Cat® S31 Smartphone
Εγχειρίδιο χρήσης
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••

Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο και τα συνιστώμενα μέτρα προφύλαξης προσεκτικά για να διασφαλίσετε τη σωστή χρήση αυτής της συσκευής.

••

Παρά την ανθεκτική κατασκευή της, πρέπει να αποφεύγεται η πρόσκρουση, η ρίψη, η σύνθλιψη, η κάμψη ή η διάτρηση της συσκευής.

••

Αν χρησιμοποιηθεί σε νερό με αλάτι, ξεπλύνετε τη συσκευή για να αποτραπεί η διάβρωση από το αλάτι.

••

Μην επιχειρείτε να αποσυναρμολογήσετε τη συσκευή ή τα εξαρτήματά της. Μόνο ειδικευμένο προσωπικό πρέπει να επισκευάζει ή να επιδιορθώνει
τη συσκευή.

••

Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή σε συνθήκες όπου απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων ή σε περίσταση όπου η συσκευή ενδέχεται να προκαλέσει
παρεμβολές ή κίνδυνο.

••

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή ενώ οδηγείτε.

••

Απενεργοποιείτε τη συσκευή κοντά σε ιατρικές συσκευές και ακολουθήστε τους κανόνες ή κανονισμούς σχετικά με την χρήση κινητών τηλεφώνων
σε νοσοκομεία και εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης.

••

Απενεργοποιείτε τη συσκευή ή ενεργοποιείτε τη λειτουργία πτήσης, όταν βρίσκεστε σε αεροσκάφος, καθώς μπορεί να προκληθούν παρεμβολές στον
εξοπλισμό ελέγχου του σκάφους.

••

Απενεργοποιείτε τη συσκευή κοντά σε ηλεκτρονικές συσκευές υψηλής ακριβείας, καθώς υπάρχει ενδεχόμενο να επηρεάσει τις επιδόσεις τους.

••

Μην τοποθετείτε τη συσκευή ή τα βοηθητικά της εξαρτήματα σε περιέκτες με ισχυρό ηλεκτρομαγνητικό πεδίο.

••

Μην τοποθετείτε μαγνητικά μέσα αποθήκευσης κοντά στη συσκευή. Η ακτινοβολία από τη συσκευή μπορεί να διαγράψει τις πληροφορίες που είναι
αποθηκευμένες σε αυτά.

••

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιβάλλοντα με εύφλεκτα αέρια, όπως βενζινάδικα, και μην τοποθετείτε τη συσκευή σε σημεία με υψηλή θερμοκρασία.

••

Κρατήστε τη συσκευή και τα βοηθητικά της εξαρτήματα μακριά από μικρά παιδιά.

••

Μην επιτρέπετε σε παιδιά να χρησιμοποιούν τη συσκευή χωρίς καθοδήγηση.

••

Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένες μπαταρίες και φορτιστές για να αποφευχθεί ο κίνδυνος έκρηξης.

••

Να τηρείτε τους νόμους και τους κανονισμούς σχετικά με τη χρήση ασύρματων συσκευών. Σεβαστείτε την ιδιωτική ζωή και τα νόμιμα δικαιώματα των άλλων
κατά τη χρήση της ασύρματης συσκευής.

••

Για ασθενείς με ιατρικά εμφυτεύματα (καρδιάς, αρθρώσεων κ.λπ.), κρατήστε τη συσκευή σε απόσταση 15 εκατοστών από το εμφύτευμα και, κατά τη
διάρκεια των τηλεφωνικών κλήσεων, κρατήστε τη συσκευή τοποθετημένη στην αντίθετη πλευρά του εμφυτεύματος.

••

Να τηρείτε αυστηρά τις σχετικές οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου, ενώ χρησιμοποιείτε το καλώδιο USB, διαφορετικά μπορεί να προκληθούν βλάβες στη
συσκευή ή τον υπολογιστή σας.

ΝΟΜΙΚΉ ΣΗΜΕΊΩΣΗ
© 2017 Caterpillar. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Τα CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, τα αντίστοιχα λογότυπά τους, το «Caterpillar
Yellow», το εμπορικό σήμα «Power Edge», καθώς και η εταιρική ταυτότητα και η ταυτότητα προϊόντος που χρησιμοποιούνται στο παρόν, είναι εμπορικά
σήματα της Caterpillar και απαγορεύεται η χρήση τους χωρίς άδεια.
Η Bullitt Mobile Ltd είναι δικαιοδόχος της Caterpillar Inc.
Τα εμπορικά σήματα της Bullitt Mobile Ltd. και τρίτων ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.
Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή να μεταδοθεί, σε καμία μορφή και με κανένα μέσο, χωρίς προηγούμενη γραπτή
συγκατάθεση της Caterpillar Inc.
Το προϊόν που περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο μπορεί να περιλαμβάνει λογισμικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και πιθανούς
δικαιοπαρόχους. Οι πελάτες δεν επιτρέπεται να προβαίνουν σε αναπαραγωγή, διανομή, τροποποίηση, ανακατασκευή, αποσυναρμολόγηση,
αποκρυπτογράφηση, εξαγωγή, αποσυμπίληση, εκμίσθωση, εκχώρηση ή παραχώρηση επιμέρους άδειας του εν λόγω λογισμικού ή υλικού, εκτός εάν οι
συγκεκριμένοι περιορισμοί απαγορεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία ή εάν αυτές οι ενέργειες έχουν εγκριθεί από τους αντίστοιχους κατόχους των
πνευματικών δικαιωμάτων βάσει αδείας.
Το σήμα και τα λογότυπα Bluetooth® είναι σήματα κατατεθέντα που ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση των εν λόγω σημάτων
της Bullitt Group διέπεται από άδεια χρήσης. Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα και οι εμπορικές ονομασίες τρίτων ανήκουν στους αντίστοιχους
ιδιοκτήτες τους.
Το Wi-Fi® είναι σήμα κατατεθέν της Wi-Fi Alliance®.

ΔΉΛΩΣΗ
Ορισμένες λειτουργίες του προϊόντος και των βοηθητικών του εξαρτημάτων που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο βασίζονται στο εγκατεστημένο
λογισμικό και στις δυνατότητες και ρυθμίσεις του τοπικού δικτύου και επομένως ενδέχεται να μην είναι ενεργοποιημένες ή να είναι περιορισμένες από
τις τοπικές εταιρείες δικτύου ή τους παρόχους υπηρεσιών δικτύου. Ως εκ τούτου, οι λειτουργίες που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο ενδέχεται να
μην αντιστοιχούν επακριβώς στο προϊόν ή τα βοηθητικά εξαρτήματα του προϊόντος που αγοράσατε.
Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής ή τροποποίησης των πληροφοριών ή των προδιαγραφών που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο χωρίς
προηγούμενη προειδοποίηση ή άλλη υποχρέωση.
Ο κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για τη νομιμότητα και την ποιότητα κανενός προϊόντος που θα αποστείλετε ή θα λάβετε μέσω αυτής της συσκευής
όπως κείμενα, φωτογραφίες, μουσική, ταινίες και μη ενσωματωμένο λογισμικό με προστασία πνευματικών δικαιωμάτων. Φέρετε την ευθύνη για
οποιεσδήποτε συνέπειες τυχόν προκύπτουν από την εγκατάσταση ή τη χρήση από τα προηγούμενα προϊόντα σε αυτήν τη συσκευή.

ΑΠΟΠΟΊΗΣΗ ΕΓΓΥΉΣΕΩΝ
Το περιεχόμενο αυτού του εγχειριδίου παρέχεται «ως έχει». Με εξαίρεση όσα προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, δεν παρέχεται κανενός είδους
εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένης χωρίς περιορισμό κάθε σιωπηρής εγγύησης εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για συγκεκριμένο
σκοπό, σε σχέση με την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του παρόντος εγχειριδίου.
Στον μέγιστο επιτρεπόμενο βαθμό από την ισχύουσα νομοθεσία, ο κατασκευαστής δεν φέρει σε καμία περίπτωση ευθύνη για ειδικές, συμπτωματικές,
έμμεσες ή παρεπόμενες ζημίες κανενός είδους, ούτε και για διαφυγόντα κέρδη, διαφυγόντα επιχειρηματικά έσοδα, απώλεια δεδομένων, άυλων
περιουσιακών στοιχείων ή προσδοκώμενων κερδών.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΊ ΕΙΣΑΓΩΓΏΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΏΝ
Οι πελάτες πρέπει να συμμορφώνονται με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς περί εξαγωγών και εισαγωγών. Οι πελάτες πρέπει να λαμβάνουν
όλες τις απαραίτητες κρατικές άδειες και άδειες χρήσης για την εξαγωγή, την επανεξαγωγή ή την εισαγωγή του προϊόντος που αναφέρεται στο παρόν
εγχειρίδιο, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού και των τεχνικών δεδομένων.
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ΚΑΛΩΣΟΡΊΣΑΤΕ ΣΤΟ SMARTPHONE CAT® S31
Το πραγματικά ανθεκτικό smartphone με χαρακτηριστικά εξαιρετικά υψηλής αντοχής και μπαταρία που διαρκεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
Κατασκευασμένο ώστε να αντιμετωπίζει τις ακραίες συνθήκες που αντιμετωπίζετε καθημερινά στην εργασία και στο παιχνίδι. Πετάξτε το, βουτήξτε
το σε νερό ή απλώς ξεχάστε να το φορτίσετε: το Cat S31 δεν θα σας απογοητεύσει.
Το smartphone σας δεν είναι μόνο πιστοποιημένο με βάση τα υψηλότερα βιομηχανικά πρότυπα ως προς την αντοχή, MIL SPEC 810G και IP68 που
υποδεικνύουν την αντοχή του στο νερό και τη σκόνη. Διαθέτει επίσης δυνατότητες που υπερβαίνουν αυτές τις δοκιμές. Ανθεκτικό στις πτώσεις σε
μπετόν από το εντυπωσιακό ύψος του 1,8 μ., αρκετά ανθεκτικό σε θερμικά σοκ και προσβολή από αλατούχα ομίχλη, αδιάβροχο για έως 35 λεπτά σε
βάθη έως 1,2 μ. Το Cat S31 παραμένει συνδεδεμένο, ό,τι κι αν βρεθεί στο δρόμο του.
Το Cat S31 είναι το πρακτικό smartphone, εξοπλισμένο με πραγματικά χρήσιμα χαρακτηριστικά, έτσι ώστε να μπορείτε να αξιοποιείτε στο έπακρο την
ημέρας σας. Η μπαταρία υψηλής χωρητικότητας και ο χώρος αποθήκευσης με δυνατότητα επέκτασης έως και τα 128 GB εγγυώνται ότι δεν θα γίνεται
συμβιβασμός στην καθημερινή απόδοση. Η μεγάλη και φωτεινή, ανθεκτική στις γρατσουνιές, οθόνη 4,7'' Full HD μπορεί να διαβαστεί κάτω από το
απευθείας ηλιακό φως και μπορεί ακόμη και να χρησιμοποιείται, όταν είναι υγρή ή αν φοράτε γάντια. Επιπρόσθετα, η σχεδίαση εύκολου κρατήματος
διαθέτει ένα προγραμματιζόμενο κουμπί πολλαπλών λειτουργιών - χρήσιμο για τη λειτουργία Push to Talk (PTT) ή την εύκολη εκκίνηση του φακού
ή της κάμερας.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΉΣΕΙΣ ΑΝΤΟΧΉΣ
ΠΤΏΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΉΣ ΣΑΣ:
••

Ναι: Χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε ύψος μέχρι 1,8 μ. – είναι ανθεκτική στις πτώσεις εντός αυτού του εύρους ύψους.

••

Όχι: Μην πετάτε τη συσκευή σας με δύναμη από ύψος που υπερβαίνει τα 1,8 μ. Η συσκευή είναι ανθεκτική, αλλά όχι άφθαρτη.

ΑΝΤΟΧΉ ΣΤΟ ΝΕΡΌ:
••

Ναι: Χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε συνθήκες υγρασίας - η οθόνη πολλαπλής αφής 4,7'' λειτουργεί με βρεγμένα δάχτυλα. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα στοιχεία
και τα καλύμματα έχουν κλείσει σωστά, πριν από τη χρήση της συσκευής σας σε νερό. Η συσκευή μπορεί να αντέξει σε βάθος 1,2 μ. έως και 35 λεπτά.

••

Όχι: Μη ξεχνάτε να κλείνετε τα εξαρτήματα της συσκευής και τα καλύμματα πριν από τη χρήση σε νερό και μην προσπαθείτε να τη χρησιμοποιήσετε σε βάθος
άνω των 1,2 μ.

ΑΝΤΟΧΉ ΣΤΗ ΣΚΌΝΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΓΡΑΤΣΟΥΝΙΈΣ:
••

Ναι: Χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε βρόμικα, σκονισμένα περιβάλλοντα. Το Cat S31 φέρει πιστοποίηση IP68, ένα πρότυπο του κλάδου που μετράει την
ανθεκτικότητα, ενώ η οθόνη του είναι κατασκευασμένη από το ανθεκτικό στις γρατσουνιές κρύσταλλο Corning® Gorilla® Glass 3.

ΑΚΡΑΊΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΕΣ:

6

••

Ναι: Χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε θερμοκρασία από –20 ºC έως +55 °C. Επίσης, μπορεί να αντέξει σε ακραίες αλλαγές της θερμοκρασίας: η μετάβαση
από το κρύο στη ζέστη ή το αντίστροφο πραγματοποιείται πολύ γρήγορα.

••

Όχι: Χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας εκτός του εύρους λειτουργίας –20 ºC έως + 55 °C – δεν έχει κατασκευαστεί για λειτουργία σε καταψύκτη ή φούρνο.

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ
•
•
•
•

Συσκευή
Οδηγός γρήγορης έναρξης
Καλώδιο τροφοδοσίας USB και προσαρμογέας ισχύος φόρτισης
Το προστατευτικό οθόνης είναι εργοστασιακά τοποθετημένο στη συσκευή
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1. ΥΠΟΔΟΧΉ ΑΚΟΥΣΤΙΚΏΝ
2. ΑΚΟΥΣΤΙΚΌ
3. ΜΠΡΟΣΤΙΝΉ ΚΆΜΕΡΑ
4. ΜΙΚΡΌΦΩΝΟ
5. ΚΟΥΜΠΊ ΕΠΙΣΤΡΟΦΉΣ
6. ΚΟΥΜΠΊ ΑΡΧΙΚΉΣ ΟΘΌΝΗΣ
7. ΚΟΥΜΠΊ ΠΡΌΣΦΑΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ
8. ΗΧΕΊΟ
9. ΠΛΉΚΤΡΟ ΜΕ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΎ
10. ΠΛΉΚΤΡΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΊΗΣΗΣ
11. ΠΛΉΚΤΡΟ ΑΎΞΗΣΗΣ ΈΝΤΑΣΗΣ
12. ΠΛΉΚΤΡΟ ΜΕΊΩΣΗΣ ΈΝΤΑΣΗΣ
13. ΥΠΟΔΟΧΉ ΚΆΡΤΑΣ SIM
14. ΥΠΟΔΟΧΉ ΚΆΡΤΑΣ MICROSD
15. ΘΎΡΑ USB
16. ΚΆΜΕΡΑ 8 MP
17. ΦΛΑΣ
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ ΠΛΉΚΤΡΩΝ
ΠΛΉΚΤΡΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΊΗΣΗΣ
•• Πατήστε για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή
•• Πατήστε παρατεταμένα για να ανοίξετε το μενού Επιλογές του τηλεφώνου
•• Πατήστε για να κλειδώσετε ή για να επαναφέρετε την οθόνη, όταν η συσκευή είναι σε κατάσταση αδράνειας
ΚΟΥΜΠΊ ΑΡΧΙΚΉΣ ΟΘΌΝΗΣ
•• Για να εμφανίσετε την Αρχική οθόνη πατήστε το ανά πάσα στιγμή, όταν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και ξεκλειδωμένο
•• Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Αρχικής οθόνης για να χρησιμοποιήσετε το Βοηθό Google
ΚΟΥΜΠΊ ΠΡΌΣΦΑΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ
•• Πατήστε ανά πάσα στιγμή να ανοίξετε εφαρμογές που χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα
ΚΟΥΜΠΊ ΕΠΙΣΤΡΟΦΉΣ
•• Πατήστε για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη
•• Πατήστε για να κλείσετε το πληκτρολόγιο της οθόνης
ΠΛΉΚΤΡΟ ΑΥΞΟΜΕΊΩΣΗΣ ΈΝΤΑΣΗΣ ΉΧΟΥ
•• Ένταση ήχου – Πατήστε το πλήκτρο Αύξησης έντασης για να αυξήσετε την ένταση ή το πλήκτρο Μείωσης έντασης για να μειώσετε την ένταση της κλήσης,
του ήχου κλήσης, του πολυμέσου ή του ξυπνητηριού
•• Στιγμιότυπο οθόνης – Πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα Ενεργοποίησης και Μείωσης έντασης. Τα στιγμιότυπα οθόνης αποθηκεύονται στο άλμπουμ
φωτογραφιών
7
•• Στην εφαρμογή της κάμερας, πατήστε το πλήκτρο Αυξομείωσης έντασης για να τραβήξετε φωτογραφίες

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΊΑ
ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ ΚΆΡΤΑΣ NANO SIM
1.
2.
3.
4.

Τοποθετήστε τη συσκευή σε επίπεδη επιφάνεια με την οθόνη στραμμένη προς τα κάτω. Στη συνέχεια, ανοίξτε το πλευρικό πορτάκι.
Χρησιμοποιήστε το δάχτυλό σας για να τραβήξετε έξω την υποδοχή της κάρτας SIM από κάτω από την ετικέτα.
Τοποθετήστε την κάρτα Nano SIM στη θήκη της SIM, όπως υποδεικνύεται στον οδηγό της θήκης με τις χρυσές ακίδες στραμμένες προς τα πάνω.
Τοποθετήστε τη θήκη SIM πίσω στην υποδοχή της κάρτας SIM.

ΣΗΜΕΊΩΣΗ:
•• Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SIM έχει στερεωθεί καλά στη θήκη της SIM.
•• Σπρώξτε τη θήκη της SIM μέχρι να εισαχθεί στην υποδοχή.
•• Για να αφαιρέσετε την κάρτα Nano SIM, χρησιμοποιήστε το δάχτυλό σας και τραβήξτε τη θήκη προς τα έξω. Στη συνέχεια, αφαιρέστε την κάρτα Nano SIM.

ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ ΚΆΡΤΑΣ ΜΝΉΜΗΣ
1.
2.

