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קרא את המדריך ואת אמצעי הזהירות המומלצים בתשומת לב, כדי להבטיח את השימוש התקין במכשיר זה.	 

למרות עמידותו; יש להימנע מלהכות, לזרוק, למחוץ, לנקב או לכופף את המכשיר.	 

אם משתמשים במי מלח, יש לשטוף את המכשיר לאחר מכן כדי למנוע קורוזיה כתוצאה ממלח.	 

אל תנסה לפרק את המכשיר או את האביזרים הנלווים אליו. רק אנשי שירות מוסמכים מורשים לטפל בו או לתקן 	 
אותו.

אין להפעיל את המכשיר בנסיבות בהן השימוש בטלפונים ניידים אסור, או במצב שבו המכשיר עלול להפריע או 	 
להוות סכנה.

אין להשתמש במכשיר בזמן נהיגה.	 

יש לכבות את המכשיר בקרבת מכשור רפואי ולפעול על פי הכללים או התקנות לגבי השימוש בטלפון נייד בבתי 	 
חולים ובמרכזים רפואיים.

יש לכבות את המכשיר או להפעילו במצב טיסה בזמן שהייה במטוס, שכן הוא עשוי להפריע לציוד הבקרה של 	 
כלי התחבורה.

יש לכבות את המכשיר ליד מכשירים אלקטרוניים בעלי רמת דיוק גבוהה, שכן הוא עשוי להשפיע על הביצועים שלהם.	 

אין למקם את המכשיר או את האביזרים הנלווים אליו בתוך גופים בעלי שדה אלקטרו-מגנטי חזק.	 

אין להניח אמצעי אחסון מגנטיים בקרבת המכשיר. הקרינה מהמכשיר עשויה למחוק את המידע המאוחסן בהם.	 

אין להשתמש במכשיר בסביבה עם גז דליק, כגון תחנת דלק, או להניח אותו במקום עם טמפרטורה גבוהה.	 

הרחק את המכשיר ואת האביזרים שלו מילדים קטנים.	 

אין לאפשר לילדים להשתמש במכשיר בלי הדרכה.	 

יש להשתמש רק בסוללות ובמטענים מאושרים כדי למנוע סכנת התפוצצות.	 

יש לשים לב לכל החוקים או התקנות הנוגעים לשימוש במכשירים אלחוטיים. יש לכבד את הפרטיות והזכויות 	 
המשפטיות של אחרים בעת השימוש במכשיר האלחוטי.

עבור מטופלים בעלי שתלים רפואיים )לב, מפרקים וכו'(, יש להרחיק את המכשיר למרחק של 15 ס"מ מהשתל, 	 
ובמהלך שיחת טלפון יש להחזיק את המכשיר בצד הנגדי לשתל.

יש לפעול במדויק על פי ההוראות הרלוונטיות במדריך זה בעת השימוש בכבל ה-USB, אחרת הוא עלול לגרום נזק 	 
למכשיר או למחשב.

 קרא את אמצעי הזהירות לפני השימוש 
בפעם הראשונה
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 הבהרות משפטיות
© Caterpillar 2017. כל הזכויות שמורות. BUILT FOR IT ,CATERPILLAR ,CAT, סמלי הלוגו שלהם, 

"Caterpillar Yellow", עיצוב המוצר של "Power Edge" וכן זהות החברה והמוצר המשמשים בזאת, 
הינם סימנים מסחריים של Caterpillar ואין להשתמש בהם ללא קבלת אישור.

Caterpillar Inc. מחזיקה ברישיון של Bullitt Mobile Ltd

הסימנים המסחריים של .Bullitt Mobile Ltd ושל צדדים שלישיים הינם הרכוש של בעליהם.

אין להעתיק או להעביר חלק כלשהו ממסמך זה בשום צורה או אמצעי ללא אישור בכתב מראש של 
Caterpillar Inc.

המוצר המתואר במדריך זה עשוי לכלול תוכנה המוגנת בזכויות יוצרים וכן גופים שונים המספקים רישיונות. 
הלקוחות לא יבצעו באופן כלשהו העתקה, הפצה, שינוי, דקומפילציה, פירוק, הסרת צופן, הסרה, הינדוס 

לאחור, חכירה, הקצאה, הענקת רישיונות משנה של התוכנה או החומרה האמורות, אלא אם הגבלות כאלה 
אסורות לפי חוק, או שפעולות כאלה מאושרות על ידי בעלי זכויות היוצרים בהתאם לרישיונות.

סימן המילה והסמלים של ®Bluetooth הינם סימנים רשומים בבעלות .Bluetooth SIG, Inc וכל שימוש בסימנים אלו 
על ידי Bullitt Group הינו בהתאם לרישיון. הסימנים המסחריים והשמות המסחריים של כל הצדדים השלישיים 

האחרים שייכים לבעליהם.

.Wi-Fi Alliance® הינו סימן מסחרי רשום של Wi-Fi®

 הודעה
תכונות מסוימות של המוצר והאביזרים הנלווים שלו המתוארים בזאת מסתמכות על התוכנה המותקנת, על 

הקיבולות ועל הגדרות הרשת המקומית, וייתכן שלא ניתן יהיה להפעילן או שהן תהיינה מוגבלות על ידי מפעילי 
הרשת המקומית, או על ידי ספקי שירות הרשת. לכן, ייתכן שהתיאורים במדריך זה לא יהיו תואמים בדיוק 

למוצר שנרכש או לאביזרים שלו.

היצרן שומר לעצמו את הזכות לבצע שינויים או תיקונים במידע או במפרטים הכלולים במדריך זה ללא הודעה 
מוקדמת או התחייבות.

היצרן אינו אחראי לחוקיות ולאיכות של אף אחד מהמוצרים שאתה מעלה או מוריד באמצעות מכשיר זה כולל 
טקסט, תמונות, מוזיקה, סרטים ותוכנות שאינן מותקנות מראש הכוללות הגנה על זכויות יוצרים. כל התוצאות 

הנובעות מהתקנה של המוצרים הקודמים או משימוש בהם על מכשיר זה הינן באחריותך.

 ללא אחריות
תוכן מדריך זה מסופק "כמות שהוא". למעט הנדרש על פי חוק, אין אחריות מכל סוג שהוא, במפורש או 

במשתמע, לרבות, אך לא רק, אחריות משתמעת לסחירות והתאמה למטרה מסוימת, ביחס לדיוק, 
לאמינות או לתוכן של מדריך זה.

עד למידה המרבית המותרת על פי חוק, בשום מקרה לא יהיה היצרן אחראי לכל נזק מיוחד, מקרי, עקיף או 
תוצאתי; או לאובדן רווחים, עסקים, הכנסות, נתונים, מוניטין או חיסכון צפוי.

 תקנות יצוא וייבוא
הלקוחות יעמדו בכל החוקים והתקנות של הייצוא או הייבוא. על הלקוחות לקבל את כל האישורים והרישיונות 

הממשלתיים הדרושים כדי לייצא, לייצא מחדש או לייבא את המוצר הנזכר במדריך זה, לרבות התוכנה 
והנתונים הטכניים.
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CAT® S41 ברוכים הבאים לסמארטפון 
סמארטפון עמיד בעל סוללה חזקה שאפילו יכולה לטעון מכשירים ואביזרים אחרים בעזרת התכונה לשיתוף סוללה 

)Battery Share(. נועד להתמודד עם מצבים קיצוניים שעלולים לקרות לכל אחד בעבודה או בשעות הפנאי. אתה יכול 
להפיל אותו, להטביע אותו או לשכוח להטעין אותו - ה-Cat® S41 לא יאכזב אותך.

הסמארטפון שלך הוא לא רק בעל תקן העמידות למים ולאבק הגבוה ביותר בתעשייה, MIL SPEC 810G ו-IP68, אלא 
מתהדר גם ביכולות שהן מעבר לבדיקות אלה. עמידות בנפילה על בטון מגובה מרשים של 1.8 מ', קשוח מספיק כדי 

להתמודד עם זעזועים תרמיים ורסס מי מלח, עמיד למים למשך 60 דקות בעומק של עד 2 מ' ופועל מתחת למים עם 
יכולת לצלם תמונות וסרטוני וידאו בזמן שהוא שקוע מתחת למים. ה-Cat S41 יישאר מחובר, לא משנה מה החיים 

מפילים עליו.

ה-Cat S41 הוא סמארטפון פרקטי, עם תכונות שימושיות באמת, שמאפשר לך לנצל את זמנך במלואו. סוללה בעלת 
קיבולת גבוהה ואחסון ניתן להרחבה עד ל-2TB מבטיחים כי הביצועים של גלישה באינטרנט, שליחת וקבלת הודעות, 

מוזיקה ועוד, לא ייפגעו. מסך ה-Full HD בגודל 5  אינץ' הוא גדול, בהיר ועמיד בפני שריטות, מאפשר קריאה באור שמש 
ישיר ואף ניתן להפעילו כשהוא רטוב או עם כפפות.  בנוסף, יש לו עיצוב שמאפשר אחיזה קלה וכולל מקש מרובה 

פעולות ניתן לתכנות - יעיל לשימוש לפעולת 'לחץ כדי לדבר' )Push to Talk-PTT( או כדי להפעיל בקלות את הפנס או 
את המצלמה.

 אישורי עמידות
הפלה של המכשיר: 

עשה: השתמש במכשיר עד לגובה של 1.8 מטר - הוא עמיד לנפילה בטווח הגובה הזה. 	 
אל תעשה: זרוק את המכשיר בכוח מעל גובה 1.8 מטר. המכשיר עמיד, אבל לא חסין לחלוטין. 	 

עמידות למים: 

עשה: השתמש במכשיר בתנאי לחות ורטיבות - מסך רב-מגע בגודל 5 אינץ' עובד עם אצבעות רטובות. ודא כי כל 	 
הרכיבים והמכסים סגורים היטב לפני השימוש במכשיר במים. המכשיר יכול להחזיק מעמד בעומק של שני מטרים, 

למשך שעה אחת. 
אל תעשה: שכח לסגור את הרכיבים והמכסים של המכשיר לפני השימוש במים, או נסה להשתמש במכשיר בעומק 	 

העולה על שני מטרים. 

עמידות לחדירת אבק ועמידות בפני שריטות: 

עשה: השתמש במכשיר בסביבות מלוכלכות ומלאות אבק. ה-Cat S41 מאושר על ידי IP68, מדד התעשייה של תקן 	 
לעמידות, המסך שלו עשוי מ- Corning® Gorilla® Glass 5   עמידה לשריטות.

טמפרטורות קיצוניות:

עשה: השתמש במכשיר בטווח טמפרטורה של 20º C- עד 55º C+. הוא יכול להתמודד גם עם שינויי טמפרטורה 	 
קיצוניים: מעבר בין קור וחום, או להיפך מהר מאוד.

