
ПАМЕТЕН ТЕЛЕФОН Cat® S31 
Упатство за корисникот



2

• Ве молиме, внимателно прочитајте го ова упатство и препорачаните безбедносни мерки за да обезбедите 
правилна употреба на овој уред.

• И покрај неговата издржливост, избегнувајте удирање, фрлање, кршење, дупчење или виткање на уредот.

• Ако се користи во солена вода, по користењето исплакнете го уредот за да избегнете корозија поради солта.

• Не обидувајте се да го расклопите уредот или неговите додатоци. Само квалификуван персонал може да го 
сервисира или поправа.

• Не вклучувајте го уредот во околности кога е забранета употребата на мобилни телефони или во ситуација во 
која уредот може да предизвика пречки или опасност.

• Не користете го уредот додека возите.

• Исклучувајте го уредот во близина на медицински апарати и следете ги правилата или прописите за употреба 
на мобилни телефони во болниците и здравствените установи.

• Исклучувајте го уредот или активирајте го авионскиот режим кога сте во авион, бидејќи може да предизвика 
пречки во контролната опрема на леталото.

• Исклучувајте го уредот во близина на електронски уреди со голема прецизност, бидејќи тој може да влијае на 
нивните перформанси.

• Не ставајте го уредот или неговите додатоци во садови со силно електромагнетно поле.

• Не ставајте магнетни медиуми за складирање во близина на уредот. Зрачењето од уредот може да ги избрише 
информациите зачувани на нив.

• Не користете го уредот во средина со запалив гас, како што е бензинска пумпа или не ставајте го уредот на 
место со висока температура.

• Држете го уредот и неговите додатоци подалеку од мали деца.

• Не дозволувајте децата да го користат уредот без надзор.

• Користете само одобрени батерии и полначи за да избегнете ризик од експлозија.

• Придржувајте се до законите или прописите за употреба на безжични уреди. Почитувајте ја приватноста и 
законските права на другите кога користите безжичен уред.

• За пациенти со медицински имплант (срце, зглобови и сл.), држете го уредот оддалечен 15 cm од имплантот, а 
за време на телефонски повик држете го уредот на спротивната страна од имплантот.

• Строго следете ги соодветните упатства наведени во ова Упатство додека го користите USB-кабелот за 
напојување, во спротивно тој може да го оштети уредот или компјутерот.

ПРЕД ПРВОТО КОРИСТЕЊЕ ПРОЧИТАЈТЕ 
ГИ МЕРКИТЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ
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ПРАВНА ПОУКА
© 2017 Caterpillar. Сите права се задржани. CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, нивните соодветни 
логоа, „Caterpillar Yellow“, трговскиот изглед „Power Edge“, како и корпоративниот и производниот идентитет 
користен овде, се трговски марки на Caterpillar и не можат да се користат без дозвола.
Bullitt Mobile Ltd поседува лиценца од Caterpillar Inc.

Трговските марки на Bullitt Mobile Ltd и на трети страни се сопственост на нивните соодветни сопственици.

Ниту еден дел од овој документ не смее да се репродуцира или пренесува во каква било форма или на кој 
било начин без претходна писмена согласност од Caterpillar Inc.

Производот опишан во ова упатство може да вклучува софтвер заштитен со авторски права и можни 
даватели на лиценца. Клиентите не смеат на никаков начин да го репродуцираат, дистрибуираат, 
модифицираат, декомпилираат, расклопуваат, дешифрираат, екстрахираат, да вршат реверзен инженеринг, 
даваат под наем, доделуваат или да го даваат под лиценца наведениот софтвер или хардвер, освен ако 
таквите ограничувања се забранети со важечките закони или таквите постапки се одобрени од соодветните 
носители на авторски права со лиценца.

Марката и логоата со зборот Bluetooth® се регистрирани трговски марки во сопственост на Bluetooth SIG, Inc. 
и секоја употреба на тие марки од страна на Bullitt Group е со лиценца. Сите други трговски марки и трговски 
имиња од трети страни се оние на нивните соодветни сопственици.

Wi-Fi® е регистрирана трговска марка на Wi-Fi Alliance®.

ИЗВЕСТУВАЊЕ
Некои одлики на производот и неговите додатоци опишани овде се потпираат на инсталираниот софтвер, 
капацитетите и поставките на локалната мрежа и може да не бидат активирани или да бидат ограничени 
од операторите на локалната мрежна или давателите на мрежни услуги. Затоа, описите во овој прирачник 
може да не одговараат точно на купениот производ или неговите додатоци.

Производителот го задржува правото да менува или модифицира кои било информации или спецификации 
содржани во овој прирачник без претходно известување или обврска.

Производителот не е одговорен за легитимноста и квалитетот на кои било производи што ги поставувате 
или преземате преку овој уред, вклучувајќи текст, слики, музика, филмови и невграден софтвер со заштита 
на авторските права. Вие сте одговорен/одговорна за сите последици што произлегуваат од инсталирањето 
или користењето на овие производи на овој уред.

БЕЗ ГАРАНЦИЈА
Содржината на овој прирачник е дадена „таква каква што е“. Освен како што се бара според важечките 
закони, не се даваат никакви гаранции од каков било вид, било експлицитни или имплицитни вклучувајќи, но 
не ограничувајќи се на имплицитните гаранции за можност за тргување и соодветност за одредена намена, 
во однос на точноста, веродостојноста или содржината на овој прирачник.

До максималниот степен дозволен со применливиот закон, производителот во никој случај нема да биде 
одговорен за каква било посебна, случајна, индиректна или последователна штета; или за изгубен профит, 
бизнис, приходи, податоци, гудвил или очекувани заштеди.

ПРОПИСИ ЗА УВОЗ И ИЗВОЗ
Клиентите треба да ги почитуваат сите важечки закони и прописи за извоз или увоз. Клиентите мора да ги 
добијат сите потребни државни дозволи и лиценци за извоз, реекспорт или увоз на производот споменат во 
овој прирачник, вклучувајќи ги и софтверските и техничките податоци.
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ДОБРЕ ДОЈДОВТЕ КАЈ ПАМЕТНИОТ 
ТЕЛЕФОН CAT® S31

Вистински издржливиот паметен телефон со ултра-цврсти одлики и батерија која трае подолго. Направен да се 
справува со екстремните услови со кои се соочувате секој ден кога работите и кога се забавувате. Испуштете го, 
потопете го или заборавете да го наполните - Cat S31 нема да Ве изневери.

Вашиот паметен телефон не само што е сертифициран по највисокиот индустриски стандард за издржливост, 
отпорен на вода и прашина според MIL SPEC 810G и IP68, туку исто така може да се пофали со можности кои ги 
надминуваат овие тестови. Отпорен на пад на бетон од импресивна висина од најмногу 1,8 метри, доволно цврст за 
да се справи со термички шокови и солен спреј, водоотпорен до 35 минути на длабочина до 1,2 метри. Cat S31 ќе 
остане поврзан, без оглед на предизвиците со кои ќе се соочи. 

Cat S31 е практичен паметен телефон, полн со оригинални корисни функции, така што можете да го сработите 
максимумот во текот на денот. Неговата батерија со висок капацитет и проширливо складирање до 128 GB 
гарантираат дека секојдневното работење нема да биде компромитирано. На неговиот голем и осветлен HD дисплеј 
од 4,7 инчи кој е отпорен на гребење, може да се чита на директна сончева светлина и може да се користи дури и 
кога мокро или кога имате ракавици. Плус, неговиот дизајн кој овозможува лесно држење има и повеќефункционално 
програмабилно копче - корисно за Притисни да зборуваш (PTT) или за лесно вклучување на светилката или камерата.

ИЗДРЖЛИВИ КАРАКТЕРИСТИКИ
ИСПУШТАЊЕ НА УРЕДОТ:

• Можете: Да го користите уредот до висина од најмногу 1,8 метри - отпорен е на пад од оваа висина.

• Немојте: Да го фрлате уредот со сила од повисоко од 1,8 метри. Уредот е издржлив, но не е неуништлив.

ВОДООТПОРНОСТ:

• Можете: Да го користете уредот во влажни и мокри услови - екранот од 4,7 инчи со повеќе точки на допир работи 
со влажни прсти. Осигурете се дека сите компоненти и капаци се правилно затворени пред да го користите 
уредот во вода. Уредот може да издржи длабочина од 1,2 метри, до 35 минути.

• Немојте: Да заборавите да ги затворите компонентите и капаците на уредот пред да го користите во вода и не 
обидувајте се да го користите уредот на длабочина од над 1,2 метри.

ОТПОРЕН НА ПРАШИНА И ОТПОРЕН НА ГРЕБЕЊЕ:

• Можете: Да го користете уредот во валкани, правливи средини. Cat S31 е сертифициран според IP68, стандардна 
мерка за издржливост во индустријата, а неговиот дисплеј е направен од стаклото® Gorilla®® Glass 3 од Corning® 
отпорно на гребење.

ЕКСТРЕМНИ ТЕМПЕРАТУРИ:

• Можете: Да го користете уредот во температурен опсег од -20ºC до +55ºC. Исто така, уредот може да се справи 
со екстремни промени во температурата: брзо префрлување од ладно на топло или обратно.

• Немојте: Да го користете уредот надвор од неговиот оперативен опсег од -20ºC до +55ºC – не е направен за 
замрзнувач или за печка.
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ШТО ИМА ВО КУТИЈАТА 

• Уред
• Кусо упатство за употреба
• USB-кабел за напојување и адаптер за полнење
• Штитник на екранот, фабрички поставен на уредот

ФУНКЦИИ НА КОПЧИЊАТА 

КОПЧЕ ЗА ВКЛУЧУВАЊЕ/ИСКЛУЧУВАЊЕ 
• Притиснете за да го вклучите уредот 
• Притиснете и држете за да го отворите менито Опции на телефонот 
• Притиснете за да го заклучите или вклучите екранот кога уредот е во мирување

КОПЧЕ ПОЧЕТЕН ЕКРАН 
• Притиснете го во секое време, кога телефонот е вклучен и отклучен, за да се прикаже Почетниот екран
• Држете го притиснато копчето Почетен екран за да го користите Google-помошникот

КОПЧЕ ЗА НЕОДАМНЕШНИ АПЛИКАЦИИ 
• Притиснете во кое било време за да ги отворите неодамна користените апликации

КОПЧЕ ЗА ВРАЌАЊЕ НАЗАД 
• Притиснете за да се вратите на претходниот екран 
• Притиснете за да ја затворите тастатурата на екранот

КОПЧЕ ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ ГЛАСНОСТ 
• Гласност - притиснете го копчето за зголемување на гласноста за да ја зголемите гласноста или копчето  

за намалување на гласноста за да ја намалите гласноста на повикот, тонот на ѕвонење, медиумските содржини 
или алармот 

• Снимка на екранот - истовремено притиснете ги копчињата Напојување и Намали гласност. Снимките на 
екранот се зачувани во фото албумот

• Кога сте во апликацијата за камера, притиснете го копчето Зголеми/намали гласност за да сликате фотографии

1. ПРИКЛУЧОК ЗА 
СЛУШАЛКИ

2. СЛУШАЛКА 
3. ПРЕДНА КАМЕРА
4. МИКРОФОН
5. КОПЧЕ НАЗАД
6. КОПЧЕ ПОЧЕТЕН ЕКРАН
7. КОПЧЕ НЕОДАМНЕШНИ 

АПЛИКАЦИИ
8. ЗВУЧНИК
9. ПРОГРАМАБИЛНО КОПЧЕ
10. КОПЧЕ ЗА ВКЛУЧУВАЊЕ/

ИСКЛУЧУВАЊЕ
11. КОПЧЕ ЗГОЛЕМИ 

ГЛАСНОСТ
12. КОПЧЕ НАМАЛИ 

ГЛАСНОСТ
13. ОТВОР ЗА SIM-КАРТИЧКА
14. ОТВОР ЗА MICROSD-

КАРТИЧКА
15. USB-ПРИКЛУЧОК
16. КАМЕРА ОД 8MP
17. БЛИЦ
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9

7
8
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ЗАПОЧНУВАЊЕ

ИНСТАЛИРАЊЕ NANO SIM-КАРТИЧКА
1. Ставете го уредот на рамна површина со дисплејот свртен надолу. Потоа отворете ја страничната врата. 
2. Користете го врвот на прстот за да го извлечете садот на SIM-картичката од под етикетата.
3. Како што е наведено во упатството на држачот, ставете ја Nano SIM-картичката во држачот за SIM-картички со 

златните контакти свртени нагоре. 
4. Ставете го држачот за SIM-картичката назад во отворот за SIM-картичка.

ЗАБЕЛЕШКА:
• Осигурете се дека SIM-картичката е безбедно прицврстена во држачот за SIM-картичката.
• Притиснете го држачот на SIM-картичката до крај, додека целосно не биде ставен во отворот.
• За да ја извадите Nano SIM-картичката, користете го врвот на прстот за да го извлечете држачот. Потоа извадете 

ја Nano SIM-картичката.