Τοποθετήστε τη συσκευή σε επίπεδη επιφάνεια με την οθόνη στραμμένη προς τα κάτω. Στη συνέχεια, ανοίξτε το πλευρικό πορτάκι.
Τοποθετήστε μια κάρτα microSD™ στην υποδοχή της κάρτας μνήμης με τις χρυσές ακίδες στραμμένες προς τα πάνω.

ΣΗΜΕΊΩΣΗ:
•• Σπρώξτε την κάρτα μνήμης μέχρι να ακούσετε τον ήχο ασφάλισης.
•• Για να αφαιρέσετε την κάρτα microSD, πατήστε την άκρη της κάρτας μνήνης για να την αποδεσμεύσετε.
•• Μην πιέζετε και μην σπρώχνετε με δύναμη την κάρτα microSD, διότι μπορεί να υποστεί ζημιά η κάρτα ή η υποδοχή της.

ΦΌΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΊΑΣ
Φορτίστε την μπαταρία πριν χρησιμοποιήσετε πρώτη φορά τη συσκευή.
1.

Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας USB στον προσαρμογέα ισχύος φόρτισης.

2.

Ανοίξτε το κάλυμμα της θύρας USB και, στη συνέχεια, συνδέστε το καλώδιο USB στη θύρα USB.

ΣΗΜΕΊΩΣΗ:
•• Χρησιμοποιείτε μόνο φορτιστές και καλώδια εγκεκριμένα από την Cat. Ο μη εγκεκριμένος εξοπλισμός ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή ή έκρηξη
στις μπαταρίες.
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ΣΗΜΕΊΩΣΗ:
•• Προσέξτε να μη χρησιμοποιήσετε υπερβολική δύναμη, όταν συνδέετε το καλώδιο USB και το βύσμα να έχει σωστό προσανατολισμό.
•• Αν προσπαθήσετε να εισαγάγετε το βύσμα εσφαλμένα, μπορεί να προκληθεί βλάβη που δεν θα καλύπτεται από την εγγύηση.
3.
4.

Συνδέστε το φορτιστή σε κατάλληλη πρίζα AC.
Όταν η συσκευή σας είναι πλήρως φορτισμένη, πρώτον, αποσυνδέστε το καλώδιο USB από τη συσκευή και, στη συνέχεια, αποσυνδέστε το φορτιστή από την
πρίζα. Κλείστε το κάλυμμα της θύρας USB της συσκευής μετά τη φόρτιση.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΉ ΧΡΉΣΗ ΤΗΣ
ΜΠΑΤΑΡΊΑΣ
Εάν η μπαταρία έχει εξαντληθεί εντελώς, η συσκευή σας μπορεί να μην ενεργοποιείται αμέσως, αν έχει ξεκινήσει η φόρτιση. Πριν προσπαθήσετε να την
ενεργοποιήσετε, αφήστε την μπαταρία να φορτίσει για λίγα λεπτά. Το κινούμενο εικονίδιο φόρτισης στην οθόνη ενδεχομένως να μην εμφανίζεται σε αυτό
το διάστημα.
Όταν το φορτίο της μπαταρίας είναι χαμηλό, η συσκευή σάς ειδοποιεί ηχητικά και εμφανίζει σχετικό μήνυμα. Όταν η μπαταρία έχει σχεδόν εξαντληθεί, η συσκευή
απενεργοποιείται αυτόματα.
ΣΗΜΕΊΩΣΗ:
Ο χρόνος που απαιτείται για τη φόρτιση της μπαταρίας εξαρτάται από τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος και την ηλικία της μπαταρίας.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΊΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΊΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΉΣ
ΕΝΕΡΓΟΠΟΊΗΣΗ
1.

Πατήστε το πλήκτρο ενεργοποίησης

.

Όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, εμφανίζεται μια οθόνη καλωσορίσματος. Πρώτα, επιλέξτε γλώσσα προτίμησης και μετά πατήστε το εικονίδιο
ΕΝΑΡΞΗ για να περάσετε στη διαδικασία ρύθμισης.
ΣΗΜΕΊΩΣΗ:
•• Απαιτείται σύνδεση δεδομένων ή Wi-Fi.
Μπορείτε να παραλείψετε τη ρύθμιση και να την ολοκληρώσετε κάποια άλλη στιγμή. Ωστόσο, απαιτείται λογαριασμός Google για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
ορισμένες υπηρεσίες της Google σε αυτήν τη συσκευή Android.

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΊΗΣΗ
1.
2.

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Ενεργοποίησης για να ανοίξετε το μενού «Επιλογές» του τηλεφώνου.
Πατήστε Απενεργοποίηση.
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ΟΘΌΝΗ ΑΦΉΣ
ΕΝΈΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΟΘΌΝΗ ΑΦΉΣ
••

Πατήστε: Με το δάχτυλό σας επιλέξτε ένα στοιχείο, επιβεβαιώστε μια επιλογή ή ξεκινήστε μια εφαρμογή στην οθόνη.

••

Πατήστε παρατεταμένα: Πατήστε με το δάχτυλό σας ένα στοιχείο και μην το αφήσετε μέχρι να ανταποκριθεί η οθόνη. Για παράδειγμα, για να ανοίξετε
το μενού επιλογών για την εκάστοτε ενεργή οθόνη, πατήστε παρατεταμένα την οθόνη μέχρι να εμφανιστεί το μενού.

••

Σαρώστε: Μετακινήστε το δάκτυλό σας οριζόντια ή κάθετα πάνω στην οθόνη. Για παράδειγμα, σαρώστε προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά για να περάσετε
από τη μία φωτογραφία στην άλλη.

••

Σύρετε: Εάν θέλετε να μετακινήσετε ένα στοιχείο, πατήστε το παρατεταμένα με το δάκτυλό σας. Μετά σύρετε το στοιχείο προς οποιοδήποτε σημείο
της οθόνης.

ΑΡΧΙΚΉ ΟΘΌΝΗ
Η Αρχική οθόνη είναι η αφετηρία για πρόσβαση στις λειτουργίες της συσκευής σας. Εμφανίζει τα εικονίδια εφαρμογών, τα widget, τις συντομεύσεις και άλλα.
Μπορεί να προσαρμοστεί με διαφορετικές ταπετσαρίες και να εμφανίζει τα στοιχεία που προτιμάτε.
1.

Το εικονίδιο προγράμματος εκκίνησης είναι

. Πατήστε το για να δείτε και να ανοίξετε εγκατεστημένες εφαρμογές (apps).

ΣΗΜΕΊΩΣΗ:
•• Αν πατήσετε παρατεταμένα σε έναν κενό χώρο της Αρχικής οθόνης, θα ανοίξει η συντόμευση για ταπετσαρίες, widget και ρυθμίσεις.

ΚΛΕΊΔΩΜΑ ΚΑΙ ΞΕΚΛΕΊΔΩΜΑ ΤΗΣ ΟΘΌΝΗΣ
ΚΛΕΊΔΩΜΑ ΤΗΣ ΟΘΌΝΗΣ
1.
2.

Εάν η συσκευή σας είναι ενεργοποιημένη, πατήστε το πλήκτρο Ενεργοποίησης για να κλειδώσετε την οθόνη. Εξακολουθείτε να λαμβάνετε μηνύματα και
κλήσεις, ακόμα και αν η οθόνη είναι κλειδωμένη.
Εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιηθεί για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, η οθόνη θα κλειδώσει αυτόματα. Μπορείτε να ορίσετε αυτό το χρονικό διάστημα
από τις ρυθμίσεις.

ΞΕΚΛΕΊΔΩΜΑ ΤΗΣ ΟΘΌΝΗΣ
1.
2.

Πατήστε το κουμπί Ενεργοποίησης για να επαναφέρετε την οθόνη από την κατάσταση αδράνειας. Στη συνέχεια, σύρετε το εικονίδιο της κλειδαριάς
προς τα πάνω για να ξεκλειδώσετε την οθόνη. Ίσως χρειαστεί να εισαγάγετε το μοτίβο ή τον κωδικό PIN αν το έχετε ορίσει από πριν.
Για να ανοίξετε την εφαρμογή της Κάμερας απευθείας από την κλειδωμένη οθόνη, σύρετε το εικονίδιο της κάμερας
προς τα πάνω.

ΣΗΜΕΊΩΣΗ:
•• Μπορείτε να επαναφέρετε την οθόνη από την κατάσταση αδράνειας με διπλό πάτημα του κουμπιού Αρχικής οθόνης δύο φορές. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε
στις «Χρήση της λειτουργίας αφύπνισης με διπλό πάτημα» στη σελίδα 25.
•• Αν έχετε ορίσει κλείδωμα οθόνης, θα σας ζητηθεί για να ξεκλειδώσετε την οθόνη. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα «Προστασία της συσκευής με
κλείδωμα οθόνης» στη σελίδα 26.

ΟΘΌΝΗ
ΔΙΆΤΑΞΗ ΟΘΌΝΗΣ
ΕΙΔΟΠΟΙΉΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ
Στο επάνω μέρος κάθε οθόνης εμφανίζεται η γραμμή κατάστασης. Αυτή εμφανίζει εικονίδια ειδοποιήσεων, όπως αναπάντητες κλήσεις ή μηνύματα (αριστερά) και
εικονίδια κατάστασης του τηλεφώνου, όπως κατάσταση μπαταρίας (δεξιά), καθώς και την τρέχουσα ώρα.
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ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Γραμμή ειδοποιήσεων

Εικονίδιο κατάστασης

ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
4G

Σύνδεση σε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας 4G

Λειτουργία δόνησης

LTE

Σύνδεση σε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας LTE

Εντοπίστηκε τοποθεσία

3G

Σύνδεση σε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας 3G

Ένδειξη μπαταρίας, η μπαταρία είναι πλήρης

G

Σύνδεση σε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας GPRS

Φόρτιση μπαταρίας σε εξέλιξη

E

Σύνδεση σε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας EDGE

Ραδιόφωνο FM ενεργοποιημένο

H

Σύνδεση σε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας HSDPA

Λειτουργία πτήσης

H+

Σύνδεση σε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας HSPA+

Σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi

R

Περιαγωγή

Σύνδεση με συσκευή Bluetooth

Ισχύς σήματος δικτύου κινητής τηλεφωνίας

Αποστολή μέσω Wi-Fi

Δεν υπάρχει σήμα δικτύου κινητής τηλεφωνίας

Λήψη μέσω Wi-Fi

Νέο μήνυμα email

Αναπάντητη κλήση

Νέο μήνυμα κειμένου

Έχει ενεργοποιηθεί η ανοικτή ακρόαση

Επερχόμενο συμβάν

Σίγαση μικροφώνου τηλεφώνου

Έχει οριστεί ξυπνητήρι

Λήψη δεδομένων σε εξέλιξη

Συγχρονισμός δεδομένων σε εξέλιξη

Συνδεδεμένα ακουστικά

Πρόβλημα με την εγγραφή ή το συγχρονισμό

Λήφθηκε στιγμιότυπο οθόνης
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ΠΛΑΊΣΙΟ ΕΙΔΟΠΟΙΉΣΕΩΝ
Η συσκευή σας εμφανίζει ειδοποιήσεις, όταν λαμβάνετε νέα μηνύματα, όταν έχετε αναπάντητες κλήσεις, εάν ακολουθεί κάποιο συμβάν και για άλλους λόγους.
Ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων για να δείτε τις ειδοποιήσεις σας.

ΆΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΊΟΥ ΕΙΔΟΠΟΙΉΣΕΩΝ
1.
2.
3.

Αν εμφανιστεί το εικονίδιο νέας ειδοποίησης στη γραμμή ειδοποιήσεων, πατήστε τη γραμμή ειδοποιήσεων και σύρετε προς τα κάτω για να ανοίξετε το πλαίσιο
ειδοποιήσεων.
Πατήστε μια ειδοποίηση για να την ανοίξετε.
Αν θέλετε να κλείσετε απευθείας μια ειδοποίηση (χωρίς να τη δείτε), απλώς πατήστε παρατεταμένα την ειδοποίηση και σύρετέ την προς τα αριστερά/δεξιά
της οθόνης.

ΚΛΕΊΣΙΜΟ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΊΟΥ ΕΙΔΟΠΟΙΉΣΕΩΝ
1.

Για να κλείσετε το πλαίσιο ειδοποιήσεων, σύρετε το κάτω μέρος του πλαισίου προς τα πάνω.

ΕΙΚΟΝΊΔΙΑ ΣΥΝΤΟΜΕΎΣΕΩΝ
ΠΡΟΣΘΉΚΗ ΝΈΟΥ ΣΤΟΙΧΕΊΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΉ ΟΘΌΝΗ
1.
2.

Στην Αρχική οθόνη, πατήστε
για να εμφανιστούν όλες οι εφαρμογές.
Σύρετε ένα εικονίδιο εφαρμογής σε μια συγκεκριμένη Αρχική οθόνη.

ΜΕΤΑΚΊΝΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΊΟΥ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΉΣ ΟΘΌΝΗΣ
1.
2.

Πατήστε παρατεταμένα το εικονίδιο της εφαρμογής στην Αρχική οθόνη μέχρι να μεγεθυνθεί το εικονίδιο.
Χωρίς να σηκώσετε το δάχτυλό σας, σύρετε το εικονίδιο στην επιθυμητή θέση πάνω στην οθόνη και αφήστε το.

ΣΗΜΕΊΩΣΗ:
•• Πρέπει να υπάρχει χώρος για να μπορεί να τοποθετηθεί το εικονίδιο στην επιλεγμένη θέση της Αρχικής οθόνης.

ΚΑΤΆΡΓΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΊΟΥ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΉΣ ΟΘΌΝΗΣ
1.
2.
3.

Πατήστε παρατεταμένα το εικονίδιο της εφαρμογής στην Αρχική οθόνη μέχρι να μεγεθυνθεί το εικονίδιο.
Χωρίς να σηκώσετε το δάχτυλό σας, σύρετε το στοιχείο για να το καταργήσετε και, στη συνέχεια, αφήστε το.
Επιπλέον, για την απεγκατάσταση εφαρμογών μπορείτε να ακολουθήσετε τα βήματα 1 και 2 και, στη συνέχεια, να σύρετε την εφαρμογή στο εικονίδιο
Κατάργηση εγκατάστασης στο επάνω μέρος της οθόνης.

WIDGET
Ένα widget παρέχει την προεπισκόπηση μιας εφαρμογής ή δείχνει πώς χρησιμοποιείται μια εφαρμογή. Τα widget μπορούν να τοποθετηθούν στην Αρχική οθόνη ως
εικονίδια ή ως παράθυρα προεπισκόπησης. Πολλά widget είναι προεγκατεστημένα στη συσκευή και μπορείτε να κατεβάσετε επιπλέον widget από το Google Play.

ΠΡΟΣΘΉΚΗ WIDGET
1.
2.
3.

Πατήστε παρατεταμένα την Αρχική οθόνη.
Πατήστε τα widget για να δείτε τα διαθέσιμα widget.
Σύρετε το widget που επιθυμείτε στην Αρχική οθόνη.

ΚΑΤΆΡΓΗΣΗ WIDGET
1.
2.
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Πατήστε παρατεταμένα το εικονίδιο του widget στην Αρχική οθόνη μέχρι να μεγεθυνθεί το εικονίδιο.
Χωρίς να σηκώσετε το δάχτυλό σας, σύρετε το στοιχείο για να το καταργήσετε και, στη συνέχεια, αφήστε το.

ΦΆΚΕΛΟΙ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΦΑΚΈΛΟΥ
Σύρετε το εικονίδιο ή τη συντόμευση της εφαρμογής και αφήστε το πάνω σε άλλες εφαρμογές.

ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΊΑ ΦΑΚΈΛΟΥ
1.
2.
3.

Πατήστε έναν φάκελο για να τον ανοίξετε.
Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τον νέο φάκελο στη γραμμή τίτλου.
Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί Επιστροφής.

ΤΑΠΕΤΣΑΡΊΕΣ
ΑΛΛΑΓΉ ΤΗΣ ΤΑΠΕΤΣΑΡΊΑΣ
1.
2.
3.
4.
5.

Πατήστε παρατεταμένα την Αρχική οθόνη.
Πατήστε τις Ταπετσαρίες.
Μετακινηθείτε στις διαθέσιμες επιλογές.
Πατήστε την αγαπημένη σας εικόνα και, στη συνέχεια, πατήστε Ορισμός ταπετσαρίας.
Τώρα μπορείτε να επιλέξετε αν θέλετε να την ορίσετε ως ταπετσαρία για την Οθόνη κλειδώματος, την Αρχική οθόνη ή και για τα δύο.

ΜΕΤΑΦΟΡΆ ΠΟΛΥΜΈΣΩΝ ΑΠΌ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΉ ΣΑΣ
Μεταφέρετε την αγαπημένη σας μουσική και τις φωτογραφίες σας από τη συσκευή στον υπολογιστή σας με το πρωτόκολλο μεταφοράς πολυμέσων (MTP)
της συσκευής.
1.
2.
3.

Πρώτα, συνδέστε τη συσκευή σε έναν υπολογιστή με το καλώδιο USB.
Στη συνέχεια, ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων και πατήστε τις επιλογές σύνδεσης USB. Πατήστε τη μεταφορά αρχείων για να ενεργοποιήσετε τη
λειτουργία MTP.
Η συσκευή σας πρέπει να εμφανίζεται ως αφαιρούμενη συσκευή, εμφανίζοντας τον εσωτερικό χώρο αποθήκευσης του τηλεφώνου. Αν έχει τοποθετηθεί
κάρτα μνήμης, θα είναι ορατή και η κάρτα microSD. Αντιγράψτε τα επιθυμητά αρχεία στη συσκευή.

ΣΗΜΕΊΩΣΗ:
•• Εάν χρησιμοποιείτε υπολογιστή MAC, μπορείτε να κατεβάσετε τα προγράμματα οδήγησης από τη διεύθυνση: http://www.android.com/filetransfer/

ΧΡΉΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΠΤΉΣΗΣ
Ορισμένες τοποθεσίες ενδέχεται να απαιτούν να απενεργοποιήσετε συνδέσεις δεδομένων. Αντί να απενεργοποιήσετε τη συσκευή σας, μπορείτε να την ορίσετε
σε λειτουργία πτήσης.
1.
2.
3.

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Ενεργοποίησης.
Πατήστε τη Λειτουργία πτήσης.
Ή, από το μενού Ρυθμίσεις, μπορείτε να επιλέξετε το μενού Περισσότερα και να σύρετε το διακόπτη της λειτουργίας πτήσης προς τα δεξιά

.