אל תעשה: השתמש במכשיר מעבר לטווח הטמפרטורה של 20º C- עד 55º C+ - המכשיר לא בנוי למקפיא או לתנור.	 
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 מה בקופסה
מכשיר	 
מדריך התחלה מהירה	 
כבל USB ומתאם טעינה	 
 	)Power Share( כבל שיתוף חשמל
מגן מסך מותאם של היצרן, כבר מותקן על המכשיר	 

 פונקציות של המקש 
  מקש הפעלה 

לחץ כדי להפעיל את המכשיר 	 
לחץ לחיצה ממושכת כדי לפתוח את תפריט האפשרויות של הטלפון 	 
לחץ כדי לנעול או לעורר את המסך כאשר המכשיר אינו פעיל	 

 לחצן הבית 
 לחץ בכל שלב כדי להציג את מסך הבית 	 
 	Google Assistant-לחץ לחיצה ממושכת על לחצן הבית כדי להשתמש ב

 לחצן אפליקציות אחרונות 
 לחץ בכל שלב כדי לפתוח את האפליקציות שהיו בשימוש לאחרונה	 

 לחצן חזרה 
לחץ כדי לחזור למסך הקודם 	 
לחץ כדי לסגור את המקלדת שעל המסך	 

 מקש להגברה/הפחתה של עוצמת הקול 
עוצמת קול – לחץ על מקש הגברת עוצמת הקול כדי להגביר את העוצמה, או על מקש הפחתת עוצמת הקול כדי 	 

להחליש את עוצמת הקול של שיחה, צלצול, מדיה או שעון מעורר 
צילום מסך – לחץ על מקש ההפעלה ועל מקש עוצמת הקול בו-זמנית 	 
באפליקציית המצלמה, לחץ על מקש הגברה/הפחתה של עוצמת הקול כדי לצלם תמונות	 

 שקע לאזניות. 1
2 .8MP מצלמה קדמית 
  אפרכסת. 3
  מיקרופונים. 4
 לחצן אפליקציות אחרונות. 5
 רמקול. 6
 לחצן הבית. 7
 לחצן חזרה. 8
 מקש ניתן לתכנות. 9

10 .SIM חריץ  כרטיס 
11 .MICROSD חריץ כרטיס 
12 .13MP מצלמה אחורית 
 מבזק )פלאש). 13
14 .USB יציאת 
 מקש להגברה/הפחתה . 15

של עוצמת הקול
   מקש הפעלה. 16

מגן מסך מותאם של היצרן, כבר מותקן על המכשיר

1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
8 .
9 .

10
11
12
13
14
15

16

1 2 3 4

11

10

9

8 7 65

15

16

12 13

14
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 תחילת העבודה

NANO SIM התקנת כרטיס 
 הנח את המכשיר על משטח שטוח כאשר המסך פונה כלפי מטה. לאחר מכן פתח את הפתח הצדדי. . 1
2 . .SIM-השתמש בקצה האצבע כדי למשוך החוצה את מגש ה 
 הנח את כרטיס ה-Nano SIM כפי שמצוין במדריך המגש כאשר הפינים המוזהבים פונים כלפי מעלה. . 3
4 ..SIM-בחזרה לחריץ כרטיס ה SIM-הכנס את מגש ה 

 הערה:
 	.SIM-מאובטח בתוך מגש ה SIM-ודא שכרטיס ה
דחוף את מגש ה-SIM עד שייכנס באופן מלא לחריץ.	 
כדי להסיר את כרטיס ה-Nano SIM, השתמש בקצה האצבע כדי למשוך את המגש החוצה. לאחר מכן תוכל להוציא 	 

.Nano SIM-את כרטיס ה

 התקנת כרטיס זיכרון
 הנח את המכשיר על משטח שטוח כאשר המסך פונה כלפי מטה. לאחר מכן פתח את הפתח הצדדי.. 1
 הכנס כרטיס microSD לחריץ כרטיס הזיכרון כאשר הפינים המוזהבים פונים כלפי מעלה. . 2

הערה:
דחוף את כרטיס הזיכרון עד שתשמע צליל נעילה.	 
כדי להסיר את כרטיס ה-microSD, לחץ על קצה כרטיס הזיכרון ושחרר אותו.	 
אל תפעיל כוח על כרטיס ה-microSD, כדי לא לגרום נזק לכרטיס הזיכרון או לחריץ הכרטיס.	 

 טעינת הסוללה
טען את הסוללה לפני השימוש במכשיר בפעם הראשונה.

 חבר את כבל ה-USB אל מתאם הטעינה.. 1

הערה:
השתמש רק במטענים ובכבלים בעלי אישור Cat.  ציוד שאינו מאושר עלול לגרום לנזק למכשיר או להתפוצצות 	 

הסוללות.

2 ..USB-ליציאת ה USB-ולאחר מכן חבר את כבל ה USB פתח את מכסה יציאת

 לחריץ כרטיס הזיכרון כאשר הפינים המוזהבים פונים כלפי מעלה. לחריץ כרטיס הזיכרון כאשר הפינים המוזהבים פונים כלפי מעלה. לחריץ כרטיס הזיכרון כאשר הפינים המוזהבים פונים כלפי מעלה. לחריץ כרטיס הזיכרון כאשר הפינים המוזהבים פונים כלפי מעלה. לחריץ כרטיס הזיכרון כאשר הפינים המוזהבים פונים כלפי מעלה.
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הערה:
היזהר שלא להפעיל כוח מוגזם בעת חיבור כבל ה-USB ושים לב לכיוון הנכון של התקע.	 
ניסיון להכניס את המחבר בצורה לא נכונה עלול לגרום נזק שאינו מכוסה על ידי האחריות.	 

 חבר את המטען לשקע חשמל מתאים.. 3
 כאשר אור ירוק מופיע על נורית החיווי, המכשיר שלך טעון במלואו. ראשית, נתק את כבל ה-USB מהמכשיר, . 4

ולאחר מכן נתק את המטען מהשקע. 

 שיתוף סוללה
ה-Cat S41 כולל סוללה גדולה מאוד בגודל 5000mAh, גדולה מספיק כדי לספק זמן המתנה למשך 44 יום בדור 3, 

או עד 38 שעות שיחה בדור 3. הסוללה יכולה גם לטעון מכשירים ואביזרים אחרים בעזרת התכונה 'שיתוף סוללה' 
.)Battery Share(

באמצעות כבל ה-USB המצורף לשיתוף סוללה, המכשיר יכול להפוך למאגר כוח. ניתן לטעון מכשיר נוסף ולבחור את 
רמת הסוללה שברצונך לשמור לעצמך באמצעות פקד המחוון הנוח לשימוש, מתוך האפליקציה.

הערה:
אם תחבר את כבל שיתוף הסוללה, או שתפתח את היישום שיתוף סוללה כשבמכשיר יש פחות מ-20% סוללה, 	 

תוצג הודעה שאומרת 'רמת הסוללה נמוכה מכדי להשתמש בפקדי שיתוף סוללה'. בחר באישור, כדי לטעון את 
המכשיר מבלי להגדיר מגבלה לשיתוף.

כאשר המכשיר שאותו אתה טוען ייטען במלואו, או כאשר הסוללה תגיע לרמה המינימלית שהגדרת מראש, הטעינה 
פשוט תופסק, כך שתוכל להמשיך בפעילות ללא צורך בפיקוח.

 מידע חשוב לגבי השימוש העתידי בסוללה
אם הסוללה מרוקנת לחלוטין, ייתכן שהמכשיר לא יופעל מיד לאחר תחילת הטעינה. לפני שתנסה להפעיל אותו, 

יש לאפשר לסוללה להיטען מספר דקות. ייתכן שאנימציית הטעינה שעל המסך לא תוצג במהלך פרק זמן זה.

 .LED-כאשר רמת הטעינה של הסוללה נמוכה, המכשיר משמיע התראה ומציג הודעה, ונורה אדומה נדלקת במחוון ה
כאשר הסוללה כמעט מרוקנת, המכשיר יכבה אוטומטית.

הערה: הזמן הנדרש כדי לטעון את הסוללה תלוי בטמפרטורת הסביבה ובגיל הסוללה.

 הפעלה/כיבוי של המכשיר
 הפעלה

1 .. לחץ על מקש ההפעלה 

בעת הפעלת המכשיר בפעם הראשונה, יוצג מסך הפתיחה. ראשית, בחר את השפה המועדפת ולאחר מכן הקש על 
'תחילת העבודה' כדי להמשיך בתהליך ההגדרה.
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הערה:
נדרש חיבור Wi-Fi או Data. ניתן לדלג על תהליך ההגדרה ולהשלים אותו בזמן אחר. עם זאת, נדרש חשבון גוגל 	 

כדי להשתמש בחלק מהשירותים של גוגל במכשיר אנדרואיד זה.

 כיבוי

לחץ לחיצה ממושכת על מקש ההפעלה כדי לפתוח את תפריט האפשרויות של הטלפון.. 1
הקש על כיבוי.. 2

 מסך מגע
 פעולות מסך מגע

הקשה: השתמש בקצה האצבע שלך כדי לבחור פריט, לאשר בחירה או כדי להפעיל יישום המופיע על מסך.	 

הקש הקשה ממושכת: הקש על פריט עם קצה האצבע שלך והמשך ללחוץ עד שהמסך מגיב. לדוגמה, כדי לפתוח 	 
את תפריט האפשרויות עבור המסך הפעיל, הקש הקשה ממושכת על המסך עד שיופיע התפריט.

החלקה: העבר את האצבע על פני המסך אנכית או אופקית. לדוגמה, החלק שמאלה או ימינה כדי לעבור בין 	 
התמונות.

גרירה: אם ברצונך להעביר פריט, הקש עליו הקשה ממושכת עם קצה האצבע. עכשיו, גרור את הפריט לכל חלק במסך.	 

 מסך הבית
מסך הבית הוא נקודת ההתחלה לגישה לתכונות המכשיר. הוא מציג את סמלי היישומים, ווידג'טים, קיצורי דרך ועוד. 

ניתן להתאים אותו אישית עם טפטים שונים והצגה של הפריטים המועדפים עליך.

סמל המפעיל הוא  . הקש עליו כדי להציג ולהפעיל את היישומים )apps( המותקנים.. 1

הערה:
לחיצה ארוכה על שטח ריק במסך הבית תפעיל את קיצור הדרך לטפטים, לווידג'טים ולהגדרות.	 

 נעילה ושחרור המסך
 נעילת המסך

אם המכשיר מופעל, לחץ על מקש ההפעלה כדי לנעול את המסך. תוכל עדיין לקבל הודעות ושיחות, גם אם המסך נעול.. 1
אם המכשיר נשאר ללא פעולה למשך פרק זמן מסוים, המסך יינעל באופן אוטומטי. ניתן להתאים את משך הזמן . 2

הזה בהגדרות.

 שחרור נעילת המסך

לחץ על המקש הפעלה כדי לעורר את המסך. לאחר מכן, גרור את סמל המנעול  כלפי מעלה כדי לבטל את . 1
נעילת המסך. ייתכן שתצטרך להזין את הדפוס או את הקוד האישי )PIN( במידה שהוגדרו מראש.