ИНСТАЛИРАЊЕ МЕМОРИСКА КАРТИЧКА
1. Ставете го уредот на рамна површина со дисплејот свртен надолу. Потоа отворете ја страничната врата.
2. Ставете ја microSD™-картичката во отворот за мемориска картичка со златните контакти свртени нагоре.

ЗАБЕЛЕШКА:
• Притиснете ја мемориската картичка додека не слушнете звук за заклучување.
• За да ја извадите microSD-картичката, притиснете на работ од мемориската картичка и ослободете ја.
• Не користете сила врз microSD-картичката бидејќи тоа може да ја оштети мемориската картичка или отворот.

ПОЛНЕЊЕ НА БАТЕРИЈАТА
Наполнете ја батеријата пред да го користите уредот за прв пат.

1. Поврзете го USB-кабелот за напојување со адаптерот за полнење.

2. Отворете го капакот на USB-приклучокот и потоа приклучете го USB-кабелот за напојување на USB-приклучокот.

ЗАБЕЛЕШКА:
• Користете само полначи и кабли што се одобрени за Cat. Неодобрена опрема може да предизвика оштетување 

на уредот или експлозија на батериите.



9

ЗАБЕЛЕШКА:
• Внимавајте да не користите прекумерна сила при приклучување на USB-кабелот и да ја имате предвид 

правилната ориентација на приклучокот.
• Обид за неправилно ставање на приклучокот може да предизвика штета што нема да биде покриена со 

гаранцијата.

3. Приклучете го полначот во соодветен приклучок на напојна мрежа со повеќенасочна струја.
4. Кога уредот е целосно наполнет, прво исклучете го USB-кабелот од уредот, а потоа исклучете го полначот од 

приклучокот од напојната мрежа. Затворете го капакот на USB-приклучокот на уредот по полнењето.

ВАЖНИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ИДНАТА УПОТРЕБА 
НА БАТЕРИЈАТА.

Ако батеријата е целосно испразнета, уредот може да не се вклучи веднаш штом ќе започне полнењето. Пред да се 
обидете да го вклучите, дозволете батеријата да се полни неколку минути. Анимацијата за полнење може да не се 
прикаже на екранот во текот на овој период.

Кога нивото на енергија од батеријата е ниско, уредот пушта предупредување и прикажува известување. Кога 
батеријата ќе биде речиси празна, уредот автоматски ќе се исклучи.

ЗАБЕЛЕШКА: 
Времето потребно за полнење на батеријата зависи од температурата на околината и староста на батеријата.

ВКЛУЧУВАЊЕ/ИСКЛУЧУВАЊЕ НА УРЕДОТ 
ВКЛУЧУВАЊЕ

1. Притиснете го копчето за вклучување/исклучување .

Кога ќе го вклучите вашиот уред за прв пат, ќе се прикаже поздравен екран со добредојде. Најпрво, изберете го 
саканиот јазик и потоа допрете ЗАПОЧНИ за да продолжите со процесот на поставување.

ЗАБЕЛЕШКА:
• Потребна е врска со Wi-Fi или Data.

Можете да го прескокнете поставувањето и да го завршите во некое друго време. Меѓутоа, за користење некои од 
услугите на Google на овој Android-уред потребна е сметка на Google.

ИСКЛУЧУВАЊЕ

1. Притиснете и држете на копчето Напојување за да го отворите менито Опции за телефонот.
2. Допрете на Исклучи.
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ДОПИРЕН ЕКРАН
ДЕЈСТВА СО ДОПИРНИОТ ЕКРАН

• Допирање: Користете го врвот на прстот за да изберете ставка, да потврдите избор или да стартувате 
апликација на екранот.

• Допирање и држење: Допрете на некоја ставка со врвот на прстот и продолжете да држите додека екранот 
не одговори. На пример, за да го отворите менито за опции на активниот екран, допрете на екранот и држете 
додека не се појави менито.

• Лизгање: Движете го прстот преку екранот вертикално или хоризонтално. На пример, лизгајте лево или десно 
за да ги менувате сликите.

• Повлечете: Ако сакате да преместите некоја ставка, допрете и држете на неа со врвот на прстот. Сега, 
одвлечете ја ставката во кој било дел од екранот.

ПОЧЕТЕН ЕКРАН
Почетниот екран е почетна точка за пристап до одликите на уредот. На него се прикажани икони на апликации, 
виџети, кратенки и друго. Може да се приспособи со различни слики на заднината и да се нагоди за да ги прикажува 
претпочитаните ставки.

1. Иконата за екранот за стартување е . Допрете ја за да ги видите и стартувате инсталираните апликации.

ЗАБЕЛЕШКА:
• Долго притискање на празно место на почетниот екран ќе ја стартува кратенката до сликите за заднината, 

виџетите и поставувањата.

ЗАКЛУЧУВАЊЕ И ОТКЛУЧУВАЊЕ НА ЕКРАНОТ
ЗАКЛУЧУВАЊЕ НА ЕКРАНОТ

1. Ако вашиот уред е вклучен, притиснете го копчето за вклучување/исклучување за да го заклучите екранот. Сè 
уште можете да примате пораки и повици, иако екранот е заклучен.

2. Доколку одреден период не го допирате уредот, екранот ќе се заклучи автоматски. Должината на овој период 
можете да ја нагодите во поставките.

ОТКЛУЧУВАЊЕ НА ЕКРАНОТ

1. Притиснете го копчето за вклучување/исклучување за да се вклучи екранот. Потоа, повлечете ја 
иконата за заклучување  нагоре за да го отклучите екранот. Можеби ќе треба да ја внесете шемата или PIN-
кодот доколку претходно се поставени.

2. За да ја стартувате апликацијата Камера директно од заклучениот екран, повлечете ја нагоре иконата на 
камерата .

ЗАБЕЛЕШКА:
• Можете да го вклучите екранот со двојно допирање на копчето Почетен екран. За повеќе детали, видете во 

„Употреба на функцијата за вклучување со двојно допирање“ на страница 25.
• Ако имате поставено заклучување на екранот, ќе се појави известување за отклучување. За повеќе детали, 

видете во „Заштита на уредот со заклучување на екранот“ на страница 26.

ДИСПЛЕЈ
РАСПОРЕД НА ЕКРАНОТ

ИЗВЕСТУВАЊА И ИНФОРМАЦИИ ЗА СТАТУСОТ 

Статусната лента се појавува на врвот на секој екран. Тука се прикажани иконите за известување, како што се 
пропуштени повици или примени пораки (лево) и икони за статусот на телефонот, како што е статусот на батеријата 
(на десната страна), покрај тековното време.
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ИКОНИ ЗА СТАТУСОТ

ИКОНИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ

Лента со известувања Икони за статусот

  4G Поврзан на мобилна мрежа 4G Режим за вибрирање
  LTE Поврзан на мобилна мрежа LTE Локацијата е пронајдена

  3G Поврзан на мобилна мрежа 3G Индикатор за батерија, батеријата е 
полна

  G Поврзан на мобилна мрежа GPRS Батеријата се полни
  E Поврзан на мобилна мрежа EDGE FM-радиото е вклучено
  H Поврзан на мобилна мрежа HSDPA Авионски режим
  H+ Поврзан на мобилна мрежа HSPA+ Поврзан на Wi-Fi-мрежа
  R Роаминг Поврзан со уред со Bluetooth

Јачина на сигналот на мобилната мрежа Прикачување на Wi-Fi
Нема сигнал на мобилната мрежа Преземање Wi-Fi

Нова порака од е-поштата Пропуштен повик
Нова текстуална порака Звучникот е активиран
Претстоен настан Микрофонот на телефонот е исклучен
Поставен е аларм Се преземаат податоци
Податоците се синхронизираат Приклучени се слушалки
Проблем со најавување или 
синхронизација

Направена е снимка на екранот
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ПАНЕЛ ЗА ИЗВЕСТУВАЊА
Вашиот уред ќе постави известување кога ќе примите нови пораки, ќе имате пропуштен повик, ќе претстои настан и 
друго. Отворете го панелот за известувања за да ги видите известувањата.

ОТВОРАЊЕ НА ПАНЕЛОТ ЗА ИЗВЕСТУВАЊА

1. Кога на лентата со известувања ќе се појави нова икона за известување, допрете на лентата за известувања и 
потоа повлечете ја надолу за да го отворите панелот за известувања.

2. Допрете известување за да го отворите.
3. Ако сакате да затворите известување (без да го прегледате), едноставно допрете и држете на известувањето и 

повлечете го налево/надесно на екранот.

ЗАТВОРАЊЕ НА ПАНЕЛОТ ЗА ИЗВЕСТУВАЊА

1. За да го затворите панелот за известувања, повлечете го долниот дел на панелот нагоре.

ИКОНИ НА КРАТЕНКИ
ДОДАВАЊЕ НОВА СТАВКА НА ПОЧЕТНИОТ ЕКРАН

1. На почетниот екран, допрете на  за да се прикажат сите апликации.
2. Одвлечете икона на некоја апликацијата на одреден почетен екран.

ПРЕМЕСТУВАЊЕ СТАВКА НА ПОЧЕТНИОТ ЕКРАН

1. Допрете и држете на икона на некоја апликација на почетниот екран додека иконата не се зголеми.
2. Без да го подигнете прстот, одвлечете ја иконата до саканата позиција на екранот, а потоа пуштете ја.

ЗАБЕЛЕШКА:
• Мора да има доволно простор за да ја собере иконата на тековниот панел на почетниот екран.

ОТСТРАНУВАЊЕ СТАВКА ОД ПОЧЕТНИОТ ЕКРАН

1. Допрете и држете на икона на некоја апликација на почетниот екран додека иконата не се зголеми.
2. Без да го подигнете прстот, одвлечете ја ставката до Отстрани и пуштете ја.
3. Дополнително, апликациите може да се деинсталираат со следење на чекорите 1 и 2, потоа со влечење на 

апликацијата до иконата Деинсталирај во горниот дел од екранот.

ВИЏЕТИ
Виџетите ви овозможуваат преглед или користење на некоја апликација. Виџетите можат да бидат поставени на 
почетниот екран како икони или прозорци за преглед. Неколку виџети се стандардно инсталирани на уредот, а 
можете да преземете дополнителни виџети од Google Play.

ДОДАВАЊЕ ВИЏЕТ

1. Допрете и држете на почетниот екран.
2. Допрете на Виџети за да ви се прикажат достапните виџети.
3. Одвлечете го саканиот виџет на почетниот екран.

ОТСТРАНУВАЊЕ ВИЏЕТ

1. Допрете и држете на иконата на виџетот на почетниот екран додека иконата не се зголеми.
2. Без да го подигнете прстот, одвлечете ја ставката до Отстрани и потоа пуштете ја.
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ПАПКИ
КРЕИРАЊЕ ПАПКА

Повлечете ја иконата на апликацијата или кратенката и пуштете ја над друга апликација.

ПРЕИМЕНУВАЊЕ ПАПКА

1. Допрете на папка за да ја отворите.
2. Внесете име за новата папка во лентата за наслов.
3. Потоа притиснете го копчето Назад.

СЛИКИ НА ЗАДНИНА
МЕНУВАЊЕ СЛИКА НА ЗАДНИНА

1. Допрете и држете на почетниот екран.
2. Допрете на Слики на заднина.
3. Листајте низ достапните опции.
4. Допрете на омилената слика, а потоа притиснете на Постави слика на заднина.
5. Сега можете да изберете дали да ќе ја поставите како слика на заднина на заклучениот екранот, слика на 

заднина на почетниот екран или и двете.

ПРЕФРЛУВАЊЕ МЕДИУМСКИ СОДРЖИНИ ВО И 
ОД ВАШИОТ УРЕД

Префрлување на омилената музика и слики помеѓу уредот и компјутер во режимот MTP за медиумски уреди.

1. Најпрво, поврзете го уредот со компјутер со USB-кабелот за напојување.
2. Потоа отворете го панелот за известувања и допрете ги опциите на USB-врската Допрете на датотеките за 

пренос за да го активирате режимот MTP.
3. Вашиот уред треба да се прикаже како пренослив уред, прикажувајќи ја внатрешната меморија на телефонот. 

Ако е ставена мемориска картичка, ќе биде видлива и microSD-картичката. Копирајте ги саканите датотеки на 
уредот.

ЗАБЕЛЕШКА: 
• Ако користите MAC-компјутер, драјверите мора да се преземат од: http://www.android.com/filetransfer/

КОРИСТЕЊЕ НА АВИОНСКИОТ РЕЖИМ
На некои места може да се бара од вас да ги исклучите податочните врски. Наместо да го исклучите вашиот уред, 
можете да го поставите во авионски режим.

1. Притиснете и држете на копчето за вклучување/исклучување.
2. Допрете на Авионски режим.
3. Или, од менито за поставки, можете да го изберете менито Повеќе и да го префрлите надесно прекинувачот за 

авионски режим .