ΣΗΜΕΊΩΣΗ:
•• Μπορείτε επίσης να μεταβείτε στη λειτουργία πτήσης από την Αρχική οθόνη, σύροντας προς τα κάτω τον πίνακα ειδοποιήσεων.
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ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΊΗΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΉΣ ΚΛΉΣΗΣ
Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια κλήση με διάφορους τρόπους.
1.
2.

Είτε πληκτρολογήστε έναν αριθμό στο πληκτρολόγιο.
Ή επιλέξτε έναν αριθμό από τη λίστα των επαφών σας ή από μια ιστοσελίδα ή από ένα έγγραφο που περιέχει έναν αριθμό τηλεφώνου.

ΣΗΜΕΊΩΣΗ:
•• Κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής κλήσης, μπορείτε είτε να απαντήσετε τις εισερχόμενες κλήσεις ή να τις στείλετε στο φωνητικό σας ταχυδρομείο. Μπορείτε
επίσης να δημιουργήσετε κλήσεις συνδιάσκεψης με πολλούς συμμετέχοντες.

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΊΗΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΉΣ ΚΛΉΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΌΓΙΟ
1.
2.

Στην Αρχική οθόνη, πατήστε . Στη συνέχεια, πατήστε για να εμφανίσετε το πληκτρολόγιο.
Καλέστε έναν αριθμό τηλεφώνου, πατώντας τα αριθμητικά πλήκτρα.

Συμβουλή: Η συσκευή σας υποστηρίζει τη λειτουργία SmartDial. Καθώς πληκτρολογείτε έναν αριθμό στο πληκτρολόγιο, η λειτουργία SmartDial κάνει αυτόματα
αναζήτηση στη λίστα επαφών σας και παραθέτει προβλέψεις για μια επαφή που αντιστοιχεί στον αριθμό. Μπορείτε να κλείσετε το πληκτρολόγιο για να δείτε
περισσότερα αποτελέσματα.
3.

Αφού εισαγάγετε τον αριθμό ή επιλέξτε την επαφή, πατήστε

.

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΊΗΣΗ ΚΛΉΣΗΣ ΑΠΌ ΤΙΣ ΕΠΑΦΈΣ
1.
2.
3.

Από την Αρχική οθόνη, πατήστε
> Επαφές
για να εμφανίσετε τη λίστα επαφών. Από το πληκτρολόγιο, πατήστε την καρτέλα
εμφανίσετε τη λίστα επαφών.
Στη λίστα, επιλέξτε μια επαφή.
Πατήστε τον αριθμό τηλεφώνου για να καλέσετε την επαφή.

για να

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΊΗΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΉΣ ΚΛΉΣΗΣ ΑΠΌ ΤΟ ΑΡΧΕΊΟ ΚΛΉΣΕΩΝ
1.
2.

Πατήστε
> Τηλέφωνο > καρτέλα . Το Αρχείο καταγραφής κλήσεων εμφανίζει τις τελευταίες κλήσεις σας έχετε πραγματοποιήσει και λάβει.
Επιλέξτε μια επαφή από τη λίστα και πατήστε για να πραγματοποιήσετε μια κλήση.

ΑΠΆΝΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΌΡΡΙΨΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΉΣ ΚΛΉΣΗΣ
Όταν λαμβάνετε μια τηλεφωνική κλήση, η οθόνη εισερχόμενης κλήσης δείχνει την ταυτότητα του καλούντα.
1.
2.
3.

Για να απαντήσετε σε μια κλήση, πατήστε και σύρετέ την προς τα δεξιά .
Για να απορρίψετε την κλήση, πατήστε και σύρετέ την προς τα αριστερά
.
Για να απορρίψετε την κλήση και να στείλετε ένα μήνυμα απευθείας στον καλούντα, πατήστε και σύρετέ το προς τα πάνω . Στη συνέχεια, επιλέξτε
μια από τις επιλογές μηνυμάτων προτύπων που είναι διαθέσιμες ή πατήστε Συντάξτε το δικό σας για να δημιουργήσετε ένα προσωπικό μήνυμα.

ΣΗΜΕΊΩΣΗ:
•• Όταν πατάτε

, εξαφανίζεται από την οθόνη.

ΛΉΞΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΉΣ ΚΛΉΣΗΣ
Κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής κλήσης, πατήστε

για να κλείσετε.

ΆΛΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ ΚΑΤΆ ΤΗ ΔΙΆΡΚΕΙΑ ΜΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΉΣ ΚΛΉΣΗΣ
ΚΛΉΣΗ ΣΥΝΔΙΆΣΚΕΨΗΣ
Στη λειτουργία κλήσης διάσκεψης, μπορείτε να ορίσετε μια κλήση με πολλούς συμμετέχοντες.
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ΣΗΜΕΊΩΣΗ:
•• Επικοινωνήστε με τον πάροχο του δικτύου σας για να διαπιστώσετε εάν η συνδρομή της συσκευής σας υποστηρίζει κλήσεις συνδιάσκεψης και πόσοι
συμμετέχοντες μπορούν να προστεθούν.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Για να ξεκινήσετε μια κλήση συνδιάσκεψης, καλέστε τον αριθμό του πρώτου συμμετέχοντος και πατήστε για να πραγματοποιήσετε την κλήση.
Κατά τη διάρκεια της κλήσης σας με τον πρώτο συμμετέχοντα, πατήστε > Προσθήκη κλήσης και εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου του επόμενου
συμμετέχοντα.
Πατήστε ή επιλέξτε μια επαφή από το Αρχείο καταγραφής κλήσεων ή τις Επαφές. Η πρώτη κλήση θα τεθεί αυτόματα σε αναμονή.
Αφού συνδεθείτε με το δεύτερο άτομο, πατήστε >. Συγχώνευση κλήσεων.
Για να προσθέσετε περισσότερα άτομα, πατήστε και επαναλάβατε τα βήματα 2 έως 4.
Για να τερματίσετε την κλήση συνδιάσκεψης και να αποσυνδέσετε όλους τους συνομιλητές, πατήστε
.

ΣΗΜΕΊΩΣΗ:
•• Θυμηθείτε να επικοινωνήσετε με τον πάροχο του δικτύου σας για να μάθετε εάν η συνδρομή σας υποστηρίζει συνδιασκέψεις και πόσοι συμμετέχοντες
μπορούν να προστεθούν.

ΕΝΑΛΛΑΓΉ ΜΕΤΑΞΎ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΏΝ ΚΛΉΣΕΩΝ
Αν λάβετε μια εισερχόμενη κλήση κατά τη διάρκεια μιας τρέχουσας τηλεφωνικής κλήσης, μπορείτε να μεταβείτε από τη μία κλήση στην άλλη.
1.
2.

Όταν είναι σε εξέλιξη και οι δύο κλήσεις, πατήστε το όνομα της επαφής ή τον αριθμό τηλεφώνου στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης.
Η τρέχουσα κλήση θα τεθεί σε αναμονή και θα συνδεθείτε στην άλλη κλήση.

ΕΠΑΦΈΣ
Η εφαρμογή Επαφές σάς επιτρέπει να αποθηκεύετε και να διαχειρίζεστε πληροφορίες σχετικά με τις επαφές σας.

ΆΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ ΤΩΝ ΕΠΑΦΏΝ
Κατά τη ρύθμιση της συσκευής, οι Επαφές θα εμφανίζουν ένα μήνυμα που περιγράφει πώς να αρχίσετε να προσθέτετε επαφές.
Για να ανοίξετε την εφαρμογή, κάντε ένα από τα ακόλουθα:
••
••

Πατήστε
Πατήστε

και, στη συνέχεια, τις Επαφές
. Στη συνέχεια, πατήστε Όλες.
στην Αρχική οθόνη. Στη συνέχεια, πατήστε την καρτέλα
για να εμφανίσετε τη λίστα των επαφών σας.

ΣΗΜΕΊΩΣΗ:
•• Οι επαφές σας εμφανίζονται αλφαβητικά σε μια λίστα την οποία μπορείτε να διατρέξετε προς τα κάτω.

ΑΝΤΙΓΡΑΦΉ ΕΠΑΦΏΝ
Μπορείτε να αντιγράψετε τις επαφές που είναι αποθηκευμένες σε έναν λογαριασμό Google ή στην κάρτα SIM, την εσωτερική μνήμη ή μια κάρτα μνήμης.
1. Στη λίστα επαφών, πατήστε > Εισαγωγή / Εξαγωγή.
2. Κάντε ένα από τα εξής:
α) Για να εισαγάγετε επαφές που είναι αποθηκευμένες σε λογαριασμό Google:
•• Επιλέξτε τον προσωπικό λογαριασμό και πατήστε Επόμενο. Καθορίστε πού θα εισαχθούν οι επαφές και πατήστε Επόμενο. Στη συνέχεια, επιλέξτε τις
επιθυμητές επαφές και πατήστε OK.
β) Για εισαγωγή επαφών από την κάρτα SIM:
•• Πατήστε USIM και μετά Επόμενο. Καθορίστε πού θα εισαχθούν οι επαφές και πατήστε Επόμενο. Στη συνέχεια, επιλέξτε τις επιθυμητές επαφές και πατήστε OK.
γ) Για να εισαγάγετε επαφές από την εσωτερική μνήμη αποθήκευσης ή μια κάρτα μνήμης:
•• Πατήστε τον Εσωτερικό κοινό χώρο αποθήκευσης ή την κάρτα SD. Καθορίστε πού θα εισαχθούν οι επαφές και πατήστε Επόμενο. Εάν υπάρχουν περισσότερα
από ένα αρχεία vCard, θα σας δοθεί η δυνατότητα να επιλέξετε είτε εισαγωγή ενός αρχείου vCard ή πολλαπλών αρχείων vCard ή όλων των αρχείων vCard.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΑΝΤΙΓΡΆΦΩΝ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ ΕΠΑΦΏΝ
Μπορείτε να αντιγράψετε τις επαφές σας στην κάρτα SIM σας, στον εσωτερικό χώρο αποθήκευσης της συσκευής ή σε κάρτα μνήμης.
1.
2.

Στη λίστα επαφών, πατήστε > Εισαγωγή / Εξαγωγή.
Τώρα, κάντε ένα από τα εξής:
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α) Για Εισαγωγή/Εξαγωγή επαφών στην κάρτα SIM:
Επιλέξτε έναν προσωπικό λογαριασμό ή πατήστε Επαφή τηλεφώνου. Πατήστε Επόμενο > USIM. Στη συνέχεια, επιλέξτε τις επιθυμητές επαφές και πατήστε OK.
β) Για να εξαγάγετε επαφές στην εσωτερική μνήμη αποθήκευσης ή μια κάρτα μνήμης:
Επιλέξτε έναν προσωπικό λογαριασμό ή πατήστε Επαφή τηλεφώνου. Πατήστε τον Εσωτερικό κοινό χώρο αποθήκευσης ή την κάρτα SD > Επόμενο.
Στη συνέχεια, επιλέξτε τις επιθυμητές επαφές και πατήστε OK. Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα επιβεβαίωσης. Πατήστε OK για να επιβεβαιώσετε την επιλογή.

ΠΡΟΣΘΉΚΗ ΝΈΑΣ ΕΠΑΦΉΣ
1.
2.
3.

Στη λίστα επαφών, πατήστε
για να προσθέσετε μια νέα επαφή.
Ορίστε πού θα αποθηκεύσετε την επαφή. Τώρα εισαγάγετε το όνομα της επαφής και μετά προσθέστε περισσότερα στοιχεία, όπως αριθμό τηλεφώνου
ή διεύθυνση.
Όταν τελειώσετε, πατήστε
να αποθηκεύσετε τις πληροφορίες της επαφής.

ΠΡΟΣΘΉΚΗ ΕΠΑΦΉΣ ΣΤΑ ΑΓΑΠΗΜΈΝΑ
1.
2.

Πατήστε την επαφή που θέλετε να προσθέσετε στα Αγαπημένα.
Πατήστε το εικονίδιο
δίπλα από το όνομα της επαφής που επιλέξατε και το εικονίδιο θα γίνει λευκό (σταθερό)

. Έχει προστεθεί στα Αγαπημένα σας.

ΑΝΑΖΉΤΗΣΗ ΕΠΑΦΉΣ
1.
2.

Στη λίστα Επαφών σας, πατήστε
για να αναζητήσετε μια επαφή.
Πληκτρολογήστε το όνομα της επαφής και θα εμφανιστούν κάτω από το πλαίσιο αναζήτησης ονόματα που ταιριάζουν με ό,τι πληκτρολογήσατε.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΕΠΑΦΉΣ
Μπορείτε, ανά πάσα στιγμή, να αλλάξετε τα στοιχεία που έχετε αποθηκεύσει για μια επαφή.
1.
2.
3.

Στη λίστα Επαφών σας, πατήστε την επαφή που θέλετε να επεξεργαστείτε.
Πατήστε .
Κάντε τις αλλαγές σας στις πληροφορίες της επαφής και, στη συνέχεια, πατήστε

. Για να ακυρώσετε τις αλλαγές που κάνατε, πατήστε το κουμπί Επιστροφής.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΑΦΈΣ ΣΑΣ
Μπορείτε να επικοινωνήσετε με μια επαφή μέσω τηλεφωνικής κλήσης, μηνύματος κειμένου (SMS) ή μηνύματος πολυμέσων (MMS) από την καρτέλα Επαφές
ή Αγαπημένα.
1.
2.
••
••

Στη λίστα των Επαφών σας, πατήστε μια επαφή για να επικοινωνήσετε μαζί της.
Μπορείτε να κάνετε ένα από τα εξής:
Να πατήσετε τον αριθμό τηλεφώνου για να πραγματοποιήσετε κλήση.
Ή να πατήσετε
για να στείλετε ένα μήνυμα.

ΔΙΑΓΡΑΦΉ ΕΠΑΦΉΣ
1.
2.
3.

Στη λίστα Επαφών σας, πατήστε την επαφή που θέλετε να διαγράψετε.
Πατήστε > Διαγραφή.
Πατήστε ξανά Διαγραφή για επιβεβαίωση.

ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΊΟΥ ΤΗΣ ΟΘΌΝΗΣ
ΕΜΦΆΝΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΊΟΥ ΤΟΥ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΊΟΥ
Ορισμένες εφαρμογές ανοίγουν το πληκτρολόγιο αυτόματα. Σε άλλες, πρέπει να πατήσετε ένα πεδίο κειμένου για να ανοίξει το πληκτρολόγιο. Πατήστε το κουμπί
Επιστροφής για απόκρυψη του πληκτρολογίου.

ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΟΡΙΖΌΝΤΙΟΥ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΊΟΥ
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Εάν δυσκολεύεστε να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο σε κατακόρυφο προσανατολισμό, απλά στρέψτε τη συσκευή προς τα πλάγια. Στην οθόνη θα εμφανιστεί
τώρα το πληκτρολόγιο με οριζόντιο προσανατολισμό και πιο ευρεία διάταξη των πλήκτρων.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΉ ΤΩΝ ΡΥΘΜΊΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΊΟΥ
1.
2.
••
••

Πατήστε
> Ρυθμίσεις
> Γλώσσα & εισαγωγή.
Μπορείτε να κάνετε ένα από τα εξής:
Να πατήσετε το εικονικό πληκτρολόγιο για να ορίσετε τις ρυθμίσεις πληκτρολογίου.
Ή πατήστε το κανονικό πληκτρολόγιο για να κρατήσετε το εικονικό πληκτρολόγιο στην οθόνη. Αυτή η λειτουργία δείχνει επίσης τις διαθέσιμες συντομεύσεις
πληκτρολογίου.

ΕΓΓΡΑΦΉ
Δηλώστε το νέο σας τηλέφωνο Cat, ώστε να γίνει μέρος της κοινότητας των τηλεφώνων Cat και να λαμβάνετε τα τελευταία νέα, ενημερώσεις και προσφορές.
Πατήστε την εφαρμογή Εγγραφή και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη

WI-FI®
Απαιτείται πρόσβαση σε σημεία ασύρματης πρόσβασης (hotspot) για τη χρήση Wi-Fi στη συσκευή σας.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΊΗΣΗ WI-FI ΚΑΙ ΣΎΝΔΕΣΗ ΣΕ ΑΣΎΡΜΑΤΟ ΔΊΚΤΥΟ
1.
2.
3.

Πατήστε
> Ρυθμίσεις
.
Στην ενότητα Ασύρματη σύνδεση και δίκτυα, πατήστε Wi-Fi και σύρετε το διακόπτη προς τα δεξιά
. Επιλέξτε ένα δίκτυο Wi-Fi για να συνδεθείτε
σε αυτό.
Εάν επιλέξετε ένα ανοικτό δίκτυο, η συσκευή θα συνδεθεί αυτόματα. Αλλά αν προσπαθείτε να συνδεθείτε σε ένα ασφαλές δίκτυο για πρώτη φορά, πρέπει να
εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης και, στη συνέχεια, να πατήσετε Σύνδεση.

ΣΗΜΕΊΩΣΗ:
•• Δεν απαιτείται να πληκτρολογήσετε ξανά τον κωδικό πρόσβασης για ένα ασφαλές δίκτυο, αν έχετε συνδεθεί σε αυτό στο παρελθόν, εκτός εάν έχει γίνει
επαναφορά της συσκευής στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις ή αν έχει αλλάξει ο κωδικός πρόσβασης Wi-Fi.
•• Αν υπάρχουν εμπόδια που παρεμποδίζουν το σήμα του Wi-Fi, η ισχύς του σήματος θα είναι μειωμένη.
Συμβουλή: Στην οθόνη ρυθμίσεων Wi-Fi, πατήστε Προσθήκη δικτύου για να προσθέσετε ένα νέο δίκτυο Wi-Fi.

SMS ΚΑΙ MMS
ΆΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΉΣ ΜΗΝΥΜΆΤΩΝ
Για να ανοίξετε την εφαρμογή, κάντε ένα από τα ακόλουθα:
••
••

Πατήστε
Πατήστε

στην Αρχική οθόνη.
> Ανταλλαγή μηνυμάτων

ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΉ ΜΗΝΎΜΑΤΟΣ ΚΕΙΜΈΝΟΥ
Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο μήνυμα κειμένου ή να ανοίξετε ένα νήμα μηνυμάτων που ανταλλάσσετε.
1.
2.

3.
4.

