ved gjeldende lover eller slike handlinger godtas av de respektive
rettighetshaverne for lisensene.

Innholdet i denne håndboken er levert «som det er». Unntatt som påkrevd etter gjeldende lover, ytes ingen
garantier av noe slag, verken direkte eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, de underforståtte
garantiene for salgbarhet og egnethet til et bestemt formål, knyttet til nøyaktigheten av, påliteligheten til eller
innholdet i denne håndboken.

I den grad det er tillatt etter gjeldende lov, skal produsenten ikke i noe tilfelle være ansvarlig for eventuelle
spesielle, tilfeldige, indirekte skader eller følgeskader eller tap av inntekt, forretningsmuligheter, omsetning,
data, goodwill eller forventede besparelser.

Bluetooth®-ordet og -logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc., og bruk av slike
merker av Bullitt Group Ltd. er under lisens. Alle andre varemerker og handelsnavn fra tredjepart eies av de
respektive eierne.

Google, Android, Google Play og andre merker er varemerker som tilhører Google LLC.

MERKNAD
Enkelte funksjoner i produktet og dets tilbehør beskrevet her, avhenger av den installerte programvaren,
kapasiteten og innstillingene i lokale nettverk, og kan ikke aktiveres, eller kan være begrenset av lokale
nettverksoperatører eller nettverkstjenesteleverandører. Derfor kan det hende at beskrivelsene i denne
håndboken ikke er helt identiske med produktet og tilbehøret som du har kjøpt.

Produsenten forbeholder seg retten til å endre eller modifisere informasjon eller spesifikasjoner i denne
håndboken uten varsel eller forpliktelser.
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Produsenten er ikke ansvarlig for legitimiteten og kvaliteten på produkter som du laster opp eller laster ned via
denne enheten, inkludert tekst, bilder, musikk, filmer, og ikke-innebygd programvare med opphavsrettslig
vern. Du er selv ansvarlig for eventuelle konsekvenser fra installasjon eller bruk av produktene nevnt ovenfor
på denne enheten.

FORSKRIFTER OM IMPORT OG EKSPORT
Kundene skal overholde alle gjeldende lover og forskrifter for eksport og import. Kundene må skaffe seg alle
nødvendige tillatelser og lisenser fra myndighetene for å eksportere, re-eksportere eller importere produktet
som er nevnt i denne håndboken, inkludert programvare og tekniske data.
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VELKOMMEN TIL CAT® S62 Pro
Vi introduserer Cat S62 Pro, høydepunktet for innovasjon, elegant design og solid holdbarhet.

Vår tredje generasjon av Cat 60-serien har det best integrerte termiske kameraet som er tilgjengelig på en
smarttelefon.

S62 Pro er svært sensitiv overfor små temperaturforskjeller og med vesentlige forbedringer av den termiske
bildekvaliteten og klarheten, tilbyr S62 Pro betydelige nye forbedringer. Bruk det for å oppdage mer om
verden rundt deg, selv i totalt mørke; overvåk, diagnostiser, åpenbar og spar tid.

Vi har også oppgradert displayet til en 5.7" FHD+ (18x9) og minnet til 6GB RAM / 128GB ROM og tilføyd en
fingeravtrykksensor. Med et større sett av brikker, Android 10 og et stort, optimalisert batteri er Cat S62 Pro
den ultimate arbeidstelefonen.

ROBUSTE EGENSKAPER
NÅR DU MISTER ENHETEN:
• Du kan: Bruke enheten i en høyde på opptil 1,8 meter – den tåler et fall fra denne høyden.
• Du kan ikke: Kaste enheten med kraft eller slippe den fra over 1,8 meters høyde – den er slitesterk, men ikke
uknuselig.

VANNTETT:
• Du kan: Bruke enheten i fuktige og våte forhold. Kontroller at alle komponenter og deksler er ordentlig
lukket før bruk i vann. Enheten kan tåle en dybde på 1,5 meter i 35 minutter.
• Du kan ikke: Bruke den i mer enn 35 minutter på 1,5 meters dyp eller dypere enn 1,5 meter.

STØVTETT OG RIPESIKKER:
• Du kan: Bruke enheten i skitne, støvete miljøer. Cat® S62 Pro er IP68-sertifisert, et bransjestandardmål for
holdbarhet.

EKSTREME TEMPERATURER:
• Du kan: Bruke enheten innenfor temperaturområdet på -25 ºC til +50 ºC. Den kan også håndtere ekstreme
temperaturforandringer: bytte mellom kaldt og varmt, eller omvendt, svært raskt.
• Du kan ikke: Bruke enheten utenfor sitt operative temperaturområde på 0 ºC til +45 ºC uten å bruke
vernehansker.
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HVA FØLGER MED
• Enhet
• Hurtigstartguide
• Garanti
• USB-strømkabel og strømadapter for lading
• Fabrikkmontert skjermbeskytter (allerede på enheten)
Merk:
Enheten din kommer med en fabrikkmontert skjermbeskytter. Vennligst sørg for at skjermbeskytteren forblir
der den er. Fjerning av skjermbeskytteren kan bety at påfølgende skader som krever reparasjon ikke vil være
dekket av garantien.
Vennligst besøk https://www.catphones.com/screen-protectors hvis du har behov for å erstatte
skjermbeskytteren.
Enheten er bare kompatibel med DAC-hodesett.

1. Øreplugg
2. På/av-knapp
3. Volumknapper
4. Høyttaler
5. USB-port
6. Mikrofon
7. Programmerbar nøkkel
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8. SIM/SD-skuff
9. Fremre kamera
10. Fingeravtrykkskanner
11. Blits
12. Bakre kamera
13. Termokamera

SENTRALE FUNKSJONER
VOLUMKNAPPER
• Volum – Trykk på volum opp-knappen for å øke volumet eller volum ned-knappen for å redusere volumet i
en samtale, til ringetonen, medier eller alarmer
• Skjermbilde – Trykk på av/på-knappen og volum-ned-knappen samtidig (skjermbilder blir lagret i
fotoalbumet)
• Kamera-appen – trykk volum-opp eller ned-knappen for å ta et bilde.

KOMME I GANG
INSTALLERE SIM-KORT ELLER MINNEKORT
1. Legg enheten på et flatt, rent underlag med skjermen vendt oppover.
2. Bruk fingertuppene dine for å åpne SIM/SD-dekselet og dra ut SIM/SD-skuffen.
3. Sett inn SIM-kortet i SIM 1/ SIM 2-skuffen med gullkontaktene (vendt nedover).
4. Hvis du ønsker å benytte et microSD-kort, sett dette inn i microSD-skuffen med gullkontaktene til
minnekortet vendt nedover som ved forrige.
5. Forsiktig skyv skuffen tilbake inn i SIM-kortsporet og sett på dekselet.
MERK
• Skyv SIM-/SD-skuffen inn igjen til den er helt inne.
Noen enheter tar to SIM-kort.
Når to SIM-kort er satt inn, kan begge SIM-kortsporene støtte 4G-/3G-tjeneste.
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LADE BATTERIET
S62 Pro-batteriet kan ikke tas ut av enheten. For å lade:

1. Koble USB-strømkabelen til strømadapteren.
Bruk bare Cat®-godkjente ladere og kabler. Ikke-godkjent utstyr kan forårsake skade på enheten eller batteriet
og vil føre til at garantien brytes.
2. Batteriindikatoren går fra rød til grønn når ladingen er fullført.

VIKTIG INFORMASJON OM FREMTIDIG BRUK AV BATTERIET
Når batterinivået er lavt, vises en melding på enheten. Når batteriet er nesten oppbrukt, slår enheten seg av
automatisk. Tiden det tar å lade batteriet, avhenger av batteriets alder og omgivelsestemperaturen.

Hvis batteriet er helt utladet, kan det hende at enheten ikke slår seg på umiddelbart etter at ladingen
begynner. La batteriet lade i noen minutter før du prøver å slå på enheten. Det kan hende at ladeanimasjonen
ikke vises på skjermen under denne perioden.

SLÅ ENHETEN DIN PÅ ELLER AV
SLÅ PÅ
• Trykk og hold inne av/på-knappen for å slå på telefonen din.
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Du ser en velkomstskjerm første gang du slår på telefonen. Velg språket du ønsker og trykk på START for å
fortsette oppsett-prosessen.
• Trykk og hold inne for å vise strømalternativer (av/på, omstart, skjermbilde) når enheten er på.
• Trykk for å låse eller aktivere skjermen når enheten er inaktiv.
• Trykk to ganger for å åpne kamera-appen når telefonen er låst.

MERK:
• En Wi-Fi- eller datatilkobling er nødvendig for å få tilgang til data og tjenester.
• Hvis det er aktivert beskyttelse med personlig identifikasjonsnummer (PIN) på SIM-kortet, vil du bli bedt om
å taste inn PIN-koden før velkomstskjermen vises.
• Du må ha en Google™-konto for å kunne bruke noen av Google-tjenestene på enheten din. Du vil bli bedt om
å logge på med eksisterende Google-konto eller konfigurere en ny konto senere.
• Du kan også registrere ett eller flere av fingeravtrykkene dine ved å bruke fingeravtrykkskanneren på
baksiden av enheten. Dette gir deg en sikker metode for å låse opp enheten din. Du må også angi en PIN-kode
eller et opplåsingsmønster som en sekundær metode for å låse opp enheten din.

SLÅ AV
1. Trykk og hold inne av/på-knappen for å åpne menyen for strøminnstillinger.
2. Trykk på Slå av.

