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• Lütfən, bu təlimatı və tövsiyə edilən təhlükəsilik təlimatlarını diqqətlə oxuyun və cihazdan düzgün 
istifadə edildiyindən əmin olun.

• Sərt korpusu olmasına baxmayaraq, cihazın vurulması, atılması, əzilməsi, deşilməsi və ya dağıdılmasına 
yol verməyin.

• Duzlu suda istifadə edilərsə, duz korroziyasına yol verməmək üçün sonra cihazı yaxalayın.

• Cihaz və ya aksessuarlarını açmağa çalışmayın. Yalnız səriştəli şəxslər cihaza texniki xidmət göstərə və ya 
təmir edə bilər.

• Mobil cihazdan istifadə qadağan edildikdə və ya cihaza maneə oluna və ya təhlükə yarana bildiyi 
hallarda, cihazı yandırmayın.

• Sükan arxasında olan zaman cihazdan istifadə etməyin.

• Cihazı tibbi avadanlıqların yaxınlığında söndürüb və mobil telefondan xəstəxana və tibb ocaqlarında 
istifadə ilə bağlı qayda və qanunlara əməl edin.

• Təyyarədə olan zaman cihazı söndürün və ya uçuş rejimini aktiv edin, belə ki, bu, hava gəmisinin 
idarəetmə avadanlığına mənfi təsir göstərə bilər.

• Yüksək dəqiqliyi olan cihazların yaxınlığında cihazı söndürməyin, belə ki, bu, onların işinə təsir edə bilər.

• Cihazı və ya onun aksessuarlarını güclü elektromaqnit sahəsi olan konteynerlərdə yerləşdirməyin.

• Maqnetik yaddaş mediasını cihazın yaxınlığında yerləşdirməyin. Cihazın radiasiyası onlarda saxlanan 
məlumatı poza bilər.

• Cihazdan alışabilən qaz mühitində, yanacaqdoldurma stansiyası yaxınlığında istifadə etməyin və ya 
cihazı yüksək temperatur olan yerdə saxlamayın.

• Cihazı və aksessuarları uşaqlardan uzaq tutun.

• Uşaqlara bələdçilik etmədən cihazdan istifadə etməyə icazə verməyin.

• Partlayış riskinin qarşısını almaq üçün yalnız təsdiq edilmiş batareya və adapterlərdən istifadə edin.

• Naqilsiz cihazdan istifadə ilə bağlı istənilən qanun və ya qaydalara əməl edin. Naqilsiz cihazdan istifadə 
edən zaman başqalarının məxfiliyi və qanuni hüquqlarına hörmət edin.

• Tibbi implant qoyulmuş xəstələr (ürəkdə, oynaqlarda və s.) telefonla danışan zaman cihazı implant olan 
yerdən 15 sm uzaqda və implantdan əks tərəfdə saxlamalıdır.

• USB enerji naqilindən istifadə edən zaman bu təlimatdakı qaydalara ciddi riayət edin, əks halda bu, cihaz 
və ya kompüterə ziyan vura bilər.

LÜTFƏN, BIRINCI DƏFƏ ISTIFADƏ 
ETMƏZDƏN ÖNCƏ TƏHLÜKƏSIZLIK 
TƏDBIRLƏRINI OXUYUN
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HÜQUQI QEYD
© 2017 Caterpillar. Bütün hüquqlar qorunur. CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, onların müvafiq 
loqoları, "Caterpillar Yellow," "Power Edge" və burada istifadə edilən korporativ və məhsul eynilikləri 
Caterpillar ticarət nişanlarıdır və onun icazəsi olmadan istifadə edilə bilməz.
Bullitt Mobile Ltd Caterpillar Inc. şirkətinin lisenziyasıdır.

Bullitt Mobile Ltd. və üçüncü tərəfin ticarət nişanları müvafiq sahiblərinin mülkiyyətidir.

Bu sənədin heç bir hissəsi heç bir formada Caterpillar Inc. şirkətinin əvvəlcədən yazılı icazəsi olmadan 
təkrar hazırlana və ya ötürülə bilməz.

Bu təlimatda təsvir edilən məhsul müəllif hüququ olan proqram təminatı və mümkün lisenziyaçıları ehtiva 
edə bilər. Müştərilər heç bir halda adı gedən proqram təminatı və ya avadanlığı təkrar hazırlaya, paylaya, 
dəyişə, əlavə edə, qısalda, şifrdən aça, ixrac edə, yenidən qura, icarəyə verə, təyin edə və ya alt-lisenziya 
əsasında buraxa bilməz; bu məhdudiyyətlərin müvafiq qanunlar tərəfindən qadağan edilməsi və ya bu cür 
hərəkətlərin lisenziyaya əsasən müvafiq müəllif hüququ sahibləri tərəfindən təsdiq edildiyi hallar istisnadır.

Bluetooth® söz nişanı və loqoları Bluetooth SIG, Inc. şirkətinə aid qeydiyyatdan keçmiş loqo və ticarət 
nişanlarıdır və bu nişanlar Bullitt Group tərəfindən lisenziyaya əsasən istifadə edilir. Bütün digər 
üçüncü tərəf ticarət nişanları və ticarət adları müvafiq sahiblərinin mülkiyyətidir.

Wi-Fi® Wi-Fi Alliance® şirkətinin qeydiyyatdan keçmiş ticarət nişanıdır.

QEYD
Məhsulun bəzi funksiyaları və burada təsvir edilmiş aksessuarları quraşdırılan proqram təminatından, 
onun imkanları və yerli şəbəkənin parametrlərindən asılıdır və yerli şəbəkə operatorları və ya 
şəbəkə xidmət təminatçıları tərəfindən aktivləşdirilə və ya məhdudlaşdırıla bilməz. Bundan əlavə bu 
təlimatdakı təsvirlər satın alınmış məhsul və ya aksessuarlarına dəqiq uyğunlaşmaya bilər.

İstehsalçı bu təlimatda verilmiş istənilən məlumatı və ya xassələri əvvəldən xəbərdarlıq etmədən 
dəyişə və ya düzəliş edə bilər.

İstehsalçı bu cihazda yüklədiyiniz və ya endirdiyiniz mətn, şəkillər, musiqi, filmlər və müəllif hüququ ilə 
qorunmayan proqramlar kimi məzmunun qanuniliyi və keyfiyyəti üçün məsuliyyət daşımır. Bu cihazda 
istifadə edilən məhsulların quraşdırması və istifadəsindən yaranan problemlər sizin məsuliyyətinizdədir.

ZƏMANƏTDƏN IMTINA
Bu təlimatın məzmunu "olduğu kimi" verilmişdir. Müvafiq qanunla tələb edilən hallar çıxmaq şərtilə, 
bu təlimatın dəqiqliyi, etibarlılığı və ya məzmunları üçün satılma imkanı və xüsusi məqsədə uyğunluqla 
bağlı zəmanətlər daxil olmaqla, lakin bunlarla məhdudlaşmadan heç bir ifadə edilmiş və ya nəzərdə 
tutulan zəmanət mövcud deyil.

Müvafiq qanunla icazə verilən maksimal səviyyədə heç bir halda istehsalçı hər hansı xüsusi, təsadüfi, 
dolayı və ya ardıcıl zədələr üçün və ya itmiş mənfəət, biznes, gəlir, məlumat, nüfuz və ya əmanətlər 
üçün məsuliyyət daşımamalıdır.

İDXAL VƏ İXRAC QAYDALARI
Müştərilər bütün müvafiq ixrac və ya idxal qanun və qaydalarına əməl etməlidir. Müştərilər bu 
təlimatda qeyd edilən məhsul, eləcə də proqram və texniki məlumatı ixrac, təkrar ixrac və ya idxal 
etmək üçün bütün lazımi dövlət icazələri və lisenziyalarını əldə etməlidir.
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CAT® S41 SMARTFONLARINA XOŞ 
GƏLDINIZ

Batareya Paylaşımı funksiyası ilə hətta başqa cihaz və aksessuarları da yükləyə bilən uzun ömürlü batareya 
ilə sərt korpuslu smartfon. Hər gün işdə və oyunda qarşılaşdığınız sərt şəraitlərə uyğunlaşmaq üçün 
hazırlanmışdır. İstər əlinizdən yerə və ya suya düşsün, istərsə də yükləməyi unutsanız belə Cat® S41 sizi pis 
vəziyyətdə qoymayacaq.

Smartfonunuz yalnız sərtliklə bağlı MIL SPEC 810G və IP68 suya və toza davamlı yüksək sənaye standartına 
uyğun deyil, eyni zamanda bu testləri aşan imkanlara da malikdir. 1.8m metr hündürlükdən beton üzərinə 
düşən, termik şoka və duz spreyinə davamlı olan, 60 dəqiqə ərzində 2 metrə qədər dərinlikdə qalaraq suya 
davamlı olan və suyun altında şəkil və video çəkmək imkanına malik olan telefon. Cat S41 başına gələnlərə 
baxmayaraq qoşulmuş qalacaqdır.

Cat S41 praktik smartfondur və gününüzdən maksimal zövq almanız üçün faydalı funksiyalarla təchiz 
edilmişdir. Yüksək imkanlı batareyası və artırıla bilən 2TB yaddaşı vebaxtarış, mesajlaşma, musiqi və daha çox 
işlərin maneəsiz icrasına zəmanət verir. Onun geniş və parlaq cızılmaya davamlı 5" Full HD ekranı birbaşa 
günəş işığı altında oxuna və hətta yaş olduqda və ya əlcək geyindiyinizdə istifadə edilə bilər. Bundan əlavə 
onun asan tutulma dizaynında çoxfunksiyalı proqramlaşdırıla bilən açarı vardır və Sıxıb Danışmaq və ya fənər 
və ya kameranı asan açmaq üçün faydalıdır.

SƏRTLIK XASSƏLƏRI
CIHAZIN ƏLDƏN SALINMASI: 

• Edə bilərsiniz: Cihazdan 1.8 metrə qədər hündürlükdə istifadə edə bilərsiniz - o, bu hündürlükdən 
düşdükdə qırılmaya davamlı olur. 

• Edə bilməzsiniz: Cihazınızı 1.8 metr məsafədən bərk atmayın. Cihaz dayanıqlıdır, lakin dağılmaz deyil. 

SUYA DAVAMLILIQ: 

• Edə bilərsiniz: Cihazınızdan nəm və yaş şəraitdə istifadə edin - 5 düym (12 sm) çoxsensorlu ekran yaş 
barmaqlarla işləyir. Cihazdan suda istifadə edən zaman bütün komponent və qapaqların düzgün şəkildə 
bağlandığından əmin olun. Cihaz suyun altında 2 metrə qədər dərinlikdə 1 saata qədər qala bilər. 

• Edə bilməzsiniz: Suda istifadə etməzdən öncə cihazın komponent və qapaqlarını bağlamağı və cihazdan 
2 metrdən dərin yerdə istifadə etməyi unutmaq. 

TOZA VƏ CIZIQLARA DAVAMLILIQ: 

• Edə bilərsiniz: Cihazdan çirk, tozlu mühitdə istifadə edin. Cat S41 dayanıqlığı üçün standart IP68 sertifikatına 
malikdir və onun ekranı cızıqlara davamlı Corning® Gorilla® Glass 5 şüşəsindən hazırlanmışdır. 

EKSTREMAL TEMPERATUR: 

• Edə bilərsiniz: Cihazdan -20º C - + 55º C aralığındakı temperaturda istifadə edin. O, eyni zamanda 
temperaturda ekstremal dəyişikliklərə davam gətirə bilər: isti və soyuq arasında sürətli keçidlər.

• Edə bilməzsiniz: Cihazdan -20º C - + 55º C aralığındakı temperaturda istifadə etməyin - o, dondurucu 
və ya soba üçün nəzərdə tutulmamışdır.
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QUTUDA OLANLAR 

• Cihaz
• Sürətli İşəsalma Rəhbərliyi
• USB enerji naqili və yükləmə adapteri
• Enerji Paylaşım naqili
• Artıq cihaz üzərində yapışdırılmış ekran qoruyucusu

ƏSAS FUNKSIYALAR 

ENERJI DÜYMƏSI 
• Cihazı yandırmaq üçün vurun 
• Telefonun Seçimlər Menyusunu açmaq üçün vurub saxlayın 
• Cihaz boş durduqda ekranı kilidləmək və ya oyatmaq üçün vurun

ƏSAS EKRAN DÜYMƏSI 
• Əsas Ekranı göstərmək üçün istənilən yerdə vurun 
• Google köməkdən istifadə etmək üçün Əsas ekran düyməsini sıxıb saxlayın

SON PROQRAMLAR DÜYMƏSI 
• Son istifadə edilən proqramları açmaq üçün istənilən zaman vurun

GERI DÜYMƏSI 
• Əvvəlki ekrana keçmək üçün vurun 
• Ekran klaviaturasını bağlamaq üçün vurun

YÜKSƏK/ALÇAQ SƏS DÜYMƏSI 
• Səs - Zəng, zəng səsi, media və ya siqnalda səsi artırmaq üçün Yüksək səs düyməsinə və ya səsi azaltmaq 

üçün Alçaq səs düyməsinə vurun. 
• Ekranın şəkli - Enerji və Alçaq səs düymələrinə eyni anda vurun 
• Kamera proqramında şəkil çəkmək üçün Yüksək/Alçaq səs düyməsinə vurun

1. QULAQLIQLAR
2. 8MP ÖN KAMERA
3. QULAQCIQ
4. MIKROFON
5. SON PROQRAMLAR 

DÜYMƏSI
6. DINAMIK
7. ƏSAS EKRAN DÜYMƏSI
8. GERI DÜYMƏSI
9. PROQRAMLANA BILƏN 

AÇAR
10. SIM KART YUVASI
11. MIKROSD KART YUVASI
12. 13 MP ARXA KAMERA
13. FLƏŞ IŞIĞI
14. USB PORTU
15. YÜKSƏK/ALÇAQ SƏS 

DÜYMƏSI
16. ENERJI DÜYMƏSI

1 2 3 4

11

10

9

8 7 65

15

16

12 13

14
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BAŞLAYIR

NANO SIM KARTIN QURAŞDIRILMASI
1. Cihazınızı üzü aşağı olmaqla hamar səthə yerləşdirin. Sonra yan qapını açın. 
2. SIM qabını dartmaq üçün barmaq ucundan istifadə edin. 
3. Nano SIM kartı qızılı hissəsi yuxarı olmaqla təlimatda göstərildiyi kimi SIM qabına yerləşdirin. 
4. SIM qabını yenidən SIM kart yuvasına daxil edin.

QEYD
• SIM kartın SIM qabında yaxşı oturduğundan əmin olun.
• SIM qabını yuvaya tam daxil olanadək itələyin.
• Nano SIM kartı çıxarmaq üçün barmaq ucunuzla qabı dartın. Sonra Nano SIM kartı çıxarın.

YADDAŞ KARTININ QURAŞDIRILMASI
1. Cihazınızı üzü aşağı olmaqla hamar səthə yerləşdirin. Sonra yan qapını açın.
2. MikroSD kartı qızılı hissəsi aşağı olmaqla yaddaş kartına daxil edin.