Πατήστε
για να δημιουργήσετε ένα νέο μήνυμα κειμένου ή πολυμέσων.
Εισαγάγετε έναν αριθμό τηλεφώνου ή ένα όνομα επαφής στο πεδίο πληκτρολόγησης ονόματος ή αριθμού. Όταν πληκτρολογείτε, το SmartDial θα προσπαθήσει
να αντιστοιχίσει ό,τι πληκτρολογείτε με τις επαφές της συσκευής. Πατήστε έναν από τους προτεινόμενους παραλήπτες ή συνεχίστε να πληκτρολογείτε. Εάν
θέλετε να ανοίξετε ένα υπάρχον νήμα μηνυμάτων, απλώς πατήστε το.
Πατήστε το πεδίο κειμένου για να συντάξετε το μήνυμά σας. Εάν πατήσετε το κουμπί Επιστροφής, ενώ συντάσσετε ένα μήνυμα, θα αποθηκευτεί ως πρόχειρο
στη λίστα μηνυμάτων. Πατήστε το μήνυμα για να συνεχίσετε.
Όταν είστε έτοιμοι να στείλετε το μήνυμά σας, πατήστε .

ΣΗΜΕΊΩΣΗ:
•• Καθώς ανοίγετε και αποστέλλετε περισσότερα μηνύματα, δημιουργείται ένα νήμα μηνυμάτων.
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ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΉ ΜΗΝΥΜΆΤΩΝ ΠΟΛΥΜΈΣΩΝ
1.
2.
3.
4.
5.

Στην οθόνη των μηνυμάτων, πατήστε .
Εισαγάγετε έναν αριθμό τηλεφώνου ή το όνομα της επαφής στο πεδίο πληκτρολόγησης ονόματος ή αριθμού ή πατήστε
τηλεφώνου από τη λίστα επαφών.
Πατήστε το πεδίο κειμένου για να συντάξετε το μήνυμά σας.
Πατήστε και επιλέξτε τον τύπο αρχείου πολυμέσων που θέλετε να επισυνάψετε στο μήνυμα.
Μόλις τελειώσετε, πατήστε .

για να προσθέσετε έναν αριθμό

ΆΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΑΠΆΝΤΗΣΗ ΣΕ ΜΉΝΥΜΑ
1.
2.
3.

Στη λίστα μηνυμάτων, πατήστε ένα νήμα μηνυμάτων κειμένου ή πολυμέσων για να το ανοίξετε.
Πατήστε το πεδίο κειμένου για να συντάξετε ένα μήνυμα.
Μόλις τελειώσετε, πατήστε .

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΉ ΤΩΝ ΡΥΘΜΊΣΕΩΝ ΜΗΝΥΜΆΤΩΝ
Στη λίστα μηνυμάτων, πατήστε > Ρυθμίσεις, για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις των μηνυμάτων. Επιλέξτε από τα εξής:
•• Ήχος: Ορίστε ήχο κλήσης για νέα μηνύματα.
•• Δόνηση: Σύρετε το διακόπτη προς τα δεξιά για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή σας, ώστε να δονείται όταν λαμβάνετε νέα μηνύματα.
•• Ομαδικό μήνυμα ειδοποίησης: Σύρετε το διακόπτη προς τα αριστερά, για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ειδοποιήσεων ομαδικών μηνυμάτων.
•• Ενεργοποίηση χειρονομίας: Σύρετε το διακόπτη προς τα αριστερά, για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία που επιτρέπει στο χρήστη να προσαρμόζει
το μέγεθος της γραμματοσειράς ανοίγοντας και κλείνοντας τα δάχτυλά του στην οθόνη.
•• Διαγραφή παλιών μηνυμάτων: Σύρετε το διακόπτη προς τα αριστερά, για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία που διαγράφει αυτόματα τα μηνύματα, όταν
εξαντληθεί το όριό τους.
•• Όριο μηνυμάτων κειμένου: Ορίστε το μέγιστο όριο μηνυμάτων κειμένου ανά συνομιλία.
•• Όριο μηνυμάτων πολυμέσων: Ορίστε το μέγιστο όριο MMS ανά συνομιλία.
•• Ρυθμίσεις μηνυμάτων κειμένου (SMS): Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις των SMS.
•• Ρυθμίσεις μηνυμάτων πολυμέσων (MMS): Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις των MMS.

ΜΗΝΥΜΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ (SMS): ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
Στη λίστα μηνυμάτων, πατήστε >‑ Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις μηνυμάτων κειμένου (SMS), για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις των μηνυμάτων. Επιλέξτε από τα εξής:
•• Αναφορές παράδοσης: Σύρετε το διακόπτη προς τα δεξιά για να ζητείται αναφορά παράδοσης για κάθε μήνυμα που στέλνετε.
•• Πρότυπο μηνύματος: Επεξεργασία προτύπου μηνύματος.
•• Υπογραφή SMS: Σύρετε το διακόπτη προς τα δεξιά για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία υπογραφής SMS.
•• Επεξεργασία υπογραφής SMS: Δημιουργήστε και επεξεργαστείτε την υπογραφή στα SMS σας, όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία υπογραφής SMS.
•• Διαχείριση μηνυμάτων κάρτας SIM: Αποθηκευμένα μηνύματα στην κάρτα SIM.
•• Ενεργοποίηση WAP PUSH: Σύρετε το διακόπτη προς τα δεξιά, για να λαμβάνετε μηνύματα υπηρεσίας.

ΜΉΝΥΜΑ ΠΟΛΥΜΈΣΩΝ (MMS): ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΜΟΡΦΏΣΕΤΕ ΤΙΣ ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ ΜΗΝΥΜΆΤΩΝ ΠΟΛΥΜΈΣΩΝ.
Στη λίστα μηνυμάτων, πατήστε > Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις μηνυμάτων πολυμέσων (MMS), για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις των μηνυμάτων. Επιλέξτε από τα εξής:
•• Ομαδική ανταλλαγή μηνυμάτων: Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να χρησιμοποιήσετε τα MMS για να στείλετε ένα μήνυμα, όταν υπάρχουν πολλοί παραλήπτες.
•• Αναφορές παράδοσης: Σύρετε το διακόπτη προς τα δεξιά για να ζητείται αναφορά παράδοσης για κάθε μήνυμα που στέλνετε.
•• Αναφορές ανάγνωσης: Σύρετε το διακόπτη προς τα δεξιά για να ζητείται αναφορά ανάγνωσης για κάθε μήνυμα που στέλνετε.
•• Αυτόματη ανάκτηση: Σύρετε το διακόπτη προς τα δεξιά, για να ανακτάτε αυτόματα τα μηνύματα.
•• Αυτόματη ανάκτηση περιαγωγής: Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να ανακτήσετε αυτόματα μηνύματα κατά την περιαγωγή.
•• Περίοδος ισχύος MMS: Επιλέξτε μέγιστη περίοδο ισχύος ή δύο ημερών.

BLUETOOTH®
Το Cat S31 διαθέτει Bluetooth. Μπορεί να δημιουργήσει ασύρματη σύνδεση με άλλες συσκευές Bluetooth, έτσι ώστε να μπορείτε να μοιραστείτε αρχεία με φίλους
σας, να μιλάτε με ανοιχτή ακρόαση με το ακουστικό Bluetooth ή ακόμη και να μεταφέρετε φωτογραφίες από τη συσκευή σας σε υπολογιστή.
Αν χρησιμοποιείτε Bluetooth, θυμηθείτε να βρίσκεστε σε απόσταση 10 μέτρων από τη συσκευή Bluetooth που θέλετε να συνδεθείτε. Να έχετε υπόψη ότι η σύνδεση
Bluetooth ενδέχεται να επηρεάζεται από εμπόδια, όπως τοίχους ή άλλο ηλεκτρονικό εξοπλισμό.
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ΕΝΕΡΓΟΠΟΊΗΣΗ BLUETOOTH
1.
2.

Πατήστε
> Ρυθμίσεις
.
Στην ενότητα Ασύρματη σύνδεση και δίκτυα, πατήστε Bluetooth και σύρετε το διακόπτη προς τα δεξιά

.

Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Bluetooth, το εικονίδιο Bluetooth εμφανίζεται στη γραμμή ειδοποιήσεων.

ΣΎΖΕΥΞΗ ΚΑΙ ΣΎΝΔΕΣΗ ΣΥΣΚΕΥΉΣ BLUETOOTH
Κοινές χρήσεις για το Bluetooth:
•• Χρήση συσκευής Bluetooth χωρίς να απαιτούνται χέρια.
•• Χρήση μονοφωνικού ή στερεοφωνικού ακουστικού Bluetooth.
•• Έλεγχος του τι αναπαράγεται από τα ακουστικά Bluetooth από απόσταση.
Πριν χρησιμοποιήσετε το Bluetooth, πρέπει να συζεύξετε τη συσκευή σας με μια άλλη συσκευή Bluetooth ως εξής:
1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία Bluetooth στη συσκευή σας.
2. Το Cat S31 αναζητά, στη συνέχεια, συσκευές Bluetooth που βρίσκονται εντός της εμβέλειας. Ή πατήστε > Ανανέωση.
3. Πατήστε τη συσκευή με την οποία θέλετε να πραγματοποιήσετε σύζευξη.
4. Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη σύνδεση.
ΣΗΜΕΊΩΣΗ:
•• Μόλις ολοκληρωθεί η σύνδεση, δεν θα απαιτείται πλέον εισάγετε κωδικό πρόσβασης, εάν συνδεθείτε ξανά σε αυτήν τη συσκευή Bluetooth.

ΑΠΟΣΤΟΛΉ ΑΡΧΕΊΩΝ ΜΈΣΩ BLUETOOTH
Με το Bluetooth, μπορείτε να μοιράζεστε εικόνες, βίντεο ή μουσική με τους φίλους και την οικογένειά σας. Για αποστολή αρχείων μέσω Bluetooth:
1. Πατήστε το αρχείο που θέλετε να στείλετε.
2. Πατήστε > Bluetooth και, στη συνέχεια, επιλέξτε μια συζευγμένη συσκευή.

ΑΠΟΣΎΝΔΕΣΗ Ή ΑΠΟΣΎΖΕΥΞΗ ΣΥΣΚΕΥΉΣ BLUETOOTH
1.
2.
3.

Πατήστε
> Ρυθμίσεις
.
Στην ενότητα Ασύρματη σύνδεση και δίκτυα, πατήστε Bluetooth.
Στην επιλογή συνδεδεμένης συσκευής, πατήστε
και, στη συνέχεια, πατήστε Αγνόηση για να επιβεβαιώσετε την αποσύνδεση.

ΛΉΨΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΏΝ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟΣΚΌΠΗΣΗ
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το CAT S31 για να τραβήξετε και να μοιραστείτε φωτογραφίες και βίντεο.

ΆΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΚΆΜΕΡΆΣ ΣΑΣ
Για να ανοίξετε την εφαρμογή, κάντε ένα από τα ακόλουθα:
••
••

Πατήστε
Πατήστε

στην Αρχική οθόνη.
> Κάμερα .

Πατήστε το κουμπί Επιστροφής ή Αρχικής οθόνης για να κλείσετε την κάμερα.

ΛΉΨΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑΣ
1.
••
••

Πατήστε > Κάμερα .
Από προεπιλογή, ανοίγει στη λειτουργία Κάμερας. Αν δεν συμβεί αυτό, πατήστε το εικονίδιο κάτω δεξιά στην οθόνη και, στη συνέχεια, πατήστε
.
Εάν επιθυμείτε να συμπεριλάβετε τον εαυτό σας στη φωτογραφία, πατήστε το A στην επάνω αριστερή γωνία και επιλέξτε PIP για να ενεργοποιήσετε
τη λειτουργία δύο καμερών ταυτόχρονα.
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ΣΗΜΕΊΩΣΗ:
•• Πατήστε
2.
••
••
••
••
3.

για εναλλαγή μεταξύ της μπροστινής και της πίσω κάμερας.

Συνθέστε τις φωτογραφίες σας μέσω της οθόνης λήψης φωτογραφιών πριν από τη λήψη της εικόνας.
Πατήστε την οθόνη για να εστιάσετε σε μια συγκεκριμένη περιοχή.
Πλησιάστε ή απομακρύνετε τα δάχτυλά σας πάνω στην οθόνη για μεγέθυνση ή σμίκρυνση του θέματος.
Πατήστε
για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της κάμερας. Επιλέξτε μια λειτουργία σκηνής, ορίστε χρονόμετρο, ρυθμίστε την ισορροπία λευκού, ρυθμίστε
το πρότυπο ISO, ρυθμίστε τη λειτουργία κατά του τρεμοπαίγματος ή ρυθμίστε τις ιδιότητες της εικόνας.
Πατήστε για να εφαρμόσετε ένα εφέ φίλτρου.
Πατήστε
για να τραβήξετε μια φωτογραφία.

ΣΗΜΕΊΩΣΗ:
•• Στην εφαρμογή της κάμερας, μπορείτε επίσης να τραβήξετε φωτογραφίες πατώντας τα πλήκτρα Αυξομείωσης της έντασης του ήχου.

ΠΡΟΒΟΛΉ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΏΝ
Για να δείτε τις φωτογραφίες σας, κάντε ένα από τα εξής:
•• Αν βρίσκεστε στην εφαρμογή της κάμερας, πατήστε τη μικρογραφία της φωτογραφίας που τραβήξατε πιο πρόσφατα, κάτω αριστερά της οθόνης.
ΣΗΜΕΊΩΣΗ:
•• Για να επιστρέψετε στην προβολή της κάμερας, πατήστε το κουμπί Επιστροφής ή σαρώστε προς τα δεξιά μέχρι να εμφανιστεί ξανά η οθόνη λήψης.
••

Πατήστε

> Φωτογραφίες

για να δείτε όλες τις φωτογραφίες και τα βίντεο.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΉ ΧΡΉΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΏΝ
Όταν βλέπετε τις φωτογραφίες σας, έχετε τις ακόλουθες επιλογές:
Επεξεργασία: Πατήστε και επεξεργαστείτε τις φωτογραφίες σας χρησιμοποιώντας τις διαθέσιμες επιλογές.
••
••
••

Κοινή χρήση: Πατήστε για να μοιραστείτε τις φωτογραφίες σας χρησιμοποιώντας τις διάφορες εφαρμογές που είναι διαθέσιμες στη συσκευή.
Διαγραφή: Πατήστε για να διαγράψετε τις φωτογραφίες που δεν θέλετε.
Προβολή πληροφοριών: Πατήστε για να δείτε πληροφορίες για την εικόνα.

ΒΙΝΤΕΟΣΚΌΠΗΣΗ
1.
2.

Πατήστε > Κάμερα .
Σύρετε την οθόνη προς τα αριστερά μέχρι να εμφανιστεί το εικονίδιο κλείστρου του βίντεο

ΣΗΜΕΊΩΣΗ:
•• Πατήστε
•• Πατήστε
3.
4.
••
••
••
••

στο κάτω μέρος της οθόνης.

για εναλλαγή μεταξύ της μπροστινής και της πίσω κάμερας.
για να εφαρμόσετε ένα εφέ φόντου.

Πατήστε
για να ξεκινήσει η βιντεοσκόπηση.
Κατά τη βιντεοσκόπηση, κάντε ένα από τα ακόλουθα:
Πλησιάστε ή απομακρύνετε τα δάχτυλά σας πάνω στην οθόνη για μεγέθυνση ή σμίκρυνση του θέματος.
Πατήστε για να διακόψετε την εγγραφή. Για να συνεχίσετε, πατήστε .
Πατήστε την οθόνη για να τραβήξετε μια φωτογραφία.
Πατήστε για να διακόψετε την εγγραφή.

ΠΡΟΒΟΛΉ ΤΩΝ ΒΊΝΤΕΌ ΣΑΣ
Για να προβάλετε ένα βίντεο μετά την εγγραφή του, πατήστε τη μικρογραφία του βίντεο που εγγράψατε πιο πρόσφατα στο κάτω αριστερό μέρος της οθόνης.
Στη συνέχεια, πατήστε
για να αναπαράγετε το βίντεό σας.
•• Πατήστε > Φωτογραφίες για να δείτε όλες τις φωτογραφίες και τα βίντεο.

ΛΉΨΗ ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΉΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑΣ
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1.
2.
3.

Πατήστε > Κάμερα .
Εισέλθετε στο Μενού λειτουργιών πατώντας το πορτοκαλί εικονίδιο Α στο πάνω αριστερό μέρος της οθόνης και επιλέξτε Πανόραμα.
Πατήστε για να αρχίσετε τη λήψη της φωτογραφίας.

4.
5.

Επιλέξτε την κατεύθυνση που θέλετε να καταγράψετε. Στη συνέχεια, μετακινήστε αργά τη συσκευή σας προς την επιθυμητή κατεύθυνση.
Όταν ο οδηγός λήψης φτάσει στο τελικό σημείο, θα ολοκληρωθεί η λήψη. Για να διακόψετε χειροκίνητα τη λήψη, πατήστε
.

Συμβουλή: Για να ακυρώσετε τη λήψη, πατήστε απλώς

.

ΧΡΉΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΏΝ
Η εφαρμογή Φωτογραφίες αναζητά αυτόματα εικόνες και βίντεο που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή ή την κάρτα μνήμης. Επιλέξτε ένα άλμπουμ/φάκελο και
δείτε το ως προβολή διαφανειών ή επιλέξτε στοιχεία για κοινή χρήση με άλλες εφαρμογές.

ΆΝΟΙΓΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΏΝ
Πατήστε
> Φωτογραφίες για να ανοίξετε την εφαρμογή. Η εφαρμογή Google Photos κατηγοριοποιεί τις φωτογραφίες και τα βίντεο ανάλογα με τη θέση
αποθήκευσης και αποθηκεύει τα αρχεία σε φακέλους. Πατήστε έναν φάκελο για να δείτε τις φωτογραφίες ή τα βίντεο που περιέχει.

ΠΡΟΒΟΛΉ ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑΣ
1.
2.
3.

Στις Φωτογραφίες, πατήστε έναν φάκελο για να δείτε τις φωτογραφίες που περιέχει.
Πατήστε τη φωτογραφία για να τη δείτε σε πλήρη οθόνη. Ενώ βλέπετε μια φωτογραφία σε πλήρη οθόνη, σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να
δείτε την προηγούμενη ή την επόμενη.
Για να μεγεθύνετε τη φωτογραφία, φέρτε κοντά δύο δάχτυλα στο σημείο της οθόνης που θέλετε να μεγεθύνετε και απομακρύνετε τα δάχτυλα σας πάνω στην
οθόνη. Στη μεγεθυσμένη προβολή, σαρώστε προς τα πάνω ή προς τα κάτω και προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά για να μετακινήσετε την εικόνα.

Συμβουλή: Το πρόγραμμα προβολής φωτογραφιών υποστηρίζει τη λειτουργία αυτόματης περιστροφής. Όταν περιστρέφετε τη συσκευή, η εικόνα προσαρμόζεται
στην περιστροφή.

