Smartphone-ul Cat® S31
Manual de utilizare

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE,
CITIȚI MĂSURILE DE SIGURANȚĂ
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•

Citiți cu atenție acest manual și măsurile de siguranță recomandate pentru a asigura utilizarea corectă a acestui dispozitiv.

•

În ciuda naturii sale robuste, evitați lovirea, aruncarea, strivirea, perforarea sau deformarea dispozitivului.

•

Dacă este utilizat în apă sărată, clătiți dispozitivul după aceea pentru a evita coroziunea provocată de sare.

•

Nu încercați să dezasamblați dispozitivul sau accesoriile acestuia. Doar personalul calificat poate efectua lucrări de service sau îl poate repara.

•

Nu porniți aparatul în cazul în care utilizarea telefoanelor mobile este interzisă sau într-o situație în care dispozitivul poate provoca interferențe sau pericole.

•

Nu utilizați dispozitivul în timp ce conduceți.

•

Opriți dispozitivul în apropierea echipamentelor medicale și respectați regulile sau regulamentele privind utilizarea telefoanelor mobile în spitale și unități
de îngrijire medicală.

•

Opriți dispozitivul sau activați modul avion când sunteți în avion, deoarece pot apărea interferențe cu echipamentul de control al aeronavei.

•

Opriți aparatul în apropierea dispozitivelor electronice de mare precizie, deoarece acesta poate afecta performanța lor.

•

Nu amplasați dispozitivul sau accesoriile acestuia în recipiente cu un câmp electromagnetic puternic.

•

Nu amplasați suporturi de stocare magnetice în apropierea dispozitivului. Radiația emisă de dispozitiv poate șterge informațiile stocate pe acestea.

•

Nu utilizați dispozitivul într-un mediu cu gaze inflamabile, cum ar fi o benzinărie și nu îl amplasați într-un loc cu temperaturi ridicate.

•

Nu lăsați dispozitivul și accesoriile acestuia la îndemâna copiilor mici.

•

Nu permiteți copiilor să utilizeze dispozitivul fără să oferiți instrucțiuni.

•

Pentru a evita riscul de explozie, utilizați numai baterii și încărcătoare omologate.

•

Respectați toate legile sau regulamentele privind utilizarea dispozitivelor wireless. Respectați confidențialitatea și drepturile legale ale altor persoane
atunci când utilizați dispozitivul wireless.

•

Pentru pacienții cu implanturi medicale (inimă, articulații etc), mențineți dispozitivul la o distanță de 15 cm față de implant, iar în timpul unui
apel telefonic, țineți-l în partea opusă implantului.

•

Respectați cu strictețe instrucțiunile relevante din acest manual în timp ce utilizați cablul de alimentare USB; în caz contrar, acesta poate provoca
deteriorarea dispozitivului sau a computerului dvs.

NOTĂ JURIDICĂ
© 2017 Caterpillar. Toate drepturile rezervate. CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT (inclusiv siglele corespunzătoare), „Caterpillar Yellow” și imaginea
comercială „Power Edge”, precum și identitatea corporativă și identitatea produselor prezentate aici sunt mărci comerciale deținute de Caterpillar,
neputând fi utilizate fără permisiune.
Bullitt Mobile Ltd este un concesionar al Caterpillar Inc.
Mărcile comerciale Bullitt Mobile Ltd. și ale terților aparțin proprietarilor respectivi.
Nicio parte a acestui document nu poate fi reprodusă sau transmisă în nicio formă și prin niciun mijloc, fără acordul scris prealabil al Caterpillar Inc.
Produsul descris în acest manual poate include software cu drepturi de autor și posibili licențiatori. Clienții nu vor reproduce, distribui, modifica,
decompila, dezasambla, decripta, extrage, reface programul sursă, da în leasing, atribui sau sublicenția în niciun fel software-ul sau hardware-ul
menționat, decât dacă astfel de restricții sunt interzise de legile în vigoare sau dacă astfel de acțiuni sunt aprobate de deținătorii drepturilor de autor
respective sub licențe.
Sigla text și siglele Bluetooth® sunt mărci comerciale înregistrate deținute de Bluetooth SIG, Inc., iar orice utilizare a acestor mărci de către Bullitt Group
se face sub licență. Toate celelalte mărci comerciale înregistrate și denumiri comerciale terță parte aparțin proprietarilor respectivi.
Wi-Fi® este marcă comercială înregistrată deținută de Wi-Fi Alliance®.

NOTIFICARE
Unele caracteristici ale produsului și ale accesoriilor acestuia descrise în prezentul document se bazează pe software-ul instalat, pe capacitățile
și setările rețelei locale, iar acestea nu pot fi activate și pot fi limitate de operatorii rețelei locale sau de furnizorii serviciilor de rețea. Prin urmare,
este posibil ca descrierile din acest manual să nu corespundă exact produsului achiziționat sau accesoriilor acestuia.
Producătorul își rezervă dreptul de a schimba sau modifica informațiile sau specificațiile cuprinse în acest manual fără notificare prealabilă
și fără obligații.
Producătorul nu este responsabil pentru legitimitatea și calitatea tuturor produselor pe care le încărcați sau le descărcați prin intermediul acestui
dispozitiv, inclusiv text, imagini, muzică, filme și software neîncorporat care poate fi protejat prin drept de autor. Orice consecințe care rezultă
din instalarea sau utilizarea produselor menționate pe acest dispozitiv sunt suportate de dvs.

NU SE ACORDĂ GARANȚII
Conținutul acestui manual este furnizat „ca atare”. Cu excepția cazului în care legile în vigoare cer acest lucru, nu se acordă nicio garanție de orice
fel, fie explicită sau implicită, inclusiv dar fără a se limita la garanțiile implicite de vandabilitate și adecvare la un anumit scop, în ceea ce privește
acuratețea, corectitudinea sau conținutul acestui manual.
În limita maximă permisă de legea în vigoare, în niciun caz producătorul nu este responsabil pentru orice daune speciale, subsecvente,
indirecte sau incidente ori pentru pierderea de profituri, afaceri, venituri, date, reputații sau câștiguri anticipate.

REGLEMENTĂRILE PRIVIND IMPORTUL ȘI EXPORTUL
Clienții vor respecta toate legile și reglementările în vigoare privind exportul sau importul. Clienții trebuie să obțină toate aprobările guvernamentale
necesare și toate licențele pentru exportul, reexportul sau importul produsului menționat în acest manual, inclusiv software-ul și datele tehnice.
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BUN VENIT LA SMARTPHONE-UL CAT® S31
Smartphone-ul cu adevărat robust, cu caracteristici excelente și o baterie care durează mai mult. Este proiectat să reziste la condițiile extreme cu care
vă confruntați zilnic la serviciu și atunci când vă jucați. Scăpați-l pe jos, udați-l sau uitați să îl încărcați – smartphone-ul Cat S31 nu vă va dezamăgi.
Smartphone-ul nu numai că este certificat pentru cel mai înalt standard de rezistență din domeniu, MIL SPEC 810G și IP68, rezistent la apă și la praf,
ci dispune și de capacități care trec dincolo de aceste teste. Rezistent la căderea pe beton de la o înălțime impresionantă de 1,8 m, suficient
de rezistent la șocuri termice și la testul de ceață sărată, rezistent la apă timp de 35 de minute la o adâncime de până la 1,2 metri. Smartphone-ul
Cat S31 va rămâne conectat, indiferent de situație.
Cat S31 este un smartphone practic, dotat cu caracteristici extrem de utile, astfel încât să puteți profita la maximum de fiecare zi. Bateria de mare
capacitate și spațiul de stocare extensibil de până la 128 GB garantează că performanța zilnică nu va fi compromisă. Ecranul Full HD de 4,7”, mare și
luminos, rezistent la zgârieturi poate fi citit în lumina directă a soarelui și poate chiar să fie utilizat atunci când este umed sau atunci când purtați
mănuși. În plus, designul care permite apucarea ușoară oferă o tastă programabilă multifuncțională, utilă pentru serviciul Push to Talk (PTT)
sau pentru lansarea cu ușurință a lanternei sau a camerei foto.

REZISTENȚĂ DE ÎNCREDERE
SCĂPAREA PE JOS A DISPOZITIVULUI:
•

Ce puteți face: Utilizați dispozitivul până la o înălțime de 1,8 metri; este rezistent la o cădere în acest interval.

•

Ce nu trebuie să faceți: Nu aruncați dispozitivul cu forță de la peste 1,8 metri. Dispozitivul este rezistent, dar nu indestructibil.

IMPERMEABILITATEA:
•

Ce puteți face: Utilizați dispozitivul în condiții de umezeală; ecranul multitactil de 4,7’’ funcționează dacă îl atingeți cu degetele umede. Înainte de a utiliza
aparatul în apă, asigurați-vă că toate componentele și capacele sunt închise în mod corespunzător. Dispozitivul poate rezista la o adâncime de 1,2 metri,
până la 35 de minute.

•

Ce nu trebuie să faceți: Nu uitați să închideți componentele și capacele dispozitivului înainte de a-l utiliza în apă și nu încercați să îl utilizați la o adâncime
mai mare de 1,2 metri.

REZISTENȚA LA PRAF ȘI LA ZGÂRIETURI:
•

Ce puteți face: Utilizați dispozitivul în medii murdare, cu mult praf. Smartphone-ul Cat S31 este certificat IP68, o măsură a standardului din domeniu
pentru durabilitate, iar ecranul este fabricat din sticlă Corning® Gorilla® Glass 3, rezistentă la zgârieturi.

TEMPERATURILE EXTREME:
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•

Ce puteți face: Utilizați dispozitivul în intervalul de temperatură cuprins între -20 °C și +55 °C. Poate rezista și la variații extreme de temperatură: trecerea
foarte rapidă de la rece la cald sau invers.

•

Ce nu trebuie să faceți: Nu utilizați dispozitivul în afara intervalului de funcționare cuprins între -20 °C și +55 °C – nu este proiectat pentru congelator
sau cuptor.

CONȚINUTUL CUTIEI
•
•
•
•

Dispozitiv
Ghid de pornire rapidă
Cablu de alimentare USB și adaptor de alimentare
Protecție a ecranului montată deja din fabrică pe dispozitiv

3

2

16

1

10

11

9

12

17

13
14

4

8
5
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1. MUFĂ PENTRU CĂȘTI
2. CASCĂ
3. CAMERĂ FOTO FRONTALĂ
4. MICROFON
5. BUTONUL ÎNAPOI
6. BUTONUL ECRAN PRINCIPAL
7. BUTONUL APLICAȚII RECENTE
8. DIFUZOR
9. TASTĂ PROGRAMABILĂ
10. TASTĂ DE PORNIRE
11. TASTĂ DE CREȘTERE A VOLUMULUI
12. TASTĂ DE REDUCERE A VOLUMULUI
13. SLOT PENTRU CARTELA SIM
14. SLOT PENTRU CARDUL MICROSD
15. PORT USB
16. CAMERĂ FOTO DE 8 MP
17. BLIȚ
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FUNCȚIILE TASTELOR
TASTĂ DE PORNIRE
• Apăsați pentru a porni dispozitivul
• Apăsați lung pentru a deschide meniul Opțiuni al telefonului
• Apăsați pentru a bloca sau pentru a activa ecranul atunci când dispozitivul este inactiv
BUTONUL ECRAN DE PORNIRE
• Apăsați în orice moment, când telefonul este pornit și deblocat, pentru a afișa ecranul de pornire
• Apăsați lung butonul Ecran de pornire pentru a utiliza asistentul Google
BUTONUL APLICAȚII RECENTE
• Apăsați oricând pentru a deschide aplicațiile utilizate recent
BUTONUL ÎNAPOI
• Apăsați pentru a reveni la ecranul anterior
• Apăsați pentru a închide tastatura de pe ecran
TASTĂ DE CREȘTERE/REDUCERE A VOLUMULUI
• Volum – apăsați tasta de creștere a volumului pentru a crește volumul sau tasta de reducere a volumului pentru a reduce volumul apelului,
al tonului de apel, al conținutului media sau al alarmei
Captură
de ecran – apăsați simultan tasta de pornire și tasta de reducere a volumului. Capturile de ecran sunt salvate în albumul foto
•
• Atunci când sunteți în aplicația Cameră foto, apăsați tasta de creștere/reducere a volumului pentru a fotografia
7

NOȚIUNI DE BAZĂ
INSTALAREA UNEI CARTELE NANO SIM
1.
2.
3.
4.

Așezați dispozitivul pe o suprafață plană cu afișajul orientat în jos. Apoi, deschideți ușa laterală.
Utilizați vârful degetului pentru a trage sertarul pentru cartela SIM de sub etichetă.
Introduceți cartela Nano SIM în sertar conform indicațiilor din ghidul pentru sertar, cu contactele aurii orientate în sus.
Introduceți sertarul pentru cartela SIM înapoi în slot.