QEYD
• Yaddaş kartını kilidləmə səsi gələnədək itələyin.
• MikroSD kartını çıxarmaq üçün yaddaş kartının kənarına itələyin və buraxın.
• MikroSD kartı bərk sıxmayın, belə ki, bu, yaddaş kartı və ya yuvanı zədələyə bilər.

BATAREYANIN DƏYIŞDIRILMƏSI
Cihazdan birinci dəfə istifadə etməzdən öncə batareyanı yükləyin.

1. USB enerji naqili yükləmə adapterinə qoşun.

QEYD
• Yalnız Cat tərəfindən təsdiq edilmiş adapter və naqillərdən istifadə edilməlidir. Təsdiq edilməyən avadanlıq 

cihaza ziyan vura və ya batareyaların partlamasına səbəb ola bilər.

2. USB port qapağını açın və USB enerji naqilini USB portuna qoşun.



9

QEYD
• USB naqilini qoşan zaman güc tətbiq etməyin və düzgün istiqamətdə qoşduğunuzdan əmin olun.
• Əlaqələndiricini yanlış qoşmaq cəhdi zədələnməyə səbəb ola bilər və zəmanətlə ehtiva edilməyəcəkdir.

3. Adapteri müvafiq DC rozetkasına daxil edin. 
4. Yaşıl işıq göstərici LED-ində yandıqda cihaz tam yüklənmişdir. Əvvəlcə USB naqilini cihazdan ayırın, sonra 

adapteri əsas rozetkadan çıxarın. 

BATAREYA PAYLAŞIMI
Cat S41 funksiyaları çox böyük 5000 mAh batareyasıdır və 44 günədək 3G gözləmə rejimində qalmaq və 
ya 38 saatadək 3G danışıq vaxtı üçün kifayət qədər həcmlidir. O, eyni zamanda başqa cihaz və aksessuarları 
Batareya Paylaşım funksiyası ilə yükləyə bilər.

Təmin edilən USB Batareya Paylaşım naqilindən istifadə etməklə cihazınız enerji bankına çevrilə bilər. Siz 
başqa cihazı yükləyə və ya asan istifadə edilən, proqramdaxili slayder nəzarəti ilə özünüz üçün batareya 
səviyyəsi saxlamağı seçə bilərsiniz.

QEYD:
• Cihazınızın batareyası 20%-dən az olduğu zaman Batareya Paylaşım naqilini taxdıqda və ya Batareya 

Paylaşım proqramını açdıqda "Batareya Paylaşım nəzarətlərindən istifadə etmək üçün Batareya səviyyəsi 
çox aşağıdır" sözləri olan ani mesaj peyda olacaq. OK seçin və paylaşım limitini qurmadan cihazı yükləyin.

Yüklədiyiniz cihaz tam dolduqda və ya əvvəldən qurulmuş batareya səviyyəsinə çatdıqda o, yükləməni 
dayandıracaq və narahat olmadan gününüzə davam etmənizi bildirəcək.

BATAREYANIN GƏLƏCƏK ISTIFADƏSI ILƏ BAĞLI 
MÜHÜM MƏLUMAT

Batareya tamamilə boşalarsa, cihazınız yükləmə başladıqdan dərhal sonra yüklənməyə bilər. Onu yandırmazdan 
öncə bir neçə dəqiqə yüklənməsini gözləyin. Ekranda yükləmə animasiyası bu müddət ərzində göstərilməyə bilər.

Batareya enerjisinin səviyyəsi az olduqda cihazınız siqnal səsləndirir və LED göstəricisində qırmızı işıq yanır. 
Batareya enerjisi demək olar ki, boşaldıqda cihazınız avtomatik sönəcək.

Qeyd Batareyanın yüklənmə vaxtı ətraf temperatur və batareyanın yaşından asılıdır.

CIHAZIN YANDIRILMASI/SÖNDÜRÜLMƏSI 
YANDIRMA

1. Enerji düyməsinə vurun .

Cihazı ilk dəfə yandırdığınızda, Salamlama Ekranı görünəcək. Əvvəlcə üstünlük verdiyiniz dili seçin, sonra 
qurulma prosesinə davam etmək üçün BAŞLA vurun.
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QEYD
• Wi-Fi və ya Data bağlantısı tələb edilir. Qurulmanı buraxa və başqa vaxt tamamlaya bilərsiniz. Lakin 

Google hesabı bu Android cihazında bəzi başqa Google xidmətlərindən istifadə etməyi tələb edir.

SÖNDÜRÜLMƏ

1. Telefonun seçimlər menyusunu açmaq üçün Enerji düyməsinə vurub saxlayın.
2. Söndür düyməsinə vurun.

SENSOR EKRANI
SENSOR EKRANI

• Vur: Elementi seçmək, seçimi təsdiq etmək və ekranda proqramı açmaq üçün barmaq ucundan 
istifadə edin.

• Vur və saxla: Barmaq ucunuzla elementə vurun və ekran cavab verənədək aşağı sıxmağa davam edin. 
Məsələn, aktiv ekranda seçimlər menyusunu açın, ekrana vurun və menyu peyda olanadək saxlayın.

• Sürüşdür: Barmağınızı ekran üzərində şaquli və ya üfüqi istiqamətdə hərəkət etdirin. Məsələn, şəkillər 
arasında keçid üçün sola və ya sağa sürüşdürün.

• Dart: Elementi köçürmək istəyirsinizsə, barmaq ucunuzla vurub saxlayın. İndi elementi ekranın istənilən 
hissəsinə dartın.

ƏSAS EKRAN
Əsas Ekran cihazın funksiyalarını açmaq üçün başlama nöqtəsindədir. O, proqram nişanları, vidjetlər, qısayollar 
və daha çoxunu göstərir. O, fərqli divar kağızları ilə fərdiləşdirilə və üstünlük verilən elementləri ekrana 
uyğunlaşdıra bilər.

1. İşəsalma nişanı . Quraşdırılmış proqramlara baxmaq və açmaq üçün bu görünüşə vurun.

QEYD
• Əsas Ekranın boş yerində vurub saxlamaq divar kağızları, vidjetlər və parametrlərə qısayolu işə salacaq.

EKRANIN KILIDLƏNMƏSI VƏ KILIDDƏN AÇILMASI
EKRANIN KILIDLƏNMƏSI VƏ KILIDDƏN AÇILMASI

1. Cihazınız yanarsa, ekranı kilidləmək üçün Enerji düyməsinə vurun. Ekran kilidli olduqda belə siz yenə də 
mesaj və zənglər ala bilərsiniz.

2. Cihaz müəyyən müddət ərzində istifadə edilmədikdə, ekran avtomatik kilidlənəcək. Siz bu müddətin 
uzunluğunu parametrlərdə tənzimləyə bilərsiniz.

EKRANI KILIDDƏN AÇIN

1. Ekranı oyatmaq üçün Enerji düyməsinə vurun. Sonra ekranı kiliddən açmaq üçün kilid nişanını  yuxarı 
dartın. Siz əvvəldən qurulan naxış və ya PIN kodu daxil etməli ola bilərsiniz.

2. Kamera proqramını birbaşa kilidlənmiş ekrandan açmaq üçün kamera nişanını  yuxarı dartın.

QEYD
• Əsas ekran düyməsinə iki dəfə vurmaqla ekranı oyada bilərsiniz. Təfərrüatlar üçün səhifə 26-də "İki dəfə 

vurmaqla oyanış funksiyasından istifadə" bölməsinə baxın.
• Ekran kilidini qurduğunuzda, ekranı kiliddən açmaq lazım olacaq. Təfərrüatlar üçün səhifə 27-də "Mobil 

telefonun ekran kilidi ilə qorunması" bölməsinə istinad edin.
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EKRAN
EKRANIN TƏRTIBATI

BILDIRIŞLƏR VƏ STATUS MƏLUMATI 

Status paneli hər ekranın yuxarısında peyda olur. Bu, cari vaxtdan əlavə buraxılan zənglər və ya qəbul edilən 
mesajlar kimi (solda) bildiriş nişanlarını və batareya kimi telefonun status nişanlarını (sağda) göstərir.

STATUS NIŞANLARI

BILDIRIŞ NIŞANLARI

Bildirişlər paneli Status Nişanı

  4G 4G mobil şəbəkəsinə qoşulub Siqnal yoxdur
  LTE LTE mobil şəbəkəsinə qoşulub Vibrasiya rejimi
  3G 3G mobil şəbəkəsinə qoşulub Yer tapıldı

  G GPRS mobil şəbəkəsinə qoşulub Batareya göstəricisi, batareya 
doludur

  E EDGE mobil şəbəkəsinə qoşulub Batareya yüklənir
  H HSDPA mobil şəbəkəsinə qoşulub FM radio yanır
  H+ HSPA+ mobil şəbəkəsinə qoşulub Uçuş rejimi
  R Rouminq Wi-Fi şəbəkəsinə qoşulub

Mobil şəbəkə siqnalının gücü Bluetooth cihazına qoşulub

Yeni e-poçt mesajı Buraxılan zəng
Yeni mətn mesajı Səsucaldan aktivdir
Gələcək tədbir Telefonun mikrofonu səssizdir
Xəbərdarlıq quruldu Məlumat yüklənir
Məlumat sinxronlaşdırılır Qulaqlıqlar qoşulub
Daxilolma və ya sinx problemi Ekranın şəkli çəkildi
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BILDIRIŞ PANELI
Yeni mesaj aldığınızda, buraxılmış zəng olduqda, gələcək tədbir və ya s. cihazınız bildiriş edəcək. Bildirişlərə 
baxmaq üçün bildiriş panelini açın.

BILDIRIŞ PANELI AÇILIR

1. Yeni bildiriş nişanı bildiriş panelində peyda olduqda, bildiriş panelinə vurun, sonra aşağı dartıb bildiriş 
panelini açın.

2. Açmaq üçün bildirişə vurun.
3. Bildirişi bağlamaq istəyirsinizsə (baxmadan), sadəcə bildirişə vurub saxlayın və ekranın soluna/sağına 

dartın. 

BILDIRIŞ PANELI BAĞLANIR

1. Bildiriş panelini bağlamaq üçün panelin aşağısını yuxarı sürüşdürün.

QISAYOL NIŞANLARI
YENI ƏSAS EKRAN ELEMENTI ƏLAVƏ EDILIR

1. Əsas ekrandan  vurun və bütün proqramlara baxın.
2. Proqram nişanını xüsusi Əsas ekrana dartın.

ƏSAS EKRAN ELEMENTI KÖÇÜRÜLÜR

1. Nişan böyüyənədək Əsas ekrandakı proqram nişanına vurub saxlayın.
2. Barmağınızı qaldırmadan nişanı ekranda istədiyiniz yerə dartın və orada buraxın.

QEYD
• Cari Əsas ekran panelinə yerləşmək üçün nişanda kifayət qədər yer olmalıdır.

ƏSAS EKRAN ELEMENTI SILINIR

1. Nişan böyüyənədək Əsas ekrandakı proqram nişanına vurub saxlayın.
2. Silmək üçün barmağınızı qaldırmadan elementi dartın və buraxın.
3. Bundan əlavə proqramlar addım 1 və 2-yə əməl etməklə və proqramı ekranın yuxarısındakı Poz nişanına 

dartmaqla pozula bilər.

VIDJETLƏR
Vidjet sizə proqrama baxmaq və ya istifadə etmək imkanı verir. Vidjetlər nişanlar və ya önbaxış pəncərələri 
kimi Əsas ekranda yerləşdirilə bilər. Bir neçə vidjet defolt kimi cihazda yerləşdirildi və siz Google Play-dən 
əlavə vidjetlər yükləyə bilərsiniz.

VIDJET ƏLAVƏ EDILIR

1. Əsas ekrana vurub saxlayın.
2. Mövcud vidjetləri göstərmək üçün vidjetlərə vurun.
3. İstədiyiniz vidjeti Əsas ekrana dartın.

VIDJET SILINIR

1. Nişan böyüyənədək Əsas ekrandakı vidjet nişanına vurub saxlayın.
2. Silmək üçün barmağınızı qaldırmadan elementi dartın və buraxın.
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QOVLUQLAR
QOVLUQ YARADILIR

Proqram nişanını və ya qısayolu dartın və bütün proqramların üzərində buraxın.

QOVLUĞUN ADININ DƏYIŞDIRILMƏSI

1. Açmaq üçün qovluğa vurun.
2. Başlıq panelində yeni qovluq üçün ad daxil edin.
3. Sonra Geri düyməsinə vurun.

DIVAR KAĞIZLARI
DIVAR KAĞIZI DƏYIŞDIRILIR

1. Əsas ekrana vurub saxlayın.
2. Divar kağızlarına vurun.
3. Mövcud seçimlərdə axtarın.
4. Sevimli şəklinizə vurun və Divar Kağızının qurulmasını sıxın.
5. İndi Kilid Ekranının divar kağızı, Əsas ekranın divar kağızı və ya hər ikisini qurmaq üçün seçə bilərsiniz.

MEDIANIN CIHAZA/CIHAZDAN KÖÇÜRÜLMƏSI
Sevimli musiqi və şəkillərinizi Media Device MTP rejimində cihaz və kompüter arasında köçürün.

1. Əvvəlcə, cihazı USB enerji naqili ilə kompüterə qoşun.
2. Sonra bildiriş panelini açın və USB bağlantı seçimlərinə vurun. MTP rejimini aktiv etmək üçün faylların 

köçürülməsinə vurun.
3. Cihazınız telefonun daxili yaddaşını göstərən çıxarıla bilən cihaz kimi görünməlidir. Yaddaş kartı daxil 

edilərsə, mikro SD kart da görünəcək. İstədiyini faylları cihaza kopyalayın.

QEYD 
• MAC kompüterindən istifadə edirsinizsə, drayverlər aşağıdan yüklənməlidir:  

http://www.android.com/filetransfer/

UÇUŞ REJIMINDƏN ISTIFADƏ EDIN
Bəzi yerlər data bağlantısını söndürməyinizi tələb edə bilər. Cihazı söndürmək əvəzinə, onu Uçuş rejiminə 
qura bilərsiniz.

1. Enerji düyməsinə vurub saxlayın.
2. Uçuş rejiminə vurun.
3. Və ya Parametrlər menyusundan istifadə edərək Daha çox menyusunu seçə və Uçuş rejimini sağa keçirə 

bilərsiniz .

QEYD
• Eyni zamanda bildiriş panelini aşağı dartmaqla Əsas ekrandan Uçuş rejiminə çıxa bilərsiniz.
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CIHAZ
Telefon zəngi etməyin bir neçə yolu vardır.

1. Ya düymələrlə nömrəni yığın
2. Yaxud da kontaktlar siyahısından, Vebsəhifədən və ya telefon nömrəsi olan sənəddən nömrəni seçin.

QEYD
• Telefon zəngi etdikdə daxil olan zənglərə cavab verilə və ya səsli poçta göndərilə bilər. Siz eyni zamanda 

müxtəlif iştirakçılarla konfrans zənglərini qura bilərsiniz.