BERØRINGSSKJERM
HANDLINGER PÅ BERØRINGSSKJERMEN
• Trykk: Bruk fingeren til å velge et element, bekrefte et valg eller starte en app på skjermen.
• Trykk og hold: Trykk på et element med fingeren og fortsett å trykke inntil skjermen reagerer (f.eks. for å
åpne menyen med alternativer for den aktive skjermen, trykk på skjermen og hold inne til menyen vises).
• Sveip: Flytt fingeren over skjermen loddrett eller vannrett (f.eks. sveip til venstre eller høyre for å veksle
mellom bilder).
• Dra: Hvis du vil flytte et element, trykker og holder du det med fingeren og drar det til en del av skjermen.

STARTSKJERM
Startskjermen er utgangspunktet for tilgang til enhetens funksjoner. Her vises appikoner, widgeter, snarveier
og mer.
Du kan tilpasse startskjermen med ulike bakgrunner og justere den til å vise foretrukne elementer.

LÅSE OG LÅSE OPP SKJERMEN
LÅSE SKJERMEN
1. Hvis enheten er slått på, trykker du på av/på-knappen for å låse skjermen. Du kan fortsatt motta meldinger
og samtaler selv om skjermen er låst.
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2. Hvis enheten ikke brukes i løpet av et angitt tidsrom, låses skjermen automatisk. Du kan justere tiden dette
tar i menyen for innstillinger.

LÅSE OPP TELEFONEN
• Bruk fingeravtrykksensoren for å låse opp. Du vil bli bedt om å konfigurere denne under oppsettprosessen.
Hvis du ønsker å legge til flere fingeravtrykk, gå til Innstillinger – Sikkerhet og plassering – Fingeravtrykk
MERK:
Når du registrerer fingeravtrykket ditt må du sørge for at du holder fingeren bestemt mot sensoren. Hvis du
ikke gjør det på denne måten, vil det gi inkonsekvente resultater når du bruker fingeravtrykksensoren.

• Trykk på av/på-knappen for å vekke skjermen. Sveip opp for å låse opp skjermen. Angi mønster eller PINkode hvis forhåndsinnstilt.

SKJERM
DISPLAY-LAYOUT
VARSLER OG STATUSINFORMASJON
Statuslinjen vises øverst på hver skjerm. Den viser varslingsikoner, for eksempel tapte anrop eller mottatte
meldinger (til venstre) og telefonens statusikoner, som batteristatus (til høyre), sammen med klokkeslettet.

STATUSIKONER

VARSLINGSIKONER
4G+

Koblet til 4G-mobilnett

Signalstyrke

LTE

Koblet til LTE-mobilnett

Vibrasjonsmodus

3G

Koblet til 3G-mobilnett

Posisjonstjenesten er i bruk

G

Koblet til GPRS-mobilnett

Batteriet er fullt

E

Koblet til EDGE-mobilnett

Batteriet lader

H

Koblet til HSDPA-mobilnett

Et skjermbilde er tatt

H+

Koblet til HSPA+ mobilnett

Flymodus

R

Roaming

Koblet til et Wi-Fi-nettverk

VoLTE

Kommende arrangement

VoWiFi

Koblet til en Bluetooth-enhet

Signalstyrke for mobilnett

Tapt anrop

NFC er aktivert

Høyttaler er aktivert
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Ny e-postmelding

Mikrofonen på telefonen er dempet

Alarm er stilt inn

Data blir lastet ned

Data blir synkronisert

Ny tekstmelding

Problem med innlogging eller synkronisering

NAVIGASJONSLINJE
Navigasjonslinjen finner du på bunnen av skjermen. Når enheten er i fullskjermmodus, vennligst sveip oppover
fra bunnen av enheten for å få navigasjonslinjen til å dukke opp.
• Hvis du ønsker å få tilgang til nylig brukte apper, vennligst sveip oppover fra linjen.

Linjen inneholder tre hovedtaster:
• Trykk for å gå tilbake til forrige skjerm.
Tilbake-tasten
Hjem-knappen
Siste Apper-Knapp

• Trykk for å gå tilbake til startskjermen
• Trykk og hold inne for å aktivere Google-assistenten
• Trykk for å velge appene som ble åpnet tidligere.

VARSLINGSPANEL
Du varsles når du mottar en ny melding, har et tapt anrop eller har en kommende hendelse. Åpne
varslingspanelet for å se alarmer, trådløse nettverksoperatører er eller for å vise en melding, påminnelse
eller et hendelsesvarsel.

ÅPNE VARSLINGSPANELET
1. Når et nytt ikon vises, sveip ned på varslingspanelet og dra deretter nedover for å åpne varslingspanelet.
2. Trykk på et varsel for å åpne den relaterte appen.

LUKKE VARSLINGSPANELET
1. Du lukker varslingspanelet ved å skyve bunnen av panelet oppover.
2. Hvis du vil lukke et varsel (uten visning), hold inne varselet og dra det til venstre/høyre på skjermen.
MERK:
• Varselpreferanser kan bli endret i Innstillinger > Apper og varsler.

SNARVEISIKONER
LEGGE TIL ET NYTT ELEMENT PÅ STARTSKJERMEN
1. Sveip opp på startskjermen.
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2. Hvis du vil legge til et element på startskjermen, drar du ikonet til posisjonen du har valgt.

FLYTTE ET ELEMENT PÅ STARTSKJERMEN
1. Trykk på og hold inne et appikon på startskjermen til det beveger seg.
2. Uten å løfte fingeren drar du ikonet til valgt posisjon på skjermen, og deretter slipper du det.
MERK:
• Det må være nok plass til et ikon på startskjermen.

FJERNE ET ELEMENT PÅ STARTSKJERMEN
1. Trykk på og hold inne et appikon på startskjermen til det beveger seg.
2. Uten å løfte fingeren din, dra ikonet til Fjern, deretter slipp.

WIDGETER
Med en widget kan du forhåndsvise eller bruke en app. Du kan plassere widgeter på startskjermen som ikoner
eller forhåndsvisningsvinduer. Flere widgeter er allerede installert på telefonen din, og flere kan bli lastet ned
fra Google Play.

LEGGE TIL EN WIDGET
1. Trykk på og hold inne startskjermen.
2. Trykk på Widgets-alternativet for å se hva som er tilgjengelig.
3. Dra valgt widget til startskjermen.

FJERNE EN WIDGET
1. Trykk på og hold inne widget-ikonet på startskjermen til det beveger seg.
2. Uten å løfte fingeren, dra ikonet til Fjern på toppen av skjermen, deretter slipp.

MAPPER
OPPRETTE EN MAPPE
Du kan gruppere visse apper på startskjermen ved å dra et ikon eller en snarvei og slippe det/den over et
annet. Dette vil opprette en ny mappe du kan legge til det du ønsker.

GI NYTT NAVN TIL EN MAPPE
1. Trykk på en mappe for å åpne den.
2. Angi et nytt navn til mappen i tittellinjen.
3. Deretter berør skjermen hvor som helst utenfor mappen.
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BAKGRUNNER
BYTTE BAKGRUNN
1. Trykk på og hold inne startskjermen.
1. Trykk på Bakgrunner.
2. Bla gjennom de tilgjengelige alternativene.
3. Trykk på Angi bakgrunn på valgt bilde – velg deretter om du ønsker å bruke den som Bakgrunnsbilde til
låseskjerm, bakgrunnsbilde til Startskjerm, eller til begge.

OVERFØRE MEDIER TIL OG FRA ENHETEN
Overfør favorittmusikken din og favorittbildene dine mellom enheten og PC-en i MTP-modus for
medieenheter.
1. Koble enheten til PC-en med USB-strømkabelen.
2. Åpne varslingspanelet og alternativene for USB-tilkobling. Trykk på Lad denne enheten via USB for å få
tilgang til flere alternativer.
3. Trykk på Filoverføring for å dele filer til/fra PC-en din.
4. Enheten skal vises som en flyttbar enhet sammen med telefonens interne minne. Hvis et minnekort er satt
inn, vises også microSD-kortet. Kopier de valgte filene til enheten.
Enheten din vises som en flyttbar enhet sammen med telefonens interne minne. Hvis et minnekort er satt inn,
vises også detaljene til microSD-kortet.
MERK:
• Hvis du bruker en MAC må drivere lastes ned fra: http://www.android.com/filetransfer/

BRUKE FLYMODUS
Enkelte steder krever at du slår av datatilkoblinger. I stedet for å slå av enheten kan du sette den til flymodus.
1. Fra Startskjermen, sveip nedover på varslingspanelet og trykk

for å aktivere flymodus.

MERK:
• Du kan også få tilgang til flymodus fra menyen for Innstillinger.

GJØRE ET TELEFONANROP
Det er flere måter å gjøre et anrop på. Du kan gjøre følgende:
1. Du kan taste inn et nummer på talltastaturet.
2. Velg et nummer fra kontaktlisten.
3. Velg et nummer fra en nettside eller et dokument som inneholder et telefonnummer.
MERK:
• Når du er i en samtale, kan du enten svare på innkommende anrop eller sende dem til talepost. Du kan også
sette opp konferansesamtaler med flere deltakere.
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• Når du er i en samtale, trykk på Hjem-tasten for å gå tilbake til startskjermen og bruke andre funksjoner. For
å gå tilbake til samtaleskjermen, dra varslingslinjen nedover og trykk på Nåværende samtale.

RINGE MED TASTATURET
1. På startskjermen, trykk på

. Deretter trykk på

for å vise talltastaturet.

2. Trykk på de numeriske tastene for å ringe telefonnummeret.
3. Etter at du har slått inn nummeret, eller valgt en kontakt, trykk på

.

Tips: Enheten din støtter SmartDial-funksjonen. Når du skriver et tall på talltastaturet, søkes det automatisk i
kontaktene dine, og det vises alternativer for kontakter som samsvarer med tallet. Du kan lukke tastaturet for
å vise flere mulige treff.