כדי להפעיל את יישום המצלמה ישירות ממסך נעול, גרור את סמל המצלמה  כלפי מעלה.. 2

הערה:
ניתן לעורר את המסך על-ידי הקשה פעמיים על הלחצן בית. לקבלת פרטים, ניתן לעיין בסעיף "שימוש בפונקציה 	 

התעוררות באמצעות הקשה פעמיים" בעמוד 26.
אם הגדרת מסך נעילה, תופיע הודעה לפתיחת המסך. לקבלת פרטים, ניתן לעיין בסעיף "הגנה על הטלפון הנייד 	 

באמצעות נעילת מסך" בעמוד 27.
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 מסך
 פריסת תצוגה

 מידע על הודעות ומצב 

סרגל המצב מופיע בחלק העליון של כל מסך. הוא מציג סמלי הודעות, כגון שיחה שלא נענתה או הודעות 
שהתקבלו )בצד שמאל( וסמלי מצב של הטלפון, כגון מצב הסוללה )בצד ימין(, בנוסף לשעה המדויקת.

סמלי מצב

סמלי הודעות

סמל מצב שורת התראות

4G  4 אין אותמחובר לרשת סלולרית מדור
LTE  LTE מצב רטטמחובר לרשת סלולרית
3G  3 המיקום נמצאמחובר לרשת סלולרית מדור
G  GPRS מחוון סוללה, הסוללה מלאהמחובר לרשת סלולרית
E  EDGE הסוללה נטענתמחובר לרשת סלולרית
H  HSDPA מופעלמחובר לרשת סלולרית FM רדיו

H+  HSPA+ מצב טיסהמחובר לרשת סלולרית
R  נדידהWi-Fi מחובר לרשת

מחובר להתקן Bluetoothעוצמת אות הרשת הסלולרית

שיחה שלא נענתההודעת דוא"ל חדשה
הרמקול מופעלהודעת טקסט חדשה

המיקרופון של הטלפון מושתקאירוע קרוב
מוריד נתוניםשעון מעורר מוגדר

האוזניות מחוברותמסנכרן נתונים
צילום מסך בוצעבעיה בהתחברות או בסינכרון
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 וילון התראות
המכשיר יציג הודעה בעת קבלת הודעות חדשות, שיחה שלא נענתה, אם יש אירוע קרוב ועוד. יש לפתוח את וילון 

ההתראות כדי לראות אותן.

 פתיחת וילון ההתראות

כאשר מופיע סמל הודעה חדש בסרגל ההודעות, הקש על סרגל ההודעות, ולאחר מכן גרור אותו למטה כדי לפתוח . 1
את וילון ההתראות.

הקש על הודעה כדי לפתוח אותה.. 2
אם אתה רוצה לסגור הודעה )ללא צפייה(, פשוט הקש הקשה ממושכת על ההודעה, וגרור אותה לצד . 3

שמאל/ימין של המסך.

 סגירת וילון ההתראות

כדי לסגור את וילון ההתראות, החלק את החלק התחתון של הלוח כלפי מעלה.. 1

 סמלים של קיצורי דרך
 הוספת פריט חדש למסך הבית

במסך הבית, הקש על    כדי להציג את כל היישומים.. 1
גרור את סמל היישום למסך בית ספציפי.. 2

 הזזת פריט במסך הבית

הקש הקשה ממושכת על סמל היישום במסך הבית עד שהסמל גדל.. 1
בלי להרים את האצבע, גרור את הסמל למיקום הרצוי במסך, ואז שחרר אותו.. 2

הערה:
צריך להיות מספיק מקום פנוי שיתאים לסמל בלוח הנוכחי של מסך הבית.	 

 הסרת פריט ממסך הבית

הקש הקשה ממושכת על סמל היישום במסך הבית עד שהסמל גדל.. 1
בלי להרים את האצבע, גרור את הפריט להסרה ואז שחרר אותו.. 2
בנוסף, ניתן להסיר יישומים על-ידי ביצוע שלבים 1 ו-2, ואז לגרור את היישום אל הסמל 'הסרת התקנה' בחלק . 3

העליון של המסך.

 וידג'טים
וידג'ט מאפשר להציג תצוגה מקדימה של יישום או להשתמש בו. ניתן למקם וידג'טים במסך הבית כסמלים או כחלונות 

תצוגה מקדימה. ישנם מספר ווידג'טים המותקנים כברירת מחדל במכשיר, ובאפשרותך להוריד וידג'טים נוספים 
.Google Play-מ

 הוספת וידג'ט

הקש הקשה ממושכת על מסך הבית.. 1
הקש על 'וידג'טים' כדי להציג וידג'טים זמינים.. 2
גרור את הווידג'ט הרצוי אל מסך הבית.. 3

 הסרת וידג'ט

הקש הקשה ממושכת על סמל הווידג'ט במסך הבית עד שהסמל גדל.. 1
בלי להרים את האצבע, גרור את הפריט להסרה ואז שחרר אותו.. 2
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 תיקיות
 יצירת תיקיה

גרור את סמל היישום או את קיצור הדרך ושחרר אותו על גבי יישומים אחרים.

 שינוי שם של תיקיה

הקש על תיקיה כדי לפתוח אותה.. 3
הזן שם עבור התיקיה החדשה בשורת הכותרת.. 4
לאחר מכן לחץ על הלחצן 'חזרה'.. 5

 טפטים
 שינוי הטפט

הקש הקשה ממושכת על מסך הבית.. 1
הקש על 'טפטים'.. 2
גלול לאורך האפשרויות הזמינות.. 3
הקש על התמונה האהובה עליך, ולאחר מכן לחץ על 'הגדר טפט'.. 4
עכשיו תוכל לבחור אם להגדיר אותו כטפט מסך הנעילה, טפט של מסך הבית או שניהם.. 5

 העברת מדיה אל המכשיר וממנו
.Media Device MTP העבר את המוזיקה והתמונות האהובות עליך, בין המכשיר למחשב במצב

1 ..USB-ראשית, חבר את המכשיר למחשב באמצעות כבל ה
לאחר מכן פתח את וילון ההתראות והקש על אפשרויות חיבור USB. הקש על העברת קבצים כדי להפעיל את . 2

.MTP מצב
המכשיר צריך להיות מוצג כמכשיר נשלף המציג את האחסון הפנימי של הטלפון. אם הוכנס כרטיס זיכרון, גם . 3

כרטיס ה-microSD יהיה גלוי. העתק את הקבצים הרצויים אל המכשיר.

הערה: 
 	/http://www.android.com/filetransfer :יש להוריד את מנהלי ההתקנים מהכתובת ,MAC אם אתה משתמש במחשב

 שימוש במצב טיסה
מיקומים מסוימים עשויים לדרוש ממך לכבות את חיבורי הנתונים. במקום לכבות את המכשיר, תוכל להגדיר אותו למצב טיסה.

לחץ לחיצה ממושכת על מקש ההפעלה.. 1
הקש על 'מצב טיסה'.. 2
3 .. או, בתפריט ההגדרות תוכל לבחור בתפריט 'עוד' ולהחליק את מתג מצב הטיסה ימינה 

הערה:
ניתן גם לגשת אל מצב טיסה ממסך הבית על-ידי גרירת וילון ההתראות כלפי מטה.	 
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 מכשיר
ישנן מספר דרכים לבצע שיחת טלפון.

ניתן לחייג מספר באמצעות מקלדת המספרים. 1
לחלופין, ניתן לבחור מספר מרשימת אנשי הקשר, מדף אינטרנט או מתוך מסמך המכיל מספר טלפון.. 2

הערה:
בזמן שאתה מדבר בשיחת טלפון, שיחות טלפון נכנסות יכולות להיענות או להישלח לדואר הקולי. באפשרותך גם 	 

להגדיר שיחות ועידה עם מספר משתתפים.

 ביצוע שיחת טלפון
 ביצוע שיחת טלפון באמצעות מקלדת המספרים

. לאחר מכן הקש על    כדי להציג את מקלדת המספרים.. 1 ממסך הבית, הקש על 
חייג מספר טלפון על-ידי הקשה על מקשי המספרים.. 2

 SmartDial כאשר אתה מקליד מספר במקלדת המספרים, הפונקציה .SmartDial טיפ: המכשיר תומך בפונקציה
מחפשת אוטומטית ברשימת אנשי הקשר שלך ורושמת תחזיות אפשריות של אנשי קשר שמספרם תואם 

למספר. באפשרותך לסגור את מקלדת המספרים כדי להציג התאמות אפשריות נוספות.

3 .. לאחר הזנת המספר, או בחירה באיש הקשר, הקש על 

 ביצוע שיחת טלפון מרשימת אנשי הקשר

כדי להציג את רשימת אנשי הקשר. במקלדת המספרים, הקש על . 1 ממסך הבית, הקש על  < 'אנשי קשר' 
הכרטיסייה  כדי להציג את רשימת אנשי הקשר.

בחר איש קשר מהרשימה.. 2
הקש על מספר הטלפון כדי להתקשר לאיש הקשר.. 3

 ביצוע שיחת טלפון מתוך יומן השיחות

. יומן השיחות מציג את השיחות האחרונות שבוצעו ושהתקבלו.. 1 הקש על הכרטיסייה  < טלפון  < 
בחר איש קשר מתוך הרשימה והקש על  כדי לבצע שיחה.. 2

 וידג'טים
וידג'ט מאפשר להציג יישום בתצוגה מקדימה או להשתמש בו. ניתן למקם וידג'טים במסך הבית כסמלים או כחלונות 

תצוגה מקדימה. ישנם מספר ווידג'טים המותקנים כברירת מחדל במכשיר, ובאפשרותך להוריד וידג'טים נוספים 
.Google Play-מ

 הוספת וידג'ט

הקש הקשה ממושכת על מסך הבית.. 1
הקש על וידג'טים כדי להציג וידג'טים זמינים.. 2
גרור את הווידג'ט הרצוי אל מסך הבית.. 3

 מענה לשיחת טלפון ודחיית שיחה

בעת קבלה של שיחת טלפון, מסך השיחות הנכנסות יציג את זהות המתקשר.
כדי לענות לשיחה, הקש על  וגרור אותו ימינה . 1
כדי לדחות את השיחה, הקש על  וגרור אותו שמאלה . 2
. לאחר . 3 כדי לדחות את השיחה, ובמקום מענה לשלוח הודעה ישירות למתקשר, הקש על  וגרור אותו כלפי מעלה 

מכן בחר באחת מהאפשרויות הזמינות של תבניות ההודעות, או הקש על 'כתוב בעצמך' כדי לכתוב הודעה אישית.
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הערה:
, הוא ייעלם מהמסך.	  כאשר אתה מקיש על 

 סיום שיחת טלפון

במהלך שיחת טלפון, הקש על   כדי לנתק.

 פעולות אחרות במהלך שיחת טלפון

 ביצוע שיחת ועידה

בתכונה 'שיחות ועידה', ניתן להגדיר שיחה מרובת משתתפים.

הערה:
פנה למפעיל הרשת שלך כדי לברר אם המנוי של המכשיר תומך בשיחות ועידה, וכמה משתתפים ניתן 	 

להוסיף אליה.