TELEFON ZƏNGI EDILIR
TELEFON ZƏNGI EDILIR

1. Əsas ekrandan  vurun. Sonra klaviaturanı göstərmək üçün  vurun.
2. Rəqəm düymələrinə vurmaqla telefon nömrəsini yığın.

Məsləhət: Cihazınız SmartDial (Ağıllı yığım) funksiyasını dəstəkləyir. Nömrəni klaviaturaya vurduğunuzda, 
SmartDial (Ağıllı yığım) funksiyası avtomatik olaraq kontakt siyahısından açılır və nömrəyə uyğun kontaktları 
göstərir. Daha çox mümkün uyğunluq üçün klaviaturanı bağlaya bilərsiniz.

3. Nömrəni daxil etdikdən və ya kontakt seçdikdən sonra  vurun. 

KONTAKTLARDAN TELEFON ZƏNGI EDILIR

1. Əsas ekrandan  > Kontaktlar  vurun və kontakt siyahısını açın. Klaviaturadan,  vurun və kontakt 
siyahısını açın.

2. Siyahıda kontaktı seçin.
3. Kontakta zəng etmək üçün telefon nömrəsinə vurun.

ZƏNG JURNALINDAN TELEFON ZƏNGI EDILIR

1.  > Telefon  >  panelinə vurun. Zəng Jurnalı etdiyiniz və sizə gələn son zəngləri göstərir.
2. Siyahıdan kontakt seçin və zəng etmək üçün  vurun.

VIDJETLƏR
Vidjet sizə proqrama baxmaq və ya istifadə etmək imkanı verir. Vidjetlər nişanlar və ya önbaxış pəncərələri 
kimi Əsas ekranda yerləşdirilə bilər. Bir neçə vidjet defolt kimi cihazda yerləşdirildi və siz Google Play-dən 
əlavə vidjetlər yükləyə bilərsiniz.

VIDJET ƏLAVƏ EDILIR

1. Əsas ekrana vurub saxlayın.
2. Mövcud vidjetləri göstərmək üçün vidjetlərə vurun.
3. İstədiyiniz vidjeti Əsas ekrana dartın.

TELEFON ZƏNGININ EDILMƏSI VƏ QƏBULU

Telefon zəngi qəbul etdiyinizdə, daxil olan zəng ekranı zəng edənin kimliyini göstəcək.
1. Zəngə cavab vermək üçün  vurun və sağa  dartın
2. Zəngi rədd etmək üçün  vurun və sola  dartın
3. Zəngi rədd etmək və əvəzində birbaşa zəngedənə mesaj göndərmək üçün  vurun və yuxarı  

dartın. Sonra mövcud şablon mesaj seçimlərindən birini seçin və ya Öz Mesajını Yaz vurub şəxsi mesaj  
tərtib edin.
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QEYD

•  vurduğunuzda, o, ekrandan itəcək.

TELEFON ZƏNGI BITIR

Telefon zəngi zamanı  vurub zəngi bitirin.

TELEFON ZƏNGI ZAMANI BAŞQA ƏMƏLIYYATLAR

KONFRANS ZƏNGI EDILIR

Konfrans zəngi funksiyasında çoxsaylı iştirakçı ilə zəng qura bilərsiniz.

QEYD
• Cihazın abunəliyinin konfrans zəngləri dəstəkləməsini və neçə iştirakçının əlavə edilə bilməsini müəyyən 

etmək üçün şəbəkə operatoru ilə əlaqə saxlayın.

1. Konfrans zənginə başlamaq üçün birinci iştirakçının nömrəsini yığın və  vurub zəng edin.
2. Birinci iştirakçıya zəng edən zaman  > Zəng əlavə et vurun və növbəti iştirakçının telefon nömrəsini  

daxil edin.
3.  vurun və ya Zəng Jurnalı və ya Kontaktlardan kontakt seçin. Birinci zəng avtomatik olaraq gözləmə 

rejimə keçiriləcək.
4. Əlavə zəng qoşulduqdan sonra  > vurun. Zəngləri birləşdir.
5. Daha çox şəxs əlavə etmək üçün  vurun və addım 2-4 təkrarlayın.
6. Konfrans zəngini bitirmək və hər kəsi ayırmaq üçün  vurun.

QEYD
• Cihazın abunəliyinin konfrans zəngləri dəstəkləməsini və neçə iştirakçının əlavə edilə bilməsini müəyyən 

etmək üçün şəbəkə operatoru ilə əlaqə saxlamağı unutmayın.

TELEFON ZƏNGLƏRI ARASINDA KEÇID

Cari telefon zəngi zamanı zəng daxil olduqda iki zəng arasında keçid etmək mümkündür.

1. Hər iki zəng aktiv olduqda ekranın aşağı sol küncündə kontaktın adına və ya telefon nömrəsinə vurun.
2. Cari zənginiz gözləmədə qalacaq və siz başqa zəngə keçəcəksiniz.

KONTAKTLAR
Kontaktlar proqramı sizə kontaktlarınız barədə məlumatı saxlamaq və idarə etmək imkanı verir. 

KONTAKTLAR PROQRAMIN AÇILMASI

Cihazı qurduğunuzda, Kontaktlar kontaktların əlavə edilməsinə başlamaq üçün mesajları göstərəcək.
Proqramı açmaq üçün aşağıdakılardan birini edin:
 
•  və Kontaktlar  vurun. Sonra Hamısı vurun. 
• Əsas ekrandan  vurun. Sonra  vurun və kontakt siyahısını açın.

QEYD
• Kontaktlarınız siyahıda əlifba siyahısı ilə görünəcək.
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KONTAKTLARIN KOPYALANMASI

Siz Google hesabında saxlanan və ya SIM kart, daxili yaddaş və ya yaddaş kartında olan kontaktları kopyalaya 
bilərsiniz.
1. Kontaktlar siyahısında  > İdxal/İxrac et vurun.
2. Aşağıdakılardan birini edin:

1. Google hesabında saxlanan kontaktları idxal etmək üçün:
• Şəxsi hesabınızı seçin və Növbəti vurun. Kontaktların idxal edilmə yerini göstərin və Növbəti vurun. Sonra 

istədiyiniz kontakt(lar)ı seçin və OK vurun.

2. Kontaktları SIM kartdan idxal etmək üçün:
• USIM və Növbəti vurun. Kontaktların idxal edilmə yerini göstərin və Növbəti vurun. Sonra istədiyiniz 

kontakt(lar)ı seçin və OK vurun.

3. Kontaktları daxili yaddaş və ya yaddaş kartından idxal etmək üçün:
• Daxili paylaşılan yaddaşa və ya SD karta vurun. Kontaktların idxal edilmə yerini göstərin və Növbəti vurun. 

Birdən artıq vCard faylı olarsa, bir vCard faylını, çox sayda vCard fayllarını və ya bütün vCard fayllarını 
idxal etmək seçimi olacaqdır.

KONTAKTLARIN NÜSXƏLƏNMƏSI

Kontaktlarınızı SIM kart, cihazın daxili yaddaşı və ya yaddaş kartına kopyalaya bilərsiniz.
1. Kontaktlar siyahısında  > İdxal/İxrac et vurun.
2. İndi, aşağıdakılardan birini edin:

1. Kontaktları SIM karta/kartdan idxal/ixrac etmək üçün:
Şəxsi hesabı seçin və ya Telefon kontaktı vurun. Növbəti > USIM vurun. Sonra istədiyiniz kontakt(lar)ı seçin 
və OK vurun.

2. Kontaktları daxili yaddaş və ya yaddaş kartına ixrac etmək üçün:
Şəxsi hesabı seçin və ya Telefon kontaktı vurun. Daxili Paylaşılan Yaddaşa və ya SD kart >Növbəti vurun. Sonra 
istədiyiniz kontakt(lar)ı seçin və OK vurun. Təsdiq mesajı peyda olacaq; seçimi təsdiq etmək üçün OK vurun.

YENI KONTAKTIN ƏLAVƏ EDILMƏSI

1. Kontaktlar siyahısında  vurub yeni kontakt əlavə edin.
2. Kontaktın saxlanma yerini göstərin. İndi kontaktın adını daxil edin, sonra telefon nömrəsi və ya ünvan kimi 

ətraflı məlumatı əlavə edin.
3. Bitdikdə, kontakt məlumatını saxlamaq üçün  vurun.

SEVIMLILƏRƏ KONTAKTIN ƏLAVƏ EDILMƏSI

1. Sevimlilərə əlavə etmək istədiyiniz kontaktı seçin.
2. Seçdiyiniz kontaktın adının yanında  nişanına vurun və nişan ağ rəngə (sabit) keçəcək . O, Sevimlilərə 

əlavə edildi.

KONTAKT AXTARILIR

1. Kontaktlar siyahısında  vurub kontakt axtarın.
2. Kontaktın adı yazın və uyğun adda kontaktlar axtarış xanasının aşağısında görünəcək. 

KONTAKT REDAKTƏ EDILIR

Siz hər zaman kontakt üçün saxladığınız məlumatı dəyişə bilərsiniz. 

1. Kontaktlar siyahısında istədiyiniz kontakta vurub redaktə edin.
2.  vurun.
3. Kontakt məlumatında dəyişikliklər edin və  vurun. Etdiyiniz dəyişiklikləri ləğv etmək üçün Geri 

düyməsinə vurun.
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KONTAKTLARLA ƏLAQƏ SAXLANMASI

Siz Kontaktlar və ya Sevimlilər panelindən kontakta telefon zəngi edə, mətn (SMS) və ya multimedia mesajı 
(MMS) göndərə bilərsiniz. 
1. Kontaktlar siyahısında əlaqə yaradılmalı kontakt üzərində vurun.
2. Siz aşağıdakıları edə bilərsiniz:

• Zəng etmək üçün telefon nömrəsinə vurun.
• Və ya mesaj göndərmək üçün  vurun.

KONTAKTIN SILINMƏSI

1. Kontaktlar siyahısında istədiyiniz kontakta vurub silin.
2.  > Sil vurun.
3. Təsdiq etmək üçün yenidən Sil vurun.

EKRANDAKI KLAVİATURADAN İSTİFADƏ

KLAVİATURA PANELİNİN GÖSTƏRİLMƏSİ

Bəzi proqramlar klaviaturanı avtomatik açır. Başqalarında klaviaturanı açmaq üçün mətn xanasına vurun. 
Klaviaturanı gizlətmək üçün Geri düyməsinə vurun.

ALBOM REJIMINDƏKI KLAVIATURADAN ISTIFADƏ

Klaviaturadan portret rejimində istifadə etmək çətin olarsa, sadəcə cihazı yan tərəfə çevirin. Ekran indi 
klaviaturanı albom rejimində göstərəcək və sizi daha geniş tərtibatla təmin edəcək.

KLAVIATURA PARAMETRLƏRI FƏRDILƏŞDIRILIR

1.  > Parametrlər  > Dillər və Daxiletmə vurun
2. Siz aşağıdakıları edə bilərsiniz:
• Klaviatura parametrlərini konfiqurasiya etmək üçün Virtual klaviaturaya vurun.
• Klaviatura parametrlərini konfiqurasiya etmək üçün Virtual klaviaturaya vurun. Bu rejim də mövcud 

klaviatura qısayollarını göstərəcək.

QEYDIYYAT

Yeni Cat telefonunu qeydiyyatdan keçirin və ən son xəbərlər, yeniliklər və təkliflər üçün Cat telefon cəmiyyətinin 
bir hissəsi olun.
Qeydiyyat proqramına vurun və ekrandakı təlimatları izləyin.

WI-FI®

Cihazda Wi-Fi-dan istifadə etmək üçün naqilsiz çıxış nöqtələrinə çıxış (qaynar nöqtələr) tələb edilir. 

WI-FI-IN YANDIRILMASI VƏ NAQILSIZ ŞƏBƏKƏNIN QOŞULMASI

1.  > Parametrlər  vurun.
2. Naqilsiz və şəbəkələrdə Wi-Fi vurun və keçiricini sağa  sürüşdürün. Qoşulmaq üçün Wi-Fi şəbəkəsini 

seçin.
3. Açıq şəbəkə seçsəniz, cihaz avtomatik qoşulacaq. Lakin birinci dəfə təhlükəsiz şəbəkəyə qoşulmağa 

çalışırsınızsa, parolu daxil etməli və Qoşul vurmalısınız.

QEYD
• Cihaz defolt parametrlərinə sıfırlanmasında və ya Wi-Fi parolu dəyişmədikdə siz əvvəl qoşulduğunuz 

təhlükəsiz şəbəkəyə daxil olmaq üçün parolu bir daha daxil etməli olmayacaqsınız.
• Wi-Fi siqnalını bloklayan maneələr gücü azaldacaq.

Məsləhət: Wi-Fi parametrlər ekranında yeni Wi-Fi şəbəkəsi əlavə etmək üçün Şəbəkə əlavə et vurun.
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SMS VƏ MMS
MESAJLAŞMANIN AÇILMASI
 
Proqramı açmaq üçün aşağıdakılardan birini edin:
 
• Əsas ekrandan  vurun.
•  > Mesajlaşma  vurun
 
MƏTN MESAJI YARADIR VƏ GÖNDƏRIR
 
Siz yeni mətn mesajı yarada və ya cari mesaj axınını aça bilərsiniz.
1. Yeni mətn və ya multimedia mesajı yaratmaq üçün  vurun.
2. Ad və ya nömrənin daxil edilməsi xanasına telefon nömrəsi və ya kontaktın adını daxil edin. Yazdığınızda, 

SmartDial (ağıllı yığım) cihazın kontaktlarını uyğunlaşdırmağa çalışacaq. Təklif edilən qəbul edən üzərində 
vurun və ya yazmağa davam edin. Mövcud mesaj axınını açmaq istədiyinizdə, sadəcə ona vurun.

3. Mesaj yaratmaq üçün mətn xanasına vurun. Mesaj yazan zaman Geri düyməsinə vursanız, o, mesaj 
siyahısında qaralama kimi saxlanacaq. Bərpa etmək üçün mesaja vurun.

4. Mesajınız göndərilməyə hazırdırsa,  vurun.
 
QEYD
• Əlavə mesajlara baxdıqda və ya göndərdikdə mesaj axını yaradılır.
 
MULTIMEDIA MESAJI YARADIR VƏ GÖNDƏRIR

1. Mesajlaşma ekranında  vurun.
2. Ad və ya nömrənin daxil edilməsi xanasına telefon nömrəsi və ya kontaktın adını daxil edin və ya 

Kontaktlar siyahısından telefon nömrəsini əlavə etmək üçün  vurun.
3. Mesaj yaratmaq üçün mətn xanasına vurun.
4. Mesaja mövzu qoşmaq üçün  > Mövzu əlavə et vurun.
5. Mövzunu daxil etdikdən sonra cihaz multimedia mesaj rejimində olacaq.
6.  vurun və mesaja qoşmaq istədiyiniz media faylın növünü daxil edin.
7. Hazır olduqda  vurun.

MESAJIN AÇILMASI VƏ CAVABLANDIRILMASI

1. Mesaj siyahısında mətn və ya multimedia mesaj axınına vurun və açın.
2. Mesaj yaratmaq üçün mətn xanasına vurun.
3. Bitdikdə  vurun.