ЗАБЕЛЕШКА:
• Исто така, до авионскиот режим може да пристапите од почетниот екран со повлекување надолу на панелот 

со известувања.
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ВОСПОСТАВУВАЊЕ ТЕЛЕФОНСКИ ПОВИК
Постојат неколку начини за воспоставување телефонски повик.

1. Изберете број со тастатурата,
2. или изберете број од листата со контакти, веб-страница или од документ што содржи телефонски број.

ЗАБЕЛЕШКА:
• Кога имате телефонски повик, можете да одговорите на други дојдовни повици или да ги пренасочите кон 

говорната пошта. Исто така, можете да воспоставите конференциски повици со неколку учесници.

ВОСПОСТАВУВАЊЕ ТЕЛЕФОНСКИ ПОВИК ПРЕКУ ТАСТАТУРАТА

1. На почетниот екран, допрете на . Потоа допрете на    за да се прикаже тастатурата.
2. Изберете телефонски број со допирање на копчињата за броеви.

Совет: Вашиот уред ја поддржува функцијата SmartDial. Кога внесувате број на тастатурата, функцијата SmartDial 
автоматски ја пребарува листата со контакти и дава листа со предвидени броеви на контакти чиј број се совпаѓа со 
внесениот број. Можете да ја затворите тастатурата за да видите повеќе можни совпаѓања.

3. Откако ќе го внесете бројот или ќе изберете контакт, допрете на .

ВОСПОСТАВУВАЊЕ ТЕЛЕФОНСКИ ПОВИК ОД КОНТАКТИТЕ

1. На почетниот екран, допрете на  > Контакти  за да се прикаже листата со контакти. На тастатурата, 
допрете на картичката  за да се прикаже листата со контакти.

2. Изберете контакт од листата.
3. Допрете на телефонскиот број за да го повикате контактот.

ВОСПОСТАВУВАЊЕ ТЕЛЕФОНСКИ ПОВИК ОД ДНЕВНИКОТ НА ПОВИЦИ

1. Допрете на картичката  > Телефон  > . Во дневникот на повици се прикажани последните повици што 
сте ги направиле и примиле.

2. Изберете контакт од листата и допрете на  за да воспоставите повик.

ОДГОВАРАЊЕ И ОДБИВАЊЕ ТЕЛЕФОНСКИ ПОВИК

Кога ќе примите телефонски повик, екранот за дојдовен повик ќе ја прикаже идентификацијата на повикувачот.

1. За да одговорите на повик, допрете на  и повлечете го надесно 
2. За да го одбиете повикот, допрете на  и повлечете го налево 
3. За да го одбиете повикот и да испратите порака директно на повикувачот, допрете на  и одвлечете го нагоре 

до . Потоа изберете една од достапните опции за шаблонски пораки или допрете на Напиши сопствена за да 
составите лична порака.

ЗАБЕЛЕШКА:
• Кога ќе допрете на , тој ќе исчезне од екранот.

ЗАВРШУВАЊЕ ТЕЛЕФОНСКИ ПОВИК

За време на телефонски повик, допрете на   за да ја прекинете врската.

ДРУГИ ОПЕРАЦИИ ЗА ВРЕМЕ НА ТЕЛЕФОНСКИ ПОВИК

ВОСПОСТАВУВАЊЕ КОНФЕРЕНЦИСКИ ПОВИК

Со одликата за конференциски повик, можете да воспоставите повик со повеќе учесници.

ЗАБЕЛЕШКА:
• Јавете се кај Вашиот мрежен оператор за да дознаете дали претплатата на Вашиот уред поддржува 

конференциски повици и колку учесници може да се додадат.
1. За да започнете конференциски повик, повикајте го бројот на првиот учесник и допрете на  за да го 

воспоставите повикот.
2. За време на повикот со првиот учесник, допрете на  > Додај повик и внеси го телефонскиот број на следниот 

учесник.
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3. Допрете на  или изберете контакт од дневникот на повици или од Контакти. Првиот повик автоматски ќе биде 
ставен на чекање.

4. Откако ќе се воспостави дополнителниот повик, допрете на  >. Спој ги повиците.
5. За да додадете повеќе луѓе, допрете на  и повторете ги чекорите од 2 до 4.
6. За да го завршите конференцискиот повик и да ги исклучите сите учесници, допрете на  .

ЗАБЕЛЕШКА:
• Не заборавајте да се јавите кај вашиот мрежен оператор за да дознаете дали вашата претплата поддржува 

конференциски повици и колку учесници можете да додадете.

ПРЕФРЛУВАЊЕ МЕЃУ ТЕЛЕФОНСКИ ПОВИЦИ

Ако добиете дојдовен повик за време на телефонски повик, можно е префрлање помеѓу двата повика.

1. Кога двата повика се во тек, допрете на името на контактот или телефонскиот број во долниот лев агол на 
екранот.

2. Вашиот тековен повик ќе биде ставен на чекање и ќе бидете поврзани со другиот повик.

КОНТАКТИ
Апликацијата Контакти ви овозможува да ги чувате и да управувате со информациите за вашите контакти. 

ОТВОРАЊЕ НА АПЛИКАЦИЈАТА ЗА КОНТАКТИ

Кога го поставувате уредот, апликацијата Контакти ќе прикаже порака во која е наведено како да започнете да 
додавате контакти.
За да ја отворите апликацијата, направете една од следниве работи:
 
• Допрете на  и потоа на Контакти . Потоа допрете на Сите. 
• Допрете на   на почетниот екран. Потоа допрете на картичката  за да се прикаже листата со контакти.

ЗАБЕЛЕШКА:
• Вашите контакти ќе бидат прикажани по азбучен ред во листа што може да се прелистува.

КОПИРАЊЕ КОНТАКТИ

Можете да ги копирате контактите зачувани на сметка на Google или од SIM-картичка, внатрешна меморија или 
мемориска картичка.
1. На листата со контакти, допрете на  > Увоз / Извоз.
2. Направете една од следниве работи:
a)      За да увезете контакти зачувани на сметка на Google:
• Изберете ја личната сметка и допрете на Следно. Наведете каде да ги увезете контактите и допрете на Следно. 

Потоа изберете ги саканите контакти и допрете на ОК.

б)      За да увезете контакти од SIM-картичката:
• Допрете на USIM и допрете на Следно. Наведете каде да ги увезете контактите и допрете на Следно. Потоа 

изберете ги саканите контакти и допрете на ОК.

в)      За да увезете контакти од внатрешната меморија или од мемориска картичка:
• Допрете Споделена внатрешна меморија или SD-картичка. Наведете каде да ги увезете контактите и допрете 

на Следно. Ако има повеќе од една датотека vCard, ќе има опции за увоз на една датотека vCard, повеќе 
датотеки vCard или сите датотеки vCard.

ПРАВЕЊЕ РЕЗЕРВНА КОПИЈА НА КОНТАКТИТЕ

Можете да ги копирате контактите во SIM-картичката, внатрешната меморија на уредот или мемориската картичка.

1. На листата со контакти, допрете на  > Увоз / Извоз.
2. Сега направете една од следниве работи:
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a) За увоз/извоз на контакти од SIM-картичката:
 Изберете лична сметка или допрете на контакт на телефонот. Допрете на Следно > USIM. Потоа изберете ги 

саканите контакти и допрете на ОК.

б) За да извезете контакти во внатрешната меморија или во мемориска картичка:
Изберете лична сметка или допрете на контакт на телефонот. Допрете на Споделена внатрешна меморија 
или SD-картичка > Следно. Потоа изберете го саканиот(е) контакт(и) и допрете на ОК. Ќе се појави порака за 
потврда, допрете на OK за да го потврдите изборот.

ДОДАВАЊЕ НОВ КОНТАКТ

1. На листата со контакти, допрете на  за да додадете нов контакт.
2. Наведете каде да го зачувате контактот. Сега внесете го името на контактот, потоа додадете детални 

информации, како што се телефонски број или адреса.
3. Откако ќе завршите, допрете на  за да ги зачувате информациите за контактот.

ДОДАВАЊЕ КОНТАКТ ВО ОМИЛЕНИ

1. Допрете го контактот што сакате да го додадете во Омилени.
2. Допрете на иконата  покрај името на избраниот контакт и иконата ќе стане бела . Контактот е додаден во 

вашите Омилени.

БАРАЊЕ КОНТАКТ

1. На листата со контакти, допрете на  за да барате контакт.
2. Внесете го името на контактот и контактите со тоа име ќе се појават под полето за пребарување. 

УРЕДУВАЊЕ КОНТАКТ

Секогаш можете да ги промените информациите што сте ги зачувале за некој контакт. 

1. На листата со контакти, допрете на контактот што сакате да го уредите.
2. Допрете на .
3. Направете ги саканите промени во информациите за контактот, потоа допрете на . За да ги откажете 

промените што сте ги направиле, притиснете го копчето Назад.

КОМУНИЦИРАЊЕ СО КОНТАКТИТЕ

Со контактите можете да комуницирате од картичките Контакти или Омилени преку телефонски повик, текстуална 
порака (SMS) или мултимедијална порака (MMS). 

1. На листата со контакти, допрете на контактот со кој сакате да комуницирате.
2. Можете:
• Допрете на телефонскиот број за да остварите повик
• или допрете на  за да испратите порака.

БРИШЕЊЕ КОНТАКТ

1. На листата со контакти, допрете на контактот што сакате да го избришете.
2. Допрете на  > Избриши.
3. Повторно допрете на Избриши за потврда.

КОРИСТЕЊЕ НА ТАСТАТУРАТА НА ЕКРАНОТ

ПРИКАЖУВАЊЕ НА ПАНЕЛОТ НА ТАСТАТУРАТА

Некои апликации автоматски ја отвораат тастатурата. Во други, допрете на текстуалното поле за да ја отворите 
тастатурата. Притиснете го копчето Назад за да ја скриете тастатурата.

КОРИСТЕЊЕ НА ТАСТАТУРАТА ВО ПЕЈЗАЖНА ОРИЕНТАЦИЈА

Доколку ви е тешко да ја користите тастатурата во портретна ориентација, едноставно свртете го уредот настрана. 
На екранот сега ќе се прикаже тастатурата во пејзажна ориентација, што ќе ви овозможи поширок распоред на 
тастатура.
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ПРИСПОСОБУВАЊЕ НА ПОСТАВКИТЕ НА ТАСТАТУРАТА

1. Допрете на  > Поставки  > Јазици и внесување.
2. Можете:
• или да допрете на виртуелната тастатура за да ги конфигурирате поставките на тастатурата,
• да допрете на физичката тастатура за да ја задржите виртуелната тастатура на екранот. Овој режим ќе ги 

прикаже и достапните кратенки на тастатурата.

РЕГИСТРАЦИЈА

Регистрирајте го вашиот нов телефон Cat за да станете дел од заедницата на телефоните Cat и да ги добивате 
најновите вести, ажурирања и понуди.
Допрете на апликацијата за регистрација и следете ги упатствата на екранот

WI-FI®

За користење Wi-Fi на вашиот уред, потребен е пристап до безжична точка за пристап (хотспот). 

ВКЛУЧУВАЊЕ WI-FI И ПОВРЗУВАЊЕ НА БЕЗЖИЧНА МРЕЖА

1. Допрете на   > Поставки .
2. Во Безжична врска и мрежи, допрете на Wi-Fi и префрлете го прекинувачот надесно . Изберете Wi-Fi мрежа 

на која сакате да се поврзете.
3. Ако изберете отворена мрежа, уредот ќе се поврзе автоматски. Но, ако за прв пат се обидувате да се поврзете 

на заштитена мрежа, треба да ја внесете лозинката и потоа да допрете на Поврзи.

ЗАБЕЛЕШКА:
• Доколку претходно сте се поврзале на заштитена мрежа, нема потреба повторно да ја внесувате лозинката, 

освен ако поставките на телефонот се ресетирани или лозинката на Wi-Fi мрежата е промената.
• Пречките што го блокираат сигналот на Wi-Fi мрежата ќе ја намалат неговата јачина.

Совет: На екранот со поставки за Wi-Fi, допрете на Додај мрежа за да додадете нова Wi-Fi мрежа.

SMS И MMS
ОТВОРАЊЕ ПОРАКИ

За да ја отворите апликацијата, направете една од следниве работи:
 
• Допрете на  на почетниот екран.
• Допрете на  > Пораки 

КРЕИРАЊЕ И ИСПРАЌАЊЕ ТЕКСТУАЛНА ПОРАКА

Можете да креирате нова текстуална порака или да отворите веќе започната низа разменети пораки.

1. Допрете на  за да креирате нова текстуална или мултимедијална порака.
2. Внесете телефонски број или име на контакт во полето за впишување име или број. Кога пишувате, SmartDial ќе 

се обиде да го поврзе напишаното со контактите од уредот. Допрете на предложениот примател или продолжете 
да пишувате. Ако сакате да отворите постојна низа разменети пораки, едноставно допрете на неа.