RINGE FRA KONTAKTER
1. Sveip opp fra startskjermen > Kontakter for å vise kontaktlisten. Fra talltastaturet, trykk på
se kontaktlisten.

fanen for å

2. Velg en kontakt.
3. Trykk på telefonnummeret for å ringe til kontakten.

GJØRE ET TELEFONANROP FRA ANROPSLOGGEN
1. Sveip opp fra startskjermen > Telefon
ønskede kontakten, trykk på

for å se en liste over de siste anropene. Hvis du ikke finner den

> Anropshistorikk for å vise all anropshistorikk.

2. Velg en kontakt fra listen for å gjøre et anrop.

BESVARE OG AVVISE ET ANROP
Når du mottar et anrop, viser samtaleskjermen nummervisning og tilleggsinformasjon om den som ringer som
du har lagt inn under kontakter.
• For å besvare et anrop, trykk på SVAR.
• For å avvise et anrop, trykk på AVVIS.
• For å avvise anropet og sende en melding til den som ringer, trykk på banneret for anropsvarsel og deretter
trykk på
. Velg én av de tilgjengelige meldingsalternativene eller trykker på Skriv din egen for å skrive en
personlig melding.

AVSLUTTE EN SAMTALE
Under en samtale, trykk på Legg på
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for å legge på.

KONTAKTER
Kontakter-appen lar deg lagre og administrere informasjon om kontaktene dine.

ÅPNE KONTAKTER-APPEN
Når du konfigurerer enheten, vises en melding i Kontakter som beskriver hvordan du kan begynne å legge til
kontakter. Gjør ett av følgende for å åpne appen:
• Sveip opp fra startskjermen og trykk på Kontakter

.

• Alle kontaktene dine vises alfabetisk i en rulleliste. Trykk på dem for å se flere detaljer.

KOPIERE KONTAKTER
Du kan kopiere kontakter som er fra SIM-kortet, eller som er lagret i det interne minnet eller på et minnekort.
1. I kontaktlisten, trykk på

> Innstillinger > Importer.

2. Gjør ett av det følgende:
• Slik importerer du kontakter fra SIM-kortet:
Trykk på SIM-kort. Velg kontakt(ene) og trykk på IMPORTER for å importere kontakt(ene) du har valgt.
• Slik importerer du kontakter fra det interne minnet eller et minnekort:
Trykk på .vcf fil. Velg hvor du vil importere kontaktene og trykk på *.vcf-filen for å importere kontaktene.

SIKKERHETSKOPIERE KONTAKTER
Du kan sikkerhetskopiere kontakter til intern minne.
1. I kontaktlisten, trykk på

> Innstillinger > Eksporter.

2. Velg plasseringen hvor du ønsker å lagre kontaktene og trykk på LAGRE.

LEGGE TIL NY KONTAKT
1. I kontaktlisten, trykk på for å legge til en ny kontakt.
2. Skriv inn kontaktens navn, og legg deretter til detaljert informasjon som telefonnummer eller adresse.
3. Trykk på Lagre for å lagre kontaktinformasjonen.

LEGGE TIL EN NY KONTAKT TIL DINE FAVORITTER
1. Trykk på kontakten du vil legge til i favorittene.
2. Trykk på

i øverste høyre hjørne.

SØKE ETTER EN KONTAKT

17

1. I kontaktlisten, trykk på Søk i kontakter for å søke etter en kontakt.
2. Skriv inn navnet på kontakten du vil søke etter. Mens du skriver, vil kontakter med samsvarende navn vises
under søkefeltet.

REDIGERE EN KONTAKT
Du kan alltid gjøre endringer i informasjonen du har lagret for en kontakt.
1. Trykk på kontakten du vil redigere, i kontaktlisten.
2. Trykk på Rediger kontakt.
3. Gjør de ønskede endringene til kontaktinformasjonen, deretter trykk på Lagre. For å avbryte alle endringer,
trykk på X.

SLETTE EN KONTAKT
1. Trykk på kontakten du vil slette, i kontaktlisten.
2. Trykk på

> Slett.

3. Trykk på Slett på nytt for å bekrefte.

BRUKE SKJERMTASTATURET
VISE TASTATURPANELET
Enkelte apper åpner tastaturet automatisk. I andre må du trykke på et tekstfelt for å åpne tastaturet. Trykk på
tilbakeknappen for å skjule tastaturet.

BRUKE LANDSKAPSTASTATURET
Hvis du syns det er vanskelig å bruke tastaturet i stående retning, kan du ganske enkelt vende enheten
sidelengs. Tastaturet vises nå i liggende format på skjermen, med et bredere tastaturoppsett.

TILPASSE DINE TASTATURINNSTILLINGER
1. Sveip opp fra startskjermen > Innstillinger

> System > Språk og inndata.

2. Gjør et av det følgende:
• Trykk på Virtuelt tastatur for å konfigurere innstillingene til Google-tastaturet og Google-taleinntasting.
• Trykk på Fysisk tastatur for å konfigurere eksterne tastaturinnstillinger.
• Trykk på Avansert for å få tilgang til relaterte innstillinger for inndatahjelp.

Wi-Fi®
Tilgang til trådløse tilgangspunkter (soner) kreves for å bruke Wi-Fi på enheten.
SLÅ PÅ WI-FI OG KOBLE TIL ET TRÅDLØST NETTVERK
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1. Sveip opp fra startskjermen > Innstillinger

> Nettverk og internett.

2. Trykk på Wi-Fi og skyv Wi-Fi-bryteren til høyre .
3. Velg et Wi-Fi-nettverk til å koble til fra listen.
4. Hvis du velger et åpent nettverk, kobles enheten til automatisk. Hvis du velger et nettverk som har blitt
sikret må du angi et passord og trykke på Koble til.
MERK:
• Du trenger ikke å angi passordet for et sikret nettverk på nytt hvis du har koblet deg til det tidligere, med
mindre enheten har blitt tilbakestilt til standardinnstillingene eller Wi-Fi-passordet er endret.
• Hindringer som blokkerer Wi-Fi-signalet, vil redusere styrken.
Tips: Trykk på + Legg til nettverk under Wi-Fi-innstillinger for å legge til et usynlig Wi-Fi-nettverk.

SMS OG MMS
ÅPNE MELDINGER
Gjør ett av følgende for å åpne appen:
• Trykk

på startskjermen.

• Sveip opp fra startskjermen > Meldinger

.

OPPRETTE OG SENDE EN TEKSTMELDING
Du kan opprette en ny tekstmelding eller åpne en pågående meldingstråd.
1. Trykk på Starte en samtale for å starte en ny tekstmelding, eller trykk på en eksisterende meldingstråd for å
åpne den.
2. Angi et telefonnummer eller kontaktnavn i Til-feltet. Når du skriver, prøver SmartDial å samsvare dette med
kontaktene på enheten. Trykk på en foreslått mottaker, eller fortsett med å skrive. Hvis du vil åpne en
eksisterende meldingstråd, trykker du ganske enkelt på den.
3. Trykk på tekstboksen for å begynne å skrive meldingen. Hvis du trykker på  Tilbake-knappen mens du
skriver en melding, lagres den som en kladd i meldingslisten. Trykk på meldingen for å fortsette.
4. Når meldingen er klar til å sendes, trykk på

.

MERK:
• Når du viser og sender flere meldinger, opprettes det en meldingstråd.

OPPRETTE OG SENDE EN MULTIMEDIEMELDING
1. På meldingsskjermen, trykk på Starte en samtale.
2. Skriv inn telefonnummeret eller kontaktnavnet i Til-feltet, eller bla nedover i kontaktlisten for å finne
kontakten du ønsker å sende en melding. Trykk for å starte en gruppesamtale.
3. Trykk på tekstboksen for å begynne å skrive en melding.
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4. Trykk på

igjen og velg typen mediefil. Velg filen du ønsker å legge ved.

5. Enheten er nå i multimediamodus. Så snart du er ferdig, trykk på

.

ÅPNE OG BESVARE EN MELDING
1. I meldingslisten trykker du på en tråd med tekst- eller multimediemeldinger for å åpne den.
2. Trykk på tekstboksen for å begynne å skrive en melding.
3. Når du er ferdig, trykk på

.

TILPASSE MELDINGSINNSTILLINGENE
Trykk på

> Innstillinger i meldingslisten for å tilpasse meldingsinnstillingene. Velg mellom:

Standard SMS-app: Angi standard SMS-app (Meldinger er standard)

BLUETOOTH®
Cat® S62 Pro-enheten din har Bluetooth. Den kan opprette en trådløs tilkobling med andre Bluetooth-enheter,
slik at du kan dele filer med venner, snakke håndfri med Bluetooth-hodetelefoner eller til og med overføre
bilder fra enheten til en PC.
Hvis du bruker Bluetooth, må du huske å holde deg innenfor ti meter fra Bluetooth-enheten du vil koble til.
Vær oppmerksom på at hindringer som vegger eller annet elektronisk utstyr kan forstyrre Bluetoothtilkoblingen.

AKTIVERE BLUETOOTH
1. Sveip opp fra startskjermen > Innstillinger > Tilkoblede enheter.
2. Trykk på Foretrukket tilkobling > Bluetooth og skyv bryteren
Når Bluetooth er aktivert, vises Bluetooth-ikonet

til høyre for å aktivere funksjonen.

på varslingslinjen.

PARE OG KOBLE TIL EN BLUETOOTH-ENHET
Med Bluetooth kan du gjøre følgende:
• Bruke en håndfri Bluetooth-enhet.
• Bruke Bluetooth-hodetelefoner i mono eller stereo.
• Kontrollere hva som spilles gjennom Bluetooth-hodetelefonene eksternt.