ΚΡΟΠΆΡΙΣΜΑ ΕΙΚΌΝΑΣ ΣΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΕΣ
1.
2.
••
••
3.
••

Ενώ βλέπετε την εικόνα που θέλετε να κροπάρετε, πατήστε >
.
Στη συνέχεια, πατήστε Κροπάρισμα και χρησιμοποιήστε το εργαλείο περικοπής για να επιλέξετε το τμήμα της εικόνας που θα περικόψετε.
Σύρετε μέσα από το εργαλείο περικοπής για να μετακινήσετε το πλαίσιο περικοπής.
Σύρετε τις πλευρές ή τις γωνίες του εργαλείου περικοπής για να αλλάξετε το μέγεθος της εικόνας.
Πατήστε Τέλος > Αποθήκευση για να αποθηκεύσετε την κροπαρισμένη εικόνα.
Για να απορρίψετε τις αλλαγές, πατήστε > Απόρριψη.

ΜΟΥΣΙΚΉ
Τα αρχεία μουσικής μπορούν να μεταφερθούν από έναν υπολογιστή στο Cat S31, ώστε να μπορείτε να ακούτε μουσική όπου κι αν βρίσκεστε.

ΑΝΤΙΓΡΑΦΉ ΜΟΥΣΙΚΉΣ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΉ ΣΑΣ
1.
2.
3.
4.
5.

Συνδέστε τη συσκευή σας σε έναν υπολογιστή με το καλώδιο USB.
Στον υπολογιστή, περιηγηθείτε στη μονάδα USB και ανοίξτε την.
Δημιουργήστε έναν φάκελο στον ριζικό κατάλογο της συσκευής σας (για παράδειγμα, Μουσική).
Αντιγράψτε τη μουσική σας από τον υπολογιστή στον νέο φάκελο.
Για να αφαιρέσετε με ασφάλεια τη συσκευή σας από τον υπολογιστή, περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η αντιγραφή της μουσικής και, στη συνέχεια,
αφαιρέστε τη μονάδα, όπως απαιτείται από το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας.

ΑΚΡΌΑΣΗ ΡΑΔΙΟΦΏΝΟΥ FM
Μπορείτε να ακούσετε ραδιοφωνικούς σταθμούς FM από την εφαρμογή Ραδιόφωνο FM.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΌΣ ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΦΏΝΟΥ FM
Πρώτα, συνδέστε τα ακουστικά στην υποδοχή ήχου πριν ανοίξετε την εφαρμογή. Στη συνέχεια, πατήστε
Επιλέξτε ένα από τα εξής:
••

Για να συντονιστείτε μη αυτόματα σε μια συχνότητα, πατήστε

ή

.

> Ραδιόφωνο FM

.
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••
••
••
••
••
••

Για να σαρώσετε τους ραδιοφωνικούς σταθμούς αυτόματα, πατήστε > Σάρωση και επιλέξτε το θέμα που προτιμάτε από τη λίστα. Καθώς πραγματοποιείται
σάρωση στους σταθμούς, πατήστε ΔΙΑΚΟΠΗ για να επιλέξετε ένα κανάλι.
Για να δείτε όλα τα διαθέσιμα κανάλια, πατήστε > Όλα τα κανάλια.
Για να προσθέσετε τον τρέχοντα ραδιοφωνικό σταθμό στη γραμμή των αγαπημένων σας στο κάτω μέρος της οθόνης, πατήστε παρατεταμένα το +
Για να θέσετε σε σίγαση το ραδιόφωνο FM, πατήστε . Στη συνέχεια, πατήστε για να συνεχίσετε.
Για να ενεργοποιήσετε το ηχείο, πατήστε . Για να απενεργοποιήσετε το ηχείο, πατήστε .
Για να απενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο, πατήστε ή απλά αποσυνδέστε το ακουστικό σας.

ΗΧΟΓΡΆΦΗΣΗ ΑΠΌ ΤΟ ΡΑΔΙΌΦΩΝΟ FM
Για να ξεκινήσετε την εγγραφή ραδιοφώνου, κάντε ένα από τα εξής:
•• Πατήστε
.
•• Ή πατήστε > Έναρξη εγγραφής.
Για να διακόψετε την εγγραφή ραδιοφώνου, κάντε ένα από τα εξής:
•• Πατήστε
.
•• Ή πατήστε > Διακοπή εγγραφής.

ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΌΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ
Ορισμένες εφαρμογές (για παράδειγμα, το Gmail) του Cat S31 παρέχουν πρόσβαση στις ίδιες πληροφορίες που μπορείτε να προσθέσετε, δείτε και να επεξεργαστείτε
σε έναν υπολογιστή. Όταν προσθέτετε, αλλάζετε ή διαγράφετε πληροφορίες σε οποιαδήποτε από αυτές τις εφαρμογές στον υπολογιστή, οι ενημερωμένες
πληροφορίες εμφανίζονται και στη συσκευή σας.
Αυτό είναι δυνατό μέσω συγχρονισμού δεδομένων εξ αποστάσεως. Ωστόσο, η διαδικασία δεν συνεπάγεται παρεμβολές με τη συσκευή. Όταν η συσκευή σας εκτελεί
συγχρονισμό, εμφανίζεται ένα εικονίδιο συγχρονισμού δεδομένων στη γραμμή ειδοποιήσεων.

ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΏΝ
Οι επαφές, τα email και οι υπόλοιπες πληροφορίες της συσκευής σας μπορούν να συγχρονιστούν με πολλούς λογαριασμούς Google ή άλλους λογαριασμούς,
ανάλογα με τις εφαρμογές που έχετε εγκαταστήσει.
Μπορείτε, για παράδειγμα, να προσθέσετε τον προσωπικό σας λογαριασμό Google, έτσι ώστε το προσωπικό σας email, οι επαφές και οι καταχωρίσεις στο
ημερολόγιό σας να είναι πάντοτε διαθέσιμα. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε έναν λογαριασμό εργασίας, ώστε να έχετε πρόσβαση στα email, τις επαφές και τις
καταχωρίσεις ημερολογίου που έχουν σχέση με την εργασία σας και πρέπει να διατηρείτε ξεχωριστά.

ΠΡΟΣΘΉΚΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΎ
1.
2.

Πατήστε > Ρυθμίσεις
.
Πατήστε Λογαριασμοί > Προσθήκη λογαριασμού. Στην οθόνη θα εμφανιστούν οι ρυθμίσεις συγχρονισμού και μια λίστα με τους τρέχοντες λογαριασμούς σας.

ΣΗΜΕΊΩΣΗ:
•• Σε ορισμένες περιπτώσεις, ίσως χρειαστεί να λάβετε τα στοιχεία του λογαριασμού από το τμήμα υποστήριξης του διαχειριστή δικτύου. Για παράδειγμα, ίσως
χρειαστεί να μάθετε τον τομέα του λογαριασμού ή τη διεύθυνση του διακομιστή.
3.
4.
5.

Πατήστε τον τύπο του λογαριασμού για να προσθέσετε στο λογαριασμό σας.
Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης για να εισαγάγετε πληροφορίες σχετικά με το λογαριασμό σας. Οι περισσότεροι λογαριασμοί απαιτούν όνομα χρήστη και
κωδικό πρόσβασης, αλλά οι λεπτομέρειες εξαρτώνται από το είδος του λογαριασμού και τη διαμόρφωση της υπηρεσίας με την οποία συνδέεστε.
Όταν τελειώσετε, ο λογαριασμός σας θα προστεθεί στη λίστα της οθόνης ρυθμίσεων λογαριασμών.

ΚΑΤΆΡΓΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΎ
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Μπορείτε να καταργήσετε έναν λογαριασμό από τη συσκευή σας, μαζί με όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με αυτόν, όπως είναι τα email, τις επαφές, τις
ρυθμίσεις κ.ο.κ. Ορισμένοι λογαριασμοί, ωστόσο, δεν μπορούν να καταργηθούν, όπως ο πρώτος λογαριασμός με τον οποίο συνδεθήκατε στη συσκευή σας. Εάν
επιχειρήσετε να καταργήσετε κάποιους λογαριασμούς, να έχετε υπόψη ότι όλες οι προσωπικές πληροφορίες που σχετίζονται με τους λογαριασμούς αυτούς θα
διαγραφούν.
1. Στην οθόνη Ρυθμίσεις λογαριασμών, πατήστε τον τύπο του λογαριασμού.
2. Πατήστε το λογαριασμό που θέλετε να διαγράψετε.
3. Πατήστε > Κατάργηση λογαριασμού.
4. Πατήστε Κατάργηση λογαριασμού για επιβεβαίωση.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΉ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΎ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΎ
Μπορείτε να ρυθμίσετε τη χρήση δεδομένων στο παρασκήνιο και τις επιλογές συγχρονισμού για όλες τις εφαρμογές της συσκευής σας. Επίσης, μπορείτε να
ρυθμίσετε το είδος των δεδομένων που θα συγχρονίζονται για κάθε λογαριασμό. Ορισμένες εφαρμογές, όπως οι Επαφές και το Gmail, μπορούν να συγχρονίσουν
δεδομένα από πολλές εφαρμογές.
Για ορισμένους λογαριασμούς, ο συγχρονισμός είναι αμφίδρομος, δηλαδή οι αλλαγές που κάνετε στις πληροφορίες της συσκευής σας τηλέφωνο εφαρμόζονται και
στα αντίγραφα αυτών των πληροφοριών στο διαδίκτυο. Ορισμένοι λογαριασμοί υποστηρίζουν συγχρονισμό μόνο προς μία κατεύθυνση και οι πληροφορίες στη
συσκευή σας είναι μόνο για ανάγνωση.

ΑΛΛΑΓΉ ΤΩΝ ΡΥΘΜΊΣΕΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΎ ΕΝΌΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΎ
1.
2.
3.

Στην οθόνη Ρυθμίσεις λογαριασμών, πατήστε τον τύπο του λογαριασμού.
Πατήστε έναν λογαριασμό για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις συγχρονισμού. Θα ανοίξει η οθόνη δεδομένων και συγχρονισμού και θα εμφανιστεί μια λίστα με
πληροφορίες που μπορεί να συγχρονίσει ο λογαριασμός.
Για να ενεργοποιήσετε ορισμένα στοιχεία ώστε να συγχρονιστούν, σύρετε τον αντίστοιχο διακόπτη δεδομένων προς τα δεξιά
. Για να απενεργοποιήσετε
τον αυτόματο συγχρονισμό δεδομένων, σύρετε τον σχετικό διακόπτη δεδομένων προς τα αριστερά
.

ΧΡΉΣΗ ΆΛΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ
ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΊΟΥ
Με το Ημερολόγιο μπορείτε να δημιουργείτε και να διαχειρίζεστε συμβάντα, συσκέψεις και ραντεβού. Ανάλογα με τις ρυθμίσεις συγχρονισμού, το ημερολόγιο της
συσκευής παραμένει συγχρονισμένο με το ημερολόγιο του διαδικτύου.

ΆΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΊΟΥ
Πατήστε

> Ημερολόγιο

για να ανοίξετε την εφαρμογή. Πατήστε

για να δείτε τις διάφορες επιλογές προβολής και ρυθμίσεων.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΣΥΜΒΆΝΤΟΣ
1.
2.
••
••
3.
4.

Σε οποιαδήποτε προβολή ημερολογίου, πατήστε > Συμβάν, για να αρχίσετε να προσθέτετε ένα συμβάν.
Εισαγάγετε τον τίτλο του συμβάντος, την τοποθεσία ή τις επαφές.
Εάν υπάρχει κάποιο χρονικό πλαίσιο για το συμβάν σας, πατήστε την ημερομηνία έναρξης και λήξης.
Αν πρόκειται για μια ειδική περίσταση, όπως γενέθλια ή μια εκδήλωση που θα κρατήσει όλη την ημέρα, σύρετε το διακόπτη Όλη την ημέρα προς
τα δεξιά
.
Ρυθμίστε την ώρα υπενθύμισης του συμβάντος, προσκαλέστε άτομα, ορίστε ένα χρώμα και προσθέστε τυχόν σημειώσεις ή συνημμένα.
Αφού καταχωρίσετε όλες τις πληροφορίες για το συμβάν σας, πατήστε Αποθήκευση.

ΡΎΘΜΙΣΗ ΥΠΕΝΘΎΜΙΣΗΣ ΣΥΜΒΆΝΤΟΣ
1.
2.
3.

Σε οποιαδήποτε προβολή ημερολογίου, πατήστε ένα συμβάν για να δείτε τις λεπτομέρειές του.
Πατήστε
για να ξεκινήσετε την επεξεργασία του συμβάντος.
Πατήστε την ενότητα υπενθύμισης ( ) για να ορίσετε μια υπενθύμιση για το συμβάν σας.

ΣΗΜΕΊΩΣΗ:
•• Πατήστε Χωρίς ειδοποίηση, για να διαγράψετε την υπενθύμιση για το συμβάν σας.
4.

Πατήστε Αποθήκευση για να αποθηκεύσετε τις τροποποιήσεις σας.

ΧΡΉΣΗ ΤΗΣ ΑΦΎΠΝΙΣΗΣ
Μπορείτε να προγραμματίσετε μια νέα ειδοποίηση αφύπνισης ή να τροποποιήσετε μια υπάρχουσα ειδοποίηση.

ΆΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΑΦΎΠΝΙΣΗΣ
Πατήστε

> Ρολόι

>

για να χρησιμοποιήσετε την αφύπνιση.
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ΠΡΟΣΘΉΚΗ ΑΦΎΠΝΙΣΗΣ
1.
2.
••
••
••
••
••

Στη λίστα ειδοποιήσεων αφύπνισης, πατήστε για να προσθέσετε μια ειδοποίηση αφύπνισης.
Για να ρυθμίσετε την ειδοποίηση αφύπνισης, κάντε τα εξής:
Ρυθμίστε την ώρα και τα λεπτά από το πληκτρολόγιο και πατήστε OK.
Για να ορίσετε τη λειτουργία επανάληψης, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Επανάληψη. Πατήστε μία ή περισσότερες επιλογές.
Για να ορίσετε έναν ήχο κλήσης, πατήστε και ορίστε μια επιλογή.
Εάν θέλετε η συσκευή σας να δονείται όταν ηχεί η αφύπνιση, πατήστε το πλαίσιο ελέγχου Δόνηση.
Για να προσθέσετε μια σημείωση στην αφύπνιση, πατήστε την Ετικέτα. Μεταβείτε στην ετικέτα και μετά πατήστε OK.

ΣΗΜΕΊΩΣΗ:
•• Η αφύπνιση ενεργοποιείται αυτόματα από προεπιλογή.

ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΉ
Το Cat S31 διαθέτει αριθμομηχανή με βασική και προηγμένη λειτουργία.

ΆΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΉΣ
Πατήστε > Αριθμομηχανή
για να ανοίξετε την εφαρμογή.
•• Γυρίστε τη συσκευή σας σε οριζόντιο προσανατολισμό για να αποκτήσετε πρόσβαση στην προηγμένη λειτουργία αριθμομηχανής.
•• Βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη η αυτόματη περιστροφή (βλ.: Ρύθμιση της οθόνης).

ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΣΥΣΚΕΥΉΣ
Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της συσκευής σας, πατήστε

> Ρυθμίσεις

.

ΡΎΘΜΙΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑΣ ΚΑΙ ΏΡΑΣ
Την πρώτη φορά που ενεργοποιείτε τη συσκευή σας, υπάρχει μια επιλογή για την ενημέρωση της ημερομηνίας και της ώρας αυτόματα, βάσει της ώρας που
παρέχεται από το δίκτυό σας.
ΣΗΜΕΊΩΣΗ:
•• Δεν μπορείτε να ορίσετε την ημερομηνία, την ώρα και τη ζώνη ώρας με μη αυτόματο τρόπο, εάν χρησιμοποιείτε την αυτόματη επιλογή.
Για να ρυθμίσετε με μη αυτόματο τρόπο τις ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας, κάντε τα εξής:
1. Στην οθόνη Ρυθμίσεις, πατήστε Ημερομηνία και ώρα.
2. Ορίστε την Αυτόματη ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας ώστε να είναι απενεργοποιημένη.
3. Σύρετε το διακόπτη Αυτόματης ζώνης ώρας στα αριστερά
.
4. Πατήστε τον Ορισμό ημερομηνίας. Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε την ημερομηνία και πατήστε OK, όταν ολοκληρωθεί η ρύθμιση παραμέτρων.
5. Πατήστε τον Ορισμό ώρας. Στην οθόνη ρύθμισης της ώρας, πατήστε το πεδίο της ώρας ή των λεπτών και ρυθμίστε την ώρα. Πατήστε OK όταν ολοκληρώσετε
τη ρύθμιση.
6. Πατήστε την Επιλογή ζώνης ώρας και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη ζώνη ώρας από τη λίστα.
7. Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία Χρήσης 24-ωρης μορφής μεταξύ 24-ωρης μορφής και 12-ωρης μορφής.

ΕΞΑΤΟΜΊΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΟΘΌΝΗΣ
ΡΎΘΜΙΣΗ ΦΩΤΕΙΝΌΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΟΘΌΝΗΣ
1.
2.
3.

Στην οθόνη Ρυθμίσεων, πατήστε Οθόνη > Επίπεδο φωτεινότητας.
Σύρετε το ρυθμιστικό αριστερά για να γίνει πιο σκοτεινή η οθόνη ή δεξιά για να γίνει πιο φωτεινή.
Μόλις απομακρύνετε το δάχτυλό σας από το ρυθμιστικό, οι ρυθμίσεις σας αποθηκεύονται αυτόματα.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΉ ΦΩΤΕΙΝΌΤΗΤΑ
Για να προσαρμόσετε αυτόματα τη φωτεινότητα της οθόνης σας στον περιβάλλοντα φωτισμό, χρησιμοποιήσετε την Προσαρμοστική φωτεινότητα. Πατήστε >
Ρυθμίσεις
> Εμφάνιση και, στη συνέχεια, σύρετε το διακόπτη της Προσαρμοστικής φωτεινότητας προς τα δεξιά
. Μπορείτε να ρυθμίσετε το επίπεδο
φωτεινότητας, ενώ είναι ενεργοποιημένη η Προσαρμοστική φωτεινότητα.
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ΑΥΤΌΜΑΤΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΉ ΟΘΌΝΗΣ
Για να ενεργοποιήσετε την οθόνη σας ώστε να περιστρέφεται όταν γυρίζετε τη συσκευή σας από οριζόντιο σε κατακόρυφο προσανατολισμό, πατήστε Εμφάνιση
> Όταν συσκευή έχει περιστραφεί > Περιστροφή του περιεχομένου της οθόνης.

ΡΎΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΏΡΑΣ ΠΡΙΝ ΣΒΉΣΕΙ Η ΟΘΌΝΗ
Αν η συσκευή είναι αδρανής για ένα χρονικό διάστημα, η οθόνη απενεργοποιείται για εξοικονόμηση μπαταρίας. Μπορείτε να ορίσετε μεγαλύτερο ή μικρότερο
χρόνο αδράνειας, κάνοντας τα εξής:
1. Στην οθόνη Ρυθμίσεων, πατήστε Οθόνη > Αδράνεια.
2. Επιλέξτε τη διάρκεια που θέλετε η οθόνη σας να είναι αναμμένη προτού απενεργοποιηθεί.

ΧΡΉΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΧΡΉΣΗΣ ΜΕ ΓΆΝΤΙΑ
Μπορείτε να βελτιστοποιήσετε τη χωρητική οθόνη αφής για χρήση με γάντια. Η λειτουργία χρήσης με γάντια καθιστά την οθόνη πιο ευαίσθητη, ώστε
να ανταποκρίνεται στα αγγίγματα των χεριών σας με γάντια. Απενεργοποιήστε τη λειτουργία όταν δεν φοράτε γάντια για να αποφύγετε τυχαίες ενεργοποιήσεις.

ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΉΣΕΤΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΧΡΉΣΗΣ ΜΕ ΓΆΝΤΙΑ:
1.
2.

Στην οθόνη Ρυθμίσεων, πατήστε Οθόνη > Λειτουργία χρήσης με γάντια.
Σύρετε το διακόπτη της Λειτουργίας χρήσης με γάντια προς τα δεξιά
.

ΧΡΉΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΑΦΎΠΝΙΣΗΣ ΜΕ ΔΙΠΛΌ ΠΆΤΗΜΑ
Όταν η συσκευή σας είναι σε αφύπνιση, εκτός από το να χρησιμοποιήσετε το κουμπί ενεργοποίησης, μπορείτε να πατήσετε δύο φορές το κουμπί της Αρχικής οθόνης
για να επαναφέρετε την οθόνη.
1. Στην οθόνη Ρυθμίσεων, πατήστε Οθόνη > κουμπί Αρχικής οθόνης.
2. Σύρετε το διακόπτη προς τα δεξιά
για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

ΡΎΘΜΙΣΗ ΉΧΟΥ ΚΛΉΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΉΣ
ΕΝΕΡΓΟΠΟΊΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΣΊΓΑΣΗΣ
1.
2.

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Ενεργοποίησης.
Πατήστε
για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία σίγασης. Όλοι οι ήχοι, εκτός από τα πολυμέσα και το ξυπνητήρι, θα σιγαστούν.

ΡΎΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΈΝΤΑΣΗΣ ΉΧΟΥ ΚΛΉΣΗΣ
Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση ήχου κλήσης από την Αρχική οθόνη ή από οποιαδήποτε εφαρμογή (εκτός εάν βρίσκεστε σε κλήση ή αναπαράγεται μουσική
ή βίντεο). Πατήστε το πλήκτρο Αυξομείωσης της έντασης του ήχου για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου κλήσης στο επιθυμητό επίπεδο. Η ένταση του ήχου
κλήσης μπορεί επίσης να προσαρμοστεί από την οθόνη Ρυθμίσεις.
1.
2.

Στην οθόνη Ρυθμίσεων, πατήστε Ήχος.
Στην Ένταση ήχου κλήσης, σύρετε το ρυθμιστικό για να ρυθμίσετε το επίπεδο έντασης.

ΑΛΛΑΓΉ ΤΟΥ ΉΧΟΥ ΚΛΉΣΗΣ
1.
2.
3.
4.

Στην οθόνη Ρυθμίσεων, πατήστε Ήχος.
Πατήστε τον Ήχο κλήσης τηλεφώνου.
Επιλέξτε τον επιθυμητό ήχο κλήσης. Θα ακούσετε τον ήχο κλήσης, όταν τον επιλέξετε.
Πατήστε OK.

ΡΎΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΉΣ ΏΣΤΕ ΝΑ ΔΟΝΕΊΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΙΣΕΡΧΌΜΕΝΕΣ ΚΛΉΣΕΙΣ
Στην οθόνη Ρυθμίσεων, πατήστε τον Ήχο και σύρετε το διακόπτη Δόνηση και για κλήσεις προς τα δεξιά

.

ΣΗΜΕΊΩΣΗ:
•• Αυτό μπορεί επίσης να ενεργοποιηθεί από το πλήκτρο Αυξομείωσης έντασης.
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ΡΎΘΜΙΣΗ ΠΑΡΑΜΈΤΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΌΜΕΝΟΥ ΠΛΉΚΤΡΟΥ
Μπορείτε να αντιστοιχίσετε το Προγραμματιζόμενο πλήκτρο για να εκτελείτε διάφορες χρήσιμες λειτουργίες, σε ορισμένες περιπτώσεις, ενώ η οθόνη είναι
κλειδωμένη. Βλ. σελίδα 7.
1. Στην οθόνη Ρυθμίσεων, πατήστε το Προγραμματιζόμενο πλήκτρο.
2. Επιλέξτε μια διαθέσιμη λειτουργία για να αντιστοιχίσετε στο κλειδί:
•• Push To Talk: Σύρετε το διακόπτη λειτουργίας PTT προς τα δεξιά
.
3. Επιλέξτε τη μέθοδο πατήματος του κουμπιού:
•• Σύντομο πάτημα – πολλές επιλογές, συμπεριλαμβανομένης της έναρξης ενός προγράμματος περιήγησης στο Google, του φακού ή της διαχείρισης
εισερχομένων κλήσεων.
•• Παρατεταμένο πάτημα – πολλές επιλογές, συμπεριλαμβανομένης της συσκευής αφύπνισης, της εκκίνησης ενός προγράμματος περιήγησης αναζήτησης στο
Google, του φακού ή της διαχείρισης εισερχόμενων κλήσεων.

ΡΎΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΤΗΛΕΦΏΝΟΥ
ΕΝΕΡΓΟΠΟΊΗΣΗ ΠΕΡΙΑΓΩΓΉΣ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ
1.
2.

Στην οθόνη Ρυθμίσεων, πατήστε Περισσότερα > Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας.
Σύρετε το διακόπτη Περιαγωγής δεδομένων προς τα δεξιά
.

ΣΗΜΕΊΩΣΗ:
•• Να θυμάστε ότι η πρόσβαση σε υπηρεσίες δεδομένων ειδικά κατά την περιαγωγή μπορεί να επιφέρει σημαντικές πρόσθετες χρεώσεις. Ρωτήστε τον πάροχο
υπηρεσιών δικτύου για τις τιμές και τις χρεώσεις περιαγωγής δεδομένων.

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΊΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΊΑΣ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ
Στην οθόνη Ρυθμίσεων, πατήστε Χρήση δεδομένων και σύρετε το διακόπτη Δεδομένων κινητής τηλεφωνίας προς τα αριστερά

.

ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΣΥΣΚΕΥΉΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΉΣ ΜΕ ΚΛΕΊΔΩΜΑ ΟΘΌΝΗΣ
Για να είναι πιο ασφαλή τα δεδομένα στο Cat S31, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια μέθοδο κλειδώματος οθόνης.
Στην οθόνη Ρυθμίσεων, πατήστε Κλείδωμα οθόνης ή πατήστε Ασφάλεια > Κλείδωμα οθόνης.
1. Επιλέξτε μία από τις διαθέσιμες μεθόδους κλειδώματος οθόνης για να ξεκλειδώνετε τη συσκευή σας:
•• Σαρώστε: Σύρετε το εικονίδιο κλειδώματος για να ξεκλειδώσετε την οθόνη.
•• Μοτίβο: Σχεδιάστε το σωστό μοτίβο στην οθόνη για να την ξεκλειδώσετε.
•• PIN: Εισαγάγετε τον αριθμό PIN για να ξεκλειδώσετε την οθόνη.
•• Κωδικός πρόσβασης: Εισαγάγετε έναν κωδικό πρόσβασης για να ξεκλειδώσετε την οθόνη.
2. Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης για επιλέξετε τη μέθοδο κλειδώματος οθόνης που επιθυμείτε.

ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ
ΠΡΟΒΟΛΉ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΈΝΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ (APP)
1.
2.
••
••
••
••

Στην οθόνη Ρυθμίσεις, πατήστε Εφαρμογές.
Στη λίστα εφαρμογών, μπορείτε να κάνετε οτιδήποτε από τα ακόλουθα:
Πατήστε
για να ορίσετε τις ρυθμίσεις εφαρμογών.
Πατήστε > Εμφάνιση συστήματος, για να εμφανίσετε τις εφαρμογές συστήματος.
Πατήστε > Επαναφορά προτιμήσεων εφαρμογής > Επαναφορά εφαρμογών, για να επαναφέρετε τις προτιμήσεις εφαρμογών στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις
τους.
Πατήστε μια εφαρμογή για να δείτε απευθείας τις πληροφορίες της.

ΚΑΤΆΡΓΗΣΗ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΈΝΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ
1.
2.
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Στην οθόνη Ρυθμίσεις, πατήστε Εφαρμογές.
Πατήστε μια εφαρμογή και, στη συνέχεια, πατήστε Κατάργηση εγκατάστασης > OK, για να καταργήσετε την εφαρμογή από τη συσκευή σας.

ΣΗΜΕΊΩΣΗ:
•• Δεν μπορείτε να διαγράψετε τις προεγκατεστημένες εφαρμογές.

ΕΠΑΝΑΦΟΡΆ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΉΣ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΑΝΤΙΓΡΆΦΩΝ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΏΝ ΡΥΘΜΊΣΕΩΝ
Μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των προσωπικών σας ρυθμίσεων σε διακομιστές της Google με έναν λογαριασμό Google. Αν αντικαταστήσετε τη
συσκευή σας, οι ρυθμίσεις δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας θα μεταφερθούν στη νέα συσκευή την πρώτη φορά που συνδέεστε από έναν λογαριασμό Google.
1.
2.

Στην οθόνη Ρυθμίσεων, πατήστε Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά.
Πατήστε Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας για τα δεδομένα μου. Στη συνέχεια, σύρετε το διακόπτη Δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας για τα δεδομένα
σας προς τα δεξιά
.

ΕΠΑΝΑΦΟΡΆ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΏΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ
Εάν επαναφέρετε τα δεδομένα στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, η συσκευή σας θα επανέλθει στις ρυθμίσεις που έχουν ρυθμιστεί στο εργοστάσιο. Θα διαγραφούν
όλα τα προσωπικά σας δεδομένα από τον εσωτερικό χώρο αποθήκευσης, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών λογαριασμού, των ρυθμίσεων του συστήματος
και των εφαρμογών, καθώς και τυχόν εφαρμογών που έχετε λάβει. Η επαναφορά των ρυθμίσεων της συσκευής σας δεν διαγράφει τις αναβαθμίσεις λογισμικού του
συστήματος που έχετε κατεβάσει, ούτε και αρχεία από την κάρτα microSD, όπως αρχεία μουσικής ή φωτογραφίες.
1.
2.

Στην οθόνη Ρυθμίσεων, πατήστε Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά > Επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων.
Όταν σας ζητηθεί, πατήστε Επαναφορά τηλεφώνου και, στη συνέχεια, πατήστε Διαγραφή όλων. Η συσκευή σας θα επανέλθει στις αρχικές εργοστασιακές
ρυθμίσεις και, στη συνέχεια, μπορείτε να κάνετε επανεκκίνηση.

ΕΠΑΝΑΦΟΡΆ ΥΛΙΚΟΎ
Αυτή η συσκευή διαθέτει εσωτερική μπαταρία, συνεπώς δεν μπορεί να γίνει επαναφορά του υλικού αφαιρώντας απλώς την μπαταρία. Αν χρειαστεί να γίνει
επαναφορά μέσω υλικού, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα. Επισημαίνεται ότι ίσως χρειαστεί να επαναφέρετε το υλικό, εάν η συσκευή σας δεν φορτίζεται, όταν
είναι συνδεδεμένη σε πρίζα.
Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Αύξησης της έντασης του ήχου και το πλήκτρο Ενεργοποίησης, μέχρι να απενεργοποιηθεί η συσκευή σας. Μετά την επαναφορά
της συσκευή σας, θα γίνει αυτόματα επανεκκίνηση.

ΠΡΟΒΟΛΉ ΤΗΣ ΕΤΙΚΈΤΑΣ-Ε
Για να δείτε τις κανονιστικές πληροφορίες που αφορούν στην παρούσα συσκευή, κάντε τα εξής:
1. Από την Αρχική οθόνη, πατήστε > Ρυθμίσεις .
2. Στην οθόνη Ρυθμίσεων, πατήστε Πληροφορίες για το τηλέφωνο > Κανονιστικές
πληροφορίες.
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ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΆΞΕΙΣ
Αυτή η ενότητα περιέχει σημαντικές πληροφορίες που αφορούν στις οδηγίες λειτουργίας αυτής της συσκευής. Επίσης, περιέχει πληροφορίες για το πώς
θα χρησιμοποιήσετε με ασφάλεια αυτή τη συσκευή. Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις πληροφορίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

ΑΔΙΆΒΡΟΧΟ ΠΕΡΊΒΛΗΜΑ
Τα καλύμματα των υποδοχών USB και των ακουστικών πρέπει να τοποθετούνται σωστά, ώστε να διασφαλίζεται ότι η συσκευή είναι αδιάβροχη.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΈΣ ΣΥΣΚΕΥΈΣ
Απενεργοποιήστε τη συσκευή αν βρίσκεστε σε περιβάλλον, όπου απαγορεύεται η χρήση της συσκευής. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας αν θα μπορούσε
να προκαλέσει ζημιά ή παρεμβολές σε ηλεκτρονικές συσκευές.

ΙΑΤΡΙΚΈΣ ΣΥΣΚΕΥΈΣ
Ακολουθήστε τους κανονισμούς που ισχύουν σε νοσοκομεία και εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης. Μη χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή όταν απαγορεύεται.
Οι κατασκευαστές βηματοδοτών συνιστούν να τηρείται ελάχιστη απόσταση 15 εκ. ανάμεσα στη συσκευή και το βηματοδότη, ώστε να αποτρέπονται πιθανές
παρεμβολές στο βηματοδότη. Αν φοράτε βηματοδότη, κρατήστε τη συσκευή στην αντίθετη πλευρά του σώματος από εκείνη του βηματοδότη, όταν τη
χρησιμοποιείτε, και μην την τοποθετείτε στην μπροστινή σας τσέπη.

ΔΥΝΗΤΙΚΏΣ ΕΚΡΉΞΙΜΗ ΑΤΜΌΣΦΑΙΡΑ
Απενεργοποιείτε τη συσκευή σε περιοχές με δυνητικώς εκρήξιμη ατμόσφαιρα και συμμορφωθείτε με όλες τις σημάνσεις και τις οδηγίες. Χώροι με δυνητικώς
εκρήξιμη ατμόσφαιρα είναι οι χώροι όπου συνήθως σας δίνεται η οδηγία να σβήσετε τον κινητήρα του αυτοκινήτου. Η δημιουργία σπινθήρων σε αυτούς τους
χώρους μπορεί να προκαλέσει έκρηξη ή φωτιά, με αποτέλεσμα τραυματισμό ή ακόμα και θάνατο. Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή σε χώρους ανεφοδιασμού
καυσίμων, όπως είναι τα πρατήρια βενζίνης. Συμμορφωθείτε με τους περιορισμούς για τη χρήση ραδιοεξοπλισμού σε δεξαμενές, χώρους αποθήκευσης και
διανομής καυσίμων, καθώς και σε εργοστάσια χημικών. Επίσης, τηρείτε τους ισχύοντες περιορισμούς σε χώρους όπου διεξάγονται εργασίες ανατινάξεων. Πριν
χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας, ελέγξτε εάν βρίσκεστε κοντά σε χώρους με δυνητικώς εκρήξιμη ατμόσφαιρα, οι οποίοι συχνά, αλλά όχι πάντα, φέρουν σαφή
σήμανση. Τέτοιου είδους περιοχές μπορεί να είναι οι χώροι κάτω από το κατάστρωμα των πλοίων, εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών, και περιοχές
όπου ο αέρας περιέχει χημικά ή σωματίδια όπως σκόνη σιτηρών, σκόνη ή μεταλλικές σκόνες. Ρωτήστε τους κατασκευαστές οχημάτων που χρησιμοποιούν υγραέριο
(όπως προπάνιο ή βουτάνιο) αν αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια κοντά σε αυτά τα οχήματα.

ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΟΔΙΚΉ ΚΥΚΛΟΦΟΡΊΑ
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••

Όταν χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή, τηρείτε τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς. Επιπλέον, αν πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ενόσω οδηγείτε,
πρέπει να συμμορφώνεστε με τις παρακάτω οδηγίες:

••

Συγκεντρωθείτε στην οδήγηση. Η πρώτη σας ευθύνη είναι η ασφαλής οδήγηση.

••

Μη μιλάτε στη συσκευή σας ενόσω οδηγείτε. Χρησιμοποιείτε εξαρτήματα hands-free.

••

Για να πραγματοποιήσετε ή να απαντήσετε σε μια κλήση, σταθμεύστε πρώτα το όχημα στην άκρη του δρόμου και μετά χρησιμοποιήστε τη συσκευή.

••

Τα σήματα ραδιοσυχνοτήτων μπορεί να επηρεάζουν τα ηλεκτρονικά συστήματα του οχήματος. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε τον
κατασκευαστή του οχήματος.

••

Σε οχήματα Ι.Χ., μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω από τον αερόσακο ή στην περιοχή που ανοίγει ο αερόσακος.

••

Αν ανοίξει ο αερόσακος, η ισχυρή δύναμη σε συνδυασμό με τη συσκευή σας θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρή ζημία.

••

Αν ταξιδεύετε με αεροπλάνο, γυρίστε τη συσκευή σας σε λειτουργία πτήσης. Η χρήση ασύρματων συσκευών σε αεροσκάφος μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη
λειτουργία του αεροσκάφους και να προκαλέσει παρεμβολές στο ασύρματο δίκτυο τηλεφωνίας. Μπορεί επίσης να είναι παράνομη.

ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ
••

Μη χρησιμοποιείτε και μη φορτίζετε αυτήν τη συσκευή σε χώρους όπου υπάρχει σκόνη, υγρασία και ακαθαρσίες, ή σε χώρους με μαγνητικά πεδία. Ειδάλλως,
μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία στο κύκλωμα.