NOTĂ:
• Asigurați-vă de fixarea sigură a cartelei SIM în sertar.
• Împingeți sertarul pentru cartela SIM până când acesta este complet introdus în slot.
• Pentru a scoate cartela Nano SIM, utilizați vârful degetului pentru a scoate sertarul. Apoi, scoateți cartela Nano SIM.

INSTALAREA UNUI CARD DE MEMORIE
1.
2.

Așezați dispozitivul pe o suprafață plană cu afișajul orientat în jos. Apoi, deschideți ușa laterală.
Introduceți un card microSD™ în slotul pentru cardul de memorie, cu contactele aurii orientate în sus.

NOTĂ:
• Împingeți cardul de memorie până când auziți un sunet de blocare.
• Pentru a scoate cardul microSD, apăsați pe marginea cardului de memorie și scoateți-l.
• Nu forțați cardul microSD, deoarece acest lucru ar putea deteriora cardul de memorie sau slotul.

ÎNCĂRCAREA BATERIEI
Încărcați bateria înainte de a utiliza dispozitivul pentru prima dată.
1.

Conectați cablul de alimentare USB la adaptorul de încărcare.

2.

Deschideți capacul portului USB, apoi conectați cablul de alimentare USB la portul USB.

NOTĂ:
• Utilizați numai încărcătoare și cabluri Cat omologate. Echipamentul neomologat poate cauza deteriorarea dispozitivului sau explozia bateriilor.
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NOTĂ:
• Fiți atent să nu utilizați forța excesivă atunci când conectați cablul USB; trebuie să cunoașteți și orientarea corectă a fișei.
• Încercarea de a introduce incorect conectorul poate duce la deteriorare, care nu va fi acoperită de garanție.
3.
4.

Conectați încărcătorul la priza de c.a. corespunzătoare.
În cazul în care dispozitivul este complet încărcat, în primul rând, deconectați cablul USB de la dispozitiv, apoi deconectați încărcătorul de la priza
de alimentare. Închideți capacul portului USB de pe dispozitiv după încărcare.

INFORMAȚII IMPORTANTE PRIVIND UTILIZAREA ULTERIOARĂ
A BATERIEI
Dacă bateria este complet epuizată, este posibil ca dispozitivul să nu pornească imediat după începerea încărcării. Înainte de a încerca să îl porniți,
lăsați bateria să se încarce pentru câteva minute. Este posibil ca animația de încărcare de pe ecran să nu se afișeze în acest interval.
Atunci când nivelul de energie al bateriei este scăzut, dispozitivul redă o alertă și afișează o solicitare. Atunci când bateria este aproape epuizată, dispozitivul
se va opri automat.
NOTĂ:
Timpul necesar pentru încărcarea bateriei depinde de temperatura mediului și de vechimea bateriei.

PORNIREA/OPRIREA DISPOZITIVULUI
PORNIREA
1.

Apăsați tasta de pornire

.

Când porniți dispozitivul pentru prima dată, se va afișa un ecran de bun venit. Mai întâi, selectați limba preferată, apoi atingeți NOȚIUNI INTRODUCTIVE
pentru a continua cu procesul de configurare.
NOTĂ:
• Este necesară o conexiune Wi-Fi sau de date.
Puteți ignora configurarea și o puteți finaliza altă dată. Totuși, pentru a utiliza unele dintre serviciile Google pe acest dispozitiv Android, este necesar un cont Google.

OPRIREA
1.
2.

Apăsați lung tasta de pornire pentru a deschide meniul de opțiuni al telefonului.
Atingeți Oprire.
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ECRANUL TACTIL
ACȚIUNI PE ECRANUL TACTIL
•

Atingere: utilizați vârful degetului pentru a selecta un element, pentru a confirma o selecție sau pentru a porni o aplicație pe ecran.

•

Atingere lungă: atingeți un element cu vârful degetului și continuați să apăsați până când ecranul răspunde. De exemplu, pentru a deschide
meniul de opțiuni pentru ecranul activ, atingeți ecranul și mențineți-l apăsat până când apare meniul.

•

Tragere cu degetul: deplasați degetul pe ecran fie vertical, fie orizontal. De exemplu, trageți cu degetul spre stânga sau dreapta pentru
a comuta între imagini.

•

Glisare: dacă doriți să mutați un element, atingeți-l lung cu vârful degetului. Acum glisați elementul în orice parte a ecranului.

ECRANUL DE PORNIRE
Ecranul principal este punctul de pornire pentru accesarea caracteristicilor dispozitivului. Pe acesta se afișează pictograme de aplicații, widgeturi, comenzi
rapide și multe altele. Acesta poate fi personalizat cu diferite imagini de fundal și poate fi ajustat pentru a afișa elementele preferate.
1.

Pictograma de lansare este

. Atingeți-o pentru a vizualiza și a lansa aplicațiile instalate (Aplicații).

NOTĂ:
• O apăsare lungă pe un spațiu gol de pe ecranul de pornire va lansa comanda rapidă pentru imagini de fundal, widgeturi și setări.

BLOCAREA ȘI DEBLOCAREA ECRANULUI
BLOCAREA ECRANULUI
1.
2.

Dacă dispozitivul este pornit, apăsați tasta de pornire pentru a bloca ecranul. Încă puteți primi mesaje și apeluri, chiar dacă ecranul este blocat.
Dacă dispozitivul este lăsat nederanjat pentru o anumită perioadă, ecranul se va bloca automat. Puteți ajusta durata acestei perioade în Setări.

DEBLOCAREA ECRANULUI
1.
2.

Apăsați tasta de pornire pentru a activa ecranul. Apoi, glisați pictograma de blocare
în sus pentru a debloca ecranul. Va trebui să introduceți modelul
sau codul PIN dacă acestea sunt presetate.
Pentru a lansa aplicația Cameră foto direct din ecranul blocat, glisați pictograma camerei foto
în sus.

NOTĂ:
• Puteți activa ecranul atingând de două ori butonul Ecran de pornire. Pentru detalii, consultați secțiunea„Utilizarea funcției de activare prin atingerea de două
ori” de la pagina 25.
• Dacă ați configurat un ecran de blocare, se va afișa o solicitare pentru deblocarea ecranului. Pentru detalii, consultați secțiunea „Protejarea dispozitivului
cu un ecran de blocare” de la pagina 26.

AFIȘAJUL
ASPECTUL AFIȘAJULUI
NOTIFICĂRI ȘI INFORMAȚII DESPRE STARE
Bara de stare apare în partea de sus a fiecărui ecran. Aceasta afișează pictogramele de notificare, cum ar fi apeluri nepreluate sau mesaje primite (în partea stângă)
și pictogramele de stare a telefonului, cum ar fi starea bateriei (în partea dreaptă), pe lângă ora curentă.
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PICTOGRAMELE DE STARE

Bară de notificări

Pictogramă de stare

PICTOGRAMELE DE NOTIFICARE
4G

Conectat la rețeaua mobilă 4G

Mod Vibrații

LTE

Conectat la rețeaua mobilă LTE

Locația este găsită

3G

Conectat la rețeaua mobilă 3G

Indicator de baterie; bateria este complet încărcată

G

Conectat la rețeaua mobilă GPRS

Bateria se încarcă

E

Conectat la rețeaua mobilă EDGE

Radioul FM este pornit

H

Conectat la rețeaua mobilă HSDPA

Mod Avion

H+

Conectat la rețeaua mobilă HSPA+

Conectat la o rețea Wi-Fi

R

Roaming

Conectat la un dispozitiv Bluetooth

Puterea semnalului rețelei mobile

Încărcare în curs prin Wi-Fi

Fără semnal al rețelei mobile

Descărcare în curs prin Wi-Fi

Mesaj nou de e-mail

Apel nepreluat

Mesaj text nou

Difuzorul și microfonul sunt activate

Eveniment viitor

Microfonul telefonului este dezactivat

Alarma este setată

Date în curs de descărcare

Date în curs de sincronizare

Căștile sunt conectate

Problemă la conectare sau la sincronizare

Se efectuează o captură de ecran
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PANOUL DE NOTIFICĂRI
Dispozitivul va lansa o notificare atunci când recepționați mesaje noi, când aveți un apel nepreluat, dacă există un eveniment viitor și multe altele.
Deschideți panoul de notificări pentru a vedea notificările.

DESCHIDEREA PANOULUI DE NOTIFICĂRI
1.
2.
3.

Atunci când apare pictograma de notificare nouă în bara de notificări, atingeți bara de notificări, apoi glisați-o în jos pentru a deschide panoul de notificări.
Atingeți o notificare pentru a o deschide.
Dacă doriți să închideți o notificare (fără să o vizualizați), pur și simplu atingeți lung notificarea și glisați-o spre partea stângă/dreaptă a ecranului.

ÎNCHIDEREA PANOULUI DE NOTIFICĂRI
1.

Pentru a închide panoul de notificări, glisați în sus partea inferioară a panoului.

PICTOGRAMELE DE COMENZI RAPIDE
ADĂUGAREA UNUI ELEMENT NOU PE ECRANUL DE PORNIRE
1.
2.

Din ecranul de pornire, atingeți
pentru a afișa toate aplicațiile.
Glisați pictograma unei aplicații către un anumit ecran de pornire.

MUTAREA UNUI ELEMENT ÎN ECRANUL DE PORNIRE
1.
2.

Atingeți lung pictograma unei aplicații pe ecranul de pornire, până când pictograma se mărește.
Fără a ridica degetul, glisați pictograma în poziția dorită pe ecran, apoi eliberați-o.

NOTĂ:
• Trebuie să existe suficient spațiu pentru ca pictograma să se potrivească pe panoul curent al ecranului de pornire.

ELIMINAREA UNUI ELEMENT DIN ECRANUL DE PORNIRE
1.
2.
3.

Atingeți lung pictograma unei aplicații pe ecranul de pornire, până când pictograma se mărește.
Fără a ridica degetul, glisați elementul de eliminat, apoi eliberați-l.
În plus, aplicațiile pot fi dezinstalate urmând pașii 1 și 2, apoi glisând aplicația la pictograma de dezinstalare din partea de sus a ecranului.

WIDGETURILE
Un widget vă permite să previzualizați sau să utilizați o aplicație. Widgeturile pot fi plasate pe ecranul de pornire, ca pictograme sau ca ferestre de previzualizare.
Mai multe widgeturi sunt instalate în mod implicit pe dispozitiv și puteți descărca widgeturi suplimentare din Google Play.

ADĂUGAREA UNUI WIDGET
1.
2.
3.

Atingeți lung ecranul de pornire.
Atingeți widgeturile pentru a le afișa pe cele disponibile.
Glisați widgetul dorit în ecranul de pornire.

ELIMINAREA UNUI WIDGET
1.
2.
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Atingeți lung pictograma widgetului pe ecranul de pornire, până când pictograma se mărește.
Fără a ridica degetul, glisați elementul de eliminat, apoi eliberați-l.

FOLDERELE
CREAREA UNUI FOLDER
Glisați pictograma aplicației sau comanda rapidă și eliberați-o deasupra altor aplicații.

REDENUMIREA UNUI FOLDER
1.
2.
3.

Atingeți un folder pentru a-l deschide.
Introduceți un nume pentru noul folder în bara de titlu.
Apoi, apăsați butonul Înapoi.

IMAGINILE DE FUNDAL
SCHIMBAREA IMAGINII DE FUNDAL
1.
2.
3.
4.
5.

Atingeți lung ecranul de pornire.
Atingeți Imagini de fundal.
Derulați opțiunile disponibile.
Atingeți imaginea preferată, apoi apăsați Setare imagine de fundal.
Acum puteți alege dacă să o setați ca imagine de fundal pentru ecranul de blocare, ca imagine de fundal pentru ecranul de pornire sau ambele.

TRANSFERAREA CONȚINUTULUI MEDIA PE ȘI DE PE DISPOZITIV
Transferați muzica și fotografiile preferate între dispozitiv și computer în modul MTP dispozitiv media.
1.
2.
3.

Mai întâi, conectați dispozitivul la un computer cu cablul de alimentare USB.
Apoi, deschideți panoul de notificări și atingeți opțiunile de conectare prin USB. Atingeți fișierele de transferat pentru a activa modul MTP.
Dispozitivul trebuie să fie afișat ca un dispozitiv amovibil, afișându-se memoria internă a telefonului. Dacă este introdus un card de memorie,
cardul microSD va fi, de asemenea, vizibil. Copiați fișierele dorite pe dispozitiv.

NOTĂ:
• Dacă utilizați un computer MAC, driverele trebuie să fie descărcate de la adresa: http://www.android.com/filetransfer/

UTILIZAREA MODULUI AVION
Unele locații vă pot solicita să opriți conexiunile de date. În loc de oprirea dispozitivului, puteți să îl setați la modul Avion.
1.
2.
3.

Apăsați lung tasta de pornire.
Atingeți modul Avion.
Sau, folosind meniul Setări, puteți selecta meniul Mai multe și puteți glisa comutatorul pentru modul Avion spre dreapta

.