3. Допрете на полето за текст за да напишете порака. Ако го притиснете копчето Назад додека пишувате порака, 
таа ќе се зачува како нацрт во листата на пораки. Допрете на пораката за да продолжите.

4. Кога вашата порака е подготвена за испраќање, допрете на .

ЗАБЕЛЕШКА:
• Со прегледување и испраќање дополнителни пораки, се креира низа на пораки.
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КРЕИРАЊЕ И ИСПРАЌАЊЕ МУЛТИМЕДИЈАЛНА ПОРАКА

1. На екранот за пораки, допрете на .
2. Внесете телефонски број или име на контакт во полето за впишување име или број или допрете на  за да 

додадете телефонски број од листата со контакти.
3. Допрете на полето за текст за да напишете порака.
4. Допрете на  и изберете го типот медиумска датотека што сакате да ја прикачите во пораката.
5. Откако ќе завршите, допрете на .

ОТВОРАЊЕ И ОДГОВАРАЊЕ НА ПОРАКА

1. На листата со пораки, допрете на текстуална или мултимедијална порака за да ја отворите.
2. Допрете на полето за текст за да напишете порака.
3. Откога ќе завршите, допрете на .

ПРИСПОСОБУВАЊЕ НА ПОСТАВКИТЕ ЗА ПОРАКИ

На листата со пораки, допрете на  > Поставки за да ги приспособите поставките за пораки. Изберете:
• Звук: Поставување тон на ѕвонење за нови пораки. 
• Вибрирање: Лизгајте го прекинувачот надесно за да го вклучите уредот да вибрира кога примате нови пораки.
• Порака за известувања во групата: Лизнете го прекинувачот кон лево за да ја исклучите функцијата за 

известување за групната порака.
• Овозможи гестикулација: Лизгајте го прекинувачот кон лево за да ја исклучите функцијата што му овозможува 

на корисникот да ја прилагоди големината на фонтот со притискање на отворен или затворен.
• Бришење стари пораки: Лизгајте го прекинувачот кон лево за да ја исклучите функцијата што автоматски ги 

брише пораките кога ќе се достигне границата за пораки.
• Ограничување за текстуална порака: Поставете максимална граница за текстуални пораки по конверзација. 
• Ограничување за мултимедијална порака: Поставете максимално ограничување за MMS-пораки по конверзација.
• Поставки за текст (СМС) пораки: Конфигурирајте ги поставките на СМС.
• Поставки за мултимедија (MMS) пораки: Конфигурирајте ги поставките за MMS.

ТЕКСТ ПОРАКА (SMS): КОНФИГУРИРАЈТЕ ГИ ПОСТАВКИТЕ НА ТЕКСТУАЛНАТА 
ПОРАКА

На листата со пораки, допрете на  > Поставки на текстуални (SMS) пораки за да ги приспособите поставките за 
пораки. Изберете: 
• Извештаи за испорака: Лизгајте го прекинувачот надесно за да побарате извештај за испорака за секоја порака 

што ја праќате.
• Шаблон за пораки: Уредување образец за пораки.
• Потпис на SMS: Префрлете го прекинувачот надесно за да ја овозможите функцијата SMS-потпис.
• Уредување потпис на SMS: Креирајте и уредувајте го Вашиот SMS-потпис кога функцијата за SMS-потпис е 

овозможена.
• Управување со пораките на SIM-картичката: Пораки зачувани на SIM-картичката.
• Овозможување WAP PUSH: Лизнете го прекинувачот надесно за да Ви овозможи да примате услужни пораки.

МУЛТИМЕДИЈАЛНА ПОРАКА (MMS): КОНФИГУРИРАЊЕ НА ПОСТАВКИТЕ ЗА 
МУЛТИМЕДИЈАЛНИ ПОРАКИ.

На листата со пораки, допрете на > Поставки > Поставки на мултимедијални текстуални пораки (MMS) за да ги 
приспособите поставките за пораки. Изберете: 
• Групни пораки: Означете го полето за штиклирање за користење MMS за испраќање една порака на повеќе 

приматели. 
• Извештаи за испорака: Лизгајте го прекинувачот надесно за да побарате извештај за испорака за секоја порака 

што ја праќате.
• Извештаи за статус „прочитано“: Лизгајте го прекинувачот надесно за да побарате извештај за статус „прочитано“ 

за секоја порака што ја праќате.
• Автоматско преземање пораки: Лизгајте го прекинувачот надесно за автоматски да преземате пораки.
• Автоматско преземање пораки во роаминг: Означете го полето за штиклирање за автоматски да ги преземате 

пораките додека сте во роаминг.
• Период на важност на MMS: Изберете максимален период на важност или два дена.

BLUETOOTH®

Вашиот Cat S31 има Bluetooth. Може да креира безжична врска со други Bluetooth-уреди, за да можете да споделувате 
датотеки со своите пријатели, да разговарате без користење на рацете со Bluetooth-слушалки или за да префрлате 
фотографии од уредот на компјутер.
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Ако користите Bluetooth, не заборавајте да останете во опсег од 10 метри од Bluetooth-уредот со кој сакате да се 
поврзете. Имајте предвид дека пречките како ѕидови или друга електронска опрема може да влијаат на врската 
преку Bluetooth.

ВКЛУЧУВАЊЕ BLUETOOTH

1. Допрете на  > Поставки .
2. Во Безжична врска и мрежи, допрете на Bluetooth и префрлете го прекинувачот надесно .

Кога Bluetooth е вклучен, иконата за Bluetooth ќе се појави на лентата за известувања.

СПАРУВАЊЕ И ПОВРЗУВАЊЕ УРЕД СО BLUETOOTH

Вообичаени употреби на Bluetooth се:
• Користење Bluetooth-уред без користење раце.
• Користење на моно или стерео Bluetooth-слушалки.
• Контролирање од далечина на она што се пушта преку Bluetooth-слушалките.

Пред да користите Bluetooth, треба да го спарите вашиот уред со друг Bluetooth-уред на следниов начин:
1. Осигурете се дека функцијата Bluetooth на Вашиот уред е овозможена.
2. Потоа, Cat S31 ќе бара Bluetooth-уреди во близина. Или допрете на  > Освежи.
3. Допрете на уредот со кој сакате да го спарите вашиот уред.
4. Следете ги упатствата на екранот за да го комплетирате поврзувањето.

ЗАБЕЛЕШКА:
• Откако ќе се креира партнерство, повеќе нема да морате да внесувате лозинка ако повторно се поврзувате со 

тој Bluetooth-уред.

ИСПРАЌАЊЕ ДАТОТЕКИ ПРЕКУ BLUETOOTH
Преку Bluetooth, можете да споделувате слики, видеозаписи или музички датотеки со семејството и пријателите. За 
да испратите датотеки преку Bluetooth:
1. Допрете на датотеката што сакате да ја испратите.
2. Допрете на   > Bluetooth и потоа изберете спарен уред.
 

ПРЕКИНУВАЊЕ ВРСКА ИЛИ РАСКИНУВАЊЕ СПАРЕНОСТ СО BLUETOOTH-
УРЕД

1. Допрете  на > Поставки .
2. Во Безжична врска и мрежи, допрете на Bluetooth.
3. Во опцијата за поврзан уред, допрете на  и допрете на Заборави за да го потврдите прекинувањето на 

врската.

СНИМАЊЕ ФОТОГРАФИИ И ВИДЕОЗАПИСИ
Можете да го користите вашиот CAT S31 за да снимате и споделувате фотографии и видеозаписи.

СТАРТУВАЊЕ НА КАМЕРАТА
За да ја отворите апликацијата, направете една од следниве работи:
 
• Допрете на  на Почетниот екран.
• Допрете на  > Камера .
 
Притиснете го копчето Назад или копчето за почетен екран за да ја затворите камерата.

СНИМАЊЕ ФОТОГРАФИЈА

1. Допрете на  > Камера . 
• Стандардно, се отвора во режим на камера. Ако не, допрете ја иконата во долниот десен дел од екранот, а 

потоа допрете .
• Ако сакате и Вие да бидете на фотографијата, допрете на A во горниот лев агол и изберете PIP за да ги 

активирате двете камери да работат истовремено.
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ЗАБЕЛЕШКА:
• Допрете на  за да се префрлате меѓу предната и задната камера.

2. Компонирајте ја својата фотографија на екранот за фотографирање пред да ја снимите.
• Допрете на екранот за да фокусирате на одредена област.
• Со два прсти на екранот зголемувајте/намалувајте го субјектот на снимање
• Допрете на  за да ги промените поставките на камерата; да изберете режим на сцена, да поставите автоматски 

тајмер, да го нагодите балансот на бело, ISO, да ја нагодите функцијата анти-треперење или да ги нагодите 
својствата на сликата.

• Допрете на  за да примените некој ефект на филтер.
3. Допрете на  за да снимите фотографија.

ЗАБЕЛЕШКА:
• Исто така, во апликацијата Камера, можете да снимате фотографии со притискање на копчињата за зголемување 

и намалување гласноста.
 
ПРЕГЛЕД НА ФОТОГРАФИИ

За да ги погледнете фотографиите, направете едно од следново:
• Ако сте во апликацијата Камера, допрете ја сликата од најновата снимена фотографија во долниот лев агол на 

екранот.

ЗАБЕЛЕШКА:
• За да се вратите во Камера, притиснете на копчето Назад или листајте надесно додека повторно не се појави 

екранот за фотографирање.
 
• Допрете на  > Фотографии  за да ги видите сите фотографии и видеозаписи.
 
УРЕДУВАЊЕ И СПОДЕЛУВАЊЕ ФОТОГРАФИИ
При пребарување низ фотографиите, следните опции ќе станат достапни:
Уреди: Допрете на   и уредувајте ги фотографиите со големиот број достапни опции.

• Сподели: Допрете на  за да ги споделите своите фотографии преку разни апликации достапни на уредот.
• Избриши: Допрете на  за да ги избришете фотографиите што не ги сакате. 
• Преглед на информации: Допрете на  за да ги видите информациите за фотографијата.

СНИМАЊЕ ВИДЕОЗАПИС

1. Допрете на   > Камера .
2. Лизгајте налево на екранот додека иконата за снимање видеозапис  не се појави во долниот дел на екранот.

ЗАБЕЛЕШКА:
• Допрете на  за да се префрлате помеѓу предната и задната камера.
• Допрете на  за да додадете некој ефект на заднината.

3. Допрете на  за да започнете со снимање.
4. Додека снимате, направете едно од следново:
• Со два прсти на екранот зголемувајте/намалувајте го субјектот на снимање.
• Допрете на  за да го паузирате снимањето. За да продолжите, допрете на  .
• Допрете го екранот за да фотографирате.   
• Допрете на   за да го прекинете снимањето.

ПРЕГЛЕД НА ВИДЕОЗАПИСИТЕ

За да гледате видео по снимањето, допрете ја иконата од најновото снимено видео во долниот лев дел од екранот. 
Допрете на  за да го пуштите видеозаписот.
• Допрете на  > Фотографии  за да ги видите сите фотографии и видеозаписи.

СНИМАЊЕ ПАНОРАМСКА ФОТОГРАФИЈА

1. Допрете на  > Камера .
2. Влезете во менито Режими со допирање на портокаловата икона А во горниот лев агол на екранот и изберете 

Панорама.
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3. Допрете на  за да почнете да ја снимате фотографијата.
4. Изберете насока во која сакате да снимате. Потоа полека движете го уредот во саканата насока.
5. Кога показателот за снимање на фотографијата ќе ја достигне крајната точка, снимањето ќе заврши. За рачно 

да престанете со снимање, допрете на .

Совет: За да го откажете снимањето, само допрете на .

КОРИСТЕЊЕ ФОТОГРАФИИ

Апликацијата Фотографии автоматски пребарува фотографии и видеозаписи зачувани во уредот или на мемориската 
картичка. Изберете го албумот/папката и пуштете ги како приказ со слајдови или изберете ставки за споделување 
со други апликации.

ОТВОРАЊЕ ФОТОГРАФИИ

Допрете на  > Фотографии  за да ја отворите апликацијата. Апликацијата Google Photos ги категоризира 
сликите и видеозаписите по локација на складирање и ги категоризира овие датотеки во папки. Допрете папка за да 
ги видите сликите или видеозаписите во неа.

ПРЕГЛЕДУВАЊЕ ФОТОГРАФИЈА

1. Во Фотографии, допрете папка за да ги видите фотографиите во неа.
2. Допрете на фотографијата за да ја видите на цел екран. Кога гледате фотографија на цел екран, слизнете ја 

фотографијата лево или десно за да ја видите претходната или следната фотографија.
3. За да ја зголемите фотографијата, раширете со два прста на местото на екранот што сакате да го зголемите. 

Во режимот на зумирање, лизгајте со прст нагоре или надолу и налево или надесно.

Совет: Прикажувачот на фотографии ја поддржува функцијата за автоматско ротирање. Кога ќе го ротирате уредот, 
фотографијата ќе се приспособи според ротацијата.