Før du bruker Bluetooth, må du pare enheten med en annen Bluetooth-enhet på følgende måte:
1. Kontroller at Bluetooth-funksjonen på enheten er aktivert.
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2. Trykk på + Pare ny enhet. Enheten din vil da søke etter Bluetooth-enheter i området.
3. Trykk på enheten du vil pare med.
4. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre tilkoblingen.
MERK:
• Når et partnerskap er opprettet, slipper du å angi et passord hvis du kobler til denne Bluetooth enheten på
nytt.

SENDE FILER VIA BLUETOOTH
Med Bluetooth kan du dele bilder, videoer eller musikkfiler med familie og venner. Slik sender du filer via
Bluetooth:
1. Trykk på filen du vil sende.
2. Trykk på

> Bluetooth, deretter velg en paret enhet.

KOBLE FRA ELLER OPPHEVE PARING MED EN BLUETOOTH-ENHET
1. Sveip opp fra startskjermen > Innstillinger > Tilkoblede enheter.
2. Trykk på Tidligere tilkoblede enheter.
3. Trykk på

og deretter trykk på GLEM for å bekrefte frakoblingen.

TA BILDER OG TA OPP VIDEO
Du kan bruke din Cat® S62 Pro til å filme og dele bilder og videoer.

ÅPNE KAMERAET DITT OG TA ET BILDE
Gjør det følgende for å åpne kameraappen:
• Trykk på

på startskjermen.

• Som standard vil appen åpne i kameramodus. Hvis ikke, trykk på Bilder på bunnen av skjermen.
MERK:
• Trykk på tilbakeknappen eller Hjem-knappen for å lukke kameraet.
• For å bytte mellom kamera foran og bak, trykk på

.

• Komponer bildet i bildeskjermen.
• Trykk på skjermen for å fokusere på et bestemt område.
• Knip for å zoome inn/ut på motivet.
• Trykk på
for å endre kamerainnstillingene; angi en selvutløser, juster antiflimring eller endre
bildeegenskapene.
• Trykk på
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for å ta ditt bilde.

• du kan også ta bilder ved å trykke på volumknappene.

SE PÅ BILDENE DINE
Gjør ett av følgende for å vise bildene dine:
• Når du er i Kamera-appen, trykk på miniatyren av det siste bildet som ble tatt i nedre høyre hjørne for å få
tilgang til galleri-appen.
MERK:
• For å gå tilbake til kameravisning, trykk på kamera-ikonet øverst i venstre hjørne og sveip til høyre til
skjermen for å ta bilder synes på nytt.
• Sveip oppover fra startskjermen > Bilder

for å se alle bildene og videoene.

REDIGERE OG DELE BILDER
Når du blar gjennom bildene dine, er følgende alternativer tilgjengelige:
• Dele: Trykk på

for å dele bildene med gjennom forskjellige apper tilgjengelige på enheten din.

• Redigere: Trykk på
• Detaljer: Trykk på
• Slette: Trykk på

for å redigere bildene dine ved hjelp av en hel rekke tilgjengelige alternativer.
for å se telefonens detaljer.
for å slette bildene du ikke ønsker.

SPILLE INN EN VIDEO
1. Trykk på

på startskjermen.

• Som standard vil appen åpne i kameramodus.
2. Sveip til venstre for å bytte til videomodus.
• For å bytte mellom kamera foran og bak, trykk på
3. Trykk på

.

for å starte opptak.

4. Mens du tar opp, gjør du ett av følgende:
• Knip for å zoome inn/ut på motivet.
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• Trykk på

for å pause opptaket. Trykk igjen for å fortsette.

• Trykk på

for å ta et bilde.

5. Trykk på

for å stanse avslutte opptak.

SE PÅ VIDEOENE DINE
For å se på en video etter opptak, trykk på miniatyrbildet av den siste videoen du tok opp i nedre høyre hjørne
for å få tilgang til galleri-appen.

BRUKE BILDER
Bilder-appen søker automatisk etter bilder og videoer som er lagret på enheten eller minnekortet. Velg
albumet/mappen og spill av som en lysbildefremvisning, eller velg elementer som skal deles med andre apper.

ÅPNE BILDER
Sveip opp fra startskjermen > Bilder
for å åpne applikasjonen. Bilder-appen kategoriserer bildene og
videoene dine etter lagringssted, og lagrer disse filene i mapper. Trykk på en mappe for å vise bildene eller
videoene i den.

VISE ET BILDE
1. I Bilder trykker du på en mappe for å vise bildene i den.
2. Trykk på bildet for å vise det i fullskjermmodus. Sveip deretter bildet til venstre eller høyre for å vise forrige
eller neste bilde.
3. For å zoome inn på bildet, trykk med to fingre og sveip dem fra hverandre på stedet på skjermen hvor du
ønsker å zoome inn. I zoom-modus sveiper du fingeren din oppover eller nedover og til venstre og høyre.
Tips: Bildeviseren har en roteringsfunksjon. Trykk på
etter rotasjonen.

etter at du roterte enheten, bildet vil justere seg selv

BESKJÆRE ET BILDE I BILDER
1. Når du viser et bilde, trykk på
2. Trykk på

.

og bruk beskjæringsverktøyet for å velge hvilken del av bildet som skal beskjæres.

• Dra fra innsiden av beskjæringsverktøyet for å flytte det.
• Dra en kant eller et hjørne av beskjæringsverktøyet for å endre størrelsen på bildet.
3. Trykk på Ferdig > Lagre kopi for å lagre det beskårede bildet.
• For å forkaste endringene, trykk på Tilbake-tasten og trykk på FORKAST.

BRUK AV TERMOKAMERAET
Kameraet Cat S62 inkluderer et termokamera som kan visualisere og måle kontrasterende
overflatetemperaturer. Termokameraet styres ved bruk av appen MyFLIR, som du finner på hjemskjermen din.

MERK:
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• Temperaturen som er angitt er alltid et beregnet estimat og bør ikke tas som en nøyaktig måling.
• Temperaturen påvirkes av mange faktorer, inkludert avstand til objektet og objektets effektivitet når det
gjelder utslipp av energi som termisk stråling (emissivitet). Temperaturer kan også påvirkes av tid på døgnet,
værforhold eller refleksjoner av andre objekter i nærheten.

ÅPNE TERMOKAMERAET
• For å åpne appen, trykk på MyFLIR-ikonet

. Denne finnes på hjemskjermen som standard.

• Trykk på Tilbake-knappen eller Hjem-knappen for å lukke kameraet.

TA ET BILDE
1. MyFLIR-appen er i fotomodus som standard. Ellers kan du trykke på
fotomodus.

og velge

for å bytte til

2. Komponer bildet på skjermen for fotografering.
• Trykk på

for å endre fargepaletten.

• Trykk på

for å konfigurere kamerainnstillingene.

• Trykk på

for å konfigurere bildeblanding. Alternativene er Kun termiske

, MSX

, Blend IR og

Synlig
eller Kun synlig
. Når du velger MSX eller Blend IR og Visible, dra glidebryteren
endre intensiteten til det belagte bildet.
Dra Macro-bryteren
kameraet.
• Trykk på

for å

for å tilpasse termisk og synlig kamerajustering når du ser på et objekt tett på

for å tilføye en Spotmåler eller Regioner av interesse til bildet.

• Trykk på
for å vise IR-skalaen på høyre side av bildet. IR-skalaen viser forholdet mellom de oppdagede
temperaturene og fargene som vises på bildet. Du kan stille inn en låst IR-skala manuelt enten ved å trykke på
den øvre og/eller nedre verdien og manuelt skrive inn ønsket temperatur eller ved å dra/klemme på IRskalaen. Dobbelttrykk på IR-skalaen eller trykk på
temperaturområde.

for å låse opp og gå tilbake til automatisk

• Trykk på
for å låse temperaturområdet som vises på skjermen til de gjeldende verdiene. Trykk på
for å låse opp og gå tilbake til automatisk temperaturområde.
• Trykk på
for å Veksle målinger av høye temperaturer mellom av (opptil 120 ºC) og på (opptil 400 ºC).
La målinger av høye temperaturer være avslått for bruk under normale forhold for større nøyaktighet.
• Trykk på
3. Trykk på

24

for å utføre en bildekalibrering manuelt. Se avsnittet om avstemming.
for å ta et bilde.

SPILLE INN EN VIDEO
1.

Trykk på

2.

Trykk på

og velg

for å bytte til videomodus.

for å starte opptak. Trykk på

for å avslutte opptak.

LAGE EN TIDSINTERVALLVIDEO
1.

Trykk på

og velg

for å bytte til Tidsintervall-modus.

2.

Trykk på

for å åpne menyen for tidsintervallinnstillinger. Konfigurer etter behov.

3.

Trykk på

for å starte opptak. For å avslutte opptak, trykk på

VISE BILDER SOM ER TATT ELLER VIDEOER SOM ER INNSPILT
Åpne det siste bildet du tok eller den siste videoen du spilte inn ved å trykke på miniatyrbildet nederst til høyre
på skjermen.
• Trykk på

for å bytte til biblioteksvisningen.

• Sveip til venstre/høyre for å vise forrige/neste fil.
• Trykk på

for å spille en video.

• Trykk på
for å redigere et bilde. Du kan legge til, fjerne eller endre Spotmåler eller Regioner av
interesse; du kan tilpasse alternativene for bildeblanding; eller du kan forandre fargepaletten. Når du har
fullført, trykk på
• Trykk på
• Trykk på

for å lagre endringene.

for å dele den valgte filen via diverse apper som er tilgjengelige på enheten din.
for å slette den valgte filen. Trykk på OK for å bekrefte sletting.

• Trykk på
for å vise informasjonen om den innspilte filen, inkludert dato, tidspunkt, fargepalett,
temperatur, emissivitet og plassering (hvis innstillingen Lagre plassering er aktivert).
• Trykk på

for å generere en PDF-rapport av det valgte bildet.