NOTĂ:
• Puteți accesa modul Avion și din ecranul de pornire, glisând în jos panoul de notificări.
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EFECTUAREA UNUI APEL TELEFONIC
Există mai multe modalități de a efectua un apel telefonic.
1.
2.

Fie formați un număr de pe tastatură.
Fie selectați un număr din lista de contacte, dintr-o pagină web sau dintr-un document care conține un număr de telefon.

NOTĂ:
• Atunci când sunteți într-o convorbire, fie puteți răspunde la apelurile primite, fie le puteți trimite la căsuța dvs. vocală. De asemenea,
puteți să setați conferințe prin telefon cu mai mulți participanți.

EFECTUAREA UNUI APEL TELEFONIC DE PE TASTATURĂ
1.
2.

Din ecranul de pornire, atingeți . Apoi, atingeți pentru a afișa tastatura.
Formați un număr de telefon atingând tastele numerice.

Sfat: Dispozitivul dvs. acceptă funcția SmartDial. Pe măsură ce tastați un număr pe tastatură, funcția SmartDial caută automat prin lista de contacte
și listează predicții pentru un contact care corespunde numărului. Puteți închide tastatura pentru a vizualiza mai multe potriviri posibile.
3.

După ce introduceți numărul sau după ce selectați contactul, atingeți

.

EFECTUAREA UNUI APEL TELEFONIC DIN CONTACTE
1.
2.
3.

Din ecranul de pornire, atingeți
> Contacte
pentru a afișa lista de contacte. Din tastatura, atingeți fila
Din listă, selectați un contact.
Atingeți numărul de telefon pentru a apela contactul.

pentru a afișa lista de contacte.

EFECTUAREA UNUI APEL TELEFONIC DIN JURNALUL DE APELURI
1.
2.

Atingeți fila
> Telefon > . Jurnalul de apeluri afișează cele mai recente apeluri efectuate și primite.
Selectați un contact din listă și atingeți pentru a efectua un apel.

RĂSPUNSUL ȘI RESPINGEREA UNUI APEL TELEFONIC
Când primiți un apel telefonic, ecranul de apel primit va arăta ID-ul apelantului.
1.
2.
3.

Pentru a răspunde la un apel, atingeți și glisați-o spre dreapta .
Pentru a respinge apelul, atingeți și glisați-o spre stânga
.
Pentru a respinge apelul și a trimite în schimb un mesaj direct apelantului, atingeți și glisați-o în sus
șablon disponibile sau atingeți Scrieți propriul mesaj pentru a compune un mesaj personal.

NOTĂ:
• Când atingeți

. Apoi, selectați una dintre opțiunile de mesaj

, aceasta va dispărea de pe ecran.

TERMINAREA UNUI APEL TELEFONIC
În timpul unui apel telefonic, atingeți

pentru a închide.

ALTE OPERAȚIUNI ÎN TIMPUL UNUI APEL TELEFONIC
EFECTUAREA UNEI CONFERINȚE PRIN TELEFON
În conferința prin telefon, puteți seta un apel cu mai mulți participanți.
NOTĂ:
• Contactați operatorul de rețea pentru a afla dacă abonamentul pentru dispozitivul dvs. acceptă conferințe prin telefon și numărul de participanți
care poate fi adăugat.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pentru a iniția o conferință prin telefon, formați numărul primului participant și atingeți pentru a efectua apelul.
În timpul apelului cu primul participant, atingeți > Adăugare apel și introduceți numărul de telefon al următorului participant.
Atingeți sau selectați un contact din Jurnalul de apeluri sau din Contacte. Primul apel va fi pus automat în așteptare.
După conectarea apelului suplimentar, atingeți >. Îmbinare apeluri.
Pentru a adăuga mai multe persoane, atingeți și repetați pașii de la 2 la 4.
Pentru a termina conferința prin telefon și pentru a deconecta toți participanții, atingeți
.

NOTĂ:
• Nu uitați să contactați operatorul de rețea pentru a afla dacă abonamentul dvs. acceptă conferințe prin telefon și numărul de participanți
pe care îl puteți adăuga.

COMUTAREA ÎNTRE APELURI TELEFONICE
Dacă primiți un apel în timpul convorbirii curente, este posibil să comutați între cele două apeluri.
1.
2.

Atunci când ambele apeluri sunt în curs de desfășurare, atingeți numele sau numărul de telefon al contactului din colțul din stânga jos al ecranului.
Apelul curent va fi pus în așteptare și veți fi conectat la celălalt apel.

CONTACTELE
Aplicația Contacte vă permite să salvați și să gestionați informațiile despre contacte.

DESCHIDEREA APLICAȚIEI CONTACTE
Atunci când configurați dispozitivul, aplicația Contacte va afișa un mesaj care descrie cum să începeți să adăugați contacte.
Pentru a deschide aplicația, efectuați una dintre următoarele acțiuni:
•
•

Atingeți
Atingeți

, apoi Contacte
. Apoi atingeți Toate.
pe ecranul de pornire. Apoi, atingeți fila

pentru a afișa lista de contacte.

NOTĂ:
• Contactele vor fi afișate în ordine alfabetică într-o listă derulantă.

COPIEREA CONTACTELOR
Puteți copia contactele salvate într-un cont Google sau de pe cartela SIM, din memoria de stocare internă sau de pe cardul de memorie.
1. În lista de contacte, atingeți > Import/Export.
2. Efectuați una dintre următoarele acțiuni:
a) Pentru a importa contactele salvate într-un cont Google:
• Selectați contul personal și atingeți Înainte. Specificați locația pentru a importa contactele și atingeți Înainte. Apoi selectați contactele dorite și atingeți OK.
b) Pentru a importa contactele de pe cartela SIM:
• Atingeți USIM și atingeți Înainte. Specificați locația pentru a importa contactele și atingeți Înainte. Apoi selectați contactele dorite și atingeți OK.
c) Pentru a importa contactele din memoria de stocare internă sau de pe cardul de memorie:
• Atingeți Memorie de stocare partajată internă sau Card SD. Specificați locația pentru a importa contactele și atingeți Înainte. În cazul în care există
mai multe fișiere vCard, vor exista opțiuni pentru a importa un fișier vCard, mai multe fișiere vCard sau toate fișierele vCard.

CREAREA DE COPII DE REZERVĂ PENTRU CONTACTE
Puteți copia contactele pe cartela SIM, în memoria internă a dispozitivului sau pe un card de memorie.
1.
2.

În lista de contacte, atingeți > Import/Export.
Acum, efectuați una dintre următoarele acțiuni:
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a) Pentru a importa/exporta contacte pe cartela SIM:
Selectați un cont personal sau atingeți contactul din telefon. Atingeți Înainte > USIM. Apoi selectați contactele dorite și atingeți OK.
b) Pentru a exporta contacte în memoria de stocare internă sau pe cardul de memorie:
Selectați un cont personal sau atingeți contactul din telefon. Atingeți Memorie de stocare partajată internă sau Card SD >Înainte. Apoi selectați contactele
dorite și atingeți OK. Se va afișa un mesaj de confirmare; atingeți OK pentru a confirma selecția.

ADĂUGAREA UNUI CONTACT NOU
1.
2.
3.

În lista de contacte, atingeți
pentru a adăuga un contact nou.
Specificați locația de stocare a contactului. Acum, introduceți numele contactului, apoi adăugați toate informațiile detaliate, cum ar fi un număr
de telefon sau o adresă.
Când ați terminat, atingeți
pentru a salva informațiile de contact.

ADĂUGAREA UNUI CONTACT LA FAVORITE
1.
2.

Atingeți contactul pe care doriți să îl adăugați la Favorite.
Atingeți pictograma
de lângă numele contactului ales; pictograma va deveni albă (solid)

. A fost adăugat la Favorite.

CĂUTAREA UNUI CONTACT
1.
2.

În lista de contacte, atingeți
pentru a căuta un contact.
Tastați numele contactului, iar contactele al căror nume se potrivesc vor apărea sub caseta de căutare.

EDITAREA UNUI CONTACT
Puteți modifica întotdeauna informațiile pe care le-ați stocat pentru un contact.
1.
2.
3.

În lista de contacte, atingeți contactul pe care doriți să îl editați.
Atingeți .
Efectuați modificările în informațiile contactului, apoi atingeți . Pentru a anula modificările efectuate, apăsați butonul Înapoi.

COMUNICAREA CU CONTACTELE DVS.
Puteți lua legătura cu un contact prin apel telefonic, mesaj text (SMS) sau mesaj multimedia (MMS) din fila Contacte sau Favorite.
1.
2.
•
•

În lista de contacte, atingeți un contact cu care să comunicați.
Puteți fie:
Să atingeți numărul de telefon pentru a efectua un apel.
Fie să atingeți
pentru a trimite un mesaj.

ȘTERGEREA UNUI CONTACT
1.
2.
3.

În lista de contacte, atingeți contactul pe care doriți să îl ștergeți.
Atingeți > Ștergere.
Atingeți din nou Ștergere pentru a confirma.

UTILIZAREA TASTATURII DE PE ECRAN
AFIȘAREA PANOULUI TASTATURII
Unele aplicații deschid automat tastatura. În altele, atingeți un câmp text pentru a deschide tastatura. Apăsați butonul Înapoi pentru a ascunde tastatura.

UTILIZAREA TASTATURII ÎN ORIENTAREA PEISAJ
Dacă vi se pare dificil să utilizați tastatura în orientarea portret, pur și simplu întoarceți dispozitivul pe o parte. Ecranul va afișa acum tastatura în orientarea peisaj,
oferindu-vă o tastatură mai lată.
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PERSONALIZAREA SETĂRILOR PENTRU TASTATURĂ
1.
2.
•
•

Atingeți
> Setări
> Limbi și mod de introducere.
Puteți fie:
Să atingeți tastatura virtuală pentru a configura setările pentru tastatură.
Fie să atingeți tastatura fizica pentru a păstra tastatura virtuală pe ecran. Acest mod va afișa și comenzile rapide disponibile de pe tastatură.

ÎNREGISTRAREA
Înregistrați-vă noul telefon Cat pentru a face parte din comunitatea de telefoane Cat și pentru a primi cele mai recente informații, actualizări și oferte.
Atingeți aplicația Înregistrare și urmați instrucțiunile de pe ecran

WI-FI®
Pentru a utiliza rețeaua Wi-Fi pe dispozitiv, este necesar accesul la punctele de acces wireless (hotspoturi).

ACTIVAREA REȚELEI WI-FI ȘI CONECTAREA LA O REȚEA WIRELESS
1.
2.
3.

Atingeți
> Setări
.
În Wireless și rețele, atingeți Wi-Fi și glisați comutatorul spre dreapta
. Alegeți o rețea Wi-Fi la care să vă conectați.
Dacă selectați o rețea deschisă, dispozitivul se va conecta automat. Dar dacă încercați să vă conectați la o rețea securizată pentru prima dată, trebuie să
introduceți parola, apoi să atingeți Conectare.

NOTĂ:
• Nu va mai trebui să re-introduceți parola pentru o rețea securizată dacă v-ați conectat anterior la acesta, decât dacă dispozitivul a fost resetat la setările
implicite sau în cazul în care s-a modificat parola Wi-Fi.
• Obstacolele care blochează semnalul Wi-Fi vor reduce puterea acestuia.
Sfat: Pe ecranul Setări Wi-Fi, atingeți Adăugare rețea pentru a adăuga o nouă rețea Wi-Fi.

SMS ȘI MMS
DESCHIDEREA MESAGERIEI
Pentru a deschide aplicația, efectuați una dintre următoarele acțiuni:
• Atingeți
• Atingeți

pe ecranul de pornire.
> Mesagerie

CREAREA ȘI TRIMITEREA UNUI MESAJ TEXT
Puteți crea un mesaj text nou sau puteți deschide un fir de mesaje în curs de desfășurare.
1.
2.

3.
4.

Atingeți
pentru a crea un nou mesaj text sau multimedia.
Introduceți un număr de telefon sau un nume de contact în câmpul Introducere nume sau număr. Când tastați, funcția SmartDial va încerca să îl potrivească
cu contactele de pe dispozitiv. Fie atingeți un destinatar sugerat, fie continuați să tastați. Dacă doriți să deschideți un fir de mesaje existent, pur și simplu
atingeți-l.
Atingeți caseta text pentru a compune mesajul. Dacă apăsați butonul Înapoi în timp ce compuneți un mesaj, acesta se va salva ca ciornă în lista de mesaje.
Atingeți mesajul pentru a relua.
Atunci când mesajul este gata pentru a fi trimis, atingeți .

NOTĂ:
• Pe măsură ce vedeți și trimiteți mesaje suplimentare, se creează un fir de mesaje.
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CREAREA ȘI TRIMITEREA UNUI MESAJ MULTIMEDIA
1.
2.
3.
4.
5.