СЕЧЕЊЕ ФОТОГРАФИЈА ВО ФОТОГРАФИИ

1. При гледање фотографија која сакате да ја исечете, допрете на  > .
2. Потоа допрете Исечи и користете ја алатката за сечење за да го изберете делот од фотографијата кој сакате 

да го исечете.
• За да ја преместите алатката за сечење, допрете во внатрешноста и повлечете ја.
• За да ја промените големината на фотографијата, повлечете раб или агол од алатката за сечење.
3. Допрете на Готово> Зачувај за да ја зачувате исечената фотографија.
• За да ги отфрлите промените, допрете на  > Отфрли.
 
СЛУШАЊЕ МУЗИКА

Музичките датотеки може да се пренесат од компјутер на вашиот Cat S31 за да можете да слушате музика каде и 
да сте.

КОПИРАЊЕ МУЗИКА НА УРЕДОТ

1. Поврзете го вашиот уред со компјутер со USB-кабелот за напојување.
2. На компјутерот, одете до USB-уредот и отворете го.
3. Креирајте папка во коренскиот директориум на вашиот уред, (на пример, Музика).
4. Копирајте ја музиката од компјутерот во новата папка.
5. За безбедно да го откачите уредот од компјутерот, почекајте додека заврши копирањето на музиката и потоа 

исфрлете го уредот онака како што се бара од оперативниот систем на вашиот компјутер. 

СЛУШАЊЕ FM-РАДИО
Можете да слушате FM радиостаници во апликацијата FM-радио.  

НАГОДУВАЊЕ НА FM-РАДИОТО

Прво, пред да ја отворите апликацијата, приклучете ги слушалките на аудио приклучокот. Потоа допрете на  > 
FM-радио .
Изберете од следниве опции:

• За рачно да ја нагодите фреквенцијата, допрете на  или .
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• За автоматски да ги скенира радиостаниците, допрете  > Скенирај, и одберете ја саканата тема од листата. 
Додека се скенираат станиците, допрете СТОП за да изберете канал. 

• За да ги видите сите достапни канали, допрете  > Сите канали.
• За да ја додадете тековната радиостаница во лентата со омилени на дното од екранот, допрете и задржете + 
• За да го исклучите звукот на FM-радиото, допрете на . Потоа допрете на за да продолжи. 
• За да го вклучите звучникот, допрете . За да го исклучите звучникот, допрете . 
• За да го исклучите радиото, допрете  или едноставно исклучете ја слушалката.

СНИМАЊЕ ОД FM-РАДИО

За да започнете да снимате радио, можете:
• Допрете на .
• Допрете на  > Започни со снимање.

За да прекинете да снимате радио, можете:
• Да допрете на .
• Допрете на  > Прекини со снимање.

СИНХРОНИЗИРАЊЕ ИНФОРМАЦИИ
Некои апликации на Cat S31 (на пример Gmail) овозможуваат пристап до истите информации што можете да ги 
додавате, прегледувате и уредувате на компјутер. Ако додадете, промените или избришете информации во која 
било од овие апликации на компјутерот, ажурираните информации ќе се појават и на уредот.
Ова е овозможено преку мобилна синхронизација, меѓутоа, процесот нема да му пречи на уредот. Кога Вашиот уред 
се синхронизира, на лентата за известувања ќе се прикаже икона за синхронизација на податоци.

УПРАВУВАЊЕ СО СМЕТКИ

Контактите, електронската пошта и други информации на уредот може да се синхронизираат со повеќе сметки на 
Google или со други сметки, во зависност од апликациите што ги имате инсталирано.
На пример, додавањето лична сметка на Google може да осигури дека вашата лична е-пошта, контакти и записи од 
календарот ќе бидат секогаш достапни. Исто така, можете да додадете деловна сметка, така што вашата деловна 
е-пошта, контакти и записи од календарот ќе се чуваат одделно.

ДОДАВАЊЕ СМЕТКА

1. Допрете на  > Поставки .
2. Допрете на Сметки> Додај сметка. На екранот ќе се прикажат поставките за синхронизација и листа на тековните 

сметки.

ЗАБЕЛЕШКА:
• Во некои случаи, деталите за сметките можеби ќе треба да се добијат од поддршката на мрежниот администратор. 

На пример, можеби ќе треба да го знаете доменот на сметката или адресата на серверот.

3. Допрете на типот на сметка за да ја додадете вашата сметка.
4. Следете ги упатствата на екранот за да внесете информации за својата сметка. За повеќето сметки се бара 

корисничко име и лозинка, но деталите зависат од видот на сметката и од конфигурацијата на услугата на која 
таа се поврзува.

5. Кога ќе завршите, вашата сметка ќе биде додадена на листата на екранот за поставки на сметки.

ОТСТРАНУВАЊЕ СМЕТКА

Може да отстраните одредена сметка од вашиот уред заедно со сите информации поврзани со неа, вклучувајќи и 
е-пошта, контакти, поставки и друго. Сепак, некои сметки не можат да се отстранат, како што е првата сметка на која 
сте се пријавиле на вашиот уред. Ако се обидете да отстраните одредени сметки, имајте предвид дека сите лични 
информации поврзани со нив ќе бидат избришани.
1. На екранот за поставки на сметки, допрете на типот на сметката.
2. Допрете на сметката што сакате да ја избришете.
3. Допрете на   > Отстрани сметка.
4. Допрете на Отстрани сметка за да потврдите.
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ПРИСПОСОБУВАЊЕ НА СИНХРОНИЗАЦИЈАТА НА СМЕТКАТА

Опциите за користење податоци во заднина и за синхронизација може да се конфигурираат за сите апликации на 
вашиот уред. Исто така, за секоја сметка можете да го конфигурирате видот на податоците што се синхронизираат. 
Некои апликации, како што се Контакти и Gmail, можат да синхронизираат податоци од повеќе апликации.
За некои сметки, синхронизирањето е двонасочно и промените направени на информациите во вашиот уред се 
прават и на копијата од тие информации на Интернет. Некои сметки поддржуваат само еднонасочна синхронизација 
и информациите на вашиот уред може само да се читаат.

МЕНУВАЊЕ ПОСТАВКИ ЗА СИНХРОНИЗАЦИЈА НА СМЕТКАТА

1. На екранот за поставки на сметки, допрете на типот на сметката.
2. Допрете на сметка за да ги смените нејзините поставки за синхронизација. Ќе се отвори екран за податоци и 

синхронизација, прикажувајќи листа на информации што сметката може да ги синхронизира.
3. За да овозможите одредени ставки да се синхронизираат, префрлете го соодветниот прекинувач за податоци 

надесно . За да исклучите автоматска синхронизација на податоците, префрлете го соодветниот прекинувач 
за податоци налево .

КОРИСТЕЊЕ ДРУГИ АПЛИКАЦИИ
КОРИСТЕЊЕ НА КАЛЕНДАРОТ

Користете го Календарот за креирање и управување со настани, средби и состаноци. Во зависност од поставките за 
синхронизација, календарот на уредот останува синхронизиран со календарот на Интернет.

ОТВОРАЊЕ НА КАЛЕНДАРОТ

Допрете на  > Календар  за да ја отворите апликацијата. Допрете на  за да се прикажат различните опции 
за приказ и поставки.

КРЕИРАЊЕ НАСТАН

1. На кој било приказ на календарот, допрете на  > Настан, за да започнете да додавате настан.
2. Внесете го насловот на настанот, локацијата или контактите.
• Ако има временска рамка за вашиот настан, допрете на почетниот и крајниот датум.
• Ако е посебна пригода, како што е роденден или целодневен настан, префрлете го прекинувачот за цел ден 

надесно .
3. Поставете го времето на потсетникот за настанот, поканете луѓе, поставете боја и додадете забелешки или 

прилози.
4. Откако ќе ги внесете сите информации за вашиот настан, допрете на Зачувај.
 
ПОСТАВУВАЊЕ ПОТСЕТНИК ЗА НАСТАН

1. Во кој било приказ на календарот, допрете на настан за да ги видите неговите детали.
2. Допрете на  за да започнете со уредување на настанот.
3. Допрете на делот за потсетник (  ) за да поставите потсетник за вашиот настан. 

ЗАБЕЛЕШКА:
• Допрете на Без известување за да го избришете потсетникот за настанот.

4. Допрете на Зачувај за да ги зачувате вашите промени.

КОРИСТЕЊЕ НА АЛАРМОТ

Може да поставите нов аларм или да измените постоечки аларм.

ОТВОРАЊЕ НА АЛАРМОТ

Допрете на  > Часовник  >  за да го користите алармот. 
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ДОДАВАЊЕ АЛАРМ
1. На екранот со листа на аларми, допрете на  за да додадете аларм.
2. За да поставите аларм, направете го следново:
• Поставете го часот и минутите со помош на бирачот и допрете на ОК.
• За да поставите режим за повторување, означете го полето за штиклирање Повторување. Допрете на една или 

повеќе опции.
• За да поставите тон на ѕвонење, допрете на  и изберете опција.
• Ако сакате уредот да вибрира кога ќе ѕвони алармот, допрете го полето за штиклирање Вибрации. 
• За да додадете ознака за аларм, допрете на Ознака. Внесете ја ознаката, а потоа допрете на ОК.

ЗАБЕЛЕШКА:
• Стандардно, алармот е автоматски активиран.

КАЛКУЛАТОР

Cat S31 е опремен со калкулатор кој има стандарден и напреден режим.

ОТВОРАЊЕ НА КАЛКУЛАТОРОТ

Допрете на  > Калкулатор  за да ја отворите апликацијата.
• Вклучете го уредот во пејзажен режим за да пристапите до напредниот режим на калкулаторот. 
• Осигурете се дека Автоматско ротирање е вклучено (погледнете: Поставување на екранот).

УПРАВУВАЊЕ СО УРЕДОТ
За да го конфигурирате уредот, допрете на  > Поставки .

ПОСТАВУВАЊЕ ДАТУМ И ВРЕМЕ
Кога ќе го вклучите вашиот уред за првпат, постои опција автоматски да се ажурираат датумот и времето, со 
користење на времето обезбедено од вашата мрежа.

ЗАБЕЛЕШКА:
• Не можете рачно да ги поставите датумот, времето и временската зона ако ја користите автоматската опција.

За рачно нагодување на поставките за датум и време, направете го следново:
1. На екранот со поставки, допрете на Датум и време.
2. Поставете ја поставка за автоматски датум и време на Исклучено.
3. Префрлете го прекинувачот за автоматска временска зона налево .
4. Допрете на Постави датум. Потоа внесете го датумот и допрете на OK кога конфигурацијата е завршена.
5. Допрете на Постави време. На екранот за поставување време, допрете на полето за час или минута и вртете го 

бирачот за да го поставите времето. Допрете на ОК кога конфигурацијата е завршена.
6. Допрете на Избери временска зона и потоа изберете ја вашата временска зона од листата. 
7. Овозможете или оневозможете ја функцијата за користење 24-часовен формат за менување помеѓу 24-часовен 

и 12-часовен формат.

ПЕРСОНАЛИЗИРАЊЕ НА ЕКРАНОТ

НАГОДУВАЊЕ НА ОСВЕТЛЕНОСТА НА ЕКРАНОТ

1. На екранот со поставки, допрете на Екран > Ниво на осветленост.
2. Влечете го лизгачот налево за да го затемните или надесно за да го осветлите екранот.
3. Кога ќе го подигнете прстот од лизгачот, вашите поставки автоматски ќе се зачуваат.

ПРИСПОСОБЛИВА ОСВЕТЛЕНОСТ 

За автоматско приспособување на осветленоста на екранот на светлината околу Вас, користете Приспособлива 
осветленост. Допрете  > Поставки  > Дисплеј, потоа лизгајте го адаптерот за Приспособлива осветленост 
надесно . Можете да го нагодите нивото на осветленост додека е вклучена Приспособлива осветленост.
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АВТОМАТСКО РОТИРАЊЕ НА ЕКРАНОТ

За да го вклучите екран да ротира кога ќе го вклучите уредот помеѓу пејзаж и портрет, допрете Екран> Кога уредот 
ротира> Ротирај ја содржината на екранот.
 
НАГОДУВАЊЕ НА ВРЕМЕТО ПРЕД ДА СЕ ИСКЛУЧИ ЕКРАНОТ

Ако вашиот уред е во мирување одреден период, екранот ќе се исклучи за да се заштеди енергија од батеријата. 
Можете да поставите подолго или пократко време на мирување на следниов начин:
1. На екранот со поставки, допрете на Екран> Спиење.
2. Изберете го времето за кое сакате вашиот екран да биде осветлен пред да се исклучи.

КОРИСТЕЊЕ РЕЖИМ СО РАКАВИЦИ

Капацитивниот допирен екран може да се оптимизира за употреба со ракавици. Кога режимот со ракавици е вклучен, 
екранот е почувствителен да одговори на допирите направени со ракавици. Исклучете го овој режим кога не носите 
ракавици за да избегнете случајни активирања.