MESAJ PARAMETRLƏRI FƏRDILƏŞDIRILIR

Mesaj siyahısında  > Parametrlər vurun və mesaj parametrlərinisi fərdiləşdirin. Qalereyadan seç:
• SMS aktiv edildi: Defolt SMS proqramını göstərin.
• Mətn mesajı (SMS): Mətn mesajının parametrlərini konfiqurasiya edin.
• Çatdırma hesabatı istə: Göndərdiyiniz hər mesaj üçün çatdırılma hesabatı sorğusu vermək üçün müvafiq 

xananı nişanlayın.
• SIM kart mesajını idarə edin: SIM kartda saxlanan mesajlar.
• Cəld mətni redaktə et: Mesaj şablonunu redaktə et.
• SMS Xidmət Mərkəzi: SMS Xidmət Mərkəzinin telefon nömrəsini göstərin.
• SMS yaddaşının yeri: Mətn mesajının saxlanma yerini göstərin.

MULTIMEDIA MESAJI (MMS): MULTIMEDIA MESAJININ PARAMETRLƏRINI 
KONFIQURASIYA EDIN.

• Qrup mesajları: Çoxsayda qəbul edən olduqda MMS ilə tək mesaj göndərmək üçün müvafiq xananı nişanlayın.
• Çatdırma hesabatı istə: Göndərdiyiniz mesaj üçün çatdırılma hesabatı sorğusu vermək üçün müvafiq 

xananı nişanlayın.
• Oxunma hesabatları istə: Göndərdiyiniz hər mesaj üçün oxunma hesabatı sorğusu vermək üçün müvafiq 

xananı nişanlayın.
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• Oxuma hesabatları göndər: MMS göndərən istədikdə oxunma hesabatı göndərmək üçün müvafiq 
xananı nişanlayın.

• Avto-bərpa: Mesajları avtomatik bərpa etmək üçün müvafiq xananı nişanlayın.
• Rouminqdə avto-bərpa: Rouminqdə olan zaman mesajları avtomatik bərpa etmək üçün müvafiq xananı 

nişanlayın.
• Ölçü limiti: Hər söhbət üçün maksimal MMS limitini qurun.

BILDIRIŞLƏR: BILDIRIŞ PARAMETRLƏRINI KONFIQURASIYA EDIN.

• Mesaj bildirişləri: Status panelində yeni mesajı göstərmək üçün müvafiq xananı nişanlayın
• Səssiz et: SMS və ya MMS-ləri müvəqqəti blokla.
• Səs: Yeni mesajlar üçün zəng səsi qur.
• Vibrasiya: Yeni mesajlar alan zaman cihazın vibrasiyasını aktiv etmək üçün müvafiq xananı nişanlayın.
• Ani bildiriş: Ani push bildirişləri göstərmək üçün müvafiq xananı nişanlayın.

ÜMUMI: ÜMUMI MESAJ PARAMETRLƏRINI KONFIQURASIYA EDIN

• Mesajın şrift ölçüsü: Mesajın şrift ölçüsünü göstərin.
• Köhnə mesajları sil: Limitə çatıldıqda köhnə mesajları silmək üçün müvafiq xananı nişanlayın.
• Mətn mesajının limiti: Hər söhbət üçün maksimal mətn mesajı limitini qurun.
• Multimedia mesaj limiti: Hər söhbət üçün maksimal MMS limitini qurun.
• Şəbəkə yayımı: Hər söhbət üçün maksimal MMS limitini qurun.
• WAP PUSH aktiv et: Xidməti mesajlar almaq üçün üçün müvafiq xananı nişanlayın.

BLUETOOTH®

Cat S41 cihazında Bluetooth vardır. O, Bluetooth cihazları ilə naqilsiz bağlantı yarada bilər, odur ki, siz 
fayllarınızı dostlarınızla paylaşa, Bluetooth qulaqlığı ilə əlsiz danışa və ya hətta şəkilləri cihazdan kompüterə 
köçürə bilərsiniz.
Bluetooth-dan istifadə edirsinizsə, qoşulmaq istədiyiniz Bluetooth cihazından 10 metr aralı durmağı 
unutmayın. Divarlar və ya başqa elektron avadanlıqlar kimi maneələr Bluetooth bağlantısına mane ola bilər.

BLUETOOTH YANDIRILIR

1.  > Parametrlər  vurun.
2. Naqilsiz və şəbəkələrdə Bluetooth vurun və keçiricini sağa  sürüşdürün.

Bluetooth yanılı olduqda Bluetooth nişanı bildiriş panelində görünür.

BLUETOOTH CIHAZININ CÜTLƏŞDIRILMƏSI VƏ QOŞULMASI

Bluetooth üçün ümumi istifadələr:
• Əlsiz Bluetooth cihazından istifadə.
• Mono və ya stereo Bluetooth qulaqlığından istifadə.
• Bluetooth qulaqlığında səslənənlərin uzaqdan idarə edilməsi.

Bluetooth-dan istifadə etməzdən öncə siz cihazı başqa Bluetooth cihazı ilə cütləşdirməlisiniz:
1. Cihazda Bluetooth funksiyasının aktiv olduğundan əmin olun.
2. Cat S41 sonra əhatə dairəsində olan Bluetooth cihazlarını axtaracaq. Və ya  > Təzələ vurun.
3. Cütləşdirmək istədiyiniz cihaza vurun.
4. Bağlantını tamamlamaq üçün ekrandakı təlimatları izləyin.

QEYD
• Ortaqlıq yaradıldıqdan sonra Bluetooth cihazına qoşulduqda siz artıq parol daxil etməli olmursunuz.
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FAYLLARIN BLUETOOTH VASITƏSILƏ GÖNDƏRILMƏSI

Bluetooth ilə siz şəkillər, videolar və ya musiqi fayllarını ailəniz və dostlarınızla paylaşa bilərsiniz. Faylları 
Bluetooth vasitəsilə göndərmək üçün:

1. Göndərmək istədiyiniz fayla vurun.
2.  > Bluetooth vurun və cütləşmiş cihazı seçin.
 
BLUETOOTH CIHAZININ AYRILMASI VƏ YA CÜTLƏŞMƏDƏN ÇIXARILMASI

1.  > Parametrlər  vurun.
2. Naqilsiz və Şəbəkələrdə Bluetooth vurun.
3. Qoşulan cihaz seçimində  və ayrılmanı təsdiq etmək üçün Unut vurun.

ŞƏKIL ÇƏKMƏK VƏ VIDEO YAZMAQ
CAT S41-dən şəkil və video çəkmək və paylaşmaq üçün istifadə edə bilərsiniz.

KAMERANIN AÇILMASI
Proqramı açmaq üçün aşağıdakılardan birini edin:
 
• Əsas ekrandan  vurun.
•  > Kamera  vurun.
 
Kameranı bağlamaq üçün Geri və ya Əsas ekran düyməsinə vurun.

ŞƏKIL ÇƏKMƏK

1.  > Kamera  vurun. 
• Defolt olaraq o Kamera rejimində açılır. Əks halda Kamera bağlama nişanı  ekranın aşağısında peyda 

olanadək ekranı sağa sürüşdürün.

QEYD
• 8MP ön və 13MP arxa kamera arasında keçid üçün  vurun.

2. Şəkil çəkməzdən öncə şəkil çəkim ekranında şəklinizi yaradın.
• Xüsusi zonada fokuslanmaq üçün ekrana vurun.
• Obyektin ölçüsünü böyütmək/kiçiltmək üçün barmaq ucundan istifadə edin.
• Kamera parametrlərini dəyişmək üçün  vurun; ekran rejimini qurun, taymeri qurun, ağ rəng balansını 

tənzimləyin, ISO-nu tənzimləyin, anti-sayrışmanı tənzimləyin və ya şəklin xassələrini tənzimləyin
• Filtr effektini tətbiq etmək üçün  vurun.
3. Şəkil çəkmək üçün  vurun.

QEYD
• Kamera proqramında Yüksək və Alçaq səs düymələrinə vuraraq da şəkil çəkə bilərsiniz.
 
ŞƏKILLƏRƏ BAXIŞ

Şəkillərə baxmaq üçün aşağıdakılardan birini edin:
• Kamera proqramındasınızsa,  qarşısında ən son çəkilən şəklin eskizinə vurun.

QEYD
• Kamera görünüşünə geri qayıtmaq üçün Geri düyməsinə vurun və ya çəkin ekranı yenidən peyda 

olanadək sağa sürüşdürün.
 
• Bütün şəkil və videolarınıza baxmaq üçün  > Şəkillər  vurun.
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ŞƏKILLƏRI REDAKTƏ EDIN VƏ PAYLAŞIN
Şəkillərə baxdıqda, aşağıdakı seçimlər aktiv olur:
 
• Redaktə et:  vurun və şəkillərinizi geniş çeşidli seçimlərlə redaktə edin.
• Paylaş: Şəkillərinizi cihazın müxtəlif proqramları ilə paylaşmaq üçün  vurun.
• Sil: İstəmədiyiniz şəkilləri silmək üçün  vurun. 
• Məlumata bax: Şəkil barədə məlumata baxmaq üçün  vurun.

VIDEO ÇƏKIR

1.  > Kamera  vurun.
2. Video bağlama nişanı  ekranın aşağısında peyda olanadək ekranı sola sürüşdürün.

QEYD
• 8MP ön və 13MP arxa kamera arasında keçid üçün  vurun.
• Fon effektini tətbiq etmək üçün  vurun.

3. Yazıya başlamaq üçün  vurun.
4. Yazılış zamanı aşağıdakılardan birini edin:
• Obyektin ölçüsünü böyütmək/kiçiltmək üçün barmaq ucundan istifadə edin.
• Yazını dayandırmaq üçün  vurun. Bərpa etmək üçün  vurun.
• Şəkil çəkmək üçün  vurun
• Yazını dayandırmaq üçün  vurun.

VIDEOLARA BAXIŞ

Yazdıqdan sonra videoya baxmaq üçün ən son yazılan videonun eskizinə vurun. Videonu göstərmək  
üçün  vurun.
• Bütün şəkil və videolarınıza baxmaq üçün  > Şəkillər  vurun.

PANORAMA ŞƏKLI ÇƏKMƏK

1.  > Kamera  vurun.
2. Ekranın yuxarısında narıncı A nişanına vurub Panorama seçməklə Rejimlər menyusuna daxil olun
3. Şəkil çəkməyə başlamaq üçün  vurun.
4. Çəkmək istədiyiniz istiqaməti seçin. Sonra cihazı yavaşca istədiyiniz istiqamətə köçürün.
5. Çəkim bələdçisi son nöqtəyə çatdıqda çəkim bitəcək. Əl ilə kadr çəkimini dayandırmaq üçün  vurun.
Məsləhət: Çəkimi ləğv etmək üçün sadəcə  vurun.

ŞƏKILLƏRDƏN ISTIFADƏ

Şəkillər proqramı avtomatik olaraq cihaz və ya yaddaş kartında saxlanmış şəkil və videoları axtarır. Albom/
qovluq seçin və slayd nümayiş kimi görüntüləyin və ya başqa proqramlarla paylaşmaq üçün element seçin.

ŞƏKILLƏRIN AÇILMASI

Proqramı açmaq üçün  > Şəkillər  vurun. Google Photos proqramı şəkil və videoları yaddaşın yerinə 
görə ayırır və qovluqda yerləşdirir. Şəkil və ya videolarınıza içəridən baxmaq üçün qovluğa vurun.

ŞƏKLƏ BAXIŞ

1. Şəkillərdə içəridəki şəkillərə baxmaq üçün qovluğa vurun.
2. Tam ekran rejimində baxmaq üçün şəklə vurun. Şəklə tam ekran rejimində baxdıqda əvvəlki və ya növbəti 

şəklə baxmaq üçün şəkil üzərində sola və ya sağa vurun.
3. Şəklin miqyasını artırmaq üçün ekranın böyütmək istədiyiniz yerində iki barmağınızın ucunu ayırın. 

Miqyas rejimində barmağınızı yuxarı və ya aşağı və sola və ya sağa sürüşdürün.
Məsləhət: Şəklə baxış avtomatik fırlanma funksiyasını dəstəkləyir. Cihazı fırlatdıqda şəkil fırlanmaya uyğun 
tənzimlənir.
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ŞƏKILLƏRDƏ ŞƏKLIN KƏSILMƏSI

1. Kəsmək istədiyiniz şəklə baxan zaman  >  vurun.
2. Sonra Kəs vurun və şəklin kəsilməli hissəsini seçmək üçün kəsim alətindən istifadə edin.
• Köçürmək üçün kəsim alətinin daxilindən dartın.
• Köçürmək üçün kəsim alətinin daxilindən dartın.
3. Hazır > Saxla vurun kəsilmiş şəkli saxlayın.
• Dəyişiklikləri rədd etmək üçün  > Rədd et vurun.
 
MUSIQIDƏN ZÖVQ ALMAQ

Musiqi faylları kompüterdən Cat S41-ə köçürülə bilər ki, istədiyiniz yerdən musiqi dinləyə biləsiniz.

MUSIQI CIHAZA KOPYALANIR

1. Cihazı USB enerji naqili ilə kompüterə qoşun.
2. Kompüterdə USB drayverini naviqasiya edin və açın.
3. Cihazın kök hissəsində qovluq yaradın (məsələn, Musiqi).
4. Musiqinizi kompüterdən yeni qovluğa kopyalayın.
5. Cihazı kompüterdən təhlükəsiz çıxarmaq üçün musiqinin kopyalanıb bitməsini gözləyin, sonra kompüterin 

əməliyyat sisteminə əsasən drayveri çıxarın. 

FM RADIO DINLƏMƏK
FM Radio proqramında FM radio stansiyalara qulaq asa bilərsiniz. 

FM RADIO YANDIRILIR

Əvvəlcə, proqramı açmazdan öncə qulaqlığı audio yuvasına taxın. Sonra  > FM Radio  vurun.
Aşağıdakı seçimlərdən seçin:

• FM radio stansiyasına qulaq asmağa başlamaq üçün  vurun. 
• Radio stansiya seçmək üçün  və ya  vurun.
• Tezliyə əl ilə keçmək üçün  və ya  vurun.
• Cari radio stansiyasını Sevimlilər siyahısına əlavə etmək üçün .
• FM radionun səsini kəsmək üçün  vurun. Bərpa etmək üçün  vurun.
• Dinamikdən səsləndirmək üçün > Dinamik vurun.
• Mövcud kanalları axtarmaq üçün  >  > Təzələ vurun.
• Radionu söndürmək üçün qulaqlığı ayırın.

FM RADIODAN YAZILIŞ

Radiodan yazılış etmək üçün aşağıdakıları edin:

• Yazıya başlamaq üçün  > Yazıya başla vurun. 
• Yazını dayandırmaq üçün > Yazını dayandır vurun. Faylın adını daxil etmək və yazılmış faylı saxlamaq üçün 

Saxla vurun.