În ecranul de mesaje, atingeți .
Introduceți un număr de telefon sau numele unui contact în câmpul Introducere nume sau număr sau atingeți
din lista de contacte.
Atingeți caseta text pentru a compune mesajul.
Atingeți și selectați tipul de fișier media pe care doriți să îl atașați la mesaj.
Când ați terminat, atingeți .

pentru a adăuga un număr de telefon

DESCHIDEREA ȘI RĂSPUNSUL LA UN MESAJ
1.
2.
3.

În lista de mesaje, atingeți un fir de mesaje text sau multimedia pentru a-l deschide.
Atingeți caseta text pentru a compune un mesaj.
După ce ați terminat, atingeți .

PERSONALIZAREA SETĂRILOR DE MESAJ
În lista de mesaje, atingeți > Setări pentru a personaliza setările de mesaj. Alegeți dintre următoarele opțiuni:
• Sunet: setați un ton de apel pentru mesaje noi.
• Vibrare: glisați comutatorul spre dreapta pentru a permite dispozitivului să vibreze la primirea mesajelor noi.
• Mesaj de notificare grup: glisați comutatorul spre stânga pentru a dezactiva funcția de notificare a mesajelor în grup.
• Activare gest: glisați comutatorul spre stânga pentru a dezactiva funcția care permite utilizatorului să ajusteze dimensiunea fontului ciupind
pentru a deschide sau a închide.
Ștergere
mesaje vechi: glisați comutatorul spre stânga pentru a dezactiva funcția care șterge automat mesaje, atunci când este atinsă limita mesageriei.
•
• Limită mesaj text: setați limita maximă a mesajului text pentru fiecare conversație.
• Limită mesaj multimedia: setați limita maximă a mesajului MMS pentru fiecare conversație.
• Setările pentru mesaje text (SMS): Configurarea setărilor pentru SMS.
• Setări pentru mesaje multimedia (MMS): Configurarea setărilor pentru MMS.

MESAJ TEXT (SMS): CONFIGURAREA SETĂRILOR PENTRU MESAJE TEXT
În lista de mesaje, atingeți > Setări > Setări pentru mesaje text (SMS), pentru a personaliza setările de mesaj. Alegeți dintre următoarele opțiuni:
• Rapoarte de livrare: glisați comutatorul spre dreapta pentru a solicita un raport de livrare pentru fiecare mesaj pe care îl trimiteți.
• Șablon mesaj: editați un șablon de mesaj.
• Semnătură SMS: glisați comutatorul spre dreapta pentru a activa funcția de semnare a mesajelor SMS.
• Editare semnătură SMS: creați și editați semnătura SMS atunci când este activată funcția de semnare a mesajelor SMS.
• Gestionare mesaje de pe cartela SIM: mesajele stocate pe cartela SIM.
• Activare WAP PUSH: glisați comutatorul spre dreapta pentru a vă permite să primiți mesaje despre serviciu.

MESAJUL MULTIMEDIA (MMS): CONFIGURAREA SETĂRILOR PENTRU MESAJE MULTIMEDIA.
În lista de mesaje, atingeți > Setări > Setări pentru mesaje multimedia (MMS), pentru a personaliza setările de mesaj. Alegeți dintre următoarele opțiuni:
• Mesagerie de grup: bifați caseta de selectare pentru a utiliza opțiunea MMS pentru a trimite un singur mesaj, atunci când există mai mulți destinatari.
• Rapoarte de livrare: glisați comutatorul spre dreapta pentru a solicita un raport de livrare pentru fiecare mesaj pe care îl trimiteți.
• Rapoarte de citire: glisați comutatorul spre dreapta pentru a solicita un raport de citire pentru fiecare mesaj pe care îl trimiteți.
• Preluare automată: glisați comutatorul spre dreapta pentru a prelua în mod automat mesajele.
• Preluare automată în roaming: bifați caseta de selectare pentru a prelua automat mesajele în timp ce sunteți în roaming.
• Perioadă de valabilitate pentru MMS: alegeți perioada de valabilitate maximă sau de două zile.

BLUETOOTH®
Smartphone-ul S31 are Bluetooth. Acesta poate crea o conexiune wireless cu alte dispozitive Bluetooth, astfel încât să puteți partaja fișiere cu prietenii,
să vorbiți în modul „mâini libere” cu o cască Bluetooth sau chiar să transferați fotografii de pe dispozitivul dvs. pe un computer.
În cazul în care utilizați Bluetooth, rețineți că trebuie să stați la o distanță de 10 metri față de dispozitivul Bluetooth la care doriți să vă conectați.
Trebuie să știți că obstacolele, cum ar fi zidurile sau alte echipamente electronice, pot interfera cu conexiunea Bluetooth.
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ACTIVAREA BLUETOOTH
1.
2.

Atingeți
> Setări
.
În Wireless și rețele, atingeți Bluetooth și glisați comutatorul spre dreapta

.

Când Bluetooth este activat, pictograma Bluetooth va apărea în bara de notificare.

ASOCIEREA ȘI CONECTAREA UNUI DISPOZITIV BLUETOOTH
Printre utilizările obișnuite ale Bluetooth se numără:
• Utilizarea unui dispozitiv Bluetooth în modul „mâini libere”.
• Utilizarea unei căști Bluetooth mono sau stereo.
• Controlul asupra a ceea ce se redă de la distanță prin intermediul căștii Bluetooth.
Înainte de a utiliza Bluetooth, trebuie să asociați dispozitivul cu un alt dispozitiv Bluetooth astfel:
1. Asigurați-vă că funcția Bluetooth de pe dispozitiv este activată.
2. Smartphone-ul Cat S31 va căuta apoi dispozitivele Bluetooth din zona de acoperire. Sau atingeți > Reîmprospătare.
3. Atingeți dispozitivul cu care doriți să îl asociați.
4. Pentru a finaliza conectarea, urmați instrucțiunile de pe ecran.
NOTĂ:
• După crearea asocierii, nu mai trebuie să introduceți o parolă dacă vă conectați din nou la acel dispozitiv Bluetooth.

TRIMITEREA FIȘIERELOR PRIN BLUETOOTH
Cu Bluetooth, puteți să partajați fotografii, videoclipuri sau fișiere muzicale cu familia și prietenii. Pentru a trimite fișiere prin Bluetooth:
1. Atingeți fișierul pe care doriți să îl trimiteți.
2. Atingeți > Bluetooth, apoi selectați un dispozitiv asociat.

DECONECTAREA SAU ANULAREA ASOCIERII UNUI DISPOZITIV BLUETOOTH
1.
2.
3.

Atingeți
> Setări
.
În Wireless și rețele, atingeți Bluetooth.
În opțiunea pentru dispozitive conectate, atingeți

, apoi atingeți Am uitat să confirm deconectarea.

FOTOGRAFIEREA ȘI ÎNREGISTRAREA VIDEOCLIPURILOR
Puteți utiliza smartphone-ul CAT S31 pentru a realiza și partaja fotografii și videoclipuri.

DESCHIDEREA CAMEREI FOTO
Pentru a deschide aplicația, efectuați una dintre următoarele acțiuni:
•
•

Atingeți
Atingeți

pe ecranul de pornire.
> Cameră foto .

Apăsați butonul Înapoi sau Ecran de pornire pentru a închide camera foto.

FOTOGRAFIEREA
1.
•
•

Atingeți > Cameră foto .
În mod implicit, aceasta se deschide în modul Cameră foto. În caz contrar, atingeți pictograma din partea dreaptă jos a ecranului, apoi atingeți
Dacă doriți să vă includeți în fotografie, atingeți A din colțul din stânga sus și selectați PIP pentru activa simultan funcția ambelor camere foto.

.
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NOTĂ:
• Atingeți
2.
•
•
•
•
3.

pentru a comuta între camera foto frontală și camera foto posterioară.

Creați fotografia în cadrul ecranului de capturare a fotografiilor înainte de capturarea imaginii.
Atingeți ecranul pentru a focaliza pe o anumită zonă.
Ciupiți pentru mări/micșora subiectul.
Atingeți
pentru a modifica setările camerei foto; selectați un mod de scenă, setați un temporizator automat, ajustați balansul de alb,
ajustați standardul ISO, ajustați dispozitivul împotriva licăririi sau ajustați proprietățile imaginii.
Atingeți pentru a aplica un efect de filtru.
Atingeți
pentru a fotografia.

NOTĂ:
• În aplicația Cameră foto, puteți face fotografii și apăsând pe tastele de creștere și de reducere a volumului.

VIZUALIZAREA FOTOGRAFIILOR
Pentru a vizualiza fotografiile, efectuați una dintre următoarele acțiuni:
• Dacă sunteți în aplicația Cameră foto, atingeți miniatura celei mai recente fotografii făcute, în colțul din dreapta jos al ecranului.
NOTĂ:
• Pentru a reveni la vizualizarea Cameră foto, apăsați butonul Înapoi sau treceți degetul spre dreapta până când ecranul de capturare apare din nou.
•

Atingeți

> Fotografii

pentru a vizualiza toate fotografiile și videoclipurile.

EDITAREA ȘI PARTAJAREA FOTOGRAFIILOR
Pe măsură ce navigați printre fotografii, următoarele opțiuni vor deveni disponibile:
Editare: atingeți și editați fotografiile cu o gamă largă de opțiuni disponibile.
•
•
•

Partajare: Atingeți pentru a partaja fotografiile prin diverse aplicații disponibile pe dispozitiv.
Ștergere: atingeți pentru a șterge fotografiile pe care nu le doriți.
Vizualizare informații: atingeți pentru a vizualiza informațiile legate de imagine.

REALIZAREA UNUI VIDEOCLIP
1.
2.

Atingeți > Cameră foto .
Glisați ecranul spre stânga până când pictograma Obturator video

NOTĂ:
• Atingeți
• Atingeți
3.
4.
•
•
•
•

apare în partea de jos a ecranului.

pentru a comuta între camera foto frontală și camera foto posterioară.
pentru a aplica un efect de fundal.

Atingeți
pentru a începe înregistrarea.
În timp ce înregistrați, efectuați una dintre următoarele acțiuni:
Ciupiți pentru mări/micșora subiectul.
Atingeți pentru a întrerupe înregistrarea. Pentru a relua, atingeți
Atingeți ecranul pentru a fotografia.
Atingeți pentru a opri înregistrarea.

.

VIZUALIZAREA VIDEOCLIPURILOR
Pentru a vizualiza un videoclip după înregistrare, atingeți miniatura celui mai recent videoclip înregistrat, în partea stângă jos a ecranului.
Apoi, atingeți
pentru a reda videoclipul.
Atingeți
> Fotografii pentru a vizualiza toate fotografiile și videoclipurile.
•

REALIZAREA UNEI FOTOGRAFII PANORAMICE
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1.
2.
3.

Atingeți > Cameră foto .
Accesați meniul Moduri atingând pictograma portocalie A din partea stângă sus a ecranului și selectați Panoramă.
Atingeți pentru a începe să fotografiați.

4.
5.

Alegeți direcția în care doriți să fotografiați. Apoi, încet mutați dispozitivul spre direcția dorită.
Atunci când ghidul de fotografiere ajunge la punctul final, fotografierea se va termina. Pentru a opri manual fotografierea, atingeți

Sfat: Pentru a anula fotografierea, pur și simplu atingeți

.

.

UTILIZAREA FOTOGRAFIILOR
Aplicația Fotografii caută automat fotografii și videoclipuri salvate pe dispozitiv sau pe cardul de memorie. Selectați albumul/folderul și redați-l ca expunere
de diapozitive sau selectați elemente de partajat cu alte aplicații.

DESCHIDEREA FOTOGRAFIILOR
Atingeți
> Fotografii
pentru a deschide aplicația. Aplicația Fotografii Google clasifică fotografiile și videoclipurile în funcție de locația de stocare
și clasifică aceste fișiere în foldere. Atingeți un folder pentru a vizualiza fotografiile sau videoclipurile din acesta.

VIZUALIZAREA UNEI FOTOGRAFII
1.
2.
3.

În Fotografii, atingeți un folder pentru a vizualiza fotografiile din acesta.
Atingeți fotografia pentru a o vizualiza în modul ecran complet. Când vizualizați o fotografie în modul ecran complet, deplasați imaginea spre stânga
sau spre dreapta pentru a vizualiza imaginea anterioară sau următoare.
Pentru a mări imaginea, desfaceți două degete în locația ecranului în care doriți să măriți. În modul Mărire/Micșorare, treceți degetul în sus
sau în jos și la stânga sau la dreapta.

Sfat: Instrumentul de vizualizare a fotografiilor acceptă funcția de rotire automată. Atunci când rotiți dispozitivul, imaginea se va ajusta singură la rotație.