כדי ליזום שיחת ועידה, חייג את המספר של המשתתף הראשון והקש על  כדי לבצע את השיחה.. 1
במהלך השיחה עם המשתתף הראשון, הקש על  < 'הוסף שיחה' והזן את מספר הטלפון של המשתתף הבא.. 2
הקש על  , או בחר איש קשר מתוך יומן השיחות או מרשימת אנשי הקשר. השיחה הראשונה תעבור באופן . 3

אוטומטי למצב המתנה.
ברגע שהשיחה הנוספת התחברה, הקש על  <. מיזוג שיחות.. 4
כדי להוסיף אנשים נוספים, הקש על  וחזור על שלבים 2 עד 4.. 5
6 .. כדי לסיים את שיחת הוועידה ולנתק את כולם, הקש על  

הערה:
זכור לפנות אל מפעיל הרשת שלך כדי לברר אם המנוי שלך תומך בשיחות ועידה, וכמה משתתפים אתה 	 

יכול להוסיף.

 מעבר בין שיחות טלפון

אם אתה מקבל שיחה נכנסת במהלך שיחת הטלפון הנוכחית, ניתן לעבור בין שתי השיחות.

כאשר שתי השיחות פעילות, הקש על שם איש הקשר או מספר הטלפון בפינה השמאלית התחתונה של המסך.. 1
השיחה הנוכחית שלך תעבור למצב המתנה ותוכל להתחבר לשיחה השנייה.. 2

  אנשי קשר
היישום 'אנשי קשר' מאפשר לך לשמור אנשי קשר ולנהל מידע אודותיהם. 

 פתיחת היישום 'אנשי קשר'

עם הגדרת המכשיר, 'אנשי קשר' יציג הודעה המסבירה כיצד להתחיל להוסיף אנשי קשר.
כדי לפתוח את היישום, בצע אחת מהפעולות הבאות:

 
. לאחר מכן הקש על 'הכל'. 	  הקש על  ואז על 'אנשי קשר' 
הקש על   במסך הבית. לאחר מכן הקש על הכרטיסייה  כדי להציג את רשימת אנשי הקשר.	 

הערה:
אנשי הקשר שלך יוצגו בסדר אלפביתי ברשימת גלילה.	 

 העתקת אנשי קשר

ניתן להעתיק את אנשי הקשר שלך השמורים בחשבון גוגל או להעתיק מכרטיס ה-SIM, מהאחסון הפנימי או מכרטיס הזיכרון.
ברשימת אנשי הקשר, הקש על  < יבוא / יצוא.. 1
בצע אחת מהפעולות הבאות:. 2
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כדי לייבא אנשי קשר השמורים בחשבון גוגל:. 1
בחר את החשבון האישי, והקש על 'הבא'. ציין להיכן לייבא את אנשי הקשר, והקש על 'הבא'. לאחר מכן בחר את 	 

אנשי הקשר הרצויים והקש על אישור.

2 .:SIM-כדי לייבא אנשי קשר מכרטיס ה
הקש על USIM ואז הקש על 'הבא'. ציין להיכן לייבא את אנשי הקשר, והקש על 'הבא'. לאחר מכן בחר את אנשי 	 

הקשר הרצויים והקש על אישור.

כדי לייבא אנשי קשר מכרטיס זיכרון או מאחסון פנימי:. 3
הקש על האחסון הפנימי המשותף או על כרטיס SD. ציין להיכן לייבא את אנשי הקשר, והקש על 'הבא'. אם קיים 	 

.vCard או את כל קובצי vCard אחד, מספר קובצי vCard אחד או יותר, האפשרויות הן לייבא קובץ vCard קובץ

גיבוי אנשי קשר

ניתן להעתיק את אנשי הקשר שלך אל כרטיס ה-SIM, אל האחסון פנימי של המכשיר או אל כרטיס זיכרון.
ברשימת אנשי הקשר, הקש על  < יבוא / יצוא.. 1
כעת, בצע אחת מהפעולות הבאות:. 2

1 .:SIM-כדי לייבא/לייצא אנשי קשר לכרטיס ה
בחר חשבון אישי או הקש על איש קשר בטלפון. הקש על 'הבא' < USIM. לאחר מכן בחר את אנשי הקשר הרצויים 

והקש על אישור.

כדי לייצא אנשי קשר אל כרטיס הזיכרון או אל האחסון הפנימי:. 2
בחר חשבון אישי או הקש על איש קשר בטלפון. הקש על 'אחסון פנימי משותף' או על 'כרטיס SD' <'הבא'. לאחר מכן 

בחר את אנשי הקשר הרצויים והקש על אישור. תופיע הודעת אישור, הקש על אישור כדי לאשר את הבחירה.

הוספת איש קשר חדש

ברשימת אנשי הקשר שלך, הקש על  כדי להוסיף איש קשר חדש.. 1
ציין היכן לאחסן את איש הקשר. עכשיו הזן את השם של איש הקשר ולאחר מכן הוסף מידע מפורט כגון מספר . 2

טלפון או כתובת.
כאשר תסיים, הקש על   כדי לשמור את פרטי איש הקשר.. 3

הוספת איש קשר למועדפים

הקש על איש הקשר שברצונך להוסיף למועדפים.. 1
. הוא התווסף למועדפים.. 2 הקש על הסמל  ליד השם של איש הקשר שבחרת והסמל יהפוך לבן )מוצק( 

חיפוש אחר איש קשר

ברשימת אנשי הקשר שלך, הקש על  כדי לחפש איש קשר.. 1
הקלד את השם של איש הקשר, ואנשי קשר עם שמות תואמים יופיעו מתחת לתיבת החיפוש. . 2

עריכת איש קשר

תמיד ניתן לשנות את המידע ששמרת עבור איש קשר. 

ברשימת אנשי הקשר שלך, הקש על איש הקשר שברצונך לערוך.. 1
הקש על   .. 2
. כדי לבטל את השינויים שביצעת, לחץ על הלחצן 'חזרה'.. 3 בצע שינויים בפרטי איש הקשר, ולאחר מכן הקש על 

תקשורת עם אנשי הקשר שלך

ניתן ליצור קשר עם איש קשר באמצעות שיחת טלפון, טקסט )SMS( או הודעת מולטימדיה )MMS( מהכרטיסייה 'אנשי 
קשר' או מכרטיסיית 'מועדפים'. 

ברשימת אנשי הקשר שלך, הקש על איש קשר כדי לתקשר עימו.. 1
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באפשרותך:. 2

להקיש על מספר הטלפון כדי לבצע שיחה.	 
לחלופין, להקיש על  כדי לשלוח הודעה.	 

 מחיקת איש קשר

ברשימת אנשי הקשר שלך, הקש על איש הקשר שברצונך למחוק.. 1
הקש על  < מחק.. 2
הקש על 'מחק' שוב כדי לאשר.. 3

 שימוש במקלדת שעל המסך

 הצגת המקלדת

יישומים מסוימים פותחים את המקלדת באופן אוטומטי. באחרים, הקש על שדה טקסט כדי לפתוח את 
המקלדת. הקש על הלחצן 'חזרה' כדי להסתיר את המקלדת.

 שימוש במקלדת במצב LANDSCAPE )לרוחב המסך)

אם אתה מתקשה להשתמש במקלדת לאורך המסך, פשוט סובב את המכשיר לצד. המסך יציג עכשיו את 
המקלדת לרוחב, ויספק פריסת מקלדת רחבה יותר.

 התאמה אישית של הגדרות המקלדת

הקש על  < הגדרות  < שפה וקלט. 1
באפשרותך:. 2

להקיש על המקלדת הווירטואלית כדי להגדיר את הגדרות המקלדת.	 
לחלופין, להקיש על המקלדת הפיזית כדי להשאיר את המקלדת הווירטואלית על המסך. מצב זה יציג גם קיצורי 	 

דרך זמינים למקלדת.

 רישום

רשום את טלפון Cat החדש שלך כחלק מקהילת הטלפונים של Cat, כדי לקבל את עדכוני חדשות, עדכונים 
והצעות. הקש על האפליקציה 'רישום' ובצע את ההוראות שעל המסך

WI-FI® 
כדי להשתמש ב-Wi-Fi במכשיר נדרשת גישה לנקודות גישה אלחוטיות )נקודות חמות(.

 הפעלת WI-FI והתחברות לרשת אלחוטית

1 .. הקש על   < הגדרות 
. בחר רשת Wi-Fi להתחברות.. 2 ב'אלחוטי ורשתות', הקש על Wi-Fi והסט את המתג ימינה 
אם תבחר ברשת פתוחה, המכשיר יתחבר באופן אוטומטי. אך אם תנסה להתחבר בפעם הראשונה לרשת . 3

מאובטחת, עליך להזין את הסיסמה, ולאחר מכן להקיש על 'התחבר'.

הערה:
לא תצטרך להזין מחדש את הסיסמה עבור רשת מאובטחת אם התחברת אליה בעבר, אלא אם המכשיר אופס 	 

להגדרות ברירת המחדל שלו, או אם הסיסמה של ה-Wi-Fi שונתה.
מכשולים החוסמים את אות ה-Wi-Fi יקטינו את עוצמתו.	 

טיפ: במסך הגדרות Wi-Fi, הקש על 'הוסף רשת' כדי להוסיף רשת Wi-Fi חדשה.
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MMS-ו SMS 
 פתיחת היישום 'העברת הודעות'

כדי לפתוח את היישום, בצע אחת מהפעולות הבאות:
 

הקש על  במסך הבית.  	
הקש על  < העברת הודעות   	

 יצירה ושליחה של הודעת טקסט

ניתן ליצור הודעת טקסט חדשה, או לפתוח שרשור של הודעה קיימת.
הקש על  כדי ליצור הודעת טקסט או מולטימדיה חדשה.. 1
הזן מספר טלפון או שם של איש קשר בשדה   'הקלד שם או מספר'. בעת ההקלדה, הפונקציה SmartDial תנסה . 2

להתאים אותו לאנשי הקשר של המכשיר. ניתן להקיש על הנמען המוצע או להמשיך להקליד. אם ברצונך לפתוח 
שרשור של הודעה קיימת, פשוט הקש עליה.

הקש על תיבת הטקסט כדי לכתוב הודעה. אם תלחץ על הלחצן 'חזרה' בזמן כתיבת הודעה, היא תישמר כטיוטה . 3
ברשימת ההודעות. הקש על ההודעה כדי לחדשה.

4 .. כאשר ההודעה מוכנה לשליחה, הקש על 

הערה:
עם ההצגה והשליחה של הודעות נוספות, נוצר שרשור של ההודעה.	 