MƏLUMAT SINXRONLAŞDIRILIR
Cat S41-də bəzi proqramlar (məsələn, Gmail) kompüterdə əlavə etdiyiniz, baxdığınız və redaktə etdiyiniz eyni 
məlumata çıxışı təmin edir. Kompüterdə bu proqramların hər hansı birinə məlumat əlavə etdikdə, dəyişdikdə 
və ya sildikdə yenilənmiş məlumat da cihazda peyda olacaq.
Bu, simsiz məlumat sinxronlaşması ilə mümkün edilmişdir; lakin proses cihaza mane olmayacaqdır. Cihazınız 
sinxronlaşdıqda, məlumat sinxronlaşma nişanı bildiriş panelində görünəcək.
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HESABLARIN IDARƏ EDILMƏSI

Kontaktlar, e-poçt və cihazdakı başqa məlumatlar quraşdırdığınız proqramlardan asılı olaraq bir neçə Google 
hesabı və ya başqa hesablarla sinxronlaşdırıla bilər.
Məsələn, şəxsi Google hesabının əlavə edilməsi şəxsi e-poçt, kontaktlar və təqvim girişlərinizin həmişə 
mövcud olmasını təmin edəcək. Bundan əlavə işlə bağlı e-poçtlarınız, kontaktlarınız və təqvim girişlərinizin 
ayrı qalmasından əmin olmaq üçün iş hesabı da əlavə edə bilərsiniz.

HESAB ƏLAVƏ EDILMƏSI

1.  > Parametrlər  vurun.
2. Hesablar >Hesab əlavə et vurun. Ekran sinxronlaşdırma parametrlərini və cari hesablarınızın siyahısını 

göstərəcək.

QEYD
• Bəzi hallarda, hesab təfərrüatları şəbəkə administratorunun dəstəyindən əldə edilə bilər. Məsələn, 

hesabın domeni və ya server ünvanını bilməli ola bilərsiniz.

3. Hesab əlavə etmək üçün hesab növünə vurun.
4. Hesabınız barədə məlumatı daxil etmək üçün ekrandakı təlimatları izləyin. Hesabların çoxu üçün istifadəçi 

adı və parol tələb edilir, lakin təfərrüatlar hesabın növündən və qoşulan xidmətin konfiqurasiyasından asılıdır.
5. Bitdikdə, hesabınız Hesabların parametrlər ekranına əlavə ediləcək.

HESABIN SILINMƏSI

Hesab silinə bilər və onunla əlaqədar bütün məlumatlar, o cümlədən e-poçt, kontaktlar, parametrlər və s. 
cihazdan silinə bilər. Cihazda daxil olduğunuz birinci hesab kimi bəzi hesablar isə silinə bilməz. Müəyyən 
hesabları silməyə cəhd etsəniz, onunla bağlı bütün şəxsi məlumatların silinəcəyini nəzərə alın.
1. Hesabların parametrlər ekranında hesab növünə vurun.
2. Silmək istədiyiniz hesaba vurun.
3.  > Hesabı sil vurun.
4. Təsdiq etmək üçün Hesabı sil vurun.

HESABIN SINXRONLAŞMASI FƏRDILƏŞDIRILIR

Fon məlumatından istifadə və sinxronlaşdırma seçimləri cihazdakı bütün proqramlar üçün konfiqurasiya edilə 
bilər. Siz eyni zamanda hər hesab üçün sinxronlaşdırılmış məlumatı konfiqurasiya edə bilərsiniz. Kontaktlar və 
Gmail kimi bəzi proqramlar bir neçə proqramın məlumatını sinxronlaşdıra bilər.
Sinxronlaşdırma bəzi hesablar üçün iki istiqamətli olur və cihazdakı məlumatda edilən dəyişikliklər həmin 
məlumatın vebə kopyalanması üçün edilir. Bəzi hesablar yalnız bir istiqamətli sinxronlaşmanı dəstəkləyir və 
cihazdakı məlumat yalnız oxumaq üçün olur.

HESABIN SINXRONLAŞDIRMA PARAMETRLƏRININ DƏYIŞMƏSI

1. Hesabların parametrlər ekranında hesab növünə vurun.
2. Sinxronlaşdırma parametrlərinin dəyişməsi üçün hesaba vurun. Məlumat və sinxronlaşdırma ekranı 

açılacaq, hesabın sinxronlaşa bilməsi barədə məlumat siyahısını göstərəcək.
3. Müəyyən elementlərin sinxronlaşmasını mümkün etmək üçün müvafiq məlumatı sağa sürüşdürün .  

Müəyyən elementlərin sinxronlaşmasını mümkün etmək üçün müvafiq məlumatı sağa sürüşdürün .

BAŞQA PROQRAMLARDAN ISTIFADƏ
TƏQVIMDƏN ISTIFADƏ

Tədbirlər, görüşlər və iclasları yaratmaq və idarə etmək üçün Təqvimdən istifadə edin. Sinxronlaşdırma 
parametrlərindən asılı olaraq cihazdakı təqvim vebdəki təqvimlə sinxronlaşmış qalır.
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TƏQVIMIN AÇILMASI

Proqramı açmaq üçün  > Təqvim  vurun. Müxtəlif görünüşlər və parametrləri göstərmək üçün  
 vurun.

TƏDBIR YARADILIR

1. İstənilən təqvimdə  > Təqvim vurun və tədbir əlavə etməyə başlayın.
2. Tədbirin başlığı, yer və ya kontaktları daxil edin.
• Tədbiriniz üçün vaxt çərçivəsi olarsa, başlanğıc və bitmə tarixinə vurun.
• Ad günü və ya bütün günlük tədbir kimi xüsusi tədbir olarsa, Bütün gün keçiricisini sağa sürüşdürün .
3. Tədbir xatırlatma üçün vaxt qurun, insanları dəvət edin, rəng qurun və qeyd və ya qoşmalar əlavə edin.
4. Tədbiriniz üçün bütün məlumatları daxil etdikdən sonra Saxla vurun.
 
TƏDBIR XATIRLATMASININ QURULMASI

1. Təqvim görünüşündə təfərrüatlarına baxmaq üçün tədbirə vurun.
2. Tədbiri redaktə etməyə başlamaq üçün  vurun.
3. Tədbirinizə xatırlatma qurmaq üçün  ) xatırlatma bölməsinə vurun. 

QEYD
• Tədbiriniz üçün xatırlatmanı silmək üçün Bildirişsiz vurun.

4. Dəyişikliklərinizi saxlamaq üçün Saxla vurun.

XƏBƏRDARLIQDAN ISTIFADƏ

Siz yeni xəbərdarlıq qura və ya mövcud xəbərdarlığı dəyişə bilərsiniz.

XƏBƏRDARLIĞIN AÇILMASI

Xəbərdarlıqdan istifadə etmək üçün  > Saat  >  vurun. 

XƏBƏRDARLIĞIN ƏLAVƏ EDILMƏSI

1. Xəbərdarlıq siyahısı ekranında  vurun və xəbərdarlıq əlavə edin.
2. Xəbərdarlığı qurmaq üçün aşağıdakıları edin:
• Yığım ətrafında hərəkət etməklə saat və dəqiqə qurun və OK vurun.
• Təkrar rejimi qurmaq üçün Təkrar xanasını nişanlayın. Bir və ya bir neçə seçimə vurun.
• Zəng səsini qurmaq üçün  vurun və seçim edin.
• Cihazın xəbərdarlıq səslənən zaman titrəməsini istəyirsinizsə, Vibrasiya xanasını nişanlayın. 
• Xəbərdarlıq leyblini əlavə etmək üçün Leybl vurun. Leybli daxil edin və OK vurun.

QEYD
• Defolt olaraq siqnal avtomatik aktiv edilir.

KALKULYATOR

Cat S41 cihazınız standart və qabaqcıl rejimli kalkulyatorla təchiz edilmişdir.

KALKULYATORUN AÇILMASI

Proqramı açmaq üçün  > Kalkulyator  vurun.
• Cihazı albom rejiminə keçirin və qabaqcıl kalkulyator rejimini açın. 
• Avtomatik fırlanmanın aktiv olduğundan əmin olun (bax: Ekranın qurulması).
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CIHAZIN IDARƏ EDILMƏSI
Cihazı konfiqurasiya etmək üçün  > Parametrlər  vurun.

TARIX VƏ VAXTIN QURULMASI
Cihazınızı ilk dəfə yandırdıqda şəbəkənin vaxtından istifadə edərək tarix və vaxtın avtomatik yenilənməsi 
seçimi vardır.

QEYD
• Avtomatik seçimdən istifadə etdikdə tarix, vaxt və saat qurşağını əl ilə qura bilməzsiniz.

Tarix və vaxt parametrlərini əl ilə tənzimləmək üçün aşağıdakıları edin:
1. Parametrlər ekranında Tarix və Vaxt qurun.
2. Avtomatik tarix və vaxt parametrini Sönülü kimi qurun.
3. Avtomatik saat qurşağı keçiricisini sola sürüşdürün .
4. Tarixi qur vurun. Sonra tarixi daxil edin və konfiqurasiya bitdikdə OK vurun.
5. Vaxtı qur vurun. Qurulan vaxt ekranında saat və ya dəqiqə xanasına vurun və vaxtı qurmaq üçün 

düymələrdən istifadə edin. Konfiqurasiya bitdikdə OK vurun.
6. Saat qurşağını seç vurun və siyahıdan saat qurşağını seçin. 
7. 24 və 12 saatlıq format arasında keçir üçün 24 saatlıq formatdan istifadə funksiyasını aktiv və ya  

qeyri-aktiv edin.

EKRANIN FƏRDILƏŞDIRILMƏSI

EKRANIN PARLAQLIĞININ TƏNZIMLƏNMƏSI

1. Parametrlər ekranında Ekran > Parlaqlıq səviyyəsi vurun.
2. Ekranı tündləşdirmək üçün sola, parlaq etmək üçün sağa sürüşdürün.
3. Barmağınızı qaldırdıqda, parametrlərini avtomatik saxlanacaq.

UYĞUNLAŞAN PARLAQLIQ 

Ekranın parlaqlığını ətrafınızdakı işığa avtomatik uyğunlaşdırmaq üçün Uyğunlaşan parlaqlıqdan istifadə 
edin,  > Parametrlər  > Ekran > Uyğunlaşan Parlaqlıq vurun və sağa dartın . Uyğunlaşan parlaqlıq 
yanılı olduqda parlaqlıq səviyyəsini tənzimləyə bilərsiniz.

EKRANIN AVTOMATIK FIRLANMASI

 vurun. Cihaz fırlandıqda onu ekranın Məzmunlarını fırlatmağa qurun. Bu, cihazı albom və portret 
rejimlərinə keçirən zaman ekranın fırlanmasını aktiv edəcək.
 
EKRANIN SÖNMƏSINDƏN ÖNCƏ VAXTIN TƏNZIMLƏNMƏSI

Cihazınız bir müddət qeyri-fəal olarsa, ekran batareya enerjisinə qənaət etmək üçün sönəcək. Aşağıdakılar 
vasitəsilə daha qısa və ya daha uzun boşdurma vaxtı qura bilərsiniz:
1. Parametrlər ekranında Ekran > Yuxu rejimi vurun.
2. Ekranın sönməzdən öncə işıqlanma müddətini seçin.

ƏLCƏK REJIMINDƏN ISTIFADƏ

Həcmli sensor ekranı əlcək geyindiyiniz zaman istifadə edilə bilər. Əlcək rejimi yanılı olduqda, ekran toxunuşlara 
daha həssas cavab verir. Təsadüfən aktivləşməsinə yol verməmək üçün əlcək geyinmədikdə rejimi söndürün.

ƏLCƏK REJIMINI AKTIV ETMƏK ÜÇÜN:

1. Parametrlər ekranında Ekran > Əlcək rejimi vurun.
2. Əlcək Rejiminin keçiricisini sağa sürüşdürün .
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SUALTI REJIMDƏN ISTIFADƏ

Cat S41 suya davamlı smartfondur və 2 metrədək dərinlikdə 1 saatadək qala bilər. O, eyni zamanda ekranı kilidləyən, 
lakin səs düymələri ilə suyun altında şəkil çəkmək imkanı verən Sualtı Rejim parametrindən istifadə edərək də işləyir.

Ekranın yuxarısından aşağı sürüşdürərək qısayol menyusunu açın. Sualtı nişana vurun

Bu rejim avtomatik olaraq kamera proqramını açır. Sualtı rejimdə ekran kilidlənir, buradan çıxmaq üçün ekrana 
vurun və kiliddən açma panelini sürüşdürün.

İKI VURUŞLA OYANMA FUNKSIYASINDAN ISTIFADƏ

Cihazınız yuxu rejimində olduqda Enerji düyməsindən əlavə Əsas ekran düyməsinə vura
və ya ekranda iki dəfə vuraraq ekranı oyada bilərsiniz.
1. və ya ekranda iki dəfə vuraraq ekranı oyada bilərsiniz.
2. Funksiyanı aktiv etmək üçün  sağa sürüşdürün.
 
CIHAZIN ZƏNG SƏSININ QURULMASI

SƏSSIZ REJIMIN YANDIRILMASI

1. Enerji düyməsinə vurub saxlayın.
2. Səssiz rejimi aktiv etmək üçün  vurun. Media və xəbərdarlıqlardan başqa bütün səslər səssiz ediləcək.

ZƏNG SƏSININ TƏNZIMLƏNMƏSI

Siz zəng səsini Əsas ekran və ya hər hansı başqa proqramdan tənzimləyə bilərsiniz (lakin zəng zamanı, 
musiqi səslənən və ya video izləyən zaman bunu etmək olmur). Zəng səsini istədiyiniz səviyyəyə tənzimləmək 
üçün Alçaq/Yüksək səs düyməsinə vurun. Zəngin səsi parametrlər ekranından da tənzimlənə bilər.
1. Parametrlər ekranında Səs vurun.
2. Zəng səsində səs səviyyəsini tənzimləmək üçün dartın.

ZƏNG SƏSININ DƏYIŞDIRILMƏSI

1. Parametrlər ekranında Səs vurun.
2. Telefonun zəng səsinə vurun.
3. İstədiyiniz zəng səsini seçin. Seçdiyinizdə zəng səsindən fraqment səslənəcək.
4. OK vurun.
 
CIHAZIN DAXIL OLAN ZƏNGLƏRININ VIBRASIYAYA QURULMASI

Parametrlər ekranında Səs vurun və Zənglər üçün vibrasiya üzərində sağa sürüşdürün .

QEYD
• Bu, Aşağı səs düyməsi ilə də aktiv edilə bilər.

PROQRAMLAŞDIRILA BILƏN DÜYMƏNIN KONFIQURASIYA EDILMƏSI

Siz bəzən ekran kilidli olduqda da Proqramlaşdırıla bilən düymənin müxtəlif faydalı və vacib funksiyaları icra 
etməsini qura bilərsiniz. Səhifə 1-ə baxın.
1. Parametrlər ekranında Proqramlaşdırıla bilən düymə vurun.
2. Düyməyə təyin etmək üçün mövcud funksiyanı seçin:
• Danışmaq üçün Sıx: PTT rejiminin keçiricisini sağa sürüşdürün .
• Düymə sıxımı metodunu seçin. 
• Qısa sıxmaq - Google axtarış brauzeri, fləş işığı və ya daxil olan zənglərin idarə edilməsi kimi bir  

neçə seçim
• Uzun sıxmaq - Cihazın oyanması, Google axtarış brauzerinin açılması, fləş işığı və ya daxil olan zənglərin 

idarə edilməsi kimi bir neçə seçim
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• Təsdiq etmək üçün OK vurun.
• Sualtı rejim: Sualtı rejiminin keçiricisini sağa sürüşdürün .