TRUNCHIEREA UNEI IMAGINI ÎN FOTOGRAFII
1.
2.
•
•
3.
•

Când vizualizați o fotografie pe care doriți să o trunchiați, atingeți >
.
Apoi atingeți Trunchiere și utilizați instrumentul de trunchiere pentru a selecta porțiunea din fotografie de trunchiat.
Glisați dinspre interiorul instrumentul de trunchiere pentru a o muta.
Trageți de o margine sau de un colț al instrumentului de trunchiere pentru a redimensiona imaginea.
Atingeți Efectuat > Salvare pentru a salva imaginea trunchiată.
Pentru a elimina modificările, atingeți > Renunțare.

ASCULTAREA MUZICII
Fișierele muzicale pot fi transferate de pe un computer pe smartphone-ul Cat S31 astfel încât să puteți asculta muzică indiferent unde v-ați afla.

COPIEREA MUZICII PE DISPOZITIV
1.
2.
3.
4.
5.

Conectați dispozitivul la un computer cu cablul de alimentare USB.
Pe computer, navigați la unitatea USB și deschideți-o.
Creați un folder în directorul rădăcină al dispozitivului, (de exemplu, Muzică).
Copiați muzica de pe PC în noul folder.
Pentru a deconecta în siguranță dispozitivul de la computer, așteptați până la finalizarea copierii muzicii, apoi scoateți unitatea în funcție de sistemul
de operare al computerului.

ASCULTAREA RADIOULUI FM
Puteți asculta posturile de radio FM în aplicația Radio FM.

PORNIREA RADIOULUI FM
Mai întâi, conectați casca la mufa audio înainte de a deschide aplicația. Apoi atingeți
Selectați dintre următoarele opțiuni:
•

Pentru a regla manual într-o frecvență, atingeți

sau

> Radio FM

.

.
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•
•
•
•
•
•

Pentru a scana automat posturile de radio, atingeți > Scanare și selectați subiectul preferat din listă. Pe măsură ce posturile sunt scanate,
atingeți OPRIRE pentru a selecta un canal.
Pentru a vizualiza toate canalele disponibile, atingeți > Toate canalele.
Pentru a adăuga postul de radio curent în bara de preferințe din partea de jos a ecranului, atingeți lung +
Pentru a dezactiva sunetul radioului FM, atingeți . Apoi atingeți pentru a-l activa.
Pentru a activa difuzorul, atingeți . Pentru a dezactiva difuzorul, atingeți .
Pentru a opri radioul, atingeți sau pur și simplu deconectați casca.

ÎNREGISTRAREA RADIOULUI FM
Pentru a începe înregistrarea radioului, puteți fie:
.
• Să atingeți
• Fie să atingeți > Începere înregistrare.
Pentru a opri înregistrarea radioului, puteți fie:
.
• Să atingeți
• Fie să atingeți > Oprire înregistrare.

SINCRONIZAREA INFORMAȚIILOR
Anumite aplicații (de exemplu, Gmail) de pe smartphone-ul Cat S31 oferă acces la aceleași informații pe care le puteți adăuga, vizualiza și edita de pe un computer.
Dacă adăugați, modificați sau ștergeți informații în oricare dintre aceste aplicații de pe computer, informațiile actualizate vor apărea și pe dispozitivul dvs.
Acest lucru este posibil prin sincronizarea wireless; cu toate acestea, procesul nu va interfera cu dispozitivul. Atunci când dispozitivul efectuează sincronizarea,
o pictogramă de sincronizare de date va fi afișată în bara de notificare.

GESTIONAREA CONTURILOR
Contactele, e-mailurile și alte informații de pe dispozitiv pot fi sincronizate cu mai multe conturi Google sau cu alte conturi, în funcție de aplicațiile pe care le-ați
instalat.
De exemplu, adăugarea unui cont Google personal poate asigura faptul că înregistrările din emailurile personale, din contacte și din calendar sunt întotdeauna
disponibile. De asemenea, puteți adăuga un cont de lucru astfel încât înregistrările de e-mailuri, din contacte și din calendar aferente serviciului să fie păstrate
separat.

ADĂUGAREA UNUI CONT
1.
2.

Atingeți > Setări
.
Atingeți Conturi > Adăugare cont. Ecranul va afișa setările de sincronizare și o listă a conturilor curente.

NOTĂ:
• În unele cazuri, este posibil ca detaliile contului să fie obținute de la administratorul de rețea. De exemplu, este posibil să fie necesar să știți domeniul
sau adresa de server a contului.
3.
4.
5.

Atingeți tipul de cont pentru a adăuga contul dvs.
Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a introduce informațiile despre contul dvs. Majoritatea conturilor necesită un nume de utilizator și o parolă,
dar detaliile depind de tipul de cont și de configurația serviciului la care se conectează.
Când ați terminat, contul dvs. va fi adăugat la lista din ecranul Setări conturi.

ELIMINAREA UNUI CONT
Un cont poate fi eliminat și toate informațiile asociate acestuia eliminate de pe dispozitiv, inclusiv e-mailul, contactele, setările etc. Totuși, unele conturi nu pot
fi eliminate, cum ar fi primul cont cu care v-ați conectat pe dispozitiv. Dacă încercați să eliminați anumite conturi, trebuie să știți că toate informațiile personale
asociate acestora vor fi șterse.
1. În ecranul Setări conturi, atingeți tipul de cont.
2. Atingeți contul pe care doriți să îl ștergeți.
3. Atingeți > Eliminare cont.
4. Pentru a confirma, atingeți Eliminare cont.
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PERSONALIZAREA SINCRONIZĂRII CONTULUI
Utilizarea datelor de fundal și opțiunile de sincronizare pot fi configurate pentru toate aplicațiile de pe dispozitiv. Puteți configura, de asemenea, tipul de date
sincronizate pentru fiecare cont. Unele aplicații, cum ar fi Contacte și Gmail, pot sincroniza datele din mai multe aplicații.
Sincronizarea este bidirecțională pentru unele conturi, iar modificările aduse informațiilor de pe dispozitivul dvs. sunt efectuate în copia informațiilor respective
pe web. Unele conturi acceptă numai sincronizarea unidirecțională, iar informațiile de pe dispozitivul dvs. sunt doar în citire.

MODIFICAREA SETĂRILOR DE SINCRONIZARE ALE UNUI CONT
1.
2.
3.

În ecranul Setări conturi, atingeți tipul de cont.
Atingeți un cont pentru a modifica setările de sincronizare. Ecranul de date și de sincronizare se va deschide, afișând o listă de informații pe care
contul le poate sincroniza.
Pentru a activa anumite elemente de sincronizat, glisați comutatorul pentru datele respective spre dreapta
. Pentru a dezactiva sincronizarea automată
a datelor, glisați comutatorul pentru datele respective spre stânga
.

UTILIZAREA ALTOR APLICAȚII
UTILIZAREA CALENDARULUI
Utilizați calendarul pentru a crea și gestiona evenimente, întâlniri și rezervări. În funcție de setările de sincronizare, calendarul de pe dispozitiv rămâne sincronizat
cu calendarul de pe web.

DESCHIDEREA CALENDARULUI
Atingeți

> Calendar

pentru a deschide aplicația. Atingeți

pentru a afișa diferite opțiuni de vizualizare și de setare.

CREAREA UNUI EVENIMENT
1.
2.
•
•
3.
4.

În orice vizualizare a calendarului, atingeți > Eveniment, pentru a începe să adăugați un eveniment.
Introduceți numele evenimentului, locația sau contactele.
În cazul în care există un interval de timp pentru evenimentul dvs., atingeți data de început și de sfârșit.
Dacă este o ocazie specială, cum ar fi o zi de naștere sau un eveniment de o zi, glisați comutatorul Întreaga zi spre dreapta
Setați ora mementoului pentru eveniment, invitați persoane, setați o culoare și adăugați note sau fișiere atașate.
După ce ați introdus toate informațiile pentru eveniment, atingeți Salvare.

.

SETAREA UNUI MEMENTO PENTRU EVENIMENT
1.
2.
3.

În orice vizualizare a calendarului, atingeți un eveniment pentru a vizualiza detaliile acestuia.
Atingeți
pentru a începe editarea evenimentului.
Atingeți secțiunea memento pentru a seta un memento pentru evenimentul dvs.

NOTĂ:
• Atingeți Nicio notificare pentru a șterge mementoul pentru evenimentul dvs.
4.

Atingeți Salvare pentru a salva modificările.

UTILIZAREA ALARMEI
Puteți seta o nouă alarmă sau puteți modifica o alarmă existentă.

DESCHIDEREA ALARMEI
Atingeți

> Ceas

>

pentru a utiliza alarma.
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ADĂUGAREA UNEI ALARME
1.
2.
•
•
•
•
•

În ecranul listei de alarme, atingeți pentru a adăuga o alarmă.
Pentru a seta alarma, procedați astfel:
Setați ora și minutele prin navigarea în jurul cadranului și atingeți OK.
Pentru a seta modul de repetare, bifați caseta de selectare Repetare. Atingeți una sau mai multe opțiuni.
Pentru a seta un ton de apel, atingeți și selectați o opțiune.
Dacă doriți ca dispozitivul dvs. să vibreze când sună alarma, atingeți caseta de selectare Vibrare.
Pentru a adăuga o etichetă de alarmă, atingeți Etichetă. Introduceți eticheta, apoi atingeți OK.

NOTĂ:
• În mod implicit, alarma este activată automat.

CALCULATORUL
Smartphone-ul Cat S31 este dotat cu un calculator care are atât un mod standard, cât și un mod avansat.

DESCHIDEREA CALCULATORULUI
Atingeți > Calculator
pentru a deschide aplicația.
Treceți
dispozitivul
în
modul
peisaj pentru a accesa modul avansat al calculatorului.
•
• Asigurați-vă că funcția Rotire automată este activată (consultați: Setarea afișajului).

GESTIONAREA DISPOZITIVULUI
Pentru a configura dispozitivul, atingeți

> Setări

.

SETAREA DATEI ȘI A OREI
Când porniți prima dată dispozitivul, există o opțiune pentru a actualiza automat data și ora, prin utilizarea orei furnizate de rețea.
NOTĂ:
• Nu puteți seta manual data, ora și fusul orar dacă utilizați opțiunea automată.
Pentru a ajusta manual setările pentru dată și oră, procedați astfel:
1. În ecranul Setări, atingeți Dată și oră.
2. Setați opțiunea Dată și oră automată la Dezactivat.
3. Glisați comutatorul Fus orar automat spre stânga
.
4. Atingeți Setare dată. Apoi introduceți data și atingeți OK la finalizarea configurării.
5. Atingeți Setare oră. În ecranul Setare oră, atingeți câmpul pentru ore sau minute și navigați în jurul cadranului pentru a seta ora. Atingeți OK la finalizarea
configurării.
6. Atingeți Selectare fus orar, apoi selectați fusul orar din listă.
7. Activați sau dezactivați funcția Utilizare format de 24 de ore pentru a comuta între formatul de 24 de ore și formatul de 12 ore.

PERSONALIZAREA AFIȘAJULUI
AJUSTAREA LUMINOZITĂȚII ECRANULUI
1.
2.
3.

În ecranul Setări, atingeți Afișaj > Nivel de luminozitate.
Glisați cursorul spre stânga pentru a întuneca ecranul sau spre dreapta pentru a-l lumina.
Atunci când ridicați degetul de pe cursor, setările vor fi salvate automat.

LUMINOZITATEA ADAPTIVĂ
Pentru a ajusta automat luminozitatea ecranului la lumina din jurul dvs., utilizați opțiunea Luminozitate adaptivă. Atingeți > Setări
> Afișaj, apoi glisați
comutatorul pentru Luminozitate adaptivă spre dreapta
. Puteți ajusta nivelul de luminozitate în timp ce opțiunea Luminozitate adaptivă este activată.
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ROTIREA AUTOMATĂ A ECRANULUI
Pentru a permite ecranului să se rotească între orientarea peisaj și portret, atunci când porniți dispozitivul, atingeți Afișaj > Când dispozitivul este rotit >
Rotiți conținutul ecranului.

AJUSTAREA DURATEI ÎNAINTE DE STINGEREA ECRANULUI
Dacă dispozitivul este inactiv pentru o perioadă, ecranul se va stinge pentru a economisi energia bateriei. Puteți seta un timp de inactivitate mai lung sau
mai scurt procedând astfel:
1. În ecranul Setări, atingeți Afișaj > Repaus.
2. Selectați durata în care doriți ca ecranul să fie aprins înainte ca acesta să se stingă.

UTILIZAREA MODULUI MĂNUȘĂ
Ecranul tactil capacitiv poate fi optimizat pentru a fi utilizat atunci când purtați mănuși. Atunci când modul Mănușă este activat, ecranul este mai sensibil
să răspundă la atingerile efectuate cu mănușile în mâini. Dezactivați modul atunci când nu purtați mănuși pentru a evita activările accidentale.

PENTRU A ACTIVA MODUL MĂNUȘĂ:
1.
2.

În ecranul Setări, atingeți Afișaj > Mod Mănușă.
Glisați comutatorul pentru Mod Mănușă spre dreapta

.