ЗА ДА ГО ВКЛУЧИТЕ РЕЖИМОТ СО РАКАВИЦИ:

1. На екранот со поставки, допрете на Екран > Режим со ракавици.
2. Префрлете го прекинувачот за Режим со ракавици надесно .

КОРИСТЕЊЕ НА ФУНКЦИЈАТА ЗА БУДЕЊЕ СО ДВОЕН ДОПИР

Кога уредот спие, освен со користење на копчето за вклучување, можете двапати да го притиснете копчето Полетен 
екран за да го разбудите екранот.
1. На екранот со поставки, допрете на Дисплеј > копче Почетен.
2. Префрлете го прекинувачот надесно  за да ја овозможите функцијата.
 
ПОСТАВУВАЊЕ ТОН НА ЅВОНЕЊЕ НА УРЕДОТ

ВКЛУЧУВАЊЕ ТИВОК РЕЖИМ

1. Притиснете и држете на копчето за Напојување.
2. Допрете на  за да го вклучите тивкиот режим. Сите звуци се стивнати, освен медиумските содржини и 

алармите.

НАГОДУВАЊЕ НА ГЛАСНОСТА НА ТОНОТ НА ЅВОНЕЊЕ

Гласноста на тонот на ѕвонење можете да ја нагодите на почетниот екран или од која било апликација (освен 
за време на повик или кога пуштате музика или гледате видеозаписи). Притиснете го копчето за Зголеми/намали 
гласност за да ја нагодите гласноста на тонот за ѕвонење на саканото ниво. Гласноста на тонот на ѕвонење може, 
исто така, да се нагоди на екранот со Поставки.

1. На екранот Поставки, допрете на Звук.
2. Во Гласност на ѕвонење, влечете го лизгачот за да го нагодите нивото на гласност.

ПРОМЕНА НА ТОНОТ НА ЅВОНЕЊЕ

1. На екранот Поставки, допрете на Звук.
2. Допрете на Тон на ѕвонење на телефонот.
3. Изберете го саканиот тон на ѕвонење. Кога ќе го изберете, ќе се пушти преслушување на тонот на ѕвонење.
4. Допрете на ОК.
 
ПОСТАВУВАЊЕ УРЕДОТ ДА ВИБРИРА ЗА ДОЈДОВНИ ПОВИЦИ

На екранот со поставки, допрете на Звук и префрлете го прекинувачот Вибрирање при повици надесно .

ЗАБЕЛЕШКА:
• Ова може да се вклучи и со копчето Намали гласност.
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КОНФИГУРИРАЊЕ НА ПРОГРАМАБИЛНОТО КОПЧЕ

Може да одредите програмабилното копче да извршува разни суштински и корисни функции, во некои околности 
додека екранот е заклучен. Погледнете страница 7.
1. На екранот со поставки, допрете на Програмабилно копче.
2. Изберете достапна функција што ќе му ја доделите на копчето:
• Притисни за разговор: Префрлете го прекинувачот за режимот PTT надесно .
3. Изберете го начинот на притискање на копчето:
• Кратко притискање – повеќе опции, вклучувајќи и стартување пребарувач на Google Search, светилка или 

управување со дојдовни повици.
• Долго притискање – повеќе опции вклучувајќи будење на уредот, стартување пребарувач на Google Search, 

светилка или управување со дојдовни повици

ПОСТАВУВАЊЕ УСЛУГИ НА ТЕЛЕФОНОТ

ВКЛУЧУВАЊЕ РОАМИНГ НА ПОДАТОЦИ

1. На екранот Поставки, допрете на Повеќе > Мобилни мрежи.
2. Префрлете го прекинувачот за роаминг на податоци надесно  .

ЗАБЕЛЕШКА:
• Запомнете дека пристапувањето до податочни услуги за време на роаминг може да направи значителни 

дополнителни трошоци. Проверете кај вашиот давател на мрежни услуги за трошоците за роаминг на податоци.

ОНЕВОЗМОЖУВАЊЕ ПОДАТОЧНИ УСЛУГИ

На екранот со поставки, допрете на Користење на податоци и префрлете го прекинувачот Мобилна податочна врска 
налево .  

ЗАШТИТА НА УРЕДОТ
ЗАШТИТА НА УРЕДОТ СО ЗАКЛУЧУВАЊЕ НА ЕКРАНОТ

За побезбедно да ги чувате податоците на вашиот Cat S31 може да користите некој од начините на заклучување на 
екранот. 

На екранот со поставки, допрете на Заклучување на екранот или допрете на Безбедност > Заклучување на екранот.
1. За отклучување на уредот, изберете еден од достапните начини на заклучување на екранот:
• Лизгање: Лизгајте ја иконата за заклучување за да го отклучите екранот.
• Шема: Нацртајте ја точната шема за отклучување за да го отклучите екранот.
• PIN: Внесете PIN-број за да го отклучите екранот.
• Лозинка: Внесете лозинка за да го отклучите екранот.
2. Следете ги упатствата на екранот за да го комплетирате избраниот начин на заклучување на екранот.

УПРАВУВАЊЕ СО АПЛИКАЦИИ
ПРЕГЛЕД НА ИНСТАЛИРАНА АПЛИКАЦИЈА

1. На екранот со поставки, допрете на Апликации.
2. На листата со апликации, можете да направите било што од следново:
• Допрете на  за да ги конфигурирате поставките за апликациите.
• Допрете на  > Приказ на системот за да се прикажат системските апликации.
• Допрете на  > Ресетирање преференции за апликации> Ресетирај апликации за да ги вратите преференциите 

за апликациите на нивните стандардни поставки.
• Допрете некоја апликација за директно да ги погледнете нејзините детали

ОТСТРАНУВАЊЕ ИНСТАЛИРАНА АПЛИКАЦИЈА

1. На екранот со поставки, допрете на Апликации.
2. Допрете некоја апликација и потоа допрете на Деинсталирај>ОК за да ја отстраните апликацијата од уредот. 



27

ЗАБЕЛЕШКА:
• Не можете да ги избришете апликациите со кои е испорачан уредот.

РЕСЕТИРАЊЕ НА УРЕДОТ
ПРАВЕЊЕ РЕЗЕРВНА КОПИЈА НА ЛИЧНИТЕ ПОСТАВКИ
Може да се направи резервна копија од вашите лични поставки на серверите на Google преку сметка на Google. Ако 
го замените уредот, резервната копија од поставките ќе се префрли на новиот уред кога тој првпат ќе се најави со 
сметка на Google.

1. На екранот со поставки, допрете на Резервна копија и ресетирање.
2. Допрете на Направи резервна копија на моите податоци. Потоа, префрлете го надесно прекинувачот Направи 

резервна копија на моите податоци .
 
ВРАЌАЊЕ НА ФАБРИЧКИТЕ ПОДАТОЦИ

Ако ги вратите фабричките податоци, уредот ќе се ресетира на поставките што биле конфигурирани во фабриката. 
Сите лични податоци од внатрешниот мемориски склад на уредот, вклучувајќи ги информациите за сметките, 
поставките за системот и апликациите и сите преземени апликации ќе бидат избришани. Ресетирањето на вашиот 
уред не ги брише ажурирањата на системскиот софтвер што биле преземени, ниту какви било датотеки на microSD-
картичката, како што се музика или фотографии.

1. На екранот со поставки, допрете на Резервна копија и ресетирање > Ресетирање на фабрички податоци.
2. Кога ќе се побара, допрете на Ресетирај телефон и потоа допрете на Избриши сè. Вашиот уред ќе ги ресетира 

неговите поставките на оригиналните фабрички поставки и потоа ќе се рестартира.

РЕСЕТ НА ХАРДВЕРОТ
Овој уред има внатрешна батерија и затоа не можете да го ресетирате хардверот со едноставно отстранување на 
батеријата. Ако треба да го ресетирате хардверот, ве молиме следете ги чекорите наведени подолу. Имајте предвид 
дека можеби ќе треба да го ресетирате хардверот ако вашиот уред не се полни кога е приклучен на приклучок за 
мрежно електрично напојување.

Притиснете и држете на копчето за зголемување на гласноста и на копчето за вклучување/исклучување додека не 
се исклучи уредот. Откако вашиот уред ќе се ресетира, тој автоматски ќе се рестартира.

ПРИКАЖУВАЊЕ НА Е-ЕТИКЕТАТА
За да ги видите регулаторните информации за овој уред, направете го следново:
1. На почетниот екран, допрете на  > Поставки .
2. На екранот со поставки, допрете на За телефонот >  

Регулаторни информации.



28

ДОДАТОК
ПРЕДУПРЕДУВАЊА И МЕРКИ НА ПРЕТПАЗЛИВОСТ

Овој дел содржи важни информации што се однесуваат на упатствата за работа за овој уред. Исто така, тој содржи 
информации за безбедно користење на уредот. Внимателно прочитајте ги овие информации пред да го користите 
уредот.

ВОДООТПОРНО КУЌИШТЕ

Капаците на приклучоците за USB и за слушалки мора да бидат безбедно поставени, за да се обезбеди уредот да 
биде водоотпорен.

ЕЛЕКТРОНСКИ УРЕДИ

Исклучете го овој уредот ако сте во ситуација кога користењето на уредот е забрането. Не користете го уредот ако 
тоа може да предизвика оштетување или пречки на електронски уреди.

МЕДИЦИНСКИ УРЕДИ

Следете ги правилата и прописите поставени од болниците и здравствените установи. Не користете го овој уред 
кога е забрането.

Производителите на пејсмејкери препорачуваат да се одржува минимално растојание од 15 cm помеѓу уредот и 
пејсмејкерот за да се спречат потенцијални пречки на пејсмејкерот. Ако имате пејсмејкер, користете го уредот на 
спротивната страна од пејсмејкерот и не носете го уредот во предниот џеб.

ПОТЕНЦИЈАЛНО ЕКСПЛОЗИВНА АТМОСФЕРА

Исклучувајте го уредот во зони со потенцијално експлозивна атмосфера и почитувајте ги сите знаци и упатства. 
Зоните кои можат да имаат потенцијално експлозивни атмосфери вклучуваат зони каде што се советува да се 
исклучи моторот на возилото. Предизвикувањето искри во такви зони може да предизвика експлозија или пожар, 
што може да резултира со телесни повреди или дури и смрт. Не вклучувајте го уредот на места за полнење гориво, 
како што се бензински пумпи. Почитувајте ги ограничувањата за користење радио-опрема во складовите за гориво, 
магацините, зоните за дистрибуција и хемиските постројки. Освен тоа, придржувајте се до ограничувања во зони каде 
што се во тек минирања. Пред да го користите уредот, внимавајте на зоните кои имаат потенцијално експлозивни 
атмосфери кои честопати, но не секогаш, се јасно означени. Таквите локации вклучуваат зони под палубата на 
бродови, објекти за трансфер на хемикалии или за складирање и зони каде што воздухот содржи хемикалии или 
честички како што се зрнца, прашина или метален прав. Прашајте ги производителите на возилата што користат 
течен нафтен гас (како што се пропан или бутан) дали овој уред може безбедно да се користи во нивна близина.

БЕЗБЕДНОСТ ВО СООБРАЌАЈОТ

• Придржувајте се до локалните закони и прописи додека го користите овој уред. Освен тоа, ако треба да го 
користите уредот додека управувате со возило, почитувајте ги следниве упатства:

• Концентрирајте се на возењето. Првата одговорност е безбедно да возите.

• Не зборувајте на вашиот уред додека возите. Користете додатоци за користење без раце.

• За да воспоставите или да одговорите на повик, паркирајте го возилото покрај патот пред да го користите 
уредот.

• RF-сигналите може да влијаат на електронските системи од моторните возила. За повеќе информации, 
консултирајте се со производителот на возилото.

• Во моторно возило, не ставајте го уредот над воздушното перниче или во просторот за активирање на 
воздушните перничиња.

• Ако воздушното перниче треба да се надува, големата сила со вашиот уред над него може да предизвика 
сериозни повреди.

• Ако патувате со авион, вклучете го уредот во авионски режим. Користењето безжични уреди во авион може 
да предизвика опасност за работата на авионот и да ја наруши безжичната телефонска мрежа. Исто така, тоа 
може да се смета за незаконско.
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РАБОТНО ОПКРУЖУВАЊЕ

• Не користете го или не полнете го уредот на правливи, влажни и нечисти места или на места со магнетни 
полиња. Во спротивно, може да дојде до дефект на колото.

• Уредот е сообразен со RF-спецификациите кога тој се користи близу до вашето уво или на растојание од 1,0 
cm од вашето тело. Осигурете се дека додатоците на уредот, како што се држач или футрола за уредот, не се 
состојат од метални компоненти. Држете го уредот на растојание од 1,0 cm од вашето тело за да се исполни 
претходно споменатото барање.

• За време на невреме со грмотевици, не користете го уредот кога се полни за да избегнете каква било опасност 
од гром.