QEYD
• Sualtı rejimdə bütün sensor funksiyaları qeyri-aktiv ediləcək ki, siz daxil olan zənglərə cavab verə biləsiniz. 

(bax: səhifə 26)

TELEFON XIDMƏTLƏRININ QURULMASI

DATA ROUMINQIN YANDIRILMASI

1. Parametrlər ekranında Daha çox > Mobil şəbəkələr vurun.
2. Data rouminq keçiricisini sağa sürüşdürün .

QEYD
• Unutmayın ki, data xidmətlərinə rouminqdə çıxış əlavə xərclərə səbəb ola bilər. Şəbəkə xidmət 

təminatçınızla data rouminq xərclərini dəqiqləşdirin.

DATA XIDMƏTININ QEYRI-AKTIV EDILMƏSI

Parametrlər ekranında Datadan istifadə vurun və Mobil data üzərində sola sürüşdürün . 

CIHAZIN QORUNMASI
CIHAZIN EKRAN KILIDI ILƏ QORUNMASI

Car S41 cihazındakı məlumatı qorumaq üçün ekran kilid metodundan istifadə edə bilərsiniz. 

Parametrlər ekranında Ekran kilidi və ya Təhlükəsizlik > Ekran kilidi vurun.
1. Cihazı kiliddən açmaq üçün mövcud ekran kilidləmə metodlarından birini seçin:
• Sürüşdür: Ekranı kiliddən açmaq üçün kilid nişanını sürüşdürün.
• Naxış: Ekranı kiliddən açmaq üçün düzgün kiliddən açma naxışını çəkin.
• PIN: Ekranı kiliddən açmaq üçün PIN daxil edin.
• Parol: Ekranı kiliddən açmaq üçün parol daxil edin.
2. Seçdiyiniz ekran kilid metodunu tamamlamaq üçün ekrandakı təlimatları izləyin.

NFC-DƏN ISTIFADƏ
NFC hər iki cihaz toxunduqda və ya bir-birindən bir neçə santimetr aralı olduqda NFC aktiv olan iki cihaz 
arasında data mübadiləsinə imkan verir.

NFC FUNKSIYASININ AKTIV EDILMƏSI

1. Parametrlər ekranında Ətraflı vurun.
2. NFC keçiricisini sağa sürüşdürün . Android Beam funksiyası da avtomatik yanacaq.

MƏZMUNUN NFC ILƏ YAYIMLANMASI

1. NFC və Android Beam funksiyalarını aktiv edin.
2. Paylaşmaq istədiyiniz məzmunu açın. Vebsaytın məzmununu, YouTube videolarını, kontakt və daha 

çoxunu paylaşa bilərsiniz.
3. Hər iki cihazın arxasını bir-birinə yaxınlaşdırın və cihazda ekrana vurun. Proqramın təlimatlarına  

əməl edin.
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PROQRAMLARIN IDARƏ EDILMƏSI
QURAŞDIRILMIŞ PROQRAMA BAXIŞ

1. Parametrlər ekranında Proqramlar vurun.
2. Proqramlar siyahısında aşağıdakıları da edə bilərsiniz:
• Proqram parametrlərini konfiqurasiya etmək üçün  vurun.
• Sistem proqramlarını göstərmək üçün  > Sistemi göstər vurun.
• Proqram tərcehlərini defolt parametrlərinə sıfırlamaq üçün  > Proqram tərcehlərini sıfırla > Proqramları 

sıfırla vurun.
• Təfərrüatlara birbaşa baxmaq üçün proqrama vurun.

QURAŞDIRILMIŞ PROQRAMIN SILINMƏSI

1. Parametrlər ekranında Proqramlar vurun.
2. Proqram vurun sonra Poz >OK vurub proqramı cihazdan pozun. 

QEYD
• Əvvəldən quraşdırılmış proqramları poza bilməzsiniz.

CIHAZIN TƏKRAR QURULMASI.
ŞƏXSI PARAMETRLƏRIN NÜSXƏLƏNMƏSI
Şəxsi parametrləriniz Google hesabı ilə Googke serverlərində nüsxələnə bilər. Cihazınızı dəyişsəniz, 
nüsxələnmiş parametrlər birinci dəfə Google hesabına daxil olduğunuzda yeni cihaza köçürüləcəkdir.

1. Parametrlər ekranında Nüsxələ və sıfırla vurun.
2. Məlumatımı Nüsxələ vurun. Sonra Məlumatımı nüsxələ keçiricisini sağa sürüşdürün .
 
ZAVOD PARAMETRLƏRININ BƏRPA EDILMƏSI

Zavod məlumatını bərpa etdiyinizsə, cihazınız parametrlərini zavodda qurulduğu vəziyyətinə qaytaracaq. 
Bütün şəxsi məlumatlarınız, eləcə də hesab məlumatınız, sistem və proqram parametrləriniz və yüklənmiş 
bütün proqramlar daxili yaddaşdan silinəcək. Cihazın sıfırlanması yüklənmiş sistem proqram yeniləmələri və 
ya musiqi və ya şəkil kimi faylları mikroSD kartdan silmir.

1. Parametrlər ekranında Nüsxələ və sıfırla > Zavod parametrlərinə sıfırla vurun.
2. Göstəriş verildikdə Telefonu Sıfırla və Hər şeyi Sil seçin. Cihazınız orijinal zavod parametrlərinə sıfırlanacaq 

və sönüb yanacaqdır.
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CIHAZIN SIFIRLANMASI
Bu cihazın daxili batareyası vardır və bu səbəbdən siz batareyanı çıxarmaqla cihazı sıfırlaya bilməzsiniz. 
Cihazı sıfırlamaq lazım gəldikdə, aşağıdakı təlimatları izləyin. Zəhmət olmasa, nəzərə alın ki, cihaz divardakı 
rozetkaya daxil edilib yüklənmədikdə cihazı sıfırlamalı ola bilərsiniz.

Cihaz sönənədək Yüksək səs və Enerji düyməsini vurub saxlayın. Cihaz sıfırlandıqdan sonra o, avtomatik 
sönüb yanacaq.

E-LEYBLƏ BAXIŞ
Bu cihazın nizamlayıcı məlumatına baxmaq üçün aşağıdakıları edin:
1. Əsas ekranda  > Parametrlər  vurun.
2. Parametrlər ekranında Telefon haqqında > Nizamlayıcı məlumat vurun.
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ƏLAVƏ
XƏBƏRDARLIQLAR VƏ EHTIYAT TƏDBIRLƏRI

Bu bölmə bu cihazın əməliyyat təlimatları ilə əlaqədar mühüm məlumatdan ibarətdir. O, eyni zamanda 
cihazdan təhlükəsiz istifadə qaydalarından ibarətdir. Cihazdan istifadə etməzdən öncə bu məlumatı diqqətlə 
oxuyun.

SUYADAVAMLI KORPUS

Cihazın suya davamlılığını təmin etmək üçün USB və qulaqlıq örtükləri yerində kip oturmalıdır.

ELEKTRON CIHAZ

Cihazdan istifadə qadağan edilərsə, cihazı söndürün. Cihaz zədələnə və ya elektrik cihazların işinə mane ola 
bilərsə, ondan istifadə etməyin.

TIBBI CIHAZ

Xəstəxana və tibbi ocaqlarının qayda və təlimatlarına əməl edin. Bu cihazdan qadağan edilən hallarda istifadə 
etməyin.

Sürət qurucunun istehsalçısı potensial maneənin qarşısını almaq üçün cihaz və sürət qurucu arasındakı 
məsafənin minimum 15 sm olmasını tövsiyə edir. Sürət qurucunuz varsa, cihazdan onun əks tərəfində istifadə 
edin və cihazı ön cibinizdə gəzdirməyin.

POTENSIAL PARTLAYICI MÜHIT

Potensial partlayıcı mühitdə cihazı söndürün və bütün nişan və təlimatlara əməl edin. Potensial partlayıcı 
mühiti olan yerlərə maşının mühərrikini söndürmək tələb edilən yerlər də daxildir. Bu cür yerlərdə qığılcım 
yaranması yanğın və ya partlayışa və nəticədə xəsarət və ya ölüm hallarında səbəb ola bilər. Cihazı 
yanacaqdoldurma stansiyaları kimi yerlərdə yandırmayın. Yanacaqdoldurma stansiyalarında, anbarlarda və 
paylanma yerlərində, kimyəvi zavodlardan radio avadanlıqdan istifadə məhdudiyyətlərinə əməl edin. Bundan 
əlavə partlayış işləri aparılan yerlərdəki məhdudiyyətlərə əməl edin. Cihazda istifadə etməzdən öncə həmişə 
olmasa da, çox vaxt nişanlanan potensial partlayıcı mühiti olan yerlərə diqqət edin. Bu cür yerlər göyərtələrin 
aşağı hissəsi, kimyəvi köçürmə yerləri və ya anbarlar və havada kimyəvi və ya toz, qalıq, metal tozlar kimi 
kimyəvi maddələr olan yerlər daxildir. Maye neft qazından (propan və ya butan kimi) istifadə edən maşın 
istehsalçıları ilə cihazdan təhlükəsiz istifadə ilə bağlı məsləhətləşin.

YOLDA TƏHLÜKƏSIZLIK

• Cihazdan istifadə edən zaman yerli qanun və qaydalara əməl edin. Bundan əlavə cihazdan sükan 
arxasında istifadə etməli olsanız, aşağıdakı təlimatlara əməl edin:

• Sükan arxasında diqqətlilik. Əsas məsuliyyət maşını təhlükəsiz idarə etməkdir. 

• Sükan arxasında olan zaman cihazdan istifadə etməyin. Əlsiz aksessuarlardan istifadə edin.

• Zəng etmək və ya cavablandırmaq üçün maşını yoldan kənara çəkib saxlayın.

• RF siqnalları mühərrikli maşınların elektron sistemlərinə təsir edə bilər. Ətraflı məlumat almaq üçün 
maşının istehsalçısı ilə məsləhətləşin.

• Mühərrikli maşında cihazı hava yastığı və ya hava yastığının açılma yerinə qoymayın.

• Üzərində cihaz olan hava yastığı açılmalı olarsa, onun açılma gücü ciddi xəsarətə səbəb ola bilər.

• Təyyarə ilə səyahət zamanı cihazı Uçuş rejiminə keçirin. Naqilsiz cihazdan təyyarədə istifadə təyyarənin 
işində təhlükə yarada və naqilsiz telefon şəbəkəsinə mane ola bilər. Bu, qeyri-qanuni də hesab edilə bilər.
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ƏMƏLIYYAT MÜHITI

• Bu cihazı tozlu, nəm, çirk və ya maqnit sahəsi olan yerlərdə istifadə etməyin və ya yükləməyin. Əks halda, 
cərəyan nasazlığı yarana bilər.

• Cihaz qulağınızın yanında və ya bədəninizdn 1.0 sm məsafədə istifadə edildikdə RF xassələrinə əməl edir. 
Cihazın korpus və qab kimi aksessuarlarının metal komponentlərdən hazırlanmamasına diqqət edin. 
Yuxarıda qeyd edilən tələbə əməl etmək üçün cihazı bədəninizdən 1.0 sm aralı tutun.

• İldırımlı yağışlı gündə yarana biləcək təhlükənin qarşısını almaq üçün cihazdan yüklənmə zamanı istifadə 
etməyin.

• Telefonla danışan zaman antenə toxunmayın. Antenə toxunmaq zəngin keyfiyyətinə təsir edə və enerji 
sərfiyyatının artmasına səbəb ola bilər. Nəticədə danışma vaxtı və gözləmə vaxtı azala bilər.

• Cihazdan istifadə edən zaman yerli qanun və qaydalara əməl edin və başqalarının məxfiliyi və hüquqlarına 
hörmətlə yanaşın.

• Cihazı 0°C - 40°C arası mühitdə yükləyin. Cihazı 25°C - 50°C arası mühitdə yükləyin.

EŞITMƏ PROBLEMLƏRININ QARŞISININ ALINMASI

Qulaqlıqla yüksək səsdə dinləmək eşitmə qabiliyyətinizi korlaya bilər. Eşitmənin korlanması riskinin qarşısını 
almaq üçün qulaqlığın səsini təhlükəsiz və rahat səviyyəyə endirin.

UŞAQLARIN TƏHLÜKƏSIZLIYI

Uşaqların təhlükəsizliyi ilə bağlı bütün ehtiyat tədbirlərinə əməl edin. Uşaqlara cihaz və ya ayrılan hissələri 
və aksessuarları ilə oynamaq icazəsi vermək təhlükəli ola və uşağın boğulmasına səbəb ola bilər. Cihazı və 
aksessuarları körpə uşaqlardan uzaq tutun.

AKSESSUARLAR

Yalnız cihazın istehsalçısı tərəfindən bu modellə istifadə üçün təsdiq edilmiş batareya, adapter və 
aksessuarlardan istifadə edin. Başqa adapter və ya aksessuarlardan istifadə cihazın zəmanətini ləğv edə, yerli 
qanun və qaydalara zidd ola və təhlükə yarada bilər. Sizə yaxın yerdə satılan təsdiq edilmiş batareya, adapter 
və aksessuarlar barədə məlumat almaq üçün cihaz satıcısı ilə əlaqə saxlayın.

BATAREYA VƏ ADAPTER

• İstifadə edilmədikdə adapteri elektrik rozetkasından və cihazdan çıxarın.

• Batareya köhnəlməzdən öncə yüzlərlə dəfə yüklənə və boşala bilər.

• Adapterin xassələrində göstərilən DC rozetkasından istifadə edin. Qeyri-müvafiq enerji gərginliyi yanğın 
və ya adapterin korlanmasına səbəb ola bilər.

• Batareyanın elektroliti axarsa, elektroliyin dəri və ya gözə düşməməsindən əmin olun. Elektrolitlər dəri və 
ya gözlərə düşərsə, həmin hissələri dərhal su ilə yuyun və həkimə müraciət edin.

• Batareya deformasiya olar, rəngi dəyişər və ya anormal dərəcədə qızarsa, dərhal istifadəni dayandırın. 
Əks halda, batareyada sızma, həddən artıq qızma, partlama və ya yanğın yarana bilər.

• USB enerji naqili zədələnmiş olarsa (məsələn, naqil yırtılıb və ya qırılıb) və ya naqildə boşluq olarsa, 
ondan istifadəni dayandırın. Əks halda, elektrik cərəyan vurması, adapterdə qısa qapanma və ya yanğın 
baş verə bilər.

 
• Cihazı alova atmayın, partlayış ola bilər. Batareyalar zədələnmiş olarsa, partlaya bilər.