 יצירה ושליחה של הודעת מולטימדיה

1 .. במסך העברת ההודעות, הקש על  
הזן מספר טלפון או שם איש קשר בשדה 'הקלד שם או מספר' או הקש על  כדי להוסיף מספר טלפון מתוך . 2

רשימת אנשי הקשר.
הקש על תיבת הטקסט כדי לכתוב הודעה.. 3
הקש על   < 'הוסף נושא' כדי להוסיף נושא להודעה.. 4
לאחר שהזנת את הנושא, המכשיר יעבור למצב הודעת מולטימדיה.. 5
הקש על  ובחר את סוג קובץ המדיה שברצונך לצרף להודעה.. 6
7 .. לאחר שתסיים, הקש על 

 פתיחת הודעה והשבה להודעה

ברשימת ההודעות, הקש על הודעת טקסט או על שרשור הודעת מולטימדיה לפתיחה.. 1
הקש על תיבת הטקסט כדי לכתוב הודעה.. 2
3 .. לאחר שתסיים, הקש על 

 התאמה אישית של הגדרות ההודעה

ברשימת ההודעות, הקש על  < הגדרות כדי להתאים אישית את הגדרות ההודעה. בחר:
 	.SMS-מופעל: ציין את יישום ברירת המחדל של ה SMS
הודעת טקסט )SMS(: קבע את הגדרות הודעת הטקסט.	 
בקש דוח מסירה: סמן את תיבת הסימון כדי לבקש דוח מסירה עבור כל הודעה שתשלח.	 
 	.SIM-הודעות השמורות בכרטיס ה :SIM ניהול הודעות בכרטיס
ערוך טקסט מהיר: ערוך את תבנית ההודעה.	 
 	.SMS-ציין את מספר הטלפון של מרכז שירות ה :SMS מרכז שירות
מיקום אחסון ה-SMS. ציין היכן לאחסן את הודעת הטקסט.	 

 הודעות מולטימדיה )MMS): קבע את הגדרות הודעת המולטימדיה.

העברת הודעות קבוצתיות: סמן את תיבת הסימון כדי להשתמש ב-MMS כדי לשלוח הודעה אחת למספר נמענים.	 
בקש דוח מסירה: סמן את תיבת הסימון כדי לבקש דוח מסירה עבור ההודעה שתשלח.	 
בקש דוח קריאה: סמן את תיבת הסימון כדי לבקש דוח קריאה עבור כל הודעה שתשלח.	 
 	.MMS-שלח דוחות קריאה: סמן את תיבת הסימון כדי לשלוח דוח קריאה אם זו מבוקשת על-ידי שולח ה
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אחזור אוטומטי: סמן את תיבת הסימון כדי לאחזר הודעות באופן אוטומטי.	 
אחזור אוטומטי במצב נדידת נתונים: סמן את תיבת הסימון כדי לאחזר הודעות באופן אוטומטי בעת נדידה.	 
מגבלת גודל: הגדר את מגבלת הגודל המרבית של MMS לכל שיחה.	 

 התראות: קבע את הגדרות ההודעות.

התראות של הודעות: סמן את תיבת הסימון כדי להציג התראה בקבלת הודעה חדשה בסרגל המצב.	 
 	.MMS-או ה SMS-השתק: חסום זמנית את ה
שמע: הגדר רינגטון עבור הודעות חדשות.	 
רטט: סמן את תיבת הסימון כדי להפעיל רטט של המכשיר בעת קבלת הודעות חדשות.	 
הודעות קופצות: סמן את תיבת הסימון כדי להציג התראות דחיפה קופצות.	 

 כללי: קבע את ההגדרות הכלליות להודעות

גודל הגופן של ההודעה: ציין את גודל הגופן של ההודעה.	 
מחק הודעות ישנות: סמן את תיבת הסימון כדי למחוק הודעות ישנות כאשר הגעת למגבלה.	 
מגבלת הודעת טקסט: הגדר את המגבלה המרבית של הודעת טקסט לכל שיחה.	 
מגבלת הודעת מולטימדיה: הגדר את המגבלה המרבית של MMS לכל שיחה.	 
שידור סלולרי: הגדר את המגבלה המרבית של MMS לכל שיחה.	 
הפעל WAP PUSH: סמן את תיבת הסימון כדי להפעיל קבלת הודעות שירות.	 

 BLUETOOTH®

Cat S41 כולל Bluetooth. באפשרותו ליצור חיבור אלחוטי עם התקני Bluetooth אחרים, כדי שתוכל לשתף קבצים עם 
חברים, לדבר באמצעות אוזניית Bluetooth או אפילו להעביר תמונות מהמכשיר למחשב.

אם אתה משתמש ב-Bluetooth, חשוב לזכור להישאר במרחק של עד 10 מטרים מהתקן ה-Bluetooth שאליו ברצונך 
.Bluetooth-להתחבר. שים לב שמכשולים כמו קירות או ציוד אלקטרוני אחר עלולים להפריע לחיבור ה

BLUETOOTH-הפעלת ה 

1 .. הקש על  < הגדרות 
2 .. ב'אלחוטי ורשתות', הקש על Bluetooth והסט את המתג ימינה 

כאשר ה-Bluetooth מופעל, סמל ה-Bluetooth יופיע בשורת ההודעות.

BLUETOOTH התאמה וחיבור התקן 

השימושים הנפוצים עבור Bluetooth הם:
 	.Bluetooth שימוש בהתקן דיבורית
שימוש באוזניית Bluetooth מונו או סטריאו.	 
 	.Bluetooth-שליטה מרחוק במה שמושמע באוזניית ה

לפני שתשתמש ב-Bluetooth, עליך לבצע התאמה של המכשיר עם התקן ה-Bluetooth כדלקמן:
ודא שפונקציית ה-Bluetooth במכשיר מופעלת.. 1
ה-Cat S41 יחפש התקני Bluetooth הנמצאים בטווח. או הקש על   < רענן.. 2
הקש על ההתקן שאליו ברצונך לבצע התאמה.. 3
בצע את ההוראות שעל המסך כדי להשלים את החיבור.. 4

הערה:
לאחר שבוצעה ההתאמה, לא תצטרך יותר להזין סיסמה כשתתחבר שוב להתקן ה-Bluetooth הזה.	 

BLUETOOTH שליחת קבצים באמצעות 

עם Bluetooth, ניתן לשתף תמונות, סרטוני וידאו או קובצי מוזיקה עם בני משפחה וחברים. כדי לשלוח קבצים 
:Bluetooth באמצעות
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הקש על הקובץ שברצונך לשלוח.. 1
הקש על   < Bluetooth, ולאחר מכן בחר מכשיר מתאים.. 2
 

BLUETOOTH ניתוק או הסרת התאמה של התקן 

1 .. הקש על  < הגדרות 
2 ..Bluetooth ב'אלחוטי ורשתות', הקש על
באפשרות 'מכשיר מחובר', הקש על  ולאחר מכן הקש על 'שכח' כדי לאשר את הניתוק.. 3

 צילום תמונות והקלטת סרטוני וידאו
 ניתן להשתמש ב-CAT S41 כדי לצלם ולשתף תמונות וסרטונים.

 פתיחת המצלמה
כדי לפתוח את היישום, בצע אחת מהפעולות הבאות:

 
הקש על  במסך הבית.	 
 	.

 במסך הבית.
הקש על   < מצלמה 

 
לחץ על הלחצן 'חזרה' או 'בית' כדי לסגור את המצלמה.

 צילום תמונה

1 . . הקש על   < מצלמה  
כברירת מחדל, היישום נפתח במצב 'מצלמה'. אם לא, החלק את המסך ימינה עד שיופיע סמל תריס המצלמה  	 

בתחתית המסך.
אם ברצונך לכלול את עצמך בתמונה, הקש על A בפינה השמאלית העליונה ובחר ב-PIP כדי להפעיל את הפונקציה 	 

של שתי המצלמות בו זמנית.

הערה:
הקש על  כדי לעבור בין מצלמת 8MP הקדמית ובין מצלמת 13MP האחורית.	 

מקם את התמונה שלך בתוך מסך צילום התמונה לפני הצילום.. 2
הקש על המסך כדי להתמקד באזור מסוים.	 
צבוט כדי להגדיל/להקטין את האובייקט.	 
הקש על  כדי לשנות את הגדרות המצלמה; בחר מצב סצנה, הגדר טיימר עצמי, בצע התאמה של איזון הלובן, 	 

בצע התאמה של ה-ISO, בצע התאמה של ה-anti-flicker )נוגד הבהוב( או של מאפייני התמונה
הקש על  כדי להוסיף אפקט מסנן )פילטר(.	 

הקש על  כדי לצלם תמונה.. 3

הערה:
ביישום המצלמה, ניתן גם לצלם תמונות על ידי לחיצה על מקשי הגברת/הפחתת עוצמת הקול.	 

 
 צפייה בתמונות

כדי לצפות בתמונות, בצע אחת מהפעולות הבאות:
 	. אם אתה נמצא ביישום המצלמה, הקש על התמונה הממוזערת של התמונה האחרונה שצולמה ליד 

הערה:
כדי לחזור לתצוגת המצלמה, לחץ על הלחצן חזרה או החלק ימינה עד שמופיע שוב מסך הצילום.	 

 
הקש על  < תמונות  כדי להציג את כל התמונות וסרטוני הווידאו שלך.	 

 
 עריכה ושיתוף של תמונות

במהלך הדפדוף בתמונות, יופעלו האפשרויות הבאות:
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עריכה: הקש על   וערוך את התמונות שצילמת באמצעות המגוון הרחב של האפשרויות הזמינות.	 
שיתוף: הקש על  כדי לשתף את התמונות שלך באמצעות יישומים שונים זמינים של המכשיר.	 
מחיקה: הקש על  כדי למחוק את התמונות שאתה לא רוצה.	 
הצגת מידע: הקש על  כדי להציג את פרטי התמונה.	 

 צילום סרטון וידאו

1 .. הקש על   < מצלמה 
החלק את המסך שמאלה עד שסמל תריס הווידאו  יופיע בחלק התחתון של המסך.. 2

הערה:
הקש על  כדי לעבור בין מצלמת 8MP הקדמית ובין מצלמת 13MP האחורית.	 
הקש על  כדי להוסיף אפקט רקע.	 

הקש על  כדי להתחיל לצלם.. 3
בזמן הצילום, בצע אחת מהפעולות הבאות:. 4

צבוט כדי להגדיל/להקטין את האובייקט.	 
 	.  כדי להשהות את הצילום. כדי לחזור לצלם, הקש על  

צבוט כדי להגדיל/להקטין את האובייקט.
הקש על 

הקש על  כדי לצלם תמונה	 
הקש על   כדי להפסיק לצלם.	 

 צפייה בסרטוני הווידאו שלך

כדי לצפות בסרטון וידיאו לאחר הצילום, הקש על התמונה הממוזערת של הווידאו האחרון שצולם ליד. הקש על  כדי 
להפעיל את סרטון הווידאו.

הקש על   < תמונות  כדי להציג את כל התמונות וסרטוני הווידאו שלך.	 