• Кога имате повик, не допирајте ја антената. Допирањето на антената влијае на квалитетот на повикот и 
резултира со зголемување на потрошувачката на енергија. Како резултат на тоа, се намалуваат времето за 
разговор и времето на мирување.

• Додека го користите уредот, придржувајте се до локалните закони и прописи и почитувајте ги приватноста и 
законските права на другите.

• Одржувајте ја амбиенталната температура помеѓу – 25° C и 55° C додека уредот се полни. Одржувајте ја 
амбиенталната температура помеѓу –10° C и 45 ° C за користење на уредот напојуван од батерија.

СПРЕЧУВАЊЕ ОШТЕТУВАЊЕ НА СЛУХОТ

Користењето слушалки со голема гласност може да го оштети слухот. За да го намалите ризикот од оштетување на 
слухот, намалете ја гласноста на слушалките на безбедно и пригодно ниво.

БЕЗБЕДНОСТ НА ДЕЦА

Почитувајте ги сите мерки на претпазливост во однос на безбедноста на децата. Овозможувањето дете да игра со 
овој уред или со неговите додатоци, кој може да вклучува делови што можат да се одвојат од уредот, може да биде 
опасно, затоа што тоа може да претставува опасност од задушување. Осигурете се дека уредот и неговите додатоци 
се држат надвор од дофатот на мали деца.

ДОДАТОЦИ

Избирајте само батерии, полначи и додатоци одобрени за користење со овој модел од страна на производителот на 
уредот. Употребата на кој било друг тип на полнач или додатоци може да ја поништи гаранцијата за уредот, може да 
биде во спротивност со локалните прописи или закони и може да биде опасна. Јавете се кај продавачот на уредот 
за информации за достапноста на одобрени батерии, полначи и додатоци во регионот.

БАТЕРИЈА И ПОЛНАЧ

• Исклучете го полначот од електричниот приклучок и уредот кога не е во употреба.

• Батеријата може да се полни и празни стотици пати пред да се истроши.

• Користете напојување со наизменичен напон дефинирано во спецификациите на полначот. Несоодветен напон 
може да предизвика пожар или дефект на полначот.

• Ако електролитот на батеријата протекува, осигурете електролитот да не ја допре кожата и очите. Доколку 
електролитот дојде во допир со кожата или прсне во очи, веднаш измијте ги очите со чиста вода и консултирајте 
се со лекар.

• Ако се појави деформација на батеријата, промена на бојата или ненормално греење додека се полни, веднаш 
престанете да го користите уредот. Во спротивно, може да дојде до истекување на батеријата, прегревање, 
експлозија или пожар.

• Ако USB-кабелот за напојување е оштетен (на пример, проводникот е оголен или скинат) или ако приклучокот 
е лабав, веднаш престанете да го користите. Во спротивно, може да дојде до електричен удар, куса врска на 
полначот или пожар.

 
• Не изложувајте го овој уред на оган, бидејќи може да експлодира. Батериите исто така може да експлодираат 

ако се оштетат.
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• Немојте да го модифицирате или да го преправате уредот со стари делови; да се обидувате да ставате туѓи 
предмети во уредот; да го потопувате или да го изложувате уредот на вода или други течности; да го изложувате 
уредот на оган, експлозија или други опасности.

• Избегнувајте да го испуштате уредот. Ако уредот се испушти, особено на тврда површина и се сомневате дека 
е оштетен, однесете го во квалификуван сервисен центар за проверка. Несоодветното користење може да 
предизвика пожар, експлозија или друга опасност.

• Навремено отстранувајте ги искористените уреди во согласност со локалните прописи.

• Уредот треба да се поврзува само со производи што го носат логото USB-IF или ја исполниле програмата за 
сообразност со USB-IF.

• При полнење, осигурете се дека полначот е приклучен на приклучок од мрежата за електрично напојување со 
наизменичен напон што е во близина на уредот. Мора да има лесен пристап до полначот.  

• USB-кабелот за напојување се смета како посебен уред од адаптерот за полнење.

• Излезен рејтинг на полнач 5V 1,5A.

ВНИМАНИЕ – РИЗИК ОД ЕКСПЛОЗИЈА АКО БАТЕРИЈАТА СЕ ЗАМЕНИ СО 
ПОГРЕШЕН ТИП. ОТСТРАНУВАЈТЕ ГИ ИСКОРИСТЕНИТЕ БАТЕРИИ СПОРЕД 
УПАТСТВАТА.

ЧИСТЕЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ

• Полначот не е водоотпорен. Чувајте го сув. Заштитете го полначот од вода или пареа. Не допирајте го полначот 
со водени раце, во спротивно тоа може да доведе до куса врска, неправилно функционирање на уредот и може 
да предизвика електричен удар.

• Не ставајте ги уредот и полначот на места каде што може да се оштетат со удар. Во спротивно, може да дојде 
до истекување на батеријата, неправилно функционирање на уредот, прегревање, пожар или експлозија.

• Не ставајте магнетни медиуми за складирање, како што се магнетни картички и дискети во близина на уредот.

• Зрачењето од уредот може да ги избрише информациите зачувани на нив.

• Не оставајте го овој уред и полначот на место со екстремно висока или ниска температура. Во спротивно, тие 
може да не функционираат правилно и може да предизвикаат пожар или експлозија. Ако температурата е 
пониска од 0° C, тоа ќе влијае на перформансите на батеријата.

• Не ставајте остри метални предмети, како што се игли, во близина на слушалката. Слушалката може да ги 
привлече овие предмети и да ве повреди.

• Пред чистење или одржување на овој уред, исклучете го и откачете го од полначот.

• Не користете каков било хемиски детергент, прав или други хемиски средства (како што се алкохол и бензен) 
за чистење на уредот и на полначот. Во спротивно, може да се оштетат делови од уредот или да се предизвика 
пожар. Уредот може да се чисти со мека антистатичка крпа.

• Не расклопувајте го уредот или додатоците. Во спротивно, гаранцијата за уредот и за додатоците престанува 
да важи и производителот не е одговорен да ја плати штетата.

• Ако екранот на уредот се скрши од удар со тврди предмети, не допирајте го или не обидувајте се да го 
отстраните скршениот дел. Во таков случај, веднаш престанете да го користите уредот и јавете се во овластен 
сервисен центар.

КОМПАТИБИЛНОСТ СО СЛУШНИ ПОМАГАЛА

ПРОПИСИ ЗА БЕЗЖИЧНИ УРЕДИ

Овој уред е тестиран и рангиран за користење со слушни помагала, со некои од безжичните технологии што ги 
користи. Сепак, може да постојат понови безжични технологии што се користат во уредот кои сè уште не биле 
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тестирани за употреба со слушни помагала. Важно е детално да ги пробате разните одлики на вашиот уред на 
различни локации додека користите слушно помагало или кохлеарен имплант за да утврдите дали има каков било 
шум што предизвикува пречки. Консултирајте се со вашиот давател на услуги или производителот на уредот за 
информации за компатибилноста со слушни помагала. Ако имате какви било прашања во врска со политиките за 
враќање или замена, консултирајте се со вашиот давател на услуги или со продавачот на телефонот.

• Федералната комисија за комуникации на САД (FCC) има утврдено барања за дигиталните безжични мобилни 
уреди да бидат компатибилни со слушни помагала и други уреди за помагање на слушањето.

• Индустријата за безжични телефони има развиено систем на рангирање кој им помага на корисниците на 
слушни уреди, ревидирајќи ја компатибилноста на мобилните уреди со уредите за слушање. 

• Рангирањата не се гарантирани. Резултатите ќе се разликуваат во зависност од слушниот уред на корисникот 
и од оштетувањето на слухот. Ако слушните уреди на корисникот се подложни на пречки, корисникот можеби 
нема да може успешно да го користи рангираниот телефонски уред. Тестирањето на мобилниот уред со уред за 
слушање е најдобриот начин да се оцени дали тој е соодветен за личните потреби на корисникот.

• FCC усвои правила за компатибилност со слушни помагала за дигитални безжични телефони. Овие правила 
налагаат одредени уреди да се тестираат и да се рангираат според стандардите за компатибилност со слушни 
помагала од Американскиот национален институт за стандарди (ANSI) C63.19-201. Стандардот на ANSI за 
компатибилност со слушни помагала содржи два вида рангирања:

• М-рангирање: Телефоните рангирани како M3 или M4 ги задоволуваат барањата на FCC и најверојатно ќе 
генерираат помалку пречки во слушните уреди отколку мобилните уреди без ознака. M4 е подобро/повисоко од 
двете рангирања.

• Т-рангирање: Телефоните рангирани како T3 или T4 ги исполнуваат барањата на FCC и најверојатно ќе работат 
подобро со телекоил на слушниот уред („T Switch“ или „Telephone Switch“) отколку нерангираните телефони. T4 
е подобро/повисоко од двете рангирања. (Имајте предвид дека не сите уреди за слушање имаат телекоил во 
нив.) Тестирано M-рангирање и T-рангирање за овој уред (FCC ID: ZL5S31), M3 и T4.

ИТЕН ПОВИК

Овој уред може да се користи за итни повици во подрачјето покриено со услуга. Меѓутоа, врската не може да се 
гарантира во сите услови. За суштински комуникации не треба да се потпирате исклучиво на уредот.

ИЗЈАВА НА FCC

• Овој уред е во согласност со делот 15 од правилата на FCC. Работењето зависи од следниве два услови: (1) 
Овој уред не смее да предизвикува штетни пречки и (2) овој уред мора да ги поднесе сите примени пречки, 
вклучувајќи и пречки што може да предизвикаат несакано функционирање.

• Антените што се користат за овој предавател не смеат да бидат на иста локација или да работат заедно со каква 
било друга антена или предавател.

ЗАБЕЛЕШКА: 
• Изборот на кодот на земјата е само за модели што не се за САД и не е достапен за сите модели за САД. Според 

правилата на FCC, сите WiFi производи на пуштени на пазарот во САД мора да се нагодат само за каналите на 
работење во САД.

• Уредот е тестиран и се покажа дека е сообразен со ограничувањата за дигитален уред од Класа Б, согласно 
Дел 15 од Правилата на FCC. Овие граници се дизајнирани да обезбедат разумна заштита од штетни пречки во 
станбена инсталација. Оваа опрема генерира, користи и може да зрачи радиофреквентна енергија и ако не се 
инсталира и користи според упатствата, таа може да предизвика штетни пречки во радио комуникациите. Сепак, 
не постои гаранција дека пречките нема да се појават за време на инсталацијата. Ако оваа опрема предизвикува 
штетни пречки во радио или телевизискиот прием, што може да се одреди со вклучување и исклучување на 
опремата, можете да се обидете да ги поправите пречките со една или повеќе од следниве мерки:

• Пренасочете ја или преместете ја приемната антена.
• Зголемете го растојанието помеѓу опремата и приемникот.
• Поврзете ја опремата на приклучок од коло, различно од она на кое е приклучен приемникот.
• Консултирајте се со вашиот продавач или со искусен радио/ТВ-техничар за помош.

• Промените или модификациите што не се конкретно одобрени од страната одговорна за сообразност, може да 
го поништат Вашето овластување да работите со опремата.
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ИЗЈАВА НА INDUSTRY CANADA
Овој уред е во согласност со RSS-стандардите на Industry Canada за користење без лиценца. Работењето зависи 
од следниве два услови:
1. уредот не смее да предизвикува пречки, и
2. уредот мора да ги поднесе сите пречки, вклучувајќи и пречки што можат да предизвикаат несакано 

функционирање на уредот.

Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. 
L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:
1. l’appareil ne doit pas produire de brouillage, et
2. l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d’en 

compromettre le fonctionnement.
• Овој дигитален апарат од Класа Б е во согласност со канадскиот стандард ICES-003; CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).

• Уредот може автоматски да го прекине емитувањето во случај на отсуство на информации за емитување или 
оперативна грешка. Имајте предвид дека ова не е наменето за да се забрани емитувањето на информации за 
контрола или сигнализација или употребата на постојано повторувани кодови што се бараат од технологијата.

ИЗЈАВА ЗА ИЗЛОЖЕНОСТ НА РАДИЈАЦИЈА:

Производот е во согласност со ограничувањето на нивото на мобилна изложеност на RF-зрачење на Канада 
пропишано за неконтролирана средина и е безбеден за предвиденото работење опишано во овој прирачник. 
Натамошното намалување на изложеноста на RF-зрачење може да се постигне ако производот се држи што е можно 
подалеку од телото на корисникот или ако уредот е поставен да ја намалува излезната моќност, доколку таквата 
функција е достапна.

За користење со носење на телото, уредот е тестиран и ги исполнува упатствата на IC за изложеност на RF-зрачење 
за користење со додаток кој не содржи метал и ја поставува слушалката најмалку на 1 cm од телото. Користењето на 
други додатоци може да не обезбеди усогласеност со упатствата на IC за изложеност на RF-зрачење.

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.