••

Η συσκευή πληροί τις προδιαγραφές περί ραδιοσυχνοτήτων (RF) όταν χρησιμοποιείται κοντά στο αυτί σας ή σε απόσταση 1,0 εκατοστού από το σώμα σας.
Βεβαιωθείτε ότι τα αξεσουάρ της συσκευής, όπως η θήκη ή η βάση της, δεν περιέχουν μεταλλικά υλικά. Κρατήστε τη συσκευή σε απόσταση 1,0 εκατοστού
από το σώμα σας, ώστε να πληροί την προαναφερόμενη απαίτηση.

••

Σε περίπτωση καταιγίδας με κεραυνούς, μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν φορτίζεται, ώστε να αποφευχθεί τυχόν κίνδυνος λόγω αστραπής.

••

Όταν βρίσκεστε σε κλήση, μην αγγίζετε την κεραία. Όταν αγγίζετε την κεραία, επηρεάζεται η ποιότητα της κλήσης και αυξάνεται η κατανάλωση ενέργειας.
Ως αποτέλεσμα, μειώνεται ο διαθέσιμος χρόνος ομιλίας και η αυτονομία της συσκευής.

••

Κατά τη χρήση της συσκευής, τηρείτε τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς και σεβαστείτε το ιδιωτικό απόρρητο και τα νόμιμα δικαιώματα των άλλων
ατόμων.

••

Φροντίστε ώστε η θερμοκρασία περιβάλλοντος να είναι μεταξύ –25 °C και 55 °C ενόσω η συσκευή φορτίζεται. Φροντίστε ώστε η θερμοκρασία περιβάλλοντος
να είναι μεταξύ –10 °C και 45 °C κατά τη χρήση της συσκευής με τροφοδοσία από την μπαταρία.

ΑΠΟΤΡΟΠΉ ΒΛΆΒΗΣ ΤΗΣ ΑΚΟΉΣ
Η χρήση της συσκευής σε υψηλή ένταση μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας. Για να μειώσετε τον κίνδυνο βλάβης της ακοής, χαμηλώστε την ένταση ήχου
της συσκευής σε ένα ασφαλές και άνετο επίπεδο.

ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΠΑΙΔΙΏΝ
Τηρείτε όλες τις προφυλάξεις που αφορούν στην ασφάλεια των παιδιών. Μην επιτρέπετε σε παιδιά να παίζουν με αυτήν τη συσκευή ή τα αξεσουάρ της, διότι
ενδέχεται να είναι επικίνδυνο, καθώς η συσκευή μπορεί να περιέχει εξαρτήματα που μπορούν να αποσπαστούν και να προκαλέσουν πνιγμό. Φροντίστε ώστε τόσο η
συσκευή όσο και τα αξεσουάρ της να βρίσκονται μακριά από μικρά παιδιά.

ΑΞΕΣΟΥΆΡ
Επιλέξτε μόνο μπαταρίες, φορτιστές και αξεσουάρ τα οποία έχουν εγκριθεί για χρήση με το συγκεκριμένο μοντέλο από τον κατασκευαστή της συσκευής. Η χρήση
άλλου τύπου μπαταρίας, φορτιστή ή αξεσουάρ μπορεί να ακυρώσει την εγγύηση της συσκευής, να παραβιάζει τους τοπικούς κανονισμούς ή την τοπική νομοθεσία,
και ενδέχεται να είναι επικίνδυνη. Επικοινωνήστε με τον επίσημο αντιπρόσωπο λιανικής για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα εγκεκριμένων μπαταριών,
φορτιστών και αξεσουάρ στην περιοχή.

ΜΠΑΤΑΡΊΑ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΉΣ
••

Αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα και τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται.

••

Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές πριν από την τελική φθορά της.

••

Χρησιμοποιήστε την παροχή εναλλασσόμενου ρεύματος που ορίζεται στις προδιαγραφές του φορτιστή. Η ακατάλληλη τάση ρεύματος μπορεί να προκαλέσει
φωτιά ή δυσλειτουργία του φορτιστή.

••

Αν παρουσιαστεί διαρροή του ηλεκτρολύτη της μπαταρίας, φροντίστε ώστε ο ηλεκτρολύτης να μην έρθει σε επαφή με το δέρμα ή τα μάτια. Εάν ο ηλεκτρολύτης
έρθει σε επαφή με το δέρμα σας ή με τα μάτια σας, ξεπλύνετε αμέσως με καθαρό νερό και επικοινωνήστε με έναν γιατρό.

••

Εάν παρατηρήσετε ότι η μπαταρία έχει παραμορφωθεί, έχει αλλάξει χρώμα ή θερμαίνεται υπερβολικά κατά τη φόρτιση, σταματήστε αμέσως να χρησιμοποιείτε
τη συσκευή. Ειδάλλως, μπορεί να προκληθεί διαρροή των υγρών της μπαταρίας, υπερθέρμανση, έκρηξη ή φωτιά.

••

Αν το καλώδιο τροφοδοσίας USB έχει φθαρεί (π.χ., εάν είναι εκτεθειμένοι ή έχουν κοπεί οι αγωγοί στο εσωτερικό του καλωδίου) ή εάν το βύσμα είναι χαλαρό,
σταματήστε αμέσως να χρησιμοποιείτε το καλώδιο. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία, βραχυκύκλωμα του φορτιστή ή φωτιά.

••

Μην πετάτε αυτήν τη συσκευή στη φωτιά, διότι υπάρχει κίνδυνος να εκραγεί. Οι μπαταρίες μπορεί επίσης να εκραγούν αν έχουν υποστεί ζημιά.
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••

Μην τροποποιείτε και μην ανακατασκευάζετε τη συσκευή, μην εισάγετε ξένα αντικείμενα μέσα στη συσκευή, μην τη βυθίζετε και μην την εκθέτετε σε νερό
ή άλλα υγρά, και μην την εκθέτετε σε φωτιά, έκρηξη ή άλλο κίνδυνο.

••

Αποφύγετε την πτώση της συσκευής. Εάν σας πέσει η συσκευή, ιδιαίτερα σε σκληρή επιφάνεια, και υποπτεύεστε ότι έχει υποστεί ζημιά, απευθυνθείτε
σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για έλεγχο. Η μη ορθή χρήση μπορεί να προκαλέσει φωτιά, έκρηξη ή άλλο κίνδυνο.

••

Απορρίψτε το ταχύτερο δυνατόν κάθε χρησιμοποιημένη συσκευή σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

••

Η συσκευή θα πρέπει να συνδέεται μόνο σε προϊόντα που φέρουν το λογότυπο USB-IF ή έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα συμμόρφωσης USB-IF.

••

Κατά τη φόρτιση, φροντίστε ο φορτιστής να είναι συνδεδεμένος σε μια πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από τη
συσκευή. Ο φορτιστής πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμος.

••

Το καλώδιο τροφοδοσίας USB θεωρείται ξεχωριστή συσκευή από τον προσαρμογέα φόρτισης.

••

Τάση εξόδου φορτιστή 5V 1.5A.

ΠΡΟΣΟΧΗ - ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΚΡΗΞΗΣ ΕΑΝ Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΑΠΟ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΤΥΠΟ. ΑΠΟΡΡΙΨΤΕ ΤΙΣ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΌΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ
••

Ο φορτιστής δεν είναι αδιάβροχος. Πρέπει να διατηρείται στεγνός. Προστατεύστε το φορτιστή από νερό ή υδρατμούς. Μην αγγίζετε το φορτιστή με βρεγμένα
χέρια. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί βραχυκύκλωμα, δυσλειτουργία της συσκευής, και ηλεκτροπληξία.

••

Μην τοποθετείτε τη συσκευή και το φορτιστή σε θέσεις όπου μπορεί να υποστούν ζημιά. Ειδάλλως, μπορεί να προκληθεί διαρροή των υγρών της μπαταρίας,
δυσλειτουργία της συσκευής, υπερθέρμανση, φωτιά ή έκρηξη.

••

Μην τοποθετείτε μαγνητικά μέσα αποθήκευσης, όπως μαγνητικές κάρτες και δισκέτες, κοντά στη συσκευή.

••

Η ακτινοβολία από τη συσκευή μπορεί να διαγράψει τις πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε αυτά.

••

Μην αφήνετε αυτή τη συσκευή και το φορτιστή σε χώρους με υπερβολικά υψηλή ή χαμηλή θερμοκρασία. Ειδάλλως, ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά
και μπορεί να προκληθεί φωτιά ή έκρηξη. Όταν η θερμοκρασία είναι χαμηλότερη από 0 °C, επηρεάζεται η απόδοση της μπαταρίας.

••

Μην τοποθετείτε αιχμηρά μεταλλικά αντικείμενα, όπως καρφίτσες, κοντά στο ακουστικό. Το ακουστικό ενδέχεται να προσελκύει αυτά τα αντικείμενα και να
σας τραυματίσουν.

••

Πριν από τον καθαρισμό ή τη συντήρηση αυτής της συσκευής, απενεργοποιήστε την και αποσυνδέστε το φορτιστή.

••

Μη χρησιμοποιείτε χημικά απορρυπαντικά, σκόνες ή άλλους χημικούς παράγοντες (όπως αλκοόλη και βενζίνη) για να καθαρίσετε τη συσκευή και το φορτιστή.
Ειδάλλως, μπορεί να προκληθεί βλάβη σε εξαρτήματα της συσκευής ή φωτιά. Μπορείτε να καθαρίσετε αυτήν τη συσκευή με ένα μαλακό, αντιστατικό πανί.

••

Μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή ή τα αξεσουάρ. Ειδάλλως, η εγγύηση της συσκευής και των αξεσουάρ είναι άκυρη και ο κατασκευαστής δεν είναι
υπεύθυνος να πληρώσει για τη βλάβη.

••

Αν η οθόνη της συσκευής σπάσει λόγω πρόσκρουσης σε σκληρό αντικείμενο, μην την ακουμπάτε και μην προσπαθήσετε να αφαιρέσετε το σπασμένο
κομμάτι. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, σταματήστε αμέσως να χρησιμοποιείτε τη συσκευή και επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

ΣΥΜΒΑΤΌΤΗΤΑ ΜΕ ΒΟΗΘΉΜΑΤΑ ΑΚΟΉΣ (HAC)
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΊ ΓΙΑ ΑΣΎΡΜΑΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΈΣ
Αυτή η συσκευή έχει υποβληθεί σε δοκιμές και έχει αξιολογηθεί για χρήση με βοηθήματα ακοής σε σχέση με ορισμένες από τις ασύρματες τεχνολογίες που
χρησιμοποιεί. Ωστόσο, μπορεί να υπάρχουν κάποιες νεότερες ασύρματες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται σε αυτήν τη συσκευή οι οποίες δεν έχουν δοκιμαστεί
ακόμη για χρήση με βοηθήματα ακοής. Είναι σημαντικό να δοκιμάσετε τις διάφορες δυνατότητες αυτής της συσκευής διεξοδικά και σε διαφορετικές τοποθεσίες,
χρησιμοποιώντας το βοήθημα ακοής ή το κοχλιακό εμφύτευμα, ώστε να διαπιστώσετε αν ακούτε θορύβους παρεμβολής. Απευθυνθείτε στον πάροχο υπηρεσιών
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που χρησιμοποιείτε ή στον κατασκευαστή αυτής της συσκευής για πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα του τηλεφώνου με βοηθήματα ακοής. Αν έχετε τυχόν
ερωτήσεις σχετικά με την πολιτική επιστροφών ή ανταλλαγής, απευθυνθείτε στον πάροχο υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε ή στο κατάστημα από το οποίο αγοράσατε
το τηλέφωνο.
••

Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών των ΗΠΑ (FCC) έχει θεσπίσει προδιαγραφές για τις ψηφιακές ασύρματες κινητές συσκευές, προκειμένου να
θεωρούνται συμβατές με βοηθήματα ακοής και άλλες συσκευές υποβοήθησης ακοής.

••

Η βιομηχανία ασύρματης τηλεφωνίας έχει αναπτύξει ένα σύστημα βαθμολόγησης για να βοηθήσει τους χρήστες συσκευών ακοής, ελέγχοντας τη συμβατότητα
των κινητών συσκευών με συσκευές ακρόασης.

••

Οι αξιολογήσεις αυτές δεν συνιστούν εγγύηση. Τα αποτελέσματα θα διαφέρουν ανάλογα με το βοήθημα ακοής και το βαθμό απώλειας ακοής του χρήστη.
Αν το βοήθημα ακοής ενός χρήστη είναι ευαίσθητο σε παρεμβολές, ενδέχεται να μην μπορεί να χρησιμοποιήσει ικανοποιητικά ένα τηλέφωνο ακόμα κι αν
έχει αξιολογηθεί για σχετική χρήση. Η δοκιμή της συσκευής με μια συσκευή ακρόασης είναι ο καλύτερος τρόπος για να εκτιμήσετε αν είναι κατάλληλο για τις
προσωπικές ανάγκες ενός χρήστη.

••

Η FCC έχει εφαρμόσει κανονισμούς HAC για ψηφιακά ασύρματα τηλέφωνα. Αυτοί οι κανόνες απαιτούν ορισμένες συσκευές να δοκιμαστούν και να
πιστοποιηθούν βάσει των προτύπων συμβατότητας των βοηθημάτων ακοής C63.19-201 του Αμερικανικού Εθνικού Ινστιτούτου Προτύπων (ANSI). Το
πρότυπο ANSI για τη συμβατότητα των βοηθημάτων ακοής περιλαμβάνει δύο τύπους χαρακτηρισμών:

••

Κατάταξη M: Τα τηλέφωνα με κατάταξη M3 ή M4 πληρούν τις απαιτήσεις της FCC και είναι πιθανότερο να δημιουργούν μικρότερες παρεμβολές σε βοηθήματα
ακοής σε σύγκριση με κινητές συσκευές χωρίς αυτήν τη σήμανση. Η κατάταξη M4 είναι η καλύτερη/υψηλότερη από τις δύο κατατάξεις.

••

Κατάταξη T: Τα τηλέφωνα με κατάταξη Τ3 ή Τ4 πληρούν τις απαιτήσεις της FCC και είναι πιθανότερο να λειτουργήσουν καλύτερα με ακουστικά βαρηκοΐας
τεχνολογίας Telecoil (με «διακόπτη Τ» ή «διακόπτη τηλεφώνου») σε σύγκριση με τηλέφωνα που δεν ανήκουν σε αυτή την κατάταξη. Η κατάταξη T4 είναι η
καλύτερη/υψηλότερη από τις δύο κατατάξεις. (Ας σημειωθεί ότι δεν διαθέτουν όλα τα βοηθήματα ακοής τεχνολογία telecoil.) Η συγκεκριμένη συσκευή έχει
δοκιμαστεί και αξιολογηθεί (FCC ID: ZL5S31) για συμβατότητα M3 και T4.

ΕΠΕΊΓΟΥΣΑ ΚΛΉΣΗ
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη συσκευή για κλήσεις έκτακτης ανάγκης στην περιοχή κάλυψης. Ωστόσο, η σύνδεση δεν μπορεί να είναι εγγυημένη σε όλες
τις συνθήκες. Δεν πρέπει να βασίζεστε αποκλειστικά στη συσκευή για σημαντικές επικοινωνίες.

ΔΉΛΩΣΗ FCC
••

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με την ενότητα 15 των Κανονισμών της FCC. Η λειτουργία της επιτρέπεται εφόσον ικανοποιούνται οι ακόλουθες δύο
προϋποθέσεις: (1) Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να προκαλεί επιζήμιες παρεμβολές και (2) αυτή η συσκευή θα πρέπει να δέχεται κάθε ληφθείσα παρεμβολή,
συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

••

Η κεραία (ή οι κεραίες) που χρησιμοποιούνται για αυτό τον πομπό δεν πρέπει να βρίσκονται στον ίδιο χώρο ή να λειτουργούν μαζί με καμία άλλη κεραία
ή πομπό.

ΣΗΜΕΊΩΣΗ:
•• Η δυνατότητα επιλογής κωδικού χώρας αφορά μόνο τα μοντέλα που διατίθενται εκτός ΗΠΑ και δεν είναι διαθέσιμη για κανένα μοντέλο που κυκλοφορεί στην
αγορά των ΗΠΑ. Σύμφωνα με τους κανονισμούς της FCC, όλα τα προϊόντα WiFi που κυκλοφορούν στις ΗΠΑ πρέπει να λειτουργούν αποκλειστικά σε κανάλια
WiFi των ΗΠΑ.
•• Αυτή η συσκευή έχει υποβληθεί σε δοκιμές και διαπιστώθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια που έχουν θεσπιστεί για ψηφιακές συσκευές κλάσης Β, σύμφωνα
με την ενότητα 15 των κανονισμών της FCC. Τα όρια αυτά έχουν θεσπιστεί ώστε να παρέχουν ικανοποιητική προστασία από επιζήμιες παρεμβολές σε οικιακή
εγκατάσταση. Αυτός ο εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμπει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, αν δεν είναι εγκατεστημένος και δεν
χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιζήμιες παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι δεν
θα προκληθούν παρεμβολές κατά τη διάρκεια μιας εγκατάστασης. Αν ο παρών εξοπλισμός προκαλέσει επιζήμια παρεμβολή στην ραδιοφωνική ή τηλεοπτική
λήψη, η οποία μπορεί να διαπιστωθεί με ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του εξοπλισμό, σας προτείνουμε να προσπαθήσετε να διορθώσετε τις παρεμβολές
κάνοντας ένα από τα εξής:
•• Αλλάζοντας τον προσανατολισμό ή μετακινώντας την κεραία λήψης.
•• Αυξάνοντας την απόσταση ανάμεσα στον εξοπλισμό και το δέκτη.
•• Συνδέοντας τον εξοπλισμό σε διαφορετική πρίζα ή σε διαφορετικό κύκλωμα από αυτά που είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
•• Επικοινωνώντας με τον αντιπρόσωπο ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης για βοήθεια.
•• Αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από τον υπεύθυνο για τη συμμόρφωση ενδέχεται να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη
να χρησιμοποιεί τον εξοπλισμό.
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ΔΉΛΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΊΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΊΑΣ ΤΟΥ ΚΑΝΑΔΆ
(INDUSTRY CANADA)
Η παρούσα συσκευή συμμορφώνεται με τα πρότυπα RSS χωρίς υποχρέωση αδείας του Υπουργείου Βιομηχανίας του Καναδά. Η λειτουργία της επιτρέπεται εφόσον
ικανοποιούνται οι ακόλουθες δύο προϋποθέσεις:
1. η συσκευή δεν πρέπει να προκαλεί παρεμβολές και
2. η συσκευή θα πρέπει να δέχεται κάθε παρεμβολή, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία της
συσκευής.
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.
•• Αυτή η ψηφιακή συσκευή κλάσης B συμμορφώνεται με το καναδικό πρότυπο ICES-003; CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).
••

Η συσκευή μπορεί να διακόψει αυτόματα τη μετάδοση, σε περίπτωση απουσίας πληροφοριών προς μετάδοση ή λειτουργικής βλάβης. Σημειώστε ότι αυτό
δεν έχει ως σκοπό να παρεμποδίσει τη μετάδοση πληροφοριών ελέγχου ή σήμανσης, ή τη χρήση επαναλαμβανόμενων κωδικών όπου απαιτείται από την
τεχνολογία.

ΔΉΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΚΘΕΣΗ ΣΕ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΊΑ:
Το προϊόν συμμορφώνεται με τα όρια έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες για φορητές συσκευές που έχει ορίσει η καναδική κυβέρνηση για μη ελεγχόμενο περιβάλλον, και
είναι ασφαλές για την προβλεπόμενη λειτουργία, όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο. Μπορείτε να μειώσετε περισσότερο την έκθεση στις ραδιοσυχνότητες,
εάν κρατάτε το προϊόν όσο το δυνατόν πιο μακριά από το σώμα σας ή εάν ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να εκπέμπει σε χαμηλότερη ισχύ εξόδου, εφόσον υπάρχει
διαθέσιμη σχετική λειτουργία.
Για χρήση πάνω στο σώμα, αυτή η συσκευή έχει υποβληθεί σε δοκιμές και πληροί τις κατευθυντήριες οδηγίες IC σχετικά με την έκθεση σε RF για χρήση με
αξεσουάρ που δεν περιέχουν μεταλλικά υλικά και με το ακουστικό σε απόσταση 1 εκατοστού τουλάχιστον από το σώμα. Η χρήση άλλων αξεσουάρ ενδέχεται να μην
διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις κατευθυντήριες οδηγίες της IC σχετικά με την έκθεση σε RF.

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.

••

Αυτή η συσκευή και η κεραία (ή οι κεραίες) της δεν πρέπει να βρίσκονται στον ίδιο χώρο ή να λειτουργούν μαζί με καμία άλλη κεραία ή πομπό, εκτός από
τα δοκιμασμένα ενσωματωμένα ραδιόφωνα. Η δυνατότητα επιλογής κωδικού χώρας είναι απενεργοποιημένη για προϊόντα που κυκλοφορούν στις ΗΠΑ /
τον Καναδά.

••

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.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΚΘΕΣΗ ΣΕ
ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΌΤΗΤΕΣ (SAR)
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••

Το Cat S31 ανταποκρίνεται στις κρατικές απαιτήσεις που αφορούν την έκθεση σε ραδιοκύματα.

••

Η συσκευή έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια εκπομπής για έκθεση σε ραδιοσυχνότητες (RF) που έχει ορίσει η Ομοσπονδιακή
Επιτροπή Επικοινωνιών των ΗΠΑ (FCC).

••

Για χρήση πάνω στο σώμα, η συσκευή έχει υποβληθεί σε δοκιμές και πληροί τις κατευθυντήριες οδηγίες της FCC σχετικά με την έκθεση σε RF για χρήση με
αξεσουάρ που δεν περιέχουν μεταλλικά υλικά και με το ακουστικό σε απόσταση 1 εκατοστού τουλάχιστον από το σώμα. Η χρήση άλλων αξεσουάρ ενδέχεται
να μην διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις κατευθυντήριες οδηγίες της FCC σχετικά με την έκθεση σε RF.

••

Το όριο SAR που ορίζει η FCC είναι 1,6 W/kg.

Οι υψηλότερες αναφερόμενες τιμές SAR σύμφωνα με τους κανονισμούς της FCC για το τηλέφωνο δίνονται παρακάτω:
US SKU (FCC ID: ZL5S31):
Τιμή SAR για το κεφάλι: 1,14 W/κ., σώμα SAR: 1,19 W/κ., Ασύρματος δρομολογητής SAR: 1,19 W/κ.
APAC SKU (FCC ID: ZL5S31A):
Τιμή SAR για το κεφάλι: 1,04 W/κ., σώμα SAR: 1,19 W/κ., Ασύρματος δρομολογητής SAR: 1,19 W/κ.

Για να μειώσετε το επίπεδο έκθεσης σε ακτινοβολία, κάντε τα εξής:
•• Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε συνθήκες καλής λήψης.
•• Χρησιμοποιείτε εξαρτήματα hands-free.
•• Για τις έγκυες γυναίκες, παρακαλώ κρατήστε το κινητό μακριά από το στομάχι.
•• Χρησιμοποιήστε το κινητό τηλέφωνο μακριά από τα γεννητικά όργανα.

ΑΠΟΤΡΟΠΉ ΒΛΆΒΗΣ ΤΗΣ ΑΚΟΉΣ
Για να αποφύγετε ενδεχόμενη βλάβη της ακοής σας, μην ακούτε σε υψηλή ένταση για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.

ΣΥΜΜΌΡΦΩΣΗ SAR ΚΑΤΆ CE
Αυτή η συσκευή πληροί τις απαιτήσεις της ΕΕ (1999/519/EC) που αφορούν στον περιορισμό της έκθεσης του γενικού πληθυσμού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία για
λόγους προστασίας της υγείας.
Τα όρια αυτά αποτελούν μέρος ευρύτερων συστάσεων για την προστασία του γενικού πληθυσμού. Οι συστάσεις αυτές έχουν συνταχθεί και ελεγχθεί από ανεξάρτητους
επιστημονικούς οργανισμούς, μέσω τακτικής και ενδελεχούς αξιολόγησης βάσει επιστημονικών μελετών. Η μονάδα μέτρησης για το συνιστώμενο όριο για κινητές
συσκευές που έχει ορίσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι ο «ειδικός ρυθμός απορρόφησης» (SAR) και το όριο SAR είναι 2,0 W/κ. κατά μέσο όρο ανά 10 γραμμάρια
ιστού. Πληροί τις απαιτήσεις της Διεθνούς Επιτροπής Προστασίας από τη Μη-Ιονίζουσα Ακτινοβολία (ICNIRP).
Για χρήση πάνω στο σώμα, αυτή η συσκευή έχει υποβληθεί σε δοκιμές και πληροί τις κατευθυντήριες οδηγίες της ICNIRP που αφορούν την έκθεση σε ακτινοβολία,
καθώς και το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 62209-2, για χρήση με αξεσουάρ εγκεκριμένα για τη συσκευή. Η χρήση άλλων αξεσουάρ που περιέχουν μεταλλικά υλικά
ενδέχεται να μη διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις κατευθυντήριες οδηγίες της ICNIRP που αφορούν σε έκθεση σε ακτινοβολία.
Η τιμή SAR μετριέται με τη συσκευή σε απόσταση 5 χιλ. από το σώμα, ενόσω η συσκευή εκπέμπει στο υψηλότερο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος εξόδου σε όλες τις
ζώνες συχνοτήτων της συσκευής.
Οι υψηλότερες αναφερόμενες τιμές SAR σύμφωνα με τους κανονισμούς CE για το τηλέφωνο δίνονται παρακάτω:
EU SKU
Τιμή SAR για το κεφάλι: 0,657 W/κ., σώμα SAR: 1,370 W/κ.
APAC SKU
Τιμή SAR για το κεφάλι: 0,670 W/κ., σώμα SAR: 1,480 W/κ.
Για τη μείωση της έκθεση σε ενέργεια RF, να χρησιμοποιείτε αξεσουάρ hands-free ή κάτι άλλο παρόμοιο, για να διατηρείτε αυτήν τη συσκευή μακριά από το
κεφάλι και το σώμα σας. Να κρατάτε τη συσκευή σε απόσταση τουλάχιστον 5 χιλ. από το σώμα σας, ώστε να διασφαλίζετε ότι τα επίπεδα έκθεσης παραμένουν
έως τα δοκιμασμένα επίπεδα. Επιλέξτε κλιπ ζώνης, θήκες ή άλλα παρόμοια αξεσουάρ για το σώμα, που δεν περιέχουν μεταλλικά στοιχεία για την υποστήριξη της
λειτουργίας με αυτόν τον τρόπο. Οι θήκες με μεταλλικά μέρη μπορεί να αλλοιώσουν την απόδοση της συσκευής, περιλαμβανομένης της συμμόρφωσης με τις
οδηγίες έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες με τρόπο που δεν έχει δοκιμαστεί ή πιστοποιηθεί. Επομένως, πρέπει να αποφεύγεται η χρήση των εν λόγω αξεσουάρ.
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΌΡΡΙΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΚΎΚΛΩΣΗ
Αυτό το σύμβολο πάνω στη συσκευή (και στις μπαταρίες που περιλαμβάνει) υποδεικνύει ότι δεν πρέπει να απορρίπτεται ως κοινό οικιακό απόρριμμα.
Μην απορρίπτετε τη συσκευή ούτε τις μπαταρίες μαζί με τα αταξινόμητα αστικά απορρίμματα. Η συσκευή (και οι μπαταρίες) πρέπει να παραδίδονται
σε πιστοποιημένο σημείο συλλογής στο τέλος της διάρκειας ζωής τους για ανακύκλωση ή κατάλληλη απόρριψη.
Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση της συσκευής ή των μπαταριών, επικοινωνήστε με τις κατά τόπους δημοτικές υπηρεσίες, την υπηρεσία
αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα απ' όπου αγοράσατε τη συσκευή.
Η απόρριψη της συσκευής υπόκειται στην οδηγία για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο λόγος διαχωρισμού
των ΑΗΗΕ και των μπαταριών από άλλα απορρίμματα είναι η ελαχιστοποίηση των πιθανών περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία από τις επικίνδυνες
ουσίες που μπορεί να είναι παρούσες.

ΜΕΊΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΊΝΔΥΝΩΝ ΟΥΣΙΏΝ
Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τον Κανονισμό της Ε.Ε. για την καταγραφή, εκτίμηση, έγκριση και τον περιορισμό των χημικών (REACH) (κανονισμός υπ' αρ.
1907/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου) και με την οδηγία της Ε.Ε. για τον περιορισμό των επικίνδυνων ουσιών (RoHS)
(οδηγία 2011/65/EΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμμόρφωση της συσκευής
με τον κανονισμό REACH, επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.catphones.com/certification. Συνιστάται να επισκέπτεστε τακτικά τον ιστότοπο για ενημερωμένες
πληροφορίες.

ΣΥΜΜΌΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΈΣ ΔΙΑΤΆΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ
Με τον παρόν, ο κατασκευαστής δηλώνει ότι η συγκεκριμένη συσκευή συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας
2014/53/EΕ. Για τη δήλωση συμμόρφωσης, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:
www.catphones.com/support/S31- smartphone.
ΣΗΜΕΊΩΣΗ:
•• Τηρείτε τους εθνικούς τοπικούς κανονισμούς που ισχύουν στην περιοχή όπου πρόκειται να χρησιμοποιηθεί η συσκευή. Μπορεί να ισχύει περιορισμός στη
χρήση αυτής της συσκευής σε ορισμένα ή όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EΕ).
ΣΗΜΕΊΩΣΗ:
•• Η συγκεκριμένη συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ.

ΕΕ: ΦΆΣΜΑ ΚΑΙ ΙΣΧΎΣ				
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APAC: ΦΆΣΜΑ ΚΑΙ ΙΣΧΎΣ

ΦΆΣΜΑ

ΑΓΏΓΙΜΗ ΙΣΧΎΣ (dBm)

ΦΆΣΜΑ

ΑΓΏΓΙΜΗ ΙΣΧΎΣ (dBm)

GSM 900

32.8

GSM 900

32.78

GSM 1800

29.75

GSM 1800

29.94

WCDMA Β1

23.8

WCDMA B1

23.83

WCDMA B5

23.92

WCDMA B8

23.58

WCDMA Β8

23.78

FDD-LTE Β1

22.79

FDD-LTE Β1

22.72

FDD-LTE Β3

23.96

FDD-LTE Β3

23.75

FDD-LTE B7

22.3

FDD-LTE B5

23.69

FDD-LTE B8

23.83

FDD-LTE B7

22.31

FDD-LTE B28

23.49

FDD-LTE B8

23.86

BT/EDR

11.2

FDD-LTE B20

23.91

BLE

1

BT/EDR

11.2

WLAN 2.4G

15.7

BLE

1.4

WLAN 2.4G

14.9

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ S31
ΣΤΟΙΧΕΊΟ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ

Λειτουργικό σύστημα

Android™ 7.0 Nougat

Επεξεργαστής

Τετραπύρηνος Qualcomm MSM8909

Μνήμη

16 GB ROM
2 GB RAM
(Επεκτάσιμη μέσω κάρτας microSD™)
Ζώνες συχνοτήτων 4G:
Έκδοση για την ΕΕ:
1, 2, 3, 5, 7, 8, 20;
Έκδοση APAC:
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 28;
Έκδοση για τις ΗΠΑ:
2, 3, 4, 5, 7, 12, 17

Δίκτυο κινητής τηλεφωνίας

Ζώνες συχνοτήτων 3G:
Έκδοση για την ΕΕ:
B1 (2100), 2 (1900), 5 (850), 8 (900)
Έκδοση για τις ΗΠΑ / Ασιατικές Χώρες του Ειρηνικού και την Ωκεανία (APAC):
B1 (2100), 2 (1900), 4 (AWS), 5 (850), 8 (900)
Ζώνες συχνοτήτων 2G:
GSM/GPRS/EDGE Quad-Band 850/900/1800/1900

Οθόνη

4,7” HD 720, λειτουργία με βρεγμένα χέρια/γάντι*, Εξαιρετικά φωτεινή οθόνη

Κάμερα

Πίσω κάμερα 8 MP, μπροστινή κάμερα 2 MP
Με φλας LED, αυτόματη εστίαση με PDAF

Αισθητήρας

Αισθητήρας εγγύτητας, αισθητήρας φωτισμού περιβάλλοντος, επιταχυνσιόμετρο, τοποθεσία E-compass

Συνδεσιμότητα

Υποδοχή βύσματος ήχου: 3,5 mm
Bluetooth®: 4.1
Wi-Fi®: 802.11 b/g/n (2,4 GHz)
USB: micro-USB 2.0, USB-OTG
Τύπος SIM: Προαιρετική διπλή nano SIM
GPS: GLONASS, GPS, aGPS, Beidou (ανάλογα με την παραλλαγή)

Μπαταρία

Ισχυρή μπαταρία 4.000 mAh

Άλλα

Βαθμός στεγανότητας: IP68
Δοκιμή πτώσης: 1,8 μ.
Εφαρμογές: AVG, Office Suite, File Commander, App Tool Box

Διαστάσεις

146 x 74 x 13 χιλ.

Βάρος

200 γρ.

* Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
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ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΉΣ:
Επωνυμία: 					Bullitt Mobile Limited
Διεύθυνση: 					
One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, England RG1 1AR

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΌΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ:
Μοντέλο: 					S31
Αντικείμενο Δήλωσης:				Ανθεκτικό smartphone
Έκδοση λογισμικού: 				
LTE_D0201121.1_S31; LTE_S0201121.1_S31
Παρεχόμενα αξεσουάρ και εξαρτήματα: 			
Προσαρμογέας, καλώδιο USB, ακουστικό
Εμείς, η Bullitt Mobile Limited, δηλώνουμε, υπό δική μας ευθύνη, ότι το προϊόν που περιγράφεται παραπάνω συμμορφώνεται με τους νόμους εναρμόνισης με την
Ευρωπαϊκή Ένωση:

ΟΔΗΓΊΑ RE (2014/53/ΕΕ), ΟΔΗΓΊΑ ROHS (2011/65/ΕΕ)
Τα ακόλουθα εναρμονισμένα πρότυπα ή/και άλλα σχετικά πρότυπα έχουν εφαρμοστεί:

1. ΥΓΕΊΑ ΚΑΙ ΑΣΦΆΛΕΙΑ [ΆΡΘΡΟ 3.1(Α) ΤΗΣ ΟΔΗΓΊΑΣ RE]
••
••
••
••
••

EN 62311:2008
EN 50360:2001/A1:2012, EN 62209-1:2006
EN 50566:2013/AC:2014, EN 62209-2:2010
EN 60950-1:2006/A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
EN 50332-1:2013, EN 50332-2:2013

2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΉ ΣΥΜΒΑΤΌΤΗΤΑ [ΆΡΘΡΟ 3.1 (Β) ΤΗΣ ΟΔΗΓΊΑΣ RE]
••
••
••
••

EN 301 489-1 V2.1.1, Τελικό σχέδιο EN 301 489-3 V2.1.1
EN 301 489-17 V3.1.1, Προσχέδιο EN 301 489-19 V2.1.0, Προσχέδιο EN 301 489-52 V1.1.0
EN 55032:2015/AC:2016 Κλάσης B, EN55024:2010/A1:2015
EN 61000-3-2:2014 Κλάσης Α, EN 61000-3-3:2013

3. ΧΡΉΣΗ ΦΆΣΜΑΤΟΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΉΤΩΝ (ΆΡΘΡΟ 3.2 ΤΗΣ ΟΔΗΓΊΑΣ RE)
••
••
••
••

EN 301 511 V12.5.1
EN 301 908-1 V11.1.1, EN 301 908-2 V11.1.1, EN 301 908-13 V11.1.1
EN 300 328 V2.1.1
EN 303 413 V1.1.1, Τελικό σχέδιο EN 303 345 V1.1.7

4. ΟδΗΓΊΑ ROHS (2011/65/ΕΕ)
•

EN 50581:2012

Αυτός ο φορέας κοινοποίησης (Όνομα: CETECOM GmbH, Αναγνωριστικό: 0680) διεξήγαγε την αξιολόγηση συμμόρφωσης, σύμφωνα με το Παράρτημα
III της Οδηγίας RE και εξέδωσε το πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ (αρ. αναφοράς: M17-0320-01-TEC).
Υπογραφή για λογαριασμό και εκ μέρους της: Bullitt Mobile Limited
Τοποθεσία: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, England RG1 1AR, Ημερομηνία: 28 Σεπτεμβρίου 2017
Όνομα: Wayne Huang, Ιδιότητα: Διευθυντής ODM,

Υπογραφή:
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© 2017 Caterpillar. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Τα CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, τα αντίστοιχα λογότυπά τους, το «Caterpillar Yellow»,
το εμπορικό σήμα «Power Edge», καθώς και η εταιρική ταυτότητα και η ταυτότητα προϊόντος που χρησιμοποιούνται στο παρόν, είναι εμπορικά σήματα
της Caterpillar και απαγορεύεται η χρήση τους χωρίς άδεια.
Η Bullitt Mobile Ltd είναι δικαιοδόχος της Caterpillar Inc.