 צילום תמונה פנורמית

1 .. הקש על  < מצלמה 
היכנס לתפריט 'מצבים' על-ידי הקשה על הסמל הכתום A בחלק העליון השמאלי של המסך ובחר ב'פנורמה'. 2
 כדי להתחיל לצלם את התמונה.. 3

היכנס לתפריט 'מצבים' על-ידי הקשה על הסמל הכתום 
הקש על 

בחר את הכיוון שבו ברצונך לצלם. לאחר מכן הזז לאט את המכשיר לכיוון הרצוי.. 4
כאשר מדריך הצילום מגיע אל נקודת הסיום, הצילום יסתיים. כדי להפסיק לצלם באופן ידני, הקש על  .. 5

. טיפ: כדי לבטל את הצילום, פשוט הקש על 

 שימוש בתמונות

היישום 'תמונות' מחפש באופן אוטומטי תמונות וסרטוני וידאו השמורים במכשיר או בכרטיס הזיכרון. בחר את התיקיה/
האלבום והפעל כמצגת שקופיות, או בחר פריטים כדי לשתף עם יישומים אחרים.

 תמונות פתיחה

הקש על  < תמונות  כדי לפתוח את היישום. היישום 'גוגל תמונות', מסווג תמונות וסרטוני וידאו על-פי מיקום 
האחסון ומסווג את הקבצים בתיקיות. הקש על תיקיה כדי להציג את התמונות או את סרטוני וידאו השמורים בה.

 הצגת תמונה

ב'תמונות', הקש על תיקיה כדי להציג את התמונות השמורות בה.. 1
הקש על התמונה כדי להציג אותה במצב מסך מלא. בעת הצגת תמונה במצב מסך מלא, החלק את התמונה . 2

שמאלה או ימינה כדי להציג את התמונה הקודמת או הבאה.
כדי להגדיל את התמונה, צבוט והרחק שתי אצבעות אחת מהשנייה במיקום שעל המסך שבו ברצונך להגדיל. . 3

במצב המוגדל, החלק את האצבע למעלה או למטה ושמאלה או ימינה.
טיפ: מציג התמונה תומך בפונקציית הסיבוב האוטומטי. בעת סיבוב המכשיר, התמונה תתאים עצמה לסיבוב.
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 חיתוך תמונה ב'תמונות'

בעת הצגת התמונה שברצונך לחתוך, הקש על   <  .. 1
לאחר מכן הקש על 'חתוך', והשתמש בכלי החיתוך כדי לבחור את החלק של התמונה שברצונך לחתוך.. 2

גרור מהחלק הפנימי של כלי החיתוך כדי להזיז אותו.	 
גרור קצה או פינה של כלי החיתוך כדי לשנות את גודל התמונה.	 

הקש על 'בוצע' < 'שמור' כדי לשמור את התמונה החתוכה.. 3
כדי למחוק את השינויים, הקש על  < מחק.	 

 
האזנה למוזיקה

ניתן להעביר קובצי מוזיקה מהמחשב אל ה-Cat S41 כדי להאזין למוזיקה בכל מקום.

 העתקת מוזיקה למכשיר

1 ..USB-חבר את המכשיר למחשב באמצעות כבל ה
במחשב, נווט אל כונן ה-USB ופתח אותו.. 2
צור תיקיה בתיקיית השורש של המכשיר, )לדוגמה, מוזיקה(.. 3
העתק את המוזיקה מהמחשב לתיקיה החדשה.. 4
כדי להסיר בביטחה את המכשיר מהמחשב, המתן עד לסיום העתקת המוזיקה, לאחר מכן הוצא את הכונן כנדרש . 5

על-ידי מערכת ההפעלה של המחשב. 

FM האזנה לרדיו 
  .'FM ביישום 'רדיו FM ניתן להאזין לתחנות רדיו

FM כוונון רדיו 

.  FM ראשית, חבר את האוזניות לשקע השמע לפני פתיחת היישום. לאחר מכן הקש על  < רדיו
בחר מבין האפשרויות הבאות:

כדי להתחיל להאזין לתחנת רדיו FM, הקש על  	 
 	. כדי לבחור תחנת רדיו, הקש על  או על 
 	. כדי לכוונן תדר מסוים באופן ידני, הקש על  או על 
כדי להוסיף את תחנת הרדיו הנוכחית לרשימת המועדפים שלך, הקש על 	 
. לאחר מכן הקש על  כדי להמשיך.	  כדי להשתיק את רדיו FM, הקש על 
< רמקול.	  כדי להפעיל מתוך הרמקול, הקש על 
כדי לסרוק ולאתר את הערוצים הזמינים, הקש על  <  <רענן	 
כדי לכבות את הרדיו, נתק את האוזנייה.	 

FM הקלטת רדיו 

כדי להקליט את הרדיו, בצע את הפעולות הבאות:

כדי להתחיל להקליט, הקש על  <התחל הקלטה 	 
כדי לעצור את ההקלטה, הקש על 'עצור הקלטה'. לאחר מכן הזן שם קובץ והקש על 'שמור' כדי לשמור את הקובץ המוקלט.	 

 סנכרון מידע
יישומים מסוימים )לדוגמה, Gmail( המותקנים על Cat S41 מספקים גישה לאותו מידע שבאפשרותך להוסיף, 
להציג ולערוך על גבי מחשב. אם תוסיף, תשנה או תמחק מידע באמצעות כל אחד מהיישומים האלה על גבי 

המחשב, המידע המעודכן יופיע גם במכשיר שלך.
הדבר מתאפשר באמצעות סנכרון נתונים באוויר; עם זאת התהליך לא יפריע לפעילות המכשיר. כאשר המכשיר 

מסתנכרן, סמל סנכרון נתונים יוצג בסרגל ההודעות.
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 ניהול חשבונות

ניתן לסנכרן אנשי קשר, דוא"ל ומידע נוסף על המכשיר עם מספר חשבונות גוגל או חשבונות אחרים, בהתאם ליישומים 
שהתקנת.

לדוגמה, הוספת חשבון גוגל אישי תבטיח את הזמינות הקבועה של רשומות הדוא"ל, אנשי הקשר ולוח השנה האישיים 
שלך. ניתן להוסיף גם חשבון עבודה כך שרשומות דוא"ל, אנשי קשר ולוח שנה הקשורות לעבודה יישמרו בנפרד.

 הוספת חשבון

1 .. הקש על   < הגדרות 
הקש על חשבונות <הוסף חשבון. המסך יציג את הגדרות הסנכרון ורשימה של החשבונות הנוכחיים שלך.. 2

הערה:
במקרים מסוימים, ייתכן שתצטרך לקבל את פרטי החשבון מהתמיכה של מנהל הרשת שלך. לדוגמה, ייתכן שיהיה 	 

עליך לדעת מהו הדומיין או כתובת השרת של החשבון.

הקש את סוג החשבון כדי להוסיף אותו.. 3
בצע את ההוראות שעל המסך כדי להזין מידע אודות החשבון. מרבית החשבונות דורשים שם משתמש וסיסמה, . 4

אך הפרטים הנדרשים תלויים בסוג החשבון ובתצורת השירות שאליו הוא מתחבר.
כשתסיים, החשבון יתווסף לרשימה במסך 'הגדרות חשבונות'.. 5

 הסרת חשבון

ניתן להסיר חשבון וכך להסיר מהמכשיר את כל המידע המשויך אליו, כולל דוא"ל, אנשי קשר, הגדרות וכד'. 
עם זאת, ישנם כמה חשבונות שלא ניתן להסיר, כגון החשבון הראשון שהכנסת למכשיר. אם תנסה להסיר 

חשבונות מסוימים, שים לב שכל המידע האישי המשויך אליהם יימחק.
במסך 'הגדרות חשבונות', הקש על סוג החשבון.. 1
הקש על החשבון שברצונך למחוק.. 2
הקש על   < הסר חשבון.. 3
הקש על 'הסר חשבון' כדי לאשר.. 4

 התאמה אישית של סנכרון החשבון

ניתן להגדיר את השימוש בנתוני רקע ואת אפשרויות הסנכרון עבור כל היישומים שעל המכשיר. כמו כן, ניתן להגדיר 
את סוג הנתונים המסונכרנים עבור כל חשבון. עבור יישומים מסוימים, כגון אנשי קשר ו-Gmail, ניתן לסנכרן נתונים 

ממספר יישומים.
הסנכרון הוא דו כיווני עבור חלק מהחשבונות והשינויים המתבצעים במידע שעל המכשיר מועתקים למידע הזה הקיים 

ברשת. מספר חשבונות תומכים בסנכרון חד כיווני בלבד, והמידע שעל המכשיר הוא לקריאה בלבד.

 שינוי הגדרות הסנכרון של החשבון

במסך הגדרות חשבונות, הקש על סוג החשבון.. 1
הקש על חשבון כדי לשנות את הגדרות הסנכרון שלו. המסך נתונים וסנכרון ייפתח, ויציג רשימה של מידע . 2

שהחשבון יכול לסנכרן.
. כדי להשבית את סנכרון . 3 כדי להפעיל פריטים מסוימים לסינכרון, החלק את מתג הנתונים המתאימים ימינה 

. הנתונים האוטומטי, החלק את מתג הנתונים המתאימים שמאלה 

 שימוש ביישומים אחרים
 שימוש בלוח השנה

השתמש בלוח השנה כדי ליצור ולנהל אירועים, מפגשים ופגישות. בהתאם להגדרות הסנכרון, לוח השנה שעל 
המכשיר מתואם לזה הקיים שברשת.
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 פתיחת לוח השנה

הקש על   < לוח שנה  כדי לפתוח את היישום. הקש על  כדי להציג את אפשרויות התצוגה וההגדרות 
השונות.

 יצירת אירוע

בכל תצוגת לוח השנה, הקש על  < אירוע, כדי להוסיף אירוע.. 1
הזן כותרת לאירוע, מיקום או את אנשי הקשר.. 2

אם יש מסגרת זמן לאירוע, הקש על תאריך ההתחלה והסיום.	 
 	. אם מדובר באירוע מיוחד כמו יום הולדת או אירוע של יום שלם, החלק את המתג 'כל היום' ימינה 

הגדר את שעת התזכורת לאירוע, הזמן אנשים, הגדר צבע והוסף הערות או קבצים מצורפים.. 3
לאחר הזנת כל המידע הקשור לאירוע, הקש על 'שמור'.. 4
 

 הגדרת תזכורת לאירוע

בכל אחת מתצוגות לוח שנה, הקש על אירוע כדי להציג את פרטיו.. 1
 כדי להתחיל לערוך את האירוע.. 2

בכל אחת מתצוגות לוח שנה, הקש על אירוע כדי להציג את פרטיו.
הקש על 

הקש על המקטע 'תזכורת'   ( כדי להגדיר תזכורת עבור האירוע.. 3

הערה:
הקש על 'ללא תזכורת' כדי למחוק את התזכורת עבור האירוע.	 

הקש על 'שמור' כדי לשמור את השינויים שביצעת.. 4

 שימוש בשעון מעורר

ניתן להגדיר התראת שעון מעורר חדשה או לשנות התראה קיימת.

 פתיחת השעון המעורר

הקש על   < שעון  <  כדי להשתמש בהתראת שעון מעורר.