UTILIZAREA FUNCȚIEI DE ACTIVARE PRIND DUBLĂ ATINGERE
Atunci când dispozitivul este inactiv, pe lângă utilizarea tastei de pornire, puteți să apăsați butonul Ecran de pornire de două ori pentru a activa ecranul.
1. În ecranul Setări, atingeți Afișaj > butonul Ecran de pornire.
2. Glisați comutatorul spre dreapta
pentru a activa funcția.

SETAREA TONULUI DE APEL AL DISPOZITIVULUI
ACTIVAREA MODULUI SILENȚIOS
1.
2.

Apăsați lung tasta de pornire.
Atingeți
pentru a activa modul silențios. Toate sunetele, cu excepția conținutului media și a alarmelor sunt oprite.

AJUSTAREA VOLUMULUI TONULUI DE APEL
Puteți ajusta volumul tonului de apel din ecranul de pornire sau din orice aplicație (cu excepția cazului în care sunteți într-o convorbire sau când ascultați muzică
sau vizionați videoclipuri). Apăsați tasta de creștere/reducere a volumului pentru a ajusta volumul tonului de apel la nivelul dorit. Volumul tonului de apel poate
fi ajustat și din ecranul Setări.
1.
2.

În ecranul Setări, atingeți Sunet.
În Volum sonerie, glisați cursorul pentru a ajusta nivelul de volum.

SCHIMBAREA TONULUI DE APEL
1.
2.
3.
4.

În ecranul Setări, atingeți Sunet.
Atingeți Ton de apel telefon.
Selectați tonul de apel dorit. Se va reda o previzualizare a tonului de apel atunci când îl selectați.
Atingeți OK.

SETAREA DISPOZITIVULUI SĂ VIBREZE LA APELURILE PRIMITE
În ecranul Setări, atingeți Sunet și glisați comutatorul pentru Vibrare și la apeluri spre dreapta

.

NOTĂ:
• Această opțiune poate fi, de asemenea, activată cu ajutorul tastei Reducere volum.
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CONFIGURAREA TASTEI PROGRAMABILE
Puteți să asociați tasta programabilă pentru a efectua diverse funcții esențiale și utile, în anumite situații în timp ce ecranul este blocat. Consultați pagina 7.
1. În ecranul Setări, atingeți Tastă programabilă.
2. Selectați o funcție disponibilă pentru a o aloca tastei:
.
• Push To Talk: glisați comutatorul pentru modul PTT spre dreapta
3. Selectați metoda de apăsare pe butoane:
• Apăsare scurtă – mai multe opțiuni, inclusiv lansarea unui browser de căutare Google, lanterna sau gestionarea apelurilor primite.
• Apăsare lungă – mai multe opțiuni, inclusiv activarea dispozitivului, lansarea unui browser de căutare Google, lanterna sau gestionarea apelurilor primite.

SETAREA SERVICIILOR DE TELEFONIE
ACTIVAREA ROAMINGULUI DE DATE
1.
2.

În ecranul Setări, atingeți Mai multe > Rețele mobile.
Glisați comutatorul pentru Roaming de date spre dreapta

.

NOTĂ:
• Amintiți-vă că accesul la serviciile de date în timp ce sunteți în roaming poate atrage costuri suplimentare considerabile. Consultați furnizorul de servicii de
rețea în legătură cu taxele pentru roamingul de date.

DEZACTIVAREA SERVICIULUI DE DATE
În ecranul Setări, atingeți Utilizare date și glisați comutatorul pentru Date celulare spre stânga

.

PROTEJAREA DISPOZITIVULUI
PROTEJAREA DISPOZITIVULUI CU UN ECRAN DE BLOCARE
Pentru a păstra datele în siguranță pe smartphone-ul Cat S31, puteți utiliza o metodă de blocare a ecranului.
În ecranul Setări, atingeți Blocare ecran sau atingeți Securitate > Blocare ecran.
1. Selectați una dintre metodele de blocare a ecranului disponibile pentru a debloca dispozitivul:
• Tragere cu degetul: trageți cu degetul pictograma de blocare pentru a debloca ecranul.
• Model: trasați modelul corect de deblocare pentru a debloca ecranul.
• Cod PIN: introduceți un cod PIN pentru a debloca ecranul.
• Parolă: introduceți o parolă pentru a debloca ecranul.
2. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza metoda de blocare a ecranului aleasă.

GESTIONAREA APLICAȚIILOR
VIZUALIZAREA UNEI APLICAȚII INSTALATE (APLICAȚII)
1.
2.
•
•
•
•

În ecranul Setări, atingeți Aplicații.
În lista de aplicații, puteți efectua oricare dintre următoarele acțiuni:
Atingeți
pentru a configura setările de aplicații.
Atingeți > Afișare sistem pentru a afișa aplicațiile sistemului.
Atingeți > Resetare preferințe aplicații > Resetare aplicații pentru a reseta preferințele pentru aplicații la setările lor implicite.
Atingeți o aplicație pentru a vizualiza direct detaliile.

ELIMINAREA UNEI APLICAȚII INSTALATE
1.
2.

În ecranul Setări, atingeți Aplicații.
Atingeți o aplicație, apoi atingeți Dezinstalare > OK pentru a elimina aplicația de pe dispozitiv.

NOTĂ:
• Nu puteți șterge aplicațiile preinstalate.
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RESETAREA DISPOZITIVULUI
CREAREA DE COPII DE REZERVĂ PENTRU SETĂRILE PERSONALE
Se pot crea copii de rezervă pentru setările personale pe serverele Google cu un cont Google. Dacă înlocuiți dispozitivul, setările cu copii de rezervă vor fi transferate
pe un nou dispozitiv prima dată când acesta este conectat de la un cont Google.
1.
2.

În ecranul Setări, atingeți Copie de rezervă și resetare.
Atingeți Creați copii de rezervă pentru datele mele. Apoi glisați comutatorul pentru Creați copii de rezervă pentru datele mele spre dreapta

.

RESTABILIREA DATELOR DIN FABRICĂ
Dacă restabiliți datele din fabrică, dispozitivul se va reseta la setările care au fost configurate în fabrică. Toate datele personale din memoria internă a dispozitivului,
inclusiv informațiile despre cont, setările de sistem și de aplicații și toate aplicațiile descărcate vor fi șterse. Resetarea dispozitivului nu șterge toate actualizările
software-ului de sistem care au fost descărcate sau toate fișierele de pe un card microSD, cum ar fi muzica sau fotografiile.
1.
2.

În ecranul Setări, atingeți Creare copie de rezervă și resetare > Resetare date din fabrică.
Când vi se solicită, atingeți Resetare telefon, apoi atingeți Ștergere totală. Dispozitivul va reseta setările la cele inițiale din fabrică, apoi va reporni.

RESETAREA HARDWARE-ULUI
Acest dispozitiv dispune de o baterie internă și, prin urmare, nu puteți reseta hardware-ul scoțând pur și simplu bateria. Dacă trebuie să resetați hardware-ul,
urmați pașii prezentați mai jos. Rețineți că este posibil să fie necesar să resetați hardware-ul în cazul în care dispozitivul nu se încarcă atunci când este conectat
la o priză de perete.
Apăsați lung tastele Creștere volum și Pornire până când dispozitivul se oprește. După resetarea dispozitivului, acesta va reporni automat.

VIZUALIZAREA ETICHETEI ELECTRONICE
Pentru a vizualiza informațiile de reglementare de pe acest dispozitiv, procedați astfel:
1. Din ecranul de pornire, atingeți > Setări .
2. În ecranul Setări, atingeți Despre telefon > Informații de reglementare.
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ANEXĂ
AVERTISMENTE ȘI MĂSURI DE PRECAUȚIE
Această secțiune conține informații importante referitoare la instrucțiunile de utilizare pentru acest dispozitiv. Conține și informații despre cum să utilizați
dispozitivul în condiții de siguranță. Înainte de a utiliza dispozitivul, citiți cu atenție aceste informații.

CARCASĂ IMPERMEABILĂ
Pentru a vă asigura că dispozitivul este impermeabil, capacele mufei USB și ale căștii trebuie să fie fixate în siguranță.

DISPOZITIVELE ELECTRONICE
Opriți dispozitivul dacă sunteți într-o situație în care este interzisă utilizarea acestuia. Nu utilizați dispozitivul dacă acesta ar putea provoca daune sau ar putea
interfera cu dispozitive electronice.

DISPOZITIVELE MEDICALE
Urmați regulile și reglementările stabilite de spitale și de unitățile de îngrijire medicală. Nu utilizați acest dispozitiv atunci când se interzice acest lucru.
Producătorii de stimulatoare cardiace recomandă menținerea unei distanțe minime de 15 cm între un dispozitiv și un stimulator cardiac, pentru a evita o posibilă
interferență cu acesta din urmă. Dacă aveți un stimulator cardiac, utilizați dispozitivul pe partea opusă a stimulatorului și nu purtați aparatul în buzunarul din față.

MEDIUL POTENȚIAL EXPLOZIV
Închideți dispozitivul în zone cu un mediu potențial exploziv și respectați toate semnele și instrucțiunile. Printre zonele care au un mediu potențial exploziv se
numără zonele unde se recomandă oprirea motorului unui vehicul. Declanșarea scânteilor în astfel de zone ar putea provoca o explozie sau un incendiu, soldate cu
leziuni corporale sau chiar cu deces. Nu porniți dispozitivul în punctele de alimentare, cum ar fi benzinăriile. Respectați restricțiile privind utilizarea echipamentelor
radio în depozitele de combustibil, în depozite, în zonele de distribuire și în combinatele chimice. În plus, respectați restricțiile în zonele unde se efectuează lucrări
cu explozibili. Înainte de a utiliza dispozitivul, aveți grijă la zonele care au medii potențial explozive și care sunt adesea, dar nu întotdeauna, marcate în mod clar.
Printre astfel de locații se numără zonele de sub puntea bărcilor, unități chimice de transfer sau de depozitare și zone în care aerul conține componente chimice
sau particule, cum ar fi nisip, praf sau pulberi metalice. Întrebați producătorii de vehicule alimentate cu gaz petrolier lichefiat (cum ar fi propanul sau butanul)
dacă acest dispozitiv poate fi utilizat în siguranță în apropierea acestora.

SECURITATEA CIRCULAȚIEI RUTIERE
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•

Respectați legile și reglementările locale în timp ce utilizați acest dispozitiv. În plus, în cazul în care trebuie să utilizați dispozitivul în timp ce conduceți
un vehicul, respectați următoarele indicații:

•

Concentrați-vă asupra condusului. Prima responsabilitate este aceea de a conduce în siguranță.

•

Nu vorbiți la dispozitiv în timp ce conduceți. Utilizați accesoriile „mâini libere”.

•

Pentru a efectua sau a răspunde la un apel, parcați vehiculul pe marginea drumului înainte de a utiliza dispozitivul.

•

Semnalele RF pot afecta sistemele electronice ale autovehiculelor. Pentru informații suplimentare, consultați producătorul vehiculului.

•

Într-un autovehicul, nu amplasați dispozitivul deasupra airbagului sau în zona de desfacere a acestuia.

•

În cazul în care airbagul urmează să fie umflat, forța puternică împreună cu dispozitivul amplasat deasupra ar putea cauza răniri grave.

•

În cazul în care călătoriți cu avionul, treceți dispozitivul în modul Avion. Utilizarea dispozitivelor wireless în avion poate prezenta un pericol
pentru funcționarea avionului și poate perturba rețeaua de telefonie mobilă. De asemenea, acțiunea poate fi considerată ilegală.

MEDIUL DE OPERARE
•

Nu utilizați și nu încărcați acest dispozitiv în locuri prăfuite, umede și murdare sau în locuri cu câmpuri magnetice. În caz contrar, acest lucru poate duce
la o funcționare defectuoasă a circuitului.

•

Dispozitivul îndeplinește specificațiile RF atunci când este utilizat aproape de ureche sau la o distanță de 1 cm față de corp. Asigurați-vă că accesoriile
dispozitivului, cum ar fi o husă și un toc, nu sunt fabricate din componente metalice. Mențineți dispozitivul la o distanță de 1 cm față de corp pentru
a respecta cerința menționată anterior.

•

Într-o zi furtunoasă cu tunete, nu utilizați dispozitivul atunci când aceasta este încărcat pentru a preveni orice pericol cauzat de fulgere.

•

Atunci când vorbiți la telefon, nu atingeți antena. Atingerea antenei afectează calitatea convorbirii și duce la creșterea consumului de energie. Prin urmare,
timpul de vorbire și timpul de standby sunt reduse.

•

Când utilizați dispozitivul, respectați legile și reglementările locale și confidențialitatea și drepturile legale ale altor persoane.

•

Mențineți temperatura mediului ambiant între -25 °C și 55 °C, în timp ce dispozitivul se încarcă. Mențineți temperatura mediului ambiant
între -10 °C și 45 °C pentru utilizarea dispozitivului alimentat de o baterie.