INNSTILLING
Kameraet har en mekanisk lukker på innsiden som regelmessig aktiverer og tillater at termokameraet utfører
en kalibrering eller oppdater et bilde. Når lukkeren aktiveres, fryses bildet i en kort tidsperiode. Du kan også
utløse dette manuelt ved å trykke på

.

Formålet med lukkeren er å gjøre det mulig for kameraet å gi et bedre bilde. Cat S62 Pro utfører
avstemmingsinnstillinger automatisk med jevne mellomrom. Merk at når spotmåleren er aktivert, foregår
innstilling oftere.
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MÅLE TEMPERATUR MED SPOTMÅLERE
Bruk spotmåleren for å måle overflatetemperaturer, enten på et lagret termisk bilde eller fra den
direktesendte termiske kamerainnmatingen.
1. Trykk på

og deretter på det samme ikonet på nytt fra undermenyen som dukker opp nedenfor.

2. En spotmåler dukker opp på skjermen og gir en temperaturmåling.
3. Trykk og dra spotmåleren til et annet punkt. Du kan legge til opptil tre spotmålere.
4. Trykk og hold over en spotmåler for å slette den.

FRA ET BILDE SOM BLE TATT TIDLIGERE:
1. Ved visning av et bilde som ble tatt tidligere, trykk på Spotmåler-ikonet
ikonet på nytt fra undermenyen.

og deretter på det samme

2. Det dukker opp en spotmåler på skjermen. Trykk på den og dra den i ønsket posisjon.
3. Du kan legge til opptil tre spotmålere. Trykk og hold over en spotmåler for å slette den.
MERK:
For å bytte mellom Celsius og Fahrenheit i den direktesendte termiske kamerainnmatingen, velg Meny >
Innstillinger, dra deretter bryteren for Temperaturenhet.

ENDRE FARGEPALETTER
Du kan velge fra et visualiseringssortiment for forskjelllige temperaturer ved å velge ikonet for fargepalett
og velge fra ni fargesammensetninger.

FOR YTTERLIGERE HJELP
For ytterligere hjelp og veiledning med MyFLIR-appen, kontakt hjelpeseksjonen i appen. Velg Meny >
Innstillinger, deretter Hjelp.
Sjekk ut Tips og Triks-siden for å få mer ut av enheten din. Velg Meny > Tips og Triks
MERK:
Du kan trykke og holde nede alle ikonene på den øverste
menylinjen

for å identifisere dem.

NYTE MUSIKK
Musikkfiler kan overføres fra en PC til din Cat® S62 Pro, slik at du kan lytte til musikk uansett hvor du er.

KOPIERE MUSIKK TIL ENHETEN
1. Koble enheten din til en datamaskin med en USB-kabel og vel Filoverføring på enheten din.
2. På PC-en navigerer du til USB-stasjonen og åpner den.
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3. Opprett en mappe i rotkatalogen på enheten din eller på SD-kortet (som for eksempel, Musikk).
4. Kopier musikken fra PC-en til den nye mappen.
5. Når du skal fjerne enheten trygt fra PC-en, må du vente til musikken er ferdig kopiert. Deretter tar du ut
stasjonen ved å følge fremgangsmåten i PC-ens operativsystem. Koble fra USB-kabelen.

ÅPNE YouTube Music og SPILL MUSIKK
• Sveip opp fra startskjermen, og trykk deretter på YT Music
• Trykk på Bibliotek og deretter på Enhetsfiler for å legge til sanger i spillelisten din, eller:
• Trykk på Søk-knappen øverst i høyre hjørne for å søke etter sangene dine på nett.

BRUKE TJENESTENE TIL GOOGLE
Du må logge deg på en Google-konto for å bruke Gmail, Google Kalender, og for å laste ned og bruke andre
Google-apper.

OPPRETTE EN GOOGLE-KONTO
Hvis du velger å ikke opprette en Google-konto under oppsett, er det enkelt å opprette en:
1. Sveip opp fra startskjermen > Innstillinger

.

2. Trykk på Kontoer > Legg til konto.
3. Trykk på Google

, deretter følg skjermanvisningene.

BRUKE GMAIL
Under installasjonen kan du har konfigurert enheten med en eksisterende Gmail-konto. Første gang du åpner
Gmail-appen på telefonen, inneholder innboksen meldinger fra denne kontoen.

ÅPNE GMAIL
Sveip opp fra startskjermen > Gmail

.

BYTTE MELLOM KONTOER
Trykk på kontoens avmerkingsboks øverst til høyre på skjermen, og trykk deretter på kontoen du vil vise.

OPPRETTE OG SENDE E-POST
1. På innboks-skjermen, trykk på (

).

2. Skriv inn e-postadressen til mottakeren for meldingen i Til-feltet.
• Hvis du vil sende e-posten til flere mottakere, kan du skille e-postadressene med mellomrom.
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• Til Cc eller Bcc andre mottakere, trykk på V for å vise Cc/Bcc-feltene.
3. Angi et emne og skriv inn e-postmeldingen.
• Hvis du ønsker å legge ved et bildevedlegg, trykk på
4. For å sende, trykk på

> Legg til fil, for å velge en fil.

.

SVARE PÅ ELLER VIDERESENDE E-POST
1. Velg e-postmeldingen i skjermbildet Innboks.
2. Trykk på

for å svare, eller trykk på

for å velge Svar alle eller Videresend.

TILPASSE GMAIL-INNSTILLINGER
3. På Gmail-startskjermen, trykk på

> Innstillinger.

4. Velg Generelle innstillinger, eller en e-postkonto.
5. Trykk på et alternativ og endre de nødvendige innstillingene.

BRUKE GOOGLE PLAY BUTIKK
Last ned og installer apper og spill på Play Store.

ÅPNE GOOGLE PLAY STORE
Sveip opp fra startskjermen > Play Store.

SØKE ETTER APPER
Hvis du vil finne apper på startskjermen for Play Store, kan du:
• Arrangere apper etter kategori: Trykk på en kategori og bla gjennom.
• Bruke søk: Skriv inn søkeord i feltet.
• For å se dine installerte apper, trykk på

> Mine apper og spill.

INSTALLERE EN APP
1. Sveip opp fra startskjermen > Play Store.
2. Trykk på en kategori, og trykk deretter på elementet du vil laste ned, for ekstra informasjon.
3. For å installere noe, trykk på Installer.
MERK:
Du kan sjekke fremdriften til en nedlasting i varslingspanelet.
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AVINSTALLERE EN APP
1. På startskjermen til Play Butikk, trykk på

> Mine apper og spill.

2. Velg fanen INSTALLERT.
3. Velg appen du ønsker å avinstallere og trykk på Avinstaller.
4. Trykk på OK for å fjerne appen fra enheten din.
MERK:
Apper kan også bli administrert ved å gå til telefonens hoved innstillinger > Apper og varsler. De kan også bli
avinstallert direkte fra App-skuffen ved å holde fingeren din på appen og dra den opp til Avinstaller.

SYNKRONISERE INFORMASJON
Enkelte apper (for eksempel, Gmail og Kalenderen) på din Cat® S62 Pro gir tilgang til den samme
informasjonen som du kan legge til, vise eller redigere på andre enheter. Hvis du legger til, endrer eller sletter
informasjon i noen av disse appene på andre enheter, vises den oppdaterte informasjonen også på enheten
din.
Dette er mulig via trådløs datasynkronisering. Prosessen foregår i bakgrunnen og påvirker ikke enheten. Når
enheten synkroniserer, vises et datasynkroniseringsikon på varslingslinjen.

ADMINISTRERE KONTOER
Du kan synkronisere kontakter, e-post og annen informasjon på enheten, med flere Google-kontoer eller
andre kontoer, avhengig av hvilke apper du har installert.
Du kan for eksempel legge til en personlig Google-konto, som betyr at din personlige e-post, kontakter og
kalenderoppføringer alltid er tilgjengelige. Du kan også legge til en jobbkonto, så jobbrelaterte epostmeldinger, kontakter og kalenderoppføringer holdes atskilt.

LEGGE TIL EN KONTO
1. Sveip opp fra startskjermen > Innstillinger.
2. Trykk på Kontoer. Skjermen vil vise deg nåværende innstillinger for synkronisering og en liste over dine
nåværende kontoer som er i bruk i relaterte applikasjoner.
MERK:
• I noen tilfeller kan det være nødvendig å innhente kontodetaljer fra supportavdelingen for
nettadministratoren. Det kan for eksempel hende du må kjenne til kontoens domene eller serveradresse.
3. Trykk på + Legg til en konto.
4. Trykk på kontotypen som skal legges til.
5. Følg skjermanvisningene for å angi nødvendig og valgfri informasjon om kontoen. De fleste kontoer krever
et brukernavn og passord, men detaljene avhenger av kontotypen og konfigurasjonen av tjenesten som du
kobler til.
6. Når du er ferdig, legges kontoen din til listen som du kan se ved gå til innstillinger for Kontoer.
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FJERNE EN KONTO
Du kan fjerne en konto og all informasjon knyttet til den fra enheten, inkludert e-post, kontakter, innstillinger,
osv. Enkelte kontoer kan imidlertid ikke fjernes, som den første kontoen du logget på enheten med. Hvis du
prøver å fjerne enkelte kontoer, må du være oppmerksom på at all personlig informasjon knyttet til den blir
slettet.
1. På skjermen til innstillinger for Kontoer, trykk på en konto for å slette.
2. Trykk på FJERN KONTO, og igjen når du blir bedt om å bekrefte.