• Овој уред и неговата(ите) антена(и) не смеат да бидат лоцирани или да работат заедно со која било друга антена 
или предавател, освен со тестирани вградени радија. Функцијата за избор на повикувачки број е оневозможена 
за производи кои се продаваат во САД / Канада.

• Cet appareil et son antenne ne doivent pas être situés ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un 
autre émetteur, exception faites des radios intégrées qui ont été testées. La fonction de sélection de l’indicatif du pays 
est désactivée pour les produits commercialisés aux États-Unis et au Canada.

ИНФОРМАЦИИ ЗА ИЗЛОЖЕНОСТ НА 
RF-ЗРАЧЕЊЕ (SAR)

• Cat S31 ги задоволува државните барања за изложеност на радио-бранови.

• Уредот е дизајниран и произведен да не ги надминува ограничувањата за изложување на радиофреквентна 
енергија (RF), поставени од Федералната комисија за комуникации на Владата на САД.
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• За користење со носење на телото, уредот е тестиран и ги исполнува упатствата на FCC за изложеност на RF-
зрачење за употреба со додаток кој не содржи метал и ја поставува слушалката најмалку на 1 cm од телото. 
Користењето на други додатоци може да не обезбеди усогласеност со упатствата на FCC за изложеност на 
RF-зрачење.

• Границата за SAR поставена од FCC е 1,6 W/kg.

Највисоките пријавени вредности за SAR според регулативата на FCC за телефонот се наведни подолу: 

US SKU (FCC ID: ZL5S31):
Глава SAR: 1,14 W/kg, Тело SAR: 1,19 W/kg, безжичен рутер SAR: 1,19 W/kg 
 
Азија и Пацификот SKU (FCC ID: ZL5S31A):
Глава SAR: 1,04 W/kg, тело SAR: 1,19 W/kg, безжичен рутер SAR: 1,19 W/kg

За да го намалите нивото на изложеност на зрачење, направете го следново:
• Користете го мобилниот телефон во добри услови за прием.
• Користете комплет за користење без раце.
• За бремени жени, ве молиме држете го мобилниот телефон подалеку од стомакот.
• Користете го мобилниот телефон подалеку од интимните делови.

ПРЕВЕНЦИЈА НА ГУБЕЊЕ НА СЛУХОТ
         За да спречите можно оштетување на слухот, не слушајте со голема гласност подолго време.

CE-УСЛОГЛАСЕНОСТ НА SAR
Овој уред ги исполнува барањата на ЕУ (1999/519/EC) за ограничување на изложеноста на општата јавност на 
електромагнетни полиња по пат на здравствена заштита.

Ограничувањата се дел од опсежните препораки за заштита на општата јавност. Овие препораки се развиени и 
проверени од независни научни организации преку редовни и темелни проценки на научните студии. Единица мерка 
за препорачаното ограничување од Европскиот совет за мобилни уреди е „Специфична стапка на апсорпција“ (SAR), 
а границата за SAR е 2,0 W/kg усреднети на 10 грама ткиво. Таа ги исполнува барањата на Меѓународната комисија 
за заштита од нејонизирачко зрачење (ICNIRP).

За користење со носење на телото, овој уред е тестиран и ги исполнува упатствата за изложеност на ICNIRP и 
европскиот стандард EN 62209-2, за користење со наменски додатоци. Користењето на други додатоци кои содржат 
метали може да не обезбеди усогласеност со упатствата за изложеност на ICNIRP.

SAR се мери со уредот поставен на растојание од 5 mm од телото, додека емитува со највисокото сертифицирано 
ниво на излезна моќност во сите фреквентни опсези на уредот. 

Највисоките пријавени вредности за SAR според CE-прописите за телефонот се наведни подолу: 
EU SKU
Глава SAR: 0,657 W/kg, тело SAR: 1,370 W/kg
Азија и Пацификот SKU
Глава SAR: 0,670 W/kg, тело SAR: 1,480 W/kg

За да ја намалите изложеноста на RF-енергија, користете додаток за користење без раце или други слични опции 
за да го задржите овој уред подалеку од главата и телото. Овој уред треба да се носи на растојание од 5 mm 
од телото за да обезбедите дека нивоата на изложување ќе останат на или под тестираните нивоа. Изберете 
штипки за ремени, футроли или други слични додатоци за носење на тело што не содржат метални компоненти 
за да го поддржите функционирањето на уредот на овој начин. Футроли со метални делови може да ги променат 
RF перформансите на уредот, вклучувајќи ја и усогласеноста со упатствата за RF-изложеност на начин што не е 
тестиран или сертифициран. Заради тоа, треба да се избегнува употреба на такви додатоци.
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ИНФОРМАЦИИ ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ И 
РЕЦИКЛИРАЊЕ

Овој симбол на уредот (и сите вклучени батерии) покажува дека тие не треба да се отстрануваат како 
обичен домашен отпад. Не фрлајте го уредот или батериите како несортиран комунален отпад. Уредот  
(и батериите) треба да се предадат на сертифицирано место за собирање, за рециклирање или правилно 
отстранување на крајот од нивниот работен век.

За подетални информации за рециклирањето на уредот или на батериите, јавете се во локалната градска 
канцеларија, службата за собирање отпад од домаќинствата или продавницата каде што сте го купиле овој уред.

Отстранувањето на уредот подлежи на Директивата за отпад од електрична и електронска опрема (WEEE) 
на Европската Унија. Причината за одвојување на WEEE и батериите од другиот отпад е да се минимизираат 
потенцијалните еколошки влијанија врз здравјето на луѓето од која било опасна супстанција што може да биде 
присутна.

НАМАЛУВАЊЕ НА ОПАСНИТЕ СУПСТАНЦИИ

Овој уред е во согласност со Регулативата на ЕУ за регистрација, проценка, одобрување и ограничување на 
хемикалиите (REACH) (Регулатива на Европскиот парламент и Советот 1907/2006/EC) и Директивата на ЕУ за 
ограничување опасни супстанции (RoHS) (Директива на Европскиот парламент и на Советот 2011/65/EU) За повеќе 
информации за усогласеноста на уредот со REACH, посетете го вебсајтот www.catphones.com/certification. Се 
препорачува редовно да го посетувате вебсајтот за најнови информации.

СООБРАЗНОСТ СО РЕГУЛАТИВИТЕ НА ЕУ

Со ова, производителот изјавува дека овој уред е во согласност со основните барања и другите релевантни одредби 
од Директивата 2014/53/EU. За Изјавата за сообразност, посетете ја веб-локацијата: 
www.catphones.com/support/S31- smartphone.

ЗАБЕЛЕШКА: 
• Придржувајте се до националните локални прописи на местото каде што уредот треба да се користи. Овој уред 

може да биде ограничен за употреба во некои или во сите држави-членки на Европската Унија (ЕУ).

ЗАБЕЛЕШКА: 
• Овој уред може да се користи во сите држави-членки на ЕУ.

СПЕКТАР ЕМИТУВАНА 
МОЌНОСТ (dBm)

GSM 900 32.8
GSM 1800 29.75
WCDMA B1 23.8
WCDMA B5 23.92
WCDMA B8 23.78
FDD-LTE B1 22.72
FDD-LTE B3 23.75
FDD-LTE B5 23.69
FDD-LTE B7 22.31
FDD-LTE B8 23.86
FDD-LTE B20 23.91
BT/EDR 11.2
BLE 1.4
WLAN 2,4G 14.9

EU: СПЕКТАР И МОЌНОСТ АЗИЈА И ПАЦИФИКОТ: СПЕКТАР  
 И МОЌНОСТ

СПЕКТАР ЕМИТУВАНА 
МОЌНОСТ (dBm)

GSM 900 32.78
GSM 1800 29.94
WCDMA B1 23.83
WCDMA B8 23.58
FDD-LTE B1 22.79
FDD-LTE B3 23.96
FDD-LTE B7 22.3
FDD-LTE B8 23.83
FDD-LTE B28 23.49
BT/EDR 11.2
BLE 1
WLAN 2,4G 15.7
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СПЕЦИФИКАЦИИ НА S31

СТАВКА СПЕЦИФИКАЦИИ
Оперативен систем Android™ 7.0 Nougat

Процесор Qualcomm MSM8909 со четири јадра

Меморија
16GB ROM
2 GB RAM
(Може да се прошири со microSD ™-™ картичка)

Мобилна мрежа

Опсези 4G: 
Верзија за ЕУ:
1, 2, 3, 5, 7, 8, 20;
Верзија за Азија и Пацификот: 
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 28;
Верзија за САД:
2, 3, 4, 5, 7, 12, 17

Опсези 3G: 
Верзија за ЕУ:
B1 (2100), 2 (1900), 5 (850), 8 (900)
Верзија за САД / Азија и Пацификот:
B1 (2100), 2 (1900), 4 (AWS), 5 (850), 8 (900)

Опсези 2G: 
GSM/GPRS/EDGE со четири опсези 850/900/1800/1900

Екран 4,7 инчи HD 720, технологија за работа со влажни прсти/ракавици*, супер осветлен 
дисплеј

Камера Задна камера од 8 MP, предна камера од 2 MP
Со LED-блиц, автоматски фокус со PDAF

Сензори Сензор за близина, сензор за амбиентална светлина, акцелеметар, место за 
електронски компас

Поврзување

Аудио приклучок: 3,5 mm
Bluetooth®: 4.1
Wi-Fi®: 802,11 b / g / n (2,4GHz)
USB: micro-USB 2,0, USB-OTG 
Тип на SIM: Нано, двојна SIM опција
GPS: GLONASS, GPS, aGPS, Beidou (зависи од варијантата)

Батерија Моќна батерија од 4 000 mAh

Друго
Заштита од продирање: IP68
Тест за пад: 1,8 m
Апликации: AVG, Office Suite, File Commander, Кутија со апликации

Димензии 146 x 74 x 13 mm

Маса 200 g

* Дизајнот и спецификациите подлежат на промена без претходно известување.
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ИЗЈАВА ЗА СООБРАЗНОСТ

ПРОИЗВОДИТЕЛ:
Име:      Bullitt Mobile Limited
Адреса:      One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, England RG1 1AR

РАДИО ОПРЕМА:
Модел:      S31
Предмет на Декларацијата:   Издржлив паметен телефон
Верзија на софтвер:    LTE_D0201121.1_S31; LTE_S0201121.1_S31
Вклучени додатоци и компоненти:   Адаптер, USB-кабел, слушалка

Ние, Bullitt Mobile Limited, изјавуваме на наша сопствена одговорност дека опишаниот производ е во сообразност со 
релевентните законодавства за хармонизација на Унијата 

ДИРЕКТИВА ЗА РАДИО-ОПРЕМА (2014/53/EU), ДИРЕКТИВА ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ 
НА ОПАСНИТЕ СУПСТАНЦИИ (2011/65/EU)

Применети се следниве хармонизирани стандарди и/или други релевантни стандарди:

1. ЗДРАВЈЕ И БЕЗБЕДНОСТ (ЧЛЕН 3.1(А) ОД ДИРЕКТИВАТА ЗА РАДИО-
ОПРЕМА)
• 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/A1:2013, EN 50332-2:2013

2. ЕЛЕКТРОМАГНЕТНА КОМПАТИБИЛНОСТ (ЧЛЕН 3.1 (Б) ОД ДИРЕКТИВАТА ЗА 
РАДИО-ОПРЕМА)
• EN 301 489-1 V2.1.1, Финален нацрт EN 301 489-3 V2.1.1
• EN 301 489-17 V3.1.1, Нацрт EN 301 489-19 V2.1.0, Нацрт EN 301 489-52 V1.1.0
• EN 55032:2015/AC:2016 Класа Б, EN55024:2010/A1:2015
• EN 61000-3-2: 2014 Класа A, EN 61000-3-3: 2013

3. КОРИСТЕЊЕ НА РАДИОФРЕКВЕНТЕН СПЕКТАР (ЧЛЕН 3.2 ОД ДИРЕКТИВАТА 
ЗА РАДИО-ОПРЕМА)
• 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 301 489-1 V1.1.1, Финален нацрт EN 303 345 V1.1.7

4. ДИРЕКТИВА ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ОПАСНИТЕ СУПСТАНЦИИ (2011/65/EU)
• EN 50581:2012

Овластеното тело (Име: CETECOM GmbH, ID: 0680) ја изврши проценката на сообразност согласно Анекс III од 
Директивата за радио-опрема и издаде сертификат за испитување на ЕУ-тип (Ref.No .: M17-0320-01-TEC).

Потпишано за и во име на: Bullitt Mobile Limited
Место: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, England RG1 1AR, Датум: 28 септември 2017 година

Име: Вејн Хуанг, Функција: Директорот на ODM, 

Потпис: 
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© 2017 Caterpillar. Сите права се задржани. CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, нивните соодветни логоа, „Caterpillar 
Yellow“, трговскиот изглед „Power Edge“, како и корпоративниот и производниот идентитет користени овде, се трговски марки на 
Caterpillar и не можат да се користат без дозвола. 

Bullitt Mobile Ltd поседува лиценца од Caterpillar Inc.
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