 הוספת התראת שעון מעורר

במסך 'רשימת התראות שעון מעורר', הקש על  כדי להוסיף התראת שעון מעורר.. 1
כדי להגדיר את ההתראה, בצע את הפעולות הבאות:. 2

הגדר את השעה ואת הדקות על-ידי ניווט סביב לוח השעון והקש על אישור.	 
כדי להגדיר מצב חוזר, סמן את תיבת הסימון 'חוזר'. הקש על אחת או יותר מהאפשרויות.	 
כדי להגדיר רינגטון, הקש על  ובחר באחת מהאפשרויות.	 
אם אתה רוצה שהמכשיר ירטוט בעת השמעת ההתראה, הקש על תיבת הסימון 'רטט'. 	 
כדי להוסיף תווית להתראת השעון המעורר, הקש על 'תווית'. הזן את התווית, ולאחר מכן הקש על אישור	 

הערה:
כברירת מחדל, ההתראה מופעלת אוטומטית.	 

 מחשבון

ה-Cat S41 מצויד במחשבון הכולל מצב רגיל ומצב מתקדם.

 פתיחת המחשבון

הקש על  < מחשבון  כדי לפתוח את היישום.
סובב את המכשיר למצב רוחבי כדי לגשת אל מצב מחשבון מתקדם. 	 
ודא שהסיבוב האוטומטי מופעל )ראה: הגדרת התצוגה(.	 
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 ניהול המכשיר
. כדי להגדיר את המכשיר, הקש על  < הגדרות 

 הגדרת תאריך ושעה
בהפעלה הראשונה של המכשיר, יש אפשרות לעדכן את התאריך והשעה באופן אוטומטי כפי שמספקת הרשת שלך.

הערה:
לא ניתן להגדיר את התאריך, השעה ואת אזור הזמן באופן ידני אם אתה משתמש באפשרות האוטומטית.	 

כדי להתאים ידנית את הגדרות התאריך והשעה, בצע את הפעולות הבאות:
במסך ההגדרות, הקש על 'תאריך ושעה'.. 1
הגדר את ההגדרה האוטומטית של התאריך והשעה למצב 'כבוי'.. 2
3 .. החלק את המתג 'אזור זמן אוטומטי' שמאלה 
הקש על הגדרת תאריך. לאחר מכן הקלד את התאריך, והקש על אישור כאשר התצורה תושלם.. 4
הקש על הגדרת שעה. במסך הגדרת שעה, הקש על השדה שעה או דקות ונווט סביב חוגת השעון כדי להגדיר את . 5

השעה. הקש על אישור כאשר התצורה תושלם.
הקש על 'בחר אזור זמן' ולאחר מכן בחר את אזור הזמן שלך מתוך הרשימה. . 6
הפעל או השבת את הפונקציה של פורמט 24 שעות ביממה כדי לעבור בין תבנית של 24 שעות ביממה לתבנית של . 7

12 שעות.

 התאמה אישית של התצוגה

 כוונון בהירות המסך

במסך ההגדרות, הקש על תצוגה <רמת בהירות.. 1
גרור את המחוון שמאלה כדי להכהות את המסך, או ימינה כדי להבהיר אותו.. 2
כשאתה מרים את האצבע מהמחוון, ההגדרות יישמרו באופן אוטומטי.. 3

 בהירות מסתגלת 

כדי להתאים את הבהירות של המסך באופן אוטומטי לאור בסביבתך, השתמש בפונקציה בהירות מסתגלת, 
. ניתן להתאים את רמת   < תצוגה < הסט את מתג הבהירות המסתגלת ימינה 

כדי להתאים את הבהירות של המסך באופן אוטומטי לאור בסביבתך, השתמש בפונקציה
הקש על   < הגדרות 

הבהירות בזמן שהבהירות המסתגלת מופעלת.

 סיבוב אוטומטי של המסך

. בזמן שהמכשיר מסובב והגדר אותו כך שיסובב את התוכן שעל המסך. הגדרה זו תפעיל את  הקש על 
סיבוב התצוגה בעת סיבוב המכשיר בין תצוגת אורך לרוחב.

 
 התאמת הזמן לפני כיבוי המסך

אם המכשיר אינו פעיל במשך תקופה, המסך ייכבה כדי לחסוך סוללה. ניתן להאריך או לקצר את זמן חוסר 
הפעולה על-ידי ביצוע הפעולות הבאות:

במסך ההגדרות, הקש על תצוגה < שינה.. 1
בחר את משך הזמן הרצוי שבו המסך יהיה מואר לפני שיכבה.. 2

 שימוש במצב כפפה

ניתן להתאים את מסך המגע הקיבולי בצורה מיטבית לשימוש עם כפפות. כאשר מצב הכפפה פעיל, המסך רגיש 
יותר להגיב למגעים המתבצעים עם כפפות. כבה מצב זה כאשר אינך משתמש בכפפות כדי למנוע הפעלות בשוגג.

 להפעלת מצב הכפפה:

במסך ההגדרות, הקש על תצוגה <מצב כפפה.. 1
2 .. החלק את מתג מצב הכפפה ימינה 
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 שימוש במצב תת מימי

ה-Cat S41 הוא סמארטפון עמיד למים, בעל עמידות בעומק של עד שני מטרים למשך שעה. הוא גם עובד מתחת למים 
באמצעות הגדרת מצב 'מתחת למים' הנועל את המסך אך מאפשר לך לצלם תמונות מתחת למים בעזרת מקשי עוצמת 

הקול.

פתח את תפריט הקיצור באמצעות החלקה למטה מהחלק העליון של המסך. הקש על הסמל 'מתחת למים'

מצב זה פותח באופן אוטומטי את יישום המצלמה. המסך ננעל כאשר נמצא במצב 'מתחת למים'. כדי לצאת, גע במסך 
והחלק את שורת פתיחת הנעילה.

 שימוש בפונקציה התעוררות בהקשה כפולה

כאשר המכשיר ישן, מלבד השימוש במקש ההפעלה, ניתן ללחוץ פעמיים על לחצן הבית
או להקיש פעמיים על המסך כדי לעורר את המסך.

במסך ההגדרות, הקש על תצוגה < לחצן הבית או התעוררות בהקשה כפולה.. 1
החלק את המתג ימינה  כדי להפעיל את הפונקציה.. 2
 

 הגדרת רינגטון למכשיר

 הפעלת מצב שקט

לחץ לחיצה ממושכת על המקש הפעלה.. 1
כדי להפעיל את המצב השקט. כל הצלילים מלבד מדיה והתראות שעון מעורר מושתקים.. 2

לחץ לחיצה ממושכת על המקש
הקש על

 כוונון עוצמת הרינגטון

 ניתן לכוונן את עוצמת הרינגטון ממסך מהבית או מכל יישום )מלבד במהלך שיחה או כשאתה מאזין למוזיקה או צופה 
בסרטונים(. לחץ על מקש הגברה/הפחתה של עוצמת הקול כדי לכוונן את עוצמת הרינגטון לרמה הרצויה. ניתן לכוונן 

את עוצמת הרינגטון גם ממסך ההגדרות.
במסך ההגדרות, הקש על 'קול'.. 1
ב'עוצמת הצלצול', גרור את המחוון כדי להתאים את עוצמת הקול.. 2

 שינוי הרינגטון

במסך ההגדרות, הקש על 'קול'.. 1
הקש על 'רינגטון הטלפון'.. 2
בחר את הרינגטון הרצוי. תצוגה מקדימה של הרינגטון תישמע בעת בחירתו.. 3
הקש על אישור.. 4
 

 הגדרת רטט המכשיר בעת קבלת שיחות נכנסות

. במסך ההגדרות, הקש על 'קול', והחלק את המתג 'רטט עבור שיחות' ימינה 

הערה:
ניתן להפעיל אפשרות זו גם על-ידי המקש הפחתת עוצמת הקול.	 

 הגדרת המקש הניתן לתכנות

ניתן להקצות את המקש הניתן לתכנות כדי לבצע פונקציות שימושיות וחיוניות שונות, בנסיבות מסוימות כאשר המסך 
נעול. ראה עמוד 1.

במסך ההגדרות, הקש על המקש הניתן לתכנות.. 1
בחר פונקציה זמינה שברצונך להקצות למקש:. 2

 	. לחץ כדי לדבר )Push To Talk(: החלק את מתג מצב PTT ימינה 
בחר את שיטת הלחיצה על הלחצן. 	 
לחיצה קצרה – אפשרויות מרובות כולל הפעלה של דפדפן החיפוש של גוגל, פנס או ניהול שיחות נכנסות	 
לחיצה ארוכה – אפשרויות מרובות כולל עירור המכשיר, פתיחת דפדפן החיפוש של גוגל, פנס או ניהול 	 

שיחות נכנסות
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הקש על אישור כדי לאשר.	 
 	. מצב מתחת למים: החלק את מתג 'מצב מתחת למים' ימינה 

הערה:
ב'מצב מתחת למים', כל הפונקציות של מסך המגע יושבתו, כך שלא תהיה אפשרות לענות לשיחות נכנסות. 	 

)ראה עמוד 26(

 הגדרת שירותי הטלפון

 הפעלת נדידת נתונים

במסך ההגדרות, הקש על 'עוד' < 'רשתות סלולריות'.. 1
2 .. החלק את מתג נדידת הנתונים ימינה  

הערה:
זכור כי גישה לשירותי נתונים בעת נדידה עשויות להוביל לעלויות נוספות ניכרות. בדוק את עלויות נדידת הנתונים 	 

עם ספק שירותי הרשת שלך.

 ביטול שירות נתונים

. במסך ההגדרות, הקש על 'שימוש בנתונים' והחלק את המתג 'נתונים סלולריים' שמאלה 

 הגנה על המכשיר
 הגנה על המכשיר באמצעות נעילת מסך

כדי לשמור על אבטחת הנתונים השמורים ב-Cat S41, ניתן להשתמש בשיטת נעילת המסך. 

במסך ההגדרות, הקש על 'נעילת מסך' או הקש על 'אבטחה' < 'נעילת מסך'.
בחר באחת השיטות הזמינות לנעילת מסך כדי לשחרר את נעילת המכשיר:. 1

החלקה: החלק את סמל המנעול כדי לשחרר את נעילת המסך.	 
דפוס: סמן את הדפוס הנכון לשחרור הנעילה כדי לשחרר את נעילת המסך.	 
קוד אישי )PIN(: הזן קוד אישי כדי לשחרר את נעילת המסך.	 
סיסמה: הזן סיסמה כדי לשחרר את נעילת המסך.	 

בצע את ההוראות שעל המסך כדי להשלים את השיטה שבחרת כדי לנעול את המסך.. 2

NFC-שימוש ב 
NFC מאפשר חילופי נתונים בין שני התקנים התומכים ב-NFC, כאשר שני ההתקנים נמצאים במגע או כאשר 

המרחק ביניהם לא עולה על כמה סנטימטרים אחד מהשני.