TILPASSE KONTOSYNKRONISERING
Bruk av bakgrunnsdata og synkroniseringsalternativer kan konfigureres for alle applikasjonene på enheten. Du
kan også konfigurere hvilke data som skal synkroniseres for hver konto. Enkelte applikasjoner, for eksempel
Kontakter og Gmail, kan synkronisere data fra flere applikasjoner.
Synkroniseringen er toveis for enkelte kontoer, og endringene du gjør i informasjonen på enheten, blir også
gjort i kopien av denne informasjonen på nettet. Enkelte kontoer støtter bare enveissynkronisering, og
informasjonen på enheten er skrivebeskyttet.

ENDRE EN KONTOS SYNKRONISERINGSINNSTILLINGER
1. På skjermen til innstillinger for Kontoer, trykk på kontoen.
2. Trykk på Kontosynkronisering. Data- og synkroniseringsskjermen åpnes og viser en liste over hva slags
informasjon som kontoen kan synkronisere.
3. Aktiver elementene du vil synkronisere ved å:
• Skyve den gjeldende databryteren til høyre

.

• Hvis du vil deaktivere automatisk synkronisering, skyver du gjeldende databryter til venstre

.

BRUKE ANDRE APPER
BRUKE KALENDEREN
Bruk Kalender til å opprette og håndtere arrangementer, møter og avtaler. Avhengig av
synkroniseringsinnstillingene forblir kalenderen på enheten synkronisert med kalenderen på dine
andre enheter.

ÅPNE KALENDEREN
Sveip opp fra startskjermen > Kalender
visninger og innstillinger.

for å åpne appen. Trykk for å vise forskjellige alternativer for

OPPRETTE EN HENDELSE
1. I en kalendervisning trykker du på
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> Hendelse, for å begynne å legge til en hendelse.

2. Angi hendelsestittel, plassering eller kontaktene.
• Hvis det finnes en tidsramme for hendelsen, trykker du på start- og sluttdatoen og klokkeslett.
• Hvis det er en spesiell anledning, for eksempel en fødselsdag eller en heldagshendelse, skyver du bryteren
Hele dagen til høyre

.

3. Still inn klokkeslettet for påminnelse av hendelsen, inviter folk, angi farge, og legg til notater eller vedlegg.
4. Så snart all informasjon er lagt inn og innstillingene er fullført, trykk på Lagre.

INNSTILLING AV EN PÅMINNELSE FOR EN HENDELSE
1. Trykk på en hendelse i en kalendervisning for å vise detaljene.
2. Trykk på

for å begynne å redigere hendelsen.

3. Trykk på Legg til påminnelse for å angi påminnelsen for hendelsen.
4. Trykk på Lagre for å lagre den.

BRUKE ALARMEN
Du kan stille inn en ny alarm eller endre en eksisterende alarm.

ÅPNE ALARMEN
Sveip opp fra startskjermen > Klokke

> for å bruke enhetens alarm.

LEGGE TIL EN ALARM
1. På skjermen med alarmlisten, trykk på

for å legge til en alarm.

2. Gjør følgende for å stille inn alarmen:
• Still inn time og minutt ved å navigere rundt urskiven, trykk på OK.
• Trykk på avmerkingsboksen Gjenta hvis du vil angi gjentakelsesmodus. Trykk på ett eller flere alternativer.
• For å angi ringetone, trykk på

, deretter velg et alternativ.

• Hvis du vil at enheten skal vibrere når alarmen går, merker du av for Vibrer.
• Hvis du vil legge til en alarmetikett, trykker du på Etikett. Angi etiketten, og trykk deretter på OK.
MERK:
• Alarmen aktiveres automatisk som standard.

KALKULATOR
Din Cat® S62 Pro er utstyrt med en kalkulator som har både en standard og avansert modus.
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ÅPNE KALKULATOREN
1. Sveip opp fra startskjermen > Kalkulator

for å åpne appen.

2. Sveip mot venstre eller roter enheten til vannrett for å få tilgang til avansert kalkulatormodus.

ADMINISTRERE ENHETEN
For å konfigurere enheten, sveip opp fra startskjermen > Innstillinger.

STILLE INN DATO OG KLOKKESLETT
Når du slår på enheten for første gang, kan du velge å oppdatere klokkeslett og dato automatisk ved hjelp av
tidspunktet fra nettverket.

MERK:
Du kan ikke angi dato, klokkeslett og tidssone manuelt hvis det automatiske alternativet er valgt.
Hvis du ønsker å stille dato- og klokkeslettinnstillingene dine manuelt, gjør det følgende:
1.På skjermen til innstillinger, trykk på System > Dato og klokkeslett.
2. Trykk på Automatisk dato/klokkeslett og velg Av. Skyv bryteren for automatisk tidssone til venstre
å deaktivere funksjonen.

for

3. Trykk på Angi dato, deretter velg ønsket dato og trykk på OK.
4. Trykk på Angi klokkeslett. På skjermbildet for å stille inn klokkeslett, trykker du på feltet for time eller
minutt og flytter pekeren opp eller ned for å stille inn klokkeslettet. Trykk på OK når konfigurasjonen er
fullført.
5. Trykk på Velg tidssone, og velg deretter den ønskede tidssonen fra listen.
6. Aktiver eller deaktiver Bruk 24-timers format for å bytte mellom formatene for 24-timer og 12-timer.

STILLE INN SKJERMEN
JUSTERE LYSSTYRKEN PÅ SKJERMEN
1. På skjermen til Innstillinger trykker du på Skjerm > Lysstyrke nivå.
2. Dra glidebryteren mot venstre for å gjøre skjermen mørkere, eller mot høyre for å gjøre den lysere.
3. Løft fingeren fra glidebryteren for å lagre innstillingene dine automatisk.
Tips: Skyv bryteren for adaptiv lysstyrke til høyre for å la enheten justere lysstyrken til skjermen automatisk
avhengig av lysnivået rundt deg.

AUTOROTER SKJERM
For å la skjermen rotere mellom liggende og stående når du snur enheten, trykk på Avansert og skyv
autoroter-bryteren til høyre

32

.

JUSTERE TIDEN AV INAKTIVITET FØR SKJERMEN SLÅS AV
Hvis enheten er inaktiv over en tidsperiode, vil skjermen slås av for å spare batteristrøm. Hvis du vil angi en
lengre eller kortere inaktivitetsperiode:
1. På skjermen til Innstillinger trykker du på Skjerm > Avansert > Dvale.
2. Velg hvor lenge du vil at skjermen skal lyse før den slås av.

ANGI RINGETONE
SLÅ PÅ STILLEMODUS
• Trykk inn volumknappen helt til panelet med volumkontroll vises på skjermen. Deretter trykk på det første
ikonet for å velge

.

• Alle lyder unntatt media og alarmer dempes.

JUSTERE VOLUMET FOR RINGETONEN
Du kan justere volumet til ringetonen fra startskjermen, eller fra hvilken som helst app (med unntak av under
en samtale eller avspilling av musikk eller videoer). Trykk på volumknappene for å justere volumet til
ringetonen til nivå du velger. Du kan også justere volumet til ringetonen på skjermen for Innstillinger.
1. På skjermen for Innstillinger, trykk på Lyd.
2. Dra glidebryteren under Ringevolum for å justere volumnivået.

ENDRE RINGETONE
1. På skjermen for Innstillinger, trykk på Lyd.
2. Trykk på Ringetone for telefon.
3. Velg ringetonen du vil bruke. En forhåndsvisning spilles av når den er valgt.
4. Trykk på OK.

ANGI AT ENHETEN SKAL VIBRERE FOR INNKOMMENDE SAMTALER
På skjermen for Innstillinger, trykk på Lyd > Avansert. Deretter skyv bryteren for Vibrer også for anrop til
høyre

.

STILLE INN TELEFONTJENESTER
AKTIVERE DATAROAMING
1. På skjermen for Innstillinger, trykk på Nettverk og Internett > Mobilnett.
2. Skyv bryteren for roaming til høyre .
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MERK:
• Husk at tilgang til datatjenester under roaming kan innebære betydelige tilleggskostnader. Spør
nettverksoperatøren din om dataroamingskostnader.

DEAKTIVERE DATATJENESTE
1. På skjermen for Innstillinger, trykk på Nettverk og Internett > Mobilnett.
2. Skyv bryteren for Mobildata til venstre

.

BRUKE NFC
NFC tillater utveksling av data mellom to NFC-aktiverte enheter, når begge enhetene berører hverandre eller
ikke er mer enn et par centimeter fra hverandre.

AKTIVERE NFC-FUNKSJONEN
1. På skjermen for Innstillinger, trykk på Tilkoblede enheter.
2. Skyv bryteren for NFC til høyre

.

3. Android™ Beam-funksjonen aktiveres også automatisk.

OVERFØRE INNHOLD VIA NFC
1. Aktiver funksjonene NFC og Android Beam.
2. Åpne innholdet som skal deles (du kan dele nettinnhold, YouTube-videoer, kontakter og mye mer)
3. Plasser enhetene rygg-mot-rygg. Trykk på skjermen når du får beskjeden Trykk for å overføre.

BESKYTTE ENHETEN
AKTIVERE PIN-KODEN TIL SIM-KORTET DITT
1. På skjermen for Innstillinger, trykk på Sikkerhet og plassering > Avansert > Lås SIM-kort.
2. Skyv bryteren for Lås-SIM-kort til høyre.
3. Angi PIN-koden til SIM-kortet, deretter trykk på OK. Du kan når som helst endre PIN-koden til SIM-kortet
ved å trykke på Endre PIN-kode for SIM.
MERK:
Du kan ringe nødnumre når som helst fra enheten.

BESKYTTE ENHETEN MED EN SKJERMLÅS
Hvis du vil oppbevare dataene dine på en sikrere måte på din Cat® S62 Pro, kan du bruke en skjermlåsmetode.
1. På skjermen for Innstillinger, trykk på Sikkerhet og plassering > Skjermlås.
2. Velg et av de tilgjengelige alternativene.
34

• Sveip: Sveip låseikonet oppover for å låse opp skjermen.
• Mønster: Spor det korrekte opplåsingsmønsteret for å låse opp skjermen.
• PIN: Bruk en PIN-kode for å låse opp skjermen.
• Passord: Angi et passord for å låse opp skjermen.
3. Følg skjermanvisningene for å fullføre oppsettet til valgt skjermlåsmetode.