EVITAREA DETERIORĂRII AUZULUI
Utilizarea unui căști la volum ridicat poate afecta auzul. Pentru a reduce riscul de deteriorare a auzului, reduceți volumul în cască la un nivel sigur și confortabil.

SIGURANȚA COPIILOR
Respectați toate măsurile de precauție privind siguranța copiilor. Lăsând un copil să se joace cu dispozitivul sau cu accesoriile acestuia, care pot include componente
ce pot fi desprinse din aparat, poate fi periculos, deoarece poate prezenta un pericol de sufocare. Asigurați-vă că toți copiii mici sunt ținuți departe de dispozitiv
și de accesoriile acestuia.

ACCESORIILE
Alegeți numai baterii, încărcătoare și accesorii omologate pentru a fi utilizate cu acest model de producătorul dispozitivului. Utilizarea oricărui alt tip de încărcător
sau de accesoriu poate anula garanția pentru dispozitiv, poate încălca reglementările sau legile locale și poate fi periculoasă. Pentru informații despre disponibilitatea
bateriilor, încărcătoarelor și accesoriilor omologate în zonă, contactați distribuitorul dispozitivului.

BATERIA ȘI ÎNCĂRCĂTORUL
•

Deconectați încărcătorul de la priză și de la dispozitiv atunci când acesta nu este în uz.

•

Bateria poate fi încărcată și descărcată de sute de ori înainte să se uzeze într-un final.

•

Utilizați sursa de alimentare c.a. definită în specificațiile încărcătorului. O tensiune de alimentare necorespunzătoare poate provoca un incendiu
sau o defecțiune a încărcătorului.

•

În cazul în care electrolitul din baterie se scurge, asigurați-vă că acesta nu atinge pielea și ochii. Dacă electrolitul atinge pielea sau ajunge în ochi,
spălați imediat ochii cu apă curată și consultați un medic.

•

În cazul în care există o deformare, o schimbare a culorii sau o încălzire anormală a bateriei în timpul încărcării, opriți imediat folosirea dispozitivului.
În caz contrar, acest lucru poate duce la scurgerea bateriei, la supraîncălzire, la explozie sau la incendiu.

•

În cazul în care cablul de alimentare USB este deteriorat (de exemplu, cablul este descoperit sau rupt), ori fișa se slăbește, încetați imediat să utilizați cablul.
În caz contrar, acest lucru poate duce la un șoc electric, la un scurtcircuit al încărcătorului sau la un incendiu.

•

Nu aruncați acest dispozitiv în foc, deoarece poate exploda. Și bateriile pot exploda dacă sunt deteriorate.
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•

Nu modificați și nu refabricați dispozitivul; nu încercați să introduceți obiecte străine în dispozitiv; nu scufundați și nu expuneți dispozitivul la apă sau la alte
lichide; nu expuneți dispozitivul la foc, la explozii sau la alte pericole.

•

Evitați scăparea dispozitivului pe jos. Dacă acesta este scăpat pe jos, în special pe o suprafață dură, și bănuiți că este deteriorat, duceți-l la un centru de
service calificat pentru verificare. Utilizarea necorespunzătoare poate duce la un incendiu, explozii sau alte pericole.

•

Aruncați imediat dispozitivele uzate în conformitate cu reglementările locale.

•

Dispozitivul trebuie să fie conectat doar la produse care poartă sigla USB-IF sau care au finalizat programul de compatibilitate USB-IF.

•

La încărcare, asigurați-vă că încărcătorul este conectat la o priză c.a., care este în imediata apropiere a dispozitivului. Trebuie să aveți acces ușor la încărcător.

•

Cablul de alimentare USB este considerat ca un dispozitiv separat la adaptorul de încărcare.

•

Valoarea nominală de ieșire a încărcătorului 5 V – 1,5 A.

ATENȚIE – PERICOL DE EXPLOZIE DACĂ BATERIA ESTE ÎNLOCUITĂ CU UN TIP INCORECT. ARUNCAȚI BATERIILE UZATE
CONFORM INSTRUCȚIUNILOR.
CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA
•

Încărcătorul nu este impermeabil. Păstrați-l uscat. Protejați încărcătorul de apă sau vapori. Nu atingeți încărcătorul cu mâinile umede; în caz contrar, acest
lucru poate duce la un scurtcircuit, la o defecțiune a dispozitivului și poate provoca un șoc electric.

•

Nu amplasați dispozitivul și încărcătorul în locuri în care pot fi deteriorate prin impact. În caz contrar, acest lucru poate duce la scurgerea bateriei, la
funcționarea necorespunzătoare a dispozitivului, la supraîncălzire, la incendiu sau explozie.

•

Nu așezați medii magnetice de stocare, cum ar fi carduri magnetice și dischete, în apropierea dispozitivului.

•

Radiația emisă de dispozitiv poate șterge informațiile stocate pe acestea.

•

Nu lăsați acest dispozitiv și încărcător într-un loc cu o temperatură extrem de ridicată sau de scăzută. În caz contrar, este posibil ca acestea să nu funcționeze
corect și pot provoca incendii sau explozii. Atunci când temperatura este sub 0 °C, performanța bateriei va fi afectată.

•

Nu așezați obiecte metalice ascuțite, cum ar fi pinii, lângă cască. Casca poate atrage aceste obiecte și vă poate răni.

•

Înainte de curățarea sau de întreținerea acestui dispozitiv, opriți-l și deconectați-l de la încărcător.

•

Nu utilizați detergenți chimici, pudră sau alți agenți chimici (cum ar fi alcool sau benzen) pentru a curăța dispozitivul și încărcătorul. În caz contrar,
componentele dispozitivului pot fi deteriorate sau pot provoca un incendiu. Dispozitivul poate fi curățat cu o cârpă moale antistatică.

•

Nu demontați dispozitivul sau accesoriile. În caz contrar, garanția pentru dispozitiv și accesorii este anulată, iar producătorul nu este obligat să plătească
pentru daune.

•

În cazul în care ecranul dispozitivului este spart prin coliziunea cu obiecte grele, nu atingeți și nu încercați să eliminați partea spartă. În acest caz, încetați
imediat să utilizați dispozitivul și contactați un centru de service autorizat.

COMPATIBILITATEA CU APARATE AUDITIVE (HAC)
REGLEMENTĂRI PENTRU DISPOZITIVELE WIRELESS
Acest dispozitiv a fost testat și evaluat pentru utilizarea cu aparate auditive, cu unele dintre tehnologiile wireless pe care le folosește. Cu toate acestea, este posibil
să existe tehnologii wireless mai recente utilizate în dispozitiv care nu au fost testate încă pentru utilizarea cu aparate auditive. Este important să încercați cu
atenție și în diverse locații diferite caracteristici de pe dispozitiv în timp ce folosiți un aparat auditiv sau un implant cohlear pentru a determina dacă există zgomote
interferente. Pentru informații despre compatibilitatea cu aparatele auditive, consultați furnizorul de servicii sau producătorul dispozitivului. Dacă aveți întrebări
legate de politicile de returnare sau de schimb, consultați furnizorul de servicii sau distribuitorul telefonului.
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•

Comisia Federală de Comunicații (FCC) din S.U.A. a stabilit cerințele pentru compatibilitatea dispozitivelor mobile wireless digitale cu aparatele auditive
și cu alte dispozitive pentru deficiențe de auz.

•

Industria de telefonie wireless a dezvoltat un sistem de evaluare pentru a ajuta utilizatorii dispozitivelor auditive, analizând compatibilitatea dispozitivelor
mobile cu dispozitivele auditive.

•

Evaluările nu sunt garantate. Rezultatele vor varia în funcție de dispozitivul auditiv al utilizatorului și de pierderea auzului. Dacă se întâmplă ca dispozitivele
auditive ale unui utilizator să fie vulnerabile la interferențe, utilizatorul nu poate utiliza un telefon evaluat. Testarea dispozitivului mobil cu un aparat auditiv
reprezintă cea mai bună modalitate de a evalua dacă acesta este potrivit pentru nevoile personale ale unui utilizator.

•

FCC a adoptat normele HAC pentru telefoane digitale wireless. Aceste norme cer testarea și evaluarea anumitor dispozitive în conformitate cu standardele
de compatibilitate cu aparate auditive C63.19-201 ale Institutului Național American de Standardizare (ANSI). Standardul ANSI pentru compatibilitatea
cu aparatele auditive include două tipuri de clasificări:

•

Clasificări de tip M: Telefoanele din clasa M3 sau M4 îndeplinesc cerințele FCC și sunt susceptibile de a genera mai puține interferențe cu dispozitivele
auditive decât dispozitivele mobile care nu sunt etichetate. Dintre cele două clasificări, clasa M4 este mai bună.

•

Clasificări de tip T: Telefoanele din clasa T3 sau T4 îndeplinesc cerințele FCC și sunt susceptibile de a funcționa mai bine cu telebobina („Comutator T” sau
„Comutator telefonic”) unui dispozitiv auditiv decât telefoanele neclasificate. Dintre cele două clasificări, clasa T4 este mai bună. (Rețineți că nu toate
dispozitivele auditive au telebobine în componența lor.) Clasificarea M și clasificarea T testate pentru acest dispozitiv (FCC ID: ZL5S31), M3 și T4.

APELUL DE URGENȚĂ
Acest dispozitiv poate fi utilizat pentru apeluri de urgență în aria de acoperire. Totuși, conectarea nu poate fi garantată în toate condițiile. Nu trebuie să vă bazați
doar pe dispozitiv pentru efectuarea unor comunicări esențiale.

DECLARAȚIA FCC
•

Acest dispozitiv este în conformitate cu partea 15 din Regulamentul FCC. Funcționarea se supune următoarelor două condiții: (1) Acest dispozitiv nu poate
provoca interferențe dăunătoare și (2) acest dispozitiv trebuie să suporte toate interferențele recepționate, inclusiv pe cele care ar putea provoca o funcționare
defectuoasă.

•

Antenele utilizate pentru acest transmițător nu trebuie să fie poziționate sau să funcționeze împreună cu orice altă antenă sau transmițător.

NOTĂ:
• Opțiunea de selectare a codului de țară este numai pentru modele din afara S.U.A. și nu este disponibilă pentru toate modelele din S.U.A. Conform
Regulamentului FCC, toate produsele WiFi comercializate în Statele Unite ale Americii trebuie fixate doar pe canalele de funcționare din această țară.
•

•
•
•
•
•

Dispozitivul a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital Clasa B, în conformitate cu partea 15 din Regulamentul FCC.
Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protecție adecvată împotriva interferențelor dăunătoare dintr-o instalație rezidențială. Acest echipament
generează, utilizează și poate radia energie de radiofrecvență și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate cauza interferențe
dăunătoare către comunicațiile radio. Totuși, nu există nicio garanție că nu vor apărea interferențe în timpul unei instalări. Dacă acest echipament produce
interferențe dăunătoare către o recepție radio sau TV, care pot fi determinate de oprirea și pornirea echipamentului, sunteți încurajat să încercați să corectați
interferența prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri:
Reorientați sau repoziționați antena de recepție.
Măriți distanța dintre echipament și receptor.
Conectați echipamentul la o priză dintr-un circuit diferit de al celui la care este conectat receptorul.
Consultați distribuitorul sau un tehnician radio/TV experimentat pentru ajutor.
Schimbările sau modificările neaprobate în mod special de către partea responsabilă pentru conformitate ar putea anula autorizarea utilizatorului
de a opera echipamentul.
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DECLARAȚIA DE CONFORMITATE CU INDUSTRY CANADA
Acest dispozitiv respectă standardele RSS fără licență ale Industry Canada. Funcționarea se supune următoarelor două condiții:
1. dispozitivul nu poate provoca interferențe și
2. dispozitivul trebuie să accepte toate interferențele, inclusiv interferențele care pot provoca o funcționare defectuoasă a acestuia.
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, puse si le brouillage est sensibile d'en compromettre le fonctionnement.
• Acest aparat digital Clasa B este în conformitate cu Canadian ICES-003; CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).
•

Dispozitivul ar putea întrerupe automat transmiterea în cazul lipsei de informații de transmis sau a defecțiunii în funcționare. Rețineți că acest lucru
nu este destinat să interzică transmiterea informațiilor de control sau de semnal sau utilizarea codurilor repetitive necesare tehnologiei.

DECLARAȚIA PRIVIND EXPUNEREA LA RADIAȚII:
Produsul respectă limita expunerii la RF a dispozitivelor mobile conform Canada prevăzută pentru un mediu necontrolat și este sigur pentru funcționarea
intenționată așa cum se descrie în acest manual. Reducerea și mai mare a expunerii la RF se poate realiza în cazul în care produsul este menținut cât mai departe
posibil de corpul utilizatorului sau, dacă o astfel de funcție este disponibilă, în cazul în care dispozitivul este setat la o putere de ieșire mai mică.
În ceea ce privește funcționarea în apropierea corpului, dispozitivul a fost testat și corespunde instrucțiunilor privind expunerea RF stabilite de IC pentru utilizarea
cu un accesoriu ce nu conține metale și care poziționează receptorul la minimum 1 cm față de corp. Utilizarea altor accesorii nu poate asigura conformitatea
cu instrucțiunile privind expunerea la RF stabilite de IC.