NFC הפעלת הפונקציה 

במסך ההגדרות, הקש על 'עוד'.. 1
. הפונקציה Android Beam תופעל אוטומטית גם כן.. 2 החלק את מתג ה-NFC ימינה 

NFC העברת תוכן באמצעות 

1 ..Android Beam-ו NFC הפעל את הפונקציות
פתח את התוכן שברצונך לשתף. ניתן לשתף תוכן של אתרי אינטרנט, סרטוני YouTube, אנשי קשר ועוד.. 2
מקם את שני המכשירים גב אל גב, ולאחר מכן הקש על המסך של המכשיר שלך. בצע את ההוראות של היישום.. 3
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 ניהול יישומים
)APP( הצגת יישום שהותקן 

1 ..Apps במסך ההגדרות, הקש על
ברשימת היישומים, ניתן לבצע אחת מהפעולות הבאות:. 2

לקביעת הגדרות היישומים.	 
ברשימת היישומים, ניתן לבצע אחת מהפעולות הבאות:

הקש על
הקש על  < הצג מערכת כדי להציג את יישומי המערכת.	 
הקש על  < אפס העדפות היישום < אפס יישומים כדי לאפס את העדפות היישומים להגדרות ברירת המחדל.	 
הקש על יישום כדי להציג את הפרטים שלו ישירות.	 

 הסרת יישום שהותקן

1 ..Apps במסך ההגדרות, הקש על
הקש על יישום ולאחר מכן הקש על 'הסר התקנה'<'אישור' כדי להסיר את היישום מהמכשיר.. 2

הערה:
לא ניתן למחוק יישומים מותקנים מראש.	 

 איפוס המכשיר
 גיבוי הגדרות אישיות

ניתן לגבות את ההגדרות האישיות שלך לשרתי גוגל באמצעות חשבון גוגל. אם אתה מחליף את המכשיר, ההגדרות 
המגובות יועברו למכשיר חדש בפעם הראשונה שתיכנס אליו מתוך חשבון גוגל.

במסך ההגדרות, הקש על 'גיבוי ואיפוס'.. 1
2 .. הקש על 'גיבוי הנתונים שלי'. לאחר מכן החלק את 'גיבוי הנתונים שלי' ימינה 
 

 שחזור נתוני היצרן

אם אתה משחזר את נתוני היצרן, המכשיר יאופס להגדרות כפי שהוגדרו על ידי היצרן. כל הנתונים האישיים שלך 
מהאחסון הפנימי של המכשיר, כולל פרטי חשבון, הגדרות המערכת והיישומים וכל היישומים שהורדו יימחקו. איפוס 
המכשיר אינו מוחק את כל עדכוני התוכנה של המערכת שהורדו או קבצים בכרטיס microSD, כגון מוזיקה או תמונות.

במסך הגדרות, הקש על 'גיבוי ואיפוס' < 'איפוס לנתוני היצרן'.. 1
כאשר תתבקש, הקש על 'אפס טלפון', ולאחר מכן הקש על 'מחק הכל'. הגדרות המכשיר יאופסו להגדרות . 2

המקוריות של היצרן, ולאחר מכן המכשיר יופעל מחדש.
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 איפוס חומרה
המכשיר כולל סוללה פנימית, ולכן לא ניתן לאפס את החומרה פשוט על ידי הסרת הסוללה. אם עליך לאפס את 

החומרה, בצע את השלבים המפורטים למטה. שים לב כי ייתכן שיהיה עליך לאפס את החומרה אם המכשיר לא נטען 
כאשר הוא מחובר לשקע חשמל.

לחץ לחיצה ממושכת על מקש הגברת עוצמת הקול ועל מקש ההפעלה עד שהמכשיר ייכבה. לאחר איפוס המכשיר, 
הוא יופעל מחדש באופן אוטומטי.

E-LABEL הצגת 
כדי להציג את המידע הרגולטורי הנוגע למכשיר, בצע את הפעולות הבאות:

1 .. ממסך הבית, הקש על  < הגדרות 
במסך ההגדרות, הקש על הטלפון < מידע רגולטורי.. 2
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 נספח
 אזהרות ואמצעי זהירות

סעיף זה כולל מידע חשוב הנוגע להוראות ההפעלה של המכשיר. הוא כולל גם מידע הנוגע לאופן שבו ניתן להשתמש 
במכשיר בבטחה. קרא מידע זה בעיון לפני השימוש במכשיר.

 מארז עמיד למים

יש לסגור היטב את הכיסויים של שקע ה-USB ושקע האוזניות כדי לוודא שהמכשיר עמיד למים.

 מכשיר אלקטרוני

כבה את המכשיר אם אתה נמצא במצב שבו השימוש במכשיר אסור. אין להשתמש במכשיר אם הוא עלול לגרום לנזק 
או להפרעה למכשירים אלקטרוניים.

 מכשור רפואי

פעל על פי החוקים והתקנות שנקבעו על ידי בתי חולים ומרכזים רפואיים. אל תשתמש במכשיר כשהשימוש בו אסור.

יצרני קוצבי לב ממליצים לשמור על מרחק מינימלי של 15 ס"מ בין המכשיר ובין קוצב הלב כדי למנוע הפרעה אפשרית 
עם קוצב הלב. אם יש לך קוצב לב, השתמש במכשיר בצד הנגדי של קוצב הלב, ואל תישא את המכשיר בכיס הקדמי.

 סכנת התפוצצות

כבה את המכשיר בכל אזור שבו יש סכנת התפוצצות וודא שהנך מציית לכל השלטים וההוראות. אזורים בהם יש סכנת 
התפוצצות כוללים את האזורים שבהם מומלץ לכבות את מנוע הרכב. הפעלת ניצוצות באזורים כאלה עלולה לגרום 

להתפוצצות או לשריפה, וכתוצאה מכך לפגיעות גופניות או אפילו למוות. אל תפעיל את המכשיר בנקודות תדלוק כגון 
תחנות דלק. ציית להגבלות על השימוש בציוד רדיו בתחנות, במחסנים ובאזורי חלוקת דלק ובמפעלים כימיים. בנוסף, 

פעל על פי ההגבלות באזורים בהם מתבצעות פעולות פיצוץ. לפני השימוש במכשיר, היזהר מאזורים בעלי סכנת 
התפוצצות, שהם בדרך כלל, אך לא תמיד, מסומנים בבירור. מקומות כאלה כוללים אזורים מתחת לסיפון ספינות, 

מתקנים להעברות כימיות או מתקני אחסון ואזורים שבהם האוויר מכיל כימיקלים או חלקיקים כגון תבואה, אבק או 
אבקות מתכת. שאל את היצרנים של כלי רכב המשתמשים בגז פחמימני מעובה )כגון פרופאן או בוטאן( אם ניתן 

להשתמש במכשיר זה בבטחה בסביבתם.

 אבטחת תנועה

שים לב לחוקים ולתקנות המקומיים בעת השימוש במכשיר. בנוסף, אם אתה צריך להשתמש במכשיר תוך כדי 	 
נהיגה ברכב, ציית להנחיות הבאות:

התרכז בנהיגה. בראש וראשונה באחריותך לנהוג בבטחה.	 

אל תדבר במכשיר בזמן נהיגה. השתמש בדיבורית.	 

כדי לבצע שיחה או לענות לשיחה, החנה את הרכב בצד הכביש לפני השימוש במכשיר.	 

אותות RF עשויים להשפיע על המערכות האלקטרוניות של כלי רכב. לקבלת מידע נוסף, התייעץ עם יצרן הרכב.	 

ברכב מנועי, אין להניח את המכשיר מעל כרית האוויר או באזור פריסת כריות האוויר.	 

אם כרית האוויר תתנפח, הכוח החזק המופעל כשהמכשיר מונח עליה עלול לגרום לפציעות קשות.	 

בעת טיסה, יש להפעיל את המכשיר במצב טיסה. השימוש במכשירים אלחוטיים במטוס עלול לגרום לסכנה 	 
לפעולת המטוס ולשבש את רשת הטלפון האלחוטי. שימוש זה עשוי להיות גם מנוגד לחוק.
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סביבת ההפעלה

אין להשתמש או לטעון את המכשיר במקומות מאובקים, לחים ומלוכלכים או במקומות עם שדות מגנטיים. אחרת, 	 
התוצאה עלולה להיות תקלה במעגל.

המכשיר תואם למפרט RF כאשר השימוש במכשיר מתבצע ליד האוזן או ממרחק של 1.0 ס"מ מהגוף. ודא כי 	 
האביזרים של המכשיר כגון כיסוי המכשיר והנרתיק של המכשיר לא כוללים רכיבי מתכת. שמור את המכשיר 

במרחק של 1.0 ס"מ מהגוף כדי לעמוד בדרישות שהוזכרו למעלה.

ביום סוער עם רעמים, אין להשתמש במכשיר בעת הטעינה כדי למנוע סכנה הנגרמת על ידי ברק.	 

במהלך שיחה, אין לגעת באנטנה. נגיעה באנטנה משפיעה על איכות השיחה וגורמת להגברת צריכת האנרגיה. 	 
כתוצאה מכך, זמן השיחה וזמן ההמתנה מופחתים.

בעת השימוש במכשיר, שים לב לחוקים ולתקנות המקומיים, וכבד את הפרטיות ואת הזכויות המשפטיות של 	 
אחרים.

 	  -25°C  40° בזמן טעינת המכשיר. שמור על טמפרטורת סביבה של ביןC-0° וC שמור על טמפרטורת סביבה של בין
עד 50°C לשימוש במכשיר כשהוא מופעל על ידי סוללה.

מניעת פגיעה בשמיעה

שימוש באוזניות בעוצמת קול גבוהה עשוי לפגוע בשמיעה שלך. כדי להפחית את הסיכון לנזק לשמיעה, הנמך את 
עוצמת הקול באוזנייה לרמה בטוחה ונוחה.

בטיחות ילדים

ציית לכל אמצעי הזהירות הנוגעים לבטיחות הילדים. אין להניח לילד לשחק עם המכשיר הזה או עם האביזרים הנלווים 
שלו, אשר עשויים לכלול חלקים שיכולים להתנתק מהמכשיר. הדבר עלול להוביל לסכנת חנק. ודא שילדים קטנים 

מורחקים מהמכשיר ומהאביזרים שלו.

אביזרים

בחר רק בסוללות, במטענים ובאביזרים שאושרו לשימוש עבור מודל זה על-ידי יצרן המכשיר. השימוש בכל סוג אחר 
של מטען או אביזר עלול לפסול אחריות כלשהי עבור המכשיר, להפר חוקים או תקנות מקומיים ולהיות מסוכן. צור קשר 

עם משווק המכשיר לקבלת מידע בנוגע לזמינות של הסוללות, המטענים והאביזרים המאושרים באזור.

סוללה ומטען

נתק את המטען משקע החשמל ומהמכשיר כאשר אינו בשימוש.	 

ניתן לטעון ולרוקן את הסוללה מאות פעמים לפני שהיא תתבלה בסופו של דבר.	 

השתמש באספקת מתח AC המוגדרת במפרט של המטען. מתח חשמל לא תקין עלול לגרום לשריפה או לתקלה