ADMINISTRERE APPER
VISE EN INSTALLERT APP
1. På skjermen for Innstillinger, trykk på Apper og varsler.
2. I applisten kan du gjøre ett av følgende:
• Trykk på en app for å vise detaljer om den.
• Trykk på Varsler for å konfigurere varselsinnstillingene.
• Trykk på Avansert > Apptillatelser for å justere hvilken informasjon appen har tilgang til.
• Trykk på Avansert > Standardapper for å stille inn, eller tømme standardapper.
• Trykk på Avansert > Nødvarsler for å endre innstillingene for dine nødvarsler.
• Trykk på Avansert > Spesiell apptilgang for å konfigurere hvilke apper som har tilgang på spesialfunksjoner
oppført her.

TILBAKESTILLE ENHETEN
SIKKERHETSKOPIERE PERSONLIGE INNSTILLINGER
Dine personlige innstillinger kan sikkerhetskopieres til Google-servere med en Google-konto. Hvis du erstatter
enheten, overføres de sikkerhetskopierte innstillingene til den nye enheten første gang du logger deg inn på
den fra en Google-konto.
1. På skjermen for Innstillinger, trykk på System > Sikkerhetskopiering.
2. Skyv bryteren for Sikkerhetskopier til Google Drive til høyre

.

GJENOPPRETTE FABRIKKDATA
Hvis du gjenoppretter fabrikkdataene, tilbakestilles enheten til innstillingene som ble konfigurert på fabrikken.
Alle dine personlige data fra det interne minnet på enheten, inkludert kontoinformasjon, innstillinger for
system og applikasjoner og alle nedlastede applikasjoner, blir slettet.

Tilbakestilling av enheten sletter ikke oppdateringer av systemprogramvaren som har blitt lastet ned, eller
eventuelle filer på et microSD-kort, for eksempel musikk eller bilder.
1. På skjermen for Innstillinger, trykk på System > Avansert > Alternativer for tilbakestilling > Slett all data
(tilbakestilling til fabrikkinnstillinger).
2. Når du blir bedt om det, trykk på TILBAKESTILLE TELEFON, og deretter trykk på SLETT ALT. Enheten
tilbakestilles til fabrikkinnstillingene og starter deretter på nytt.
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TILLEGG
DRIFTSTEMPERATUR
• Omgivelsestemperaturen må være mellom 0 °C og 40 °C mens enheten lades. Omgivelsestemperaturen må
være mellom -25 °C til 55 °C ved bruk av enheten når den drives av et batteri. Vennligst bruk vernehansker når
du bruker den utenfor temperaturområdet 0 ºC til + 45 ºC.

LADESPENNING
Utgangseffekten til laderen er 5.0V/3.0A, 9.0V/2.0A

VISE E-ETIKETTEN
Hvis du vil vise informasjon om forskrifter på enheten din, gjør du følgende:
1. På startskjermen, trykk på > Innstillinger.
2. På Innstillinger-skjermen trykker du på Om telefonen > Juridisk informasjon.

FOREBYGGING AV HØRSELSTAP
For å unngå potensiell hørselsskade, må ikke ha på høyt volum lenge om gangen.

NØDANROP
Denne enheten kan brukes til nødanrop innenfor tjenesteområdet. Forbindelsen kan imidlertid ikke garanteres
under alle forhold. Du bør ikke stole kun på denne enheten for essensiell kommunikasjon.

SAMSVAR MED CE SAR
Denne enheten tilfredsstiller EU-krav (1999/519/EC) om begrensning av allmennhetens eksponering for
elektromagnetiske felt i form av helsevern.
Grensene er del av omfattende anbefalinger for beskyttelse av allmennheten. Disse anbefalingene har blitt
utviklet og kontrollert av uavhengige vitenskapelige organisasjoner gjennom regelmessige og grundige
evalueringer av vitenskapelige studier. Måleenheten for Europarådets anbefalte grense for mobile enheter er
«Specific Absorption Rate» (SAR), og SAR-grensen er 2,0 W/kg i gjennomsnitt over 10 gram vev. Den oppfyller
kravene fra den internasjonale kommisjonen for beskyttelse mot ikke-ioniserende stråling (ICNIRP).
For bruk nær kroppen, har denne enheten blitt testet og oppfyller ICNIRP-retningslinjene for eksponering og
den europeiske standarden EN 62209-2, for bruk med dedikert tilbehør. Bruk av annet tilbehør som inneholder
metaller, kan ikke sikre samsvar med ICNIRP-retningslinjene for eksponering.
SAR måles med enheten på en separasjon på 5 mm til kroppen, mens den sender på høyeste sertifiserte
utgangseffektnivå i alle frekvensbåndene på enheten.

De høyeste rapporterte SAR-verdiene under CE sine reguleringer for telefonen er oppført nedenfor:
SAR for hode: 0,987 W/kg, SAR for kropp: 1,597 W/kg, SAR for lemmer: 2,658 W/kg
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For å redusere eksponering for RF-energi kan du bruke håndfritilbehør eller andre, lignende alternativer for å
holde enheten unna hodet og kroppen. Enheten må bæres minst 5 mm fra kroppen for å sørge for at
eksponeringsnivåene forblir på eller under de testede nivåene. Velg beltehemper, hylstre eller andre lignende
tilbehør du har på kroppen, som ikke inneholder metalliske komponenter, for å støtte operasjonen på denne
måten. Esker med metalldeler kan endre RF-ytelsen på enheten, inkludert overholdelse av retningslinjer for
RF-eksponering, på en måte som ikke er testet eller sertifisert. Dermed bør bruk av slikt tilbehør unngås.
For å redusere eksponeringsnivået for stråling bør følgende gjøres:
• Bruk mobiltelefonen under gode mottaksforhold for å redusere mengden stråling som blir
absorbert (særlig i parkeringshus under bakken og på reiser med tog eller i bil).
• Bruk et håndfrisett
• For gravide: Hold enheten unna magen
• Hold enheten unna genitale deler

FCC-FORSKRIFTER
Dette mobiltelefonen er i samsvar med del 15 i FCC-reglene. Driften avhenger av følgende to forhold:
(1) Dette apparatet skal ikke forårsake skadelige forstyrrelser, og (2) dette apparatet må godta enhver
forstyrrelse som mottas, deriblant forstyrrelser som kan resultere i uønsket bruk.

Denne mobiltelefonen har blitt kontrollert og er funnet å være i samsvar med begrensningen som påhviler
digitale apparater i klasse B, i samsvar med del 15 i FCCs regelverk. Disse begrensningene er utformet med
henblikk på å tilby rimelig grad av beskyttelse mot skadelige forstyrrelser når utstyret benyttes i et
boligområde. Dette utstyret genererer, benytter og kan utstråle radiofrekvente felt (RF-felt), og dersom det
ikke blir installert og brukt i samsvar med instruksjonene, kan det forårsake skadelige forstyrrelser for
radiokommunikasjonen.
Derimot finnes det ingen garanti for at forstyrrelser ikke vil oppstå ved en bestemt installasjon. Hvis dette
utstyret forårsaker skadelige forstyrrelser for radio eller tv-mottak som kan påvises ved å slå utstyret av og på,
er brukeren oppfordret til å prøve å korrigere forstyrrelsen ved hjelp av én eller flere av følgende metoder:
-Reorienter eller flytt mottakerantennen.
-Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren.
-Koble til utstyret til en veggkontakt eller en krets forskjellig fra den som mottakeren er koblet til.
-Be forhandleren eller en erfaren radio/TV-tekniker om hjelp.
FCC-MERKNAD:
Forsiktig: Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av den part som er ansvarlig for
samsvarstilstanden, kan gjøre brukerens godkjennelse til å bruke utstyret ugyldig.

INFORMASJON OM RF-EKSPONERING (SAR)
Denne mobiltelefonen er konstruert og produsert til ikke å overskride strålingsverdiene for eksponering for
radiofrekvente felt (RF) nedsatt av Federal Communications Commission i De forente stater.
Under SAR-testingen var sendeeffekten til denne enheten satt til den maksimale verdien for alle
frekvensområdene som ble testet, og plassert i posisjoner som stimulerer RF-eksponering ved bruk mot hodet
uten avstand, og nær kroppen med en avstand på 10 mm. Selv om SAR-verdiene oppgis for maksimal
sendeeffekt, kan de faktiske SAR-verdiene til enheten under bruk være godt under maksimalverdien. Dette
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skyldes at telefonen er laget slik at den bare bruker akkurat så mye strøm som kreves for å nå nettverket.
Vanligvis vil strømeffekten bli lavere desto nærmere antennen til en trådløs basestasjon du befinner deg.

Denne eksponeringsstandarden for trådløse enheter benytter en måleenhet som er kjent som Specific
Absorption Rate (SAR).
SAR-grensen som er angitt av FCC, er 1,6 W/kg.
Denne mobiltelefonen er i samsvar med SAR for grenseverdier som gjelder ved befolkningseksponering,
ANSI/IEEE C95.1-1992, og har blitt testet i henhold til målemetoder og prosedyrer fastsatt i IEEE1528. FCC har
gitt denne modellen av telefonen sin utstyrsgodkjenning hvor alle målte SAR-verdier er evaluerte til å være i
samsvar med retningslinjene til FCC for RF-eksponering. SAR-informasjon om denne telefonens modell ligger
ute på FCC og kan finnes under seksjonen for tildelte sertifiseringer på www.fcc.gov/oet/ea/fccid etter at du
søker på FCC ID: ZL5S62PROE..