DÉCLARATION D’EXPOSITION AUX RADIATIONS:
•

Le produit est conforme aux limites d’exposition pour les appareils portables RF pour les Etats- Unis et le Canada établies pour un environnement
non contrôlé.

•

Le produit est sûr pour un fonctionnement tel que décrit dans ce manuel. La réduction aux expositions RF peut être augmentée si l’appareil peut être conservé
aussi loin que possible du corps de l’utilisateur ou que le dispositif est réglé sur la puissance de sortie la plus faible si une telle fonction est disponible.

•

Cet équipement est conforme aux limites d’exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé.

•

Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 1.0 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

•

Dispozitivul și antenele acestuia nu trebuie să fie poziționate sau utilizate împreună cu orice alte antenă sau transmițător, cu excepția radiourilor încorporate
testate. Caracteristica de selectare a codului de țară este dezactivată pentru produsele comercializate în S.U.A./Canada.

•

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.

INFORMAȚII PRIVIND EXPUNEREA LA RF (SAR)
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•

Smartphone-ul Cat S31 îndeplinește cerințele guvernamentale privind expunerea la undele radio.

•

Dispozitivul este proiectat și produs astfel încât să nu depășească limitele de emisie pentru expunerea la energie de radiofrecvență (RF) stabilite de Comisia
Federală de Comunicații a guvernului S.U.A.

•

În ceea ce privește funcționarea în apropierea corpului, dispozitivul a fost testat și respectă instrucțiunile privind expunerea la RF stabilite de FCC pentru
utilizarea cu un accesoriu ce nu conține metale și care poziționează receptorul la minimum 1 cm față de corp. Utilizarea altor accesorii nu poate asigura
conformitatea cu instrucțiunile privind expunerea la RF stabilite de FCC.

•

Limita SAR stabilită de FCC este 1,6 W/kg.

Cele mai înalte valori SAR raportate în conformitate cu Regulamentul FCC pentru telefon sunt enumerate mai jos:
PRODUS S.U.A. (ID FCC: ZL5S31):
SAR cap: 1,14 W/kg, SAR la nivelul corpului: 1,19 W/kg, SAR router wireless: 1,19 W/kg
PRODUS APAC (ID FCC: ZL5S31A):
SAR cap: 1,04 W/kg, SAR la nivelul corpului: 1,19 W/kg, SAR router wireless: 1,19 W/kg

Pentru a reduce nivelul de expunere la radiații, procedați astfel:
• Utilizați telefonul mobil în condiții bune de recepție.
• Utilizați un kit „mâini libere”.
• Pentru femeile gravide, mențineți telefonul mobil departe de abdomen.
• Utilizați telefonul mobil departe de părțile genitale.

PREVENIREA PIERDERII AUZULUI
Pentru a preveni posibila vătămare a auzului, nu trebuie ascultat la volume ridicate pe perioade îndelungate.

CONFORMITATEA SAR CE
Acest dispozitiv corespunde cerințelor UE (1999/519/CE) privind limitarea expunerii publicului general la câmpurile electromagnetice
prin protecția sănătății.
Limitele sunt o parte din recomandările extinse pentru protecția publicului general. Aceste recomandări au fost elaborate și verificate de către organizații
științifice independente prin evaluări periodice și aprofundate de studii științifice. Unitatea de măsură pentru limita recomandată de Consiliul European pentru
dispozitive mobile este „Rata specifică de absorbție” (SAR), iar limita SAR este de 2,0 W/kg ca medie pe 10 grame de țesut. Aceasta îndeplinește cerințele Comisiei
internaționale privind protecția împotriva radiațiilor neionizate (ICNIRP).
În ceea ce privește funcționarea în apropierea corpului, acest dispozitiv a fost testat și respectă instrucțiunile privind expunerea stabilite de ICNIRP și standardul
european EN 62209-2, pentru utilizarea cu accesorii dedicate. Utilizarea de alte accesorii ce conțin metale nu poate asigura respectarea instrucțiunilor privind
expunerea stabilite de ICNIRP.
Limita SAR este măsurată cu dispozitivul la o distanță de 5 mm față de corp, în timpul transmiterii la cel mai înalt nivel de putere de ieșire certificată în toate
benzile de frecvență ale dispozitivului.
Cele mai înalte valori SAR raportate în conformitate cu Regulamentul CE pentru telefon sunt enumerate mai jos:
PRODUS UE:
SAR cap: 0,657 W/kg, SAR la nivelul corpului: 1,370 W/kg
PRODUS APAC
SAR cap: 0,670 W/kg, SAR la nivelul corpului: 1,480 W/kg
Pentru a reduce expunerea la energie RF, utilizați un accesoriu „mâini libere” sau alte opțiuni similare pentru a menține acest dispozitiv departe de cap și corp.
Dispozitivul trebuie purtat la 5 mm distanță de corp, pentru ca nivelurile de expunere să rămână la nivelul celor din timpul testelor sau mai mici. Alegeți cleme pentru
centură, huse sau alte accesorii similare purtate pe corp, care nu conțin componente metalice pentru a sprijini funcționarea în acest mod. Husele cu componente
metalice pot modifica performanța RF a dispozitivului, inclusiv respectarea instrucțiunilor privind expunerea la RF într-un mod care nu a fost testat sau certificat.
Prin urmare, utilizarea unor astfel de accesorii trebuie evitată.
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INFORMAȚII PRIVIND ARUNCAREA ȘI RECICLAREA
	Acest simbol de pe dispozitiv (și de pe toate bateriile incluse) indică faptul că acestea nu trebuie să fie aruncate împreună cu gunoiul menajer.
Nu aruncați dispozitivul sau bateriile ca gunoi menajer nesortat. Dispozitivul (și toate bateriile) trebuie predate la un punct de colectare certificat
pentru reciclare sau aruncare corespunzătoare la sfârșitul duratei de viață.
Pentru informații mai detaliate despre reciclarea dispozitivului sau a bateriilor, contactați biroul local din orașul dvs., serviciul de eliminare a deșeurilor menajere
sau magazinul de vânzare cu amănuntul de unde ați achiziționat acest aparat.
Aruncarea dispozitivului trebuie să respecte Directiva Uniunii Europene privind echipamentele electrice și electronice (WEEE). Motivul separării echipamentelor
WEEE și a bateriilor de alte deșeuri este de a minimiza impactul potențial asupra mediului asupra sănătății umane la oricare dintre substanțele periculoase
care pot fi prezente.

RESTRICȚIONAREA SUBSTANȚELOR PERICULOASE
Acest dispozitiv este compatibil cu Regulamentul UE privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) (Regulamentul
nr. 1907/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului) și Directiva UE privind restricționarea utilizării substanțelor periculoase (RoHS) (Directiva 2011/65/UE
a Parlamentului European și a Consiliului). Pentru informații suplimentare legate de conformitatea REACH a dispozitivului, accesați site-ul web www.catphones.
com/certification. Se recomandă să vizitați site-ul în mod regulat pentru informații actualizate.

CONFORMITATEA CU REGLEMENTĂRILE UE
Prin prezenta, producătorul declară că acest dispozitiv respectă cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/UE. Pentru declarația
de conformitate, accesați site-ul web:
www.catphones.com/support/S31- smartphone.
NOTĂ:
• Respectați reglementările naționale locale din locația în care dispozitivul urmează a fi utilizat. Utilizarea acestui dispozitiv poate fi limitată în unele sau
în toate statele membre ale Uniunii Europene (UE).
NOTĂ:
• Acest dispozitiv poate fi utilizat în toate statele membre ale UE.

UE: SPECTRU ȘI PUTERE
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APAC: SPECTRU ȘI PUTERE

SPECTRU

PUTERE EMISĂ (dBm)

SPECTRU

PUTERE EMISĂ (dBm)

GSM 900

32.8

GSM 900

32.78

GSM 1800

29.75

GSM 1800

29.94

WCDMA B1

23.8

WCDMA B1

23.83

WCDMA B5

23.92

WCDMA B8

23.58

WCDMA B8

23.78

FDD-LTE B1

22.79

FDD-LTE B1

22.72

FDD-LTE B3

23.96

FDD-LTE B3

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

SPECIFICAȚII PENTRU S31
ELEMENT

SPECIFICAȚII

Sistem de operare

Android™ 7.0 Nougat

Procesor

Qualcomm MSM8909 Quad core

Memorie

16 GB ROM
2 GB RAM
(Expansibilă prin cardul microSD™)
Benzi 4G:
Versiunea UE:
1, 2, 3, 5, 7, 8, 20;
Versiunea APAC:
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 28;
Versiunea S.U.A.:
2, 3, 4, 5, 7, 12, 17

Rețea celulară

Benzi 3G:
Versiunea UE:
B1 (2.100), 2 (1.900), 5 (850), 8 (900)
Versiunea S.U.A./APAC:
B1 (2.100), 2 (1.900), 4 (AWS), 5 (850), 8 (900)
Benzi 2G:
GSM/GPRS/EDGE Quad-Band 850/900/1800/1900

Afișaj

4,7” HD 720, tehnologie care permite lucrul cu degetul ud/mănușă*, afișaj superluminos

Cameră foto

Cameră posterioară de 8 MP, cameră frontală de 2 MP
Cu bliț LED, focalizare automată cu PDAF

Senzor

Proximitate senzor, senzor de lumină ambientală, accelerometru, locație busolă electronică

Conectivitate

Mufă audio: 3,5 mm
Bluetooth®: 4.1
Wi-Fi®: 802.11 b/g/n (2,4 GHz)
USB: micro-USB 2.0, USB-OTG
Tip SIM: Cartelă Nano SIM opțională
GPS: GLONASS, GPS, aGPS, Beidou (în funcție de variantă)

Baterie

Baterie puternică de 4.000 mAh

Altele

Protecție la pătrundere: IP68
Test de cădere: 1,8 m
Aplicații: AVG, suita Office, File Commander, App Tool Box

Dimensiuni

146 x 74 x 13 mm

Greutate

200 g

* Designul și specificațiile se pot schimba fără notificare prealabilă.
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DECLARAȚIE DE CONFORMITATE
PRODUCĂTOR:
Nume: 					Bullitt Mobile Limited
Adresă: 					
One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, RG 1 1AR, Anglia

ECHIPAMENT RADIO:
Model: 					S31
Obiectul declarației:				Smartphone rezistent
Versiune software: 				
LTE_D0201121.1_S31; LTE_S0201121.1_S31
Accesorii și componente furnizate: 			
Adaptor, cablu USB, căști
Noi, Bullitt Mobile Limited, declarăm pe proprie răspundere că produsul descris mai sus este în conformitate cu legislația relevantă de armonizare
a Uniunii Europene:

DIRECTIVA RE (2014/53/UE), DIRECTIVA ROHS (2011/65/UE)
S-au aplicat următoarele standarde armonizate și/sau alte standarde relevante:

1. SĂNĂTATE ȘI SIGURANȚĂ (ARTICOLUL 3.1(A) DIN DIRECTIVA 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. COMPATIBILITATE ELECTROMAGNETICĂ (ARTICOLUL 3.1 (B) DIN DIRECTIVA RE)
•
•
•
•

EN 301 489-1 V2.1.1, Final Draft EN 301 489-3 V2.1.1
EN 301 489-17 V3.1.1, Draft EN 301 489-19 V2.1.0, Draft EN 301 489-52 V1.1.0
EN 55032:2015/AC:2016 Class B, EN55024:2010/A1:2015
EN 61000-3-2:2014 Class A, EN 61000-3-3:2013

3. UTILIZAREA SPECTRULUI DE RADIOFRECVENȚĂ (ARTICOLUL 3.2 DIN DIRECTIVA 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, Final Draft EN 303 345 V1.1.7

4. DIRECTIVA RoHS (2011/65/UE)
•

EN 50581:2012

Acest organism notificat (numele: CETECOM GmbH, ID: 0680) a efectuat evaluarea conformității conform Anexei III din Directiva RE și a emis certificatul
de examinare de tip UE (nr. ref.: M17-0320-01-TEC).
Semnat pentru și în numele: Bullitt Mobile Limited
Locație: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, RG 1 1AR, Anglia, Data: 28 septembrie 2017
Nume: Wayne Huang, Funcție: Director de ODM,

Semnătura:
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© 2017 Caterpillar. Toate drepturile rezervate. CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT (inclusiv siglele corespunzătoare), „Caterpillar Yellow” și imaginea comercială
„Power Edge”, precum și identitatea corporativă și identitatea produselor prezentate aici sunt mărci comerciale deținute de Caterpillar, neputând fi utilizate
fără permisiune.
Bullitt Mobile Ltd este un concesionar al Caterpillar Inc.