• Cihazı dəyişməyin və ya yenidən istehsal etməyin; cihaza xarici cisimlər daxil etməyə çalışmayın;  
cihazı su və ya başqa mayelərin təsirinə məruz qoymayın; cihazı alov, partlayış və ya başqa  
təhlükələrə məruz qoymayın.
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• Cihazı əlinizdən salmayın. Cihaz yerə düşərsə (xüsusilə sərt səthdə) və zədələnmiş olduğundan şübhə 
etsəniz, yoxlama üçün səriştəli xidmət mərkəzinə müraciət edin. Yanlış istifadə yanğın, partlayış və ya 
başqa təhlükələr yarada bilər.

• İstifadə edilmiş cihazı yerli qaydalara əsasən düzgün tullayın.

• Cihaz yalnız USB-IF loqosu olan və ya USB-IF uyğunluq proqramını bitirmiş məhsullara qoşulmalıdır.

• Yükləmə zamanı adapterin cihaza ən yaxın yerləşən DC cərəyan rozetkasına qoşulu olduğundan əmin 
olun. Adaptera çıxış asan olmalıdır. 

• USB enerji naqili yükləmə adapteri kimi ayrıca cihaz hesab edilir.

• Adapterin çıxış reytinqi 5V ~ 8V:2A/8.5V~10V: 1.7A/10.5V~12V 1.5A.

DIQQƏT - BATAREYA YANLIŞ BATAREYA ILƏ ƏVƏZ EDILƏRSƏ, PARTLAYIŞ RISKI 
YARANIR. ISTIFADƏ EDILMIŞ BATAREYALARI QAYDALARA ƏSASƏN TULLAYIN.

TƏMIZLƏMƏ VƏ TEXNIKI BAXIŞ

• Adapter suyadavamlı deyil. Onu quru saxlayın. Adapteri su və ya buxardan qoruyun. Adapterə yaş əllərinizlə 
toxunmayın, əks halda bu, qısa qapanmaya, nasazlığa və elektrik cərəyanın vurmasına səbəb ola bilər.

• Cihazı və adapteri zədələnə biləcəkləri yerdə saxlamayın. Əks halda, batareyada sızma, cihazda nasazlıq, 
həddən artıq qızma, partlama və ya yanğın yarana bilər.

• Media kartlar və kiçik disklər kimi maqnetik yaddaş cihazlarını cihazın yanında saxlamayın.

• Cihazın radiasiyası onlarda saxlanan məlumatı poza bilər.

• Bu cihazı və adapteri həddən yüksək və ya az temperaturu olan yerlərdə saxlamayın. Əks halda, onlar 
düzgün işləməyə və yanğın və ya partlayışa səbəb ola bilər. Temperatur 0°C-dən az olduqda batareyanın 
işinə təsir oluna bilər.

• Mismar kimi iti metal cisimləri qulaqlığın yanında saxlamayın. Qulaqlıq bu cisimləri özünə çəkə və sizə 
xəsarət yetirə bilər.

• Bu cihazı təmizləməzdən və ya texniki baxış keçirməzdən öncə onu söndürün və adapterdən ayırın.

• Cihaz və adapteri təmizləmək üçün kimyəvi yuyucu vasitələr, toz və ya başqa kimyəvi maddələrdən 
(alkohol və benzin kimi) istifadə etməyin. Əks halda, cihazın hissələri zədələnə və ya yanğın baş verə bilər. 
Cihaz yumşaq parça ilə təmizlənə bilər.

• Cihaz və ya aksessuarlarını ayırmayın. Əks halda, cihaz və aksessuarla bağlı zəmanət yanlış ola və 
istehsalçı zədələr üçün ödəniş etməyə bilər.

• Cihazın ekranı sərt əşyaya dəyməklə sınarsa, qırılmış hissəyə toxunmayın və ya çıxarmağa çalışmayın. 
Bu zaman dərhal cihazdan istifadəni dayandırın və səlahiyyətli xidmət mərkəzi ilə əlaqə saxlayın.

EŞITMƏ CIHAZI ILƏ UYĞUNLUQ (HAC)

NAQILSIZ CIHAZLARLA BAĞLI TƏLIMATLAR

Bu cihaz test edilmiş və istifadə etdiyi bəzi naqilsiz texnologiyalar sayəsində eşitmə cihazları ilə istifadə üçün 
uyğun hesab edilmişdir. Bu cihaz test edilmiş və istifadə etdiyi bəzi naqilsiz texnologiyalar sayəsində eşitmə 
cihazları ilə istifadə üçün uyğun hesab edilmişdir. Eşitmə cihazınız və ya koslear implantdan istifadə edən 
zaman hər hansı maneolucu səs olduqda cihazınızdakı başqa funksiyaları fərqli yerlərdə sınamaq lazımdır. 
Eşitmə cihazları ilə uyğunluq barədə ətraflı məlumat almaq üçün xidmət təminatçınızla və ya cihazın istehsalçısı 
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ilə əlaqə saxlayın. Geri qaytarma və ya dəyişmə siyasətləri ilə bağlı hər hansı sualınız olarsa, xidmət təminatçısı 
və ya telefon satıcısı ilə əlaqə saxlayın.

• ABŞ Federal Kommunikasiya Komissiyası (FCC) eşitmə cihazları və eşitmə qabiliyyətini yaxşılaşdıran digər 
cihazla rəqəmsal naqilsiz mobil cihazların uyğunluğu ilə əlaqədar tələblər təyin etmişdir. 

• Naqilsiz telefon sənayesində eşitmə cihazları ilə mobil cihazların uyğunluğunu nəzərə alaraq eşitmə 
cihazlarından istifadə edən şəxslərə kömək kimi reytinq sistemi hazırlanmışdır. 

• Reytinqə zəmanət verilmir. Nəticələr istifadəçinin eşitmə cihazı və eşitmə qabiliyyətindən asılı olacaq. 
İstifadəçinin eşitmə cihazı manələrə qarşı həssas olarsa, istifadəçi qiymətləndirilmi telefon cihazından 
uğurla istifadə etməyə bilər. Mobil cihazın eşitmə cihazı ilə test edilməsi onun istifadəçinin şəxsi 
ehtiyaclarına uyğunluğunu qiymətləndirməyin ən yaxşı yoludur.

• FCC rəqəmsal naqilsiz telefonlar üçün HAC qaydaları hazırlamışdır. Bu qaydalar müəyyən cihazların 
test edilməsi və Amerika Milli Standartlar İnstitutunun (ANSI) C63.19-201 saylı eşitmə cihazına uyğunluq 
standartlarına əsasən qiymətləndirilməsini tələb edir. Eşitmə cihazına uyğunluqla bağlı ANSI standartı iki 
növ qiymətləndirmədən ibarətdir:

• M-Reytinqlər: M3 və ya M4 reytinqli telefonlar FCC tələblərinə cavab verir və leybli olmayan mobil 
cihazlardan daha az səviyyədə eşitmə cihazına maneə yaratma ehtimalı vardır. M4 bu reytinqlərdən 
daha yaxşısı/daha yüksəyidir.

• T-Reytinqlər: T3 və ya T4 reytinqli telefonlar FCC tələblərinə cavab verir və qiymətləndirilməmiş 
telefonlardan daha yaxşı səviyyədə eşitmə cihazı ilə uyğunlaşır ("T Keçidici" və ya "Telefon Keçiricisi"). T4 
bu reytinqlərdən daha yaxşısı/daha yüksəyidir. (Nəzərə alın ki, hər eşitmə cihazında keçirici olmaya bilər.)

  • Bu cihaz üçün test edilmiş M-reytinq və T-reytinq (FCC ID: ZL5S41), M3 və T4.
  • Bu cihaz üçün test edilmiş M-reytinq və T-reytinq (FCC ID: ZL5S41A), M3 və T4.

FÖVQƏLADƏ ZƏNG

Bu cihaz xidməti zonada fövqəladə zənglər üçün istifadə edilə bilər. Bağlantı isə hər şəraitdə təmin edilməyə 
bilər. Cihaz yalnız əsas kommunikasiya üzərində qurulmalıdır.

FCC GÖSTƏRIŞI

• Bu cihaz FCC Qaydalarının 15-ci hissəsinə cavab verir. Əməliyyat aşağıdakı iki şərtdən asılıdır: (1) Bu cihaz 
təhlükəli maneə yaratmaya bilər, və (2) bu cihaz lazımsız əməliyyata səbəb olanlar daxil olmaqla, qəbul 
edilən bütün maneələri qəbul edə bilər.

• Bu ötürücü üçün istifadə edilən anten(lər) hər hansı başqa anten və ya ötürücülərlə birgə yerləşdirməməli 
və ya işlədilməməlidir.

QEYD 
• Ölkə kodunun seçimi yalnız qeyri-ABŞ modelləri üçündür və hər ABŞ modellərində olmaya bilər. FCC 

təlimatı üçün ABŞ-da istehsal edilən bütün WiFi məhsulları yalnız ABŞ əməliyyat kanalları ilə düzəldilməlidir.
• Cihaz test edildi və FCC Qaydalarının 15-ci hissəsinə əsasən B sinifli rəqəmsal cihazın limitlərinə uyğun 

olduğu aşkar edildi. Bu limitlər quraşdırma zamanı təhlükəli manələrdən mühafizəni təmin etmək üçün 
hazırlanmışdır. Bu avadanlıq radio tezlik enerjisi yaradır, onlar istifadə edir və əks etdirə bilər və təlimatlara 
əsasən quraşdırılmadıqda və istifadə edilmədikdə radio əlaqəsinə mane ola bilər. Lakin, quraşdırma 
zamanı bu cür maneələrin yaranmayacağına zəmanət verilmir. Avadanlıq yandırılması və söndürülməsi 
zamanı müəyyən edilə bilən radio və ya televiziya qəbulunda təhlükə yaradarsa, siz aşağıdakı tədbirlərin 
biri və ya bir neçəsi ilə maneələri düzəltməyə çalışmalısınız:

• Qəbul edən antenin istiqamətini və ya yerini dəyişin.
• Avadanlıq və qəbuledici arasındakı məsafəni artırın.
• Avadanlığı qoşulduğunuz qəbuledicidən fərqli olan cərəyan çıxışına qoşun.
• Satıcı və ya təcrübəli radio/TV texniki işçisindən kömək istəyin.
• Xüsusilə uyğunluq üzrə məsul olan tərəfin təsdiq etmədiyi dəyişiklik və ya düzəlişlər avadanlıqdan istifadə 

səlahiyyətini ləğv edə bilər.
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SƏNAYE ÜZRƏ KANADA ƏSASLI 
GÖSTƏRIŞ

Bu cihaz Sənaye üzrə Kanada əsaslı lisenziyasız RSS standartlarına cavab verir. Əməliyyat aşağıdakı iki şərtdən 
asılıdır:
1. cihaz manəyə səbəb olmaya bilər və
2. cihaz lazımsız maneəyə səbəb olan maneələr daxil olmaqla istənilən maneəni qəbul etməlidir.

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

susceptible d’en compromettre le fonctionnement.

• Bu B sinifli rəqəmsal aparat Kanadanın ICES-003; CAN ICES-3(B)/NMB-3(B) standartlarına uyğundur.

• Cihaz köçürmə məlumatı olmadıqda və ya əməliyyat xətası olduqda avtomatik olaraq ötürməni dayandıra 
bilməz. Nəzərə alın ki, bu, nəzarət və ya siqnal məlumatının ötürülməsini və ya texnologiyanın tələbinə 
görə təkrarlanan kodlardan istifadəni qadağan etməməlidir.

• 5150–5250 MHz tezliyində işləmək üçün cihaz mobil peyk sistemlərinə potensial təhlükəli maneələri 
azaltmaq üçün yalnız qapalı yerdə istifadə edilməlidir.

RADIASIYANIN TƏSIRINƏ MƏRUZ QALMA BARƏDƏ GÖSTƏRIŞ:

Məhsul nəzarət edilməyən mühit üçün təyin edilmiş Kanadanın portativ RF təsir limitinə cavab verir və bu 
təlimatda təsvir edildiyi kimi nəzərdə tutulmuş əməliyyat üçün təhlükəsizdir. Gələcəkdə RF təsirinin azalmasına 
məhsulun istifadəçinin bədənindən mümkün qədər aralı tutulması və ya mümkün olarsa, cihazın aşağı çıxış 
enerjisinə qurulması ilə nail olmaq olar.

Geyinilərək işlənməsi üçün cihaz test edilmişdir və tərkibində metal olmayan aksessuarla və bədəndən 
minimum 1 sm aralı tutularaq istifadə zamanı IC RF təsir standartlarına uyğundur. Başqa aksessuarlardan 
istifadə IC RF təsir standartlarına uyğunluğu təmin etməyə bilər.

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.

• Bu cihaz və onun anteni test edilmiş daxili radiolar istisna olmaqla, hər hansı başqa anten və ya ötürücülərlə 
birgə yerləşdirməməli və ya işlədilməməlidir. Ölkə Kodunun Seçimi funksiyası ABŞ/Kanada istehsalı olan 
məhsullarda qeyri-aktivdir.

• 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.
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RF TƏSIRINƏ MƏRUZ QALMA BARƏDƏ 
MƏLUMAT (SAR)

• Sizin Cat S41 cihazınız dövlət tərəfindən təyin edilən radio dalğaların təsirinə məruz qalma tələblərinə 
cavab verir.

• Cihaz ABŞ Federal Kommunikasiya Komissiyasının təyin etdiyi radio tezlik (RF) enerjisinin təsirinə məruz 
qalma limitlərini keçməmək üçün hazırlanmış və istehsal edilmişdir.

• Geyinilərək işlənməsi üçün cihaz test edilmişdir və tərkibində metal olmayan aksessuarla və bədəndən 
minimum 1 sm aralı tutularaq istifadə zamanı FCC RF təsir standartlarına uyğundur. Başqa aksessuarlardan 
istifadə FCC RF təsir standartlarına uyğunluğu təmin etməyə bilər.

• SAR limiti FCC tərəfindən 1.6 V/kq kimi qurulmuşdur.

• FCC tələblərinə əsasən telefon üçün ən yüksək bildirilən SAR dəyərləri aşağıda göstərilmişdir:  
 
     US SKU (FCC ID: ZL5S41):
      Əsas SAR: 1.19 V/kq, Gövdə SAR: 0.97 V/kq, Naqilsiz Ruter SAR: 0.97 V/kq
     APAC SKU (FCC ID: ZL5S41A):
      Əsas SAR: 0.97 V/kq, Gövdə SAR: 1.11 V/kq, Naqilsiz Ruter SAR: 1.11 V/kq

Radiasiyanın təsirinə məruz qalma səviyyəsini azaltmaq üçün aşağıdakıları edin:
• Mobil telefondan siqnal yaxşı olan yerlərdə istifadə edin.
• Əlsiz alətlərdən istifadə edin.
• Hamilə qadınlar mobil telefonu qarınlarından uzaqdan saxlamalıdır.
• Mobil telefonu cinsi orqanlardan uzaq tutun.

EŞITMƏ PROBLEMLƏRININ QARŞISININ 
ALINMASI

   Mümkün eşitmə probleminin qarşısını almaq üçün uzun müddət yüksək səslə qulaq asmayın.

APAC CE SAR UYĞUNLUĞU 
Bu cihaz AB-nin sağlamlığın qorunması məqsədilə elektromaqnit sahələrin təsirinin məhdudlaşdırılması ilə 
bağlı tələblərinə (1999/519/EC) cavab verir.

Limitlər ümumi ictimaiyyətin qorunması üçün geniş tövsiyələrin bir hissəsidir. Bu tövsiyələr müstəqil elmi 
təşkilatlar tərəfindən elmi tədqiqatlar yolu ilə hazırlanmış və yoxlanmışdır. Avropa Şurasının mobil cihazlar üçün 
ölçü vahidi limiti "Xüsusi Hopdurma Dərəcəsi" (SAR) və SAR limiti 10 qramdan artıq çəki üçün 2.0 V/kq təyin 
edilmişdir. O, Beynəlxalq Komissiyanın İonlaşmayan Radiasiyadan mühafizə ilə bağlı tələblərinə cavab verir.

Bədən üzərində əməliyyat üçün bu cihaz test edilmişdir və xüsusi aksessuarlarla istifadə üçün ICNIRP təsir 
standartlarına və ya EN 62209-2 Avropa Standartına cavab verir. Metal hissələri olan başqa aksessuarlardan 
istifadə ICNIRP təsir standartlarına uyğunluğu təmin etməyə bilər.

SAR cihazın bədəndən 5 mm ayrı tutulması, cihazın bütün tezliklərində ən yüksək çıxış enerji səviyyəsində 
ötürülməsi ilə ölçülmüşdür. 

CE tələblərinə əsasən telefon üçün ən yüksək bildirilən SAR dəyərləri aşağıda göstərilmişdir:
APAC SKU:  Əsas SAR: 0.443 V/kq     Gövdə SAR: 1.280 V/kq

Bu məhsul SAR test standartlarının cari versiyası və ən yüksək SAR dəyərlərinə əsasən qiymətləndirilmişdir:
EU SKU:   Əsas SAR: 0.559 V/kq     Gövdə SAR: 1.121 V/kq
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RF enerjisinin təsirini azaltmaq üçün əlsiz aksessuarlardan istifadə edin və ya başqa vasitələrlə cihazı baş və 
bədəninizdən uzaq tutun. Təsir səviyyələrinin test edilmiş səviyyələrdə və ya daha az qalması üçün cihaz 
bədəninizdən ən azı 5 mm aralı tutun. Düzgün işləməsini təmin etmək üçün tərkibində metal komponentlə 
olmayan kəmərlər, qarmaqlar və ya bədənı geyinilən başqa aksessuarlardan istifadə edin. Metal hissəcikləri 
olan korpuslar test və ya təsdiq edilməyən şəkildə RF təsir standartlarına uyğunluq daxil olmaqla RF-nin 
cihazdakı işini dəyişə bilər. Bu səbəbdən bu cür aksessuarlardan istifadəyə yol verilməməlidir.

ATILMA VƏ TƏKRAR EMAL MƏLUMATI
   Cihazın üzərindəki bu simvol (və batareya üzərində) onların normal məişət tullantıları ilə birgə 
atılmamasını göstərir. Cihaz və ya batareyalarını ayırd edilməmiş məişət tullantıları ilə birgə atmayın. 
Cihaz (və onun batareyaları) müvafiq təkrar emal üçün yığılma məntəqələrinə göndərilməli və ya 
düzgün tullanma qaydalarına əsasən atılmalıdır.

Cihaz və ya batareyalarının tullanması ilə bağlı ətraflı məlumat almaq üçün yerli idarəyə, məişət tullantılarının 
atılma xidmətinə və ya cihazı aldığınız mağazaya müraciət edin.

Cihaz Avropa Birliyinin Elektrik və Elektron Avadanlıqların Tullanması (WEEE) göstərişinə əsasən atılmalıdır. 
WEEE və batareyaların başqa tullantılardan ayrılmasının səbəbi mövcud ola bilən təhlükəli maddələrin insan 
sağlamlığına və ətraf mühitə təsirini azaltmaqdır.

TƏHLÜKƏLI MADDƏLƏRIN AZALDILMASI

Bu cihaz AB Kimyəvi Maddələrin Qeydiyyatı, Qiymətləndirilməsi, Təsdiqi və Məhdudlaşdırılması (REACH) 
Göstərişinə (Avropa Parlament və Şurasının 1907/2006/EC saylı göstərişi) və AB Təhlükəli Maddələrlə bağlı 
Məhdudiyyətlər (RoHS) Göstərişinə (Avropa Parlament və Şurasının 2011/65/EU saylı göstərişi) uyğundur.  
Cihazın REACH uyğunluğu ilə bağlı ətraflı məlumat almaq üçün www.catphones.com/certification səhifəsinə 
daxil olun. Yenilənən məlumatlar üçün vebsayta mütəmadi olaraq daxil olmaq tövsiyə edilir.

AB NIZAMLAYICI UYĞUNLUQ

Burada istehsalçı cihazın bütün mühüm tələblər və 2014/53/EU Göstərişinin maddələrinə uyğunluğunu təsdiq 
edir. Uyğunluq göstərişi ilə bağlı vebsayta daxil olun: 
www.catphones.com/support/s41- smartphone.

QEYD 
• Cihazın istifadə edildiyi yerə xas yerli təlimatlarla tanış olun. Bu cihazın Avropa Birliyinin bəzi üzv 

ölkələrində istifadəsi məhdudlaşdırıla bilər.

QEYD 
• Bu cuhaz AB-nin bütün üzv ölkələrində istifadə edilə bilər.

AB UYĞUNLUQ BƏYANATI

Bu cihaz yalnız 5150 - 5350 MHz tezlik arasında istifadə zamanı qapalı yerdə istifadə edilməlidir.
Məhdudiyyətlər: Belçika (BE), Bolqarıstan (BG), Çexiya Respublikası (CZ), Danimarka (DK), Almaniya (DE), 
Estoniya (EE), İrlandiya (IE), Yunanıstan (EL), İspaniya (ES), Fransa (FR), Xorvatiya (HR), İtaliya (IT), Kipr (CY), 
Latviya (LV), Litva (LT), Lüksemburq (LU), Macarıstan (HU), Malta (MT), Niderland (NL), Avstriya (AT), Polşa (PL), 
Portuqaliya (PT), Rumıniya (RO), Sloveniya (SI), Slovakiya (SK), Finlandiya (FI), İsveç (SE), Birləşmiş Krallıq (UK), 
İsveçrə (CH), Norveç (NO), İslandiya (IS), Lixtenşteyn (LI) və Türkiyə (TR).
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GOOGLE™ HÜQUQI ATRIBUTLAR
Google, Android, Google Play və digər nişanlar Google Inc. şirkətinin ticarət nişanlarıdır.

S41 XASSƏLƏRI
ELEMENT XASSƏLƏR
ƏMƏLIYYAT SISTEMI Android™ 7.0
PLATFORMA MTK 6757 OctaCore 2.3GHz

YADDAŞ
• Daxili Yaddaş (ROM/FLASH): 32GB eMMCv5.1
• Daxili Yaddaş (RAM): 3GB RAM LPDDR3
• Xarici Yaddaş: SDXC. Sinif 10/Ultra yüksək sürət/2TB

MOBIL ŞƏBƏKƏ
• 2G lenti: GSM, GPRS, EDGE (Sinif 33)
• 3G lenti: HSPA, R9
• 4G lenti: LTE Cat6

EKRAN 5.0”HD Həcmli 4 xallı sensor

KAMERA • Arxa kamera: 13MP AF LED fləş
• Ön kamera: 8MP FF

SENSOR Təxminilik və İşıq sensoru, Sürətləndirici, E-kompas

ƏLAQƏLƏNMƏ

• Bluetooth: BT 4.2
• Wi-Fi: 802.11 a (5GHz), 802.11 b/g (2.4GHz), 802.11 n (2.4G/5G)
• GPS dəstək: GPS, AGPS, Glonass
• Digər: E911, FM RX, WiFi Direct, NFC

BATAREYA • Növ: Çıxarılmayan
• Ölçü: 5000mAh

DIGƏR • Ingress mühafizəsi: IP68
• Əldən düşmə Testi: 1.8m

ÖLÇÜLƏR 152 x 75 x 12.85 mm
ÇƏKI 218q

* Dizayn və xassələr xəbərdarlıqsız dəyişdirilə bilər.

SPEKTR KONDUKTIV ENERJI 
(dBm)

GSM 900 33.11
GSM 1800 29.47
WCMA B1 23
WCMA B5 22.99
WCMA B8 23.24
FDD-LTE B1 22.97
FDD-LTE B3 22.79
FDD-LTE B7 22.84
FDD-LTE B8 22.9
FDD-LTE B20 23.16
BT/EDR 7.5
BLE 6.1
WLAN 2.4G 17.1
WLAN 5G 15.68
NFC 13.56MHs -8.86 (dBuA/m 10m)

EU: SPEKTR VƏ ENERJI    APAC: SPEKTR VƏ ENERJI

SPEKTR KONDUKTIV ENERJI 
(dBm)

GSM 900 33.13
GSM 1800 29.87
WCMA B1 22.92
WCMA B5 23.35
WCMA B8 24.47
FDD-LTE B1 22.9
FDD-LTE B3 22.81
FDD-LTE B5 23.28
FDD-LTE B7 22.63
FDD-LTE B8 23
FDD-LTE B28 24.43
FDD-LTE B38 22.93
BT/EDR 6.8
BLE 5.1
WLAN 2.4G 16.4
WLAN 5G 13.81
NFC 13.56MHs -12.05 (dBuA/m 10m)
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RAHATLIQ DEKLARASIYASI (SS)

İSTEHSALÇI:
Ad:      Bullitt Mobile Limited
Ünvan:      One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, England RGI IAR

RADIO AVADANLIQ:
Model:      S41
Təsvir:      Möhkəm Smartfon
Proqram təminatı versiyası:    LTE S0201121.l S41
Təchiz edilmiş Aksessuar və Komponentlər:  Adapter, USB naqili, Qulaqlıq, OTG naqili

Biz, Bullitt Mobile Limited olaraq bildiririk ki, yuxarıda təsvir edilən məhsul
Birlik harmonizasiya qaydalarına cavab verir:

RE GÖSTƏRIŞI (2014/53/EU), ROHS GÖSTƏRIŞI (2011/65/EU)

Aşağıdakı hormonizasiya edilmiş standartlar və/və ya başqa müvafiq standartlar tətbiq edilmişdir:

1. SAĞLAMLIQ VƏ TƏHLÜKƏSIZLIK (MADDƏ 3.L(A) RF GÖSTƏRIŞI)
• EN 62311:2008, EN 62479:2010
• EN 50360:2017, EN 62209-1:2016
• EN 50566:2017, EN 62209-2:2010
• EN 50663 :2017, EN50665:2017
• EN 60950-1:2006/A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
• EN50332-1 :2013
• EN50332-2 :2013

2. ELEKTROMAQNIT UYĞUNLUĞU (MADDƏ 3.1 (B) RE GÖSTƏRIŞI)
• 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, EN 55035 :2017

3. RADIO TEZLIK SPEKTRINDƏN ISTIFADƏ (MADDƏ 3.2 RE GÖSTƏRIŞI)
• EN 301 511 V12.5.l
• EN 301 908-1 V11.1.1, EN 301 908-2 V11.1.2, EN 301 908-13 V11.1.2
• EN 300 328 V2.1.1, EN 301 893 V2.1.1
• EN 303 413 VI.LO, EN 300 330 V2.1.1
• Son Qaralama EN 303 345 Vl.1.7

4. RoHS GÖSTƏRIŞI (2011/65/EU)
• EN 50581:2012

Bildirilmuş orqan (Ad: PHOENIX TESTLAB GMBH, ID: 0700) uyğunluq qiymətləndirməsini
RE Göstərişinin III Əlavəsinə əsasən keçirmiş və AB yoxlama sertifikatı vermişdir (İst.N: 18-212197).

İmzaladı: Bullitt Mobile Limited
Yer: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, England RG 1 IAR, Tarix: 19 sentyabr 2018
Ad: Wayne Huang, Funksiya: ODM İdarəetmə rəhbəri, 

İmza: 
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RAHATLIQ DEKLARASIYASI (DS)

İSTEHSALÇI:
Ad:      Bullitt Mobile Limited
Ünvan:      One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, England RGI lAR

RADIO AVADANLIQ:
Model:      S41
Təsvir:      Möhkəm Smartfon
Proqram təminatı versiyası:    LTE D0201121.l S41
Təchiz edilmiş Aksessuar və Komponentlər:  Adapter, USB naqili, Qulaqlıq, OTG naqili

Biz, Bullitt Mobile Limited olaraq bildiririk ki, yuxarıda təsvir edilən məhsul
Birlik harmonizasiya qaydalarına cavab verir:

RE GÖSTƏRIŞI (2014/53/EU), ROHS GÖSTƏRIŞI (2011/65/EU)

Aşağıdakı hormonizasiya edilmiş standartlar və/və ya başqa müvafiq standartlar tətbiq edilmişdir:

1. SAĞLAMLIQ VƏ TƏHLÜKƏSIZLIK (MADDƏ 3.L(A) RF GÖSTƏRIŞI)
• EN 62311:2008, EN 62479:2010
• EN 50360:2017, EN 62209-1:2016, 
• EN 50566:2017, EN 62209-2:2010
• EN 50663 :2017, EN50665:2017
• EN 60950-1:2006/A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
• EN50332-1 :2013
• EN50332-2 :2013

2. ELEKTROMAQNIT UYĞUNLUĞU (MADDƏ 3.1 (B) RE GÖSTƏRIŞI)
• 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, EN 55035 :2017

3. RADIO TEZLIK SPEKTRINDƏN ISTIFADƏ (MADDƏ 3.2 RE GÖSTƏRIŞI)
• EN 301 511 V12.5.l
• EN 301 908-1 V11.1.1, EN 301 908-2 V11.1.2, EN 301 908-13 V11.1.2
• EN 300 328 V2.1.1, EN 301 893 V2.1.1
• EN 303 413 VI.LO, EN 300 330 V2.1.1
• Son Qaralama EN 303 345 Vl.1.7

4. RoHS GÖSTƏRIŞI (2011/65/EU)
• EN 50581:2012

Bildirilmuş orqan (Ad: PHOENIX TESTLAB GMBH, ID: 0700) uyğunluq qiymətləndirməsini
RE Göstərişinin III Əlavəsinə əsasən keçirmiş və AB yoxlama sertifikatı vermişdir (İst.N: 18-212196).

İmzaladı: Bullitt Mobile Limited
Yer: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, England RG 1 lAR, Tarix: 19 sentyabr 2018
Ad: Wayne Huang, Funksiya: ODM İdarəetmə rəhbəri, 

İmza:



© 2017 Caterpillar. Bütün hüquqlar qorunur. CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, onların müvafiq loqoları, 
"Caterpillar Yellow," "Power Edge" və burada istifadə edilən korporativ və məhsul eynilikləri Caterpillar ticarət nişanlarıdır 
və onun icazəsi olmadan istifadə edilə bilməz. 

Bullitt Mobile Ltd Caterpillar Inc. şirkətinin lisenziyasıdır.