Den høyeste rapporterte SAR-verdien under FCCs reguleringer for telefonen er oppført nedenfor:
SAR for hode: 0,87 W/kg,
SAR for kropp: 1,10 W/kg,
SAR for trådløs ruter: 1,19 W/kg
Selv om det vil være ulikheter i SAR-nivåer til forskjellige telefoner og i forskjellige posisjoner, vil alle
imøtekomme kravene fra myndighetene.

SAR-samsvar med grenseverdier for kroppsnær bruk tar utgangspunkt i en avstand på 10 mm mellom enheten
og menneskekroppen. Bær denne enheten minst 10 mm unna kroppen din for å sørge for at RFeksponeringsnivå samsvar med eller er mindre enn rapportert nivå. For å støtte kroppsnær bruk, velg en
beltetaske eller hylster som ikke inneholder metalliske komponenter, for å opprettholde en avstand på 10 mm
mellom denne enheten og kroppen din.

RF-eksponering ble ikke testet og sertifisert for kroppsnært tilbehør som inneholder metall, og på grunn av
dette bør slikt kroppsnært tilbehør unngås.

INFORMASJON OM AVHENDING OG RESIRKULERING
Dette symbolet på enheten (og eventuelt inkluderte batterier) indikerer at de ikke skal kastes i det vanlige
husholdningsavfallet. Ikke kast enheten eller batteriene som usortert restavfall. Enheten (og eventuelle
batterier) skal overleveres til et sertifisert returpunkt for gjenvinning eller forsvarlig avhending ved
slutten av levetiden sin.

For mer detaljert informasjon om gjenvinning av enheten eller batteriene, ta kontakt med kommunen din,
renholdsverket der du bor eller butikken der du kjøpte enheten.

Avhending av enheten er underlagt direktivet om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE) fra EU.
Bakgrunnen for å skille EE og batterier fra annet avfall er å redusere de potensielle skadevirkninger på miljø og
helse fra alle farlige stoffer som kan være til stede.
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REDUKSJON AV FARLIGE STOFFER
Denne enheten samsvarer med parlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering,
godkjenning og restriksjoner av kjemikalier (REACH) og RoHS direktivet fra EU (Restriction of Hazardous
Substances).
Direktiv (Europaparlaments og rådsdirektiv 2011/65/EU (RoHS) og delegert kommisjonsdirektiv (EU) 2015/863
til Europaparlaments og rådsdirektiv 2011/65/EU). Det anbefales å besøke nettstedet regelmessig for å få
oppdatert informasjon.

SAMSVAR MED EUS REGELVERK
Herved erklærer produsenten at denne enheten er i samsvar med nødvendige krav og andre relevante
reguleringer i
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/53/EU. For samsvarserklæringen, besøk nettsiden:
www.catphones.com/support/

EU-SAMSVARSERKLÆRING
Denne enheten er begrenset til innendørs bruk ved drift i frekvensområdet 5150–5350 MHz. Begrensninger i:
Belgia (BE), Bulgaria (BG), Tsjekkia (CZ), Danmark (DK), Tyskland (DE), Estland (EE), Irland (IE), Hellas (EL),
Spania (ES), Frankrike (FR), Kroatia (HR), Italia (IT), Kypros (CY), Latvia (LV), Litauen (LT), Luxembourg (LU),
Ungarn (HU), Malta (MT), Nederland (NL), Østerrike (AT), Polen (PL), Portugal (PT), Romania (RO), Slovenia (SI),
Slovakia (SK), Finland (FI), Sverige (SE), Storbritannia (UK), Sveits (CH), Norge (NO), Island (IS), Liechtenstein (LI)
og Tyrkia (TR).

SPEKTER OG STRØMTABELL
Bånd
900

Signalstyrke (dB)
33

GSM 1800

31

WCDMA B1

24

WCDMA B5

24

WCDMA B8

24

FDD-LTE B1

24

FDD-LTE B3

24

FDD-LTE B5

24

FDD-LTE B7

24

FDD-LTE B8

24

FDD-LTE B20

24

FDD-LTE B28

24

FDD-LTE B38

24

TDD-LTE B40

22

BT/EDR

13

BLE

3

WLAN 2.4G

19

WLAN 5G

19

NFC 13.56MHz

-11.33 (dBuA/m at10m)

MERK:
Følg nasjonale og lokale forskrifter på stedet der apparatet skal brukes. Denne enheten kan være begrenset for
bruk i noen eller alle medlemslandene i Den europeiske union (EU).
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Noen bånd er kanskje ikke tilgjengelige i enkelte land eller områder. Kontakt den lokale operatøren for mer
informasjon.
Maksimal RF-effekt utstrålt i frekvensbåndene satt av til radioutstyr:
Maksimal effekt i alle bånd er mindre enn den høyeste grenseverdien fastsatt i gjeldende harmoniserte
standard.
De nominelle grenseverdiene for frekvensbånd og sendeeffekt som gjelder for dette radioutstyret er som
følger:

SPESIFIKASJONER FOR CAT® S62 Pro
Operativsystem
Prosessor
Minne

Android 10
MediaTek MT6761D Quad Core
• Internt minne: 128 GB eMMC / 6 GB LPDDR4X SDRAM
• Eksternt minne: SDXC, Class 10 / Ultra high speed / opptil 256 GB
Mobilnettverk
LTE: 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 7/ 8/ 20/ 28/ 38/ 40
WCDMA: 1/ 2/ 4/ 5/ 8
GSM; 850/ 900/ 1800/ 1900
Skjerm
Størrelse 5,65” HD+ med støtte for våte fingre og vernehansker,
Kamera
• Bakre kamera: 12MP Dual cell PDAF single LED flash
• Kamera på forsiden: 8MP
Sensor
• Lyssensor
• Akselerometer
• Gyroscope
• Kompass
• Nærhet
Tilkoblingsmuligheter
• Bluetooth: 5,0
• USB: USB 2.0
• Wi-Fi 802,11 a/b/g/n/ac
• GPS, aGPS, GLONASS, Gaileo, EGNOS, SBAS, Beidou
• NFC
• SIM-type: Nano-SIM
Batteri
4000 mAh
Andre
Inntrengningsbeskyttelse: IP68
Fall: 1,8 m
Vanntett: 1,5 m i opptil 35 min.
Programmerbar nøkkel med PTT-modus
Mål
158.5 X 76.65 X 11.97mm
Vekt
242 g
* Design og spesifikasjoner kan endres uten varsel.
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SAMSVARSERKLÆRING
Produsent:
Navn: Bullitt Mobile Limited
Adresse: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, England RG1 1AR
Radioutstyr:
Modell: S62 Pro
Samsvarserklæringens formål: Rugged Smart Phone
Radiorelatert programvareversjon: LTE_C0201_S62Pro
Medfølgende tilbehør og komponenter: Adapter, Battery, USB cable

Vi, Bullitt Mobile Limited, erklærer at det er vårt eneansvar at produktet beskrevet ovenfor er i samsvar med
relevant lovgivning i henhold til EUs harmoniseringslovgivning:
RE-direktivet (2014/53/EU), RoHS-direktivet (2011/65/EU) og (EU) 2015/863
Følgende harmoniserte standarder og/eller andre relevante standarder er brukt:
1.

Helse og sikkerhet (artikkel 3.1 (a) i RE-direktivet)
◼
◼
◼
◼
◼

EN 62311:2020, EN 62479:2010
EN 50360:2017, EN 62209-1:2016
EN 50566:2017, EN 62209-2:2010
EN 50663:2017, EN 50665:2017
EN 62368-1:2014/A11:2017

2. Elektromagnetisk kompatibilitet (artikkel 3.1 (b) i RE-direktivet)
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
3.

EN 301 489-1 V2.2.3
Utkast ETSI EN301 489-1 V2.2.0
Siste utkast ETSI EN301 489-1 V2.1.1
EN 301 489-3 V2.1.1
Utkast EN 301 489-17 V3.2.2
EN 301 489-19 V2.1.1
Utkast ETSI EN 301 489-52 V1.1.0
EN 55032:2015/AC:2016 klasse B, EN 55035:2017
EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013

Bruk av radiofrekvensspektrum (artikkel 3.2 i RE-direktivet)

◼
EN 301 511 V12.5.1
◼
EN 301 908-1 V13.1.1, EN 301 908-2 V11.1.2, EN 301 908-13 V11.1.2
◼
EN 300 328 v2.2.2
◼
EN 301 893 v2.1.1
◼
EN 303 413 V1.1.3
◼
EN 300 440 V2.2.1
◼
EN 300 330 V2.1.1
Meldingsorgan (navn: CTC advanced, ID: 0682) utførte samsvarsvurderingen i henhold til vedlegg III, Modul B av
radiodirektivet 2014/53/EU og utstedte EU-undersøkelsessertifikatet (Ref. Nr.:T818713M-02-TEC) som dekker
vesentlige krav i artikkelen/artiklene 3.1a, 3.1b, 3.2.

Signert for og på vegne av: Bullitt Mobile Limited
Sted: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, England RG1 1AR, Dato: 2. Juli 2020
Navn: Arlen Huang, Stilling: Kvalitetsleder, Signatur:
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© 2020 Caterpillar. Med enerett. CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, deres logoer, «Caterpillar
Yellow», varekjennetegnsrettene «Power Edge» og Cat «Modern Hex» samt firma og
produktidentiteter brukt her, er varemerker tilhørende Caterpillar og kan ikke brukes uten tillatelse.
www.cat.com / www.caterpillar.com

Bullitt Mobile Ltd er en lisenstaker hos Caterpillar Inc.
Bullitt Mobile Ltd. og tredjeparts varemerker tilhører deres respektive eiere.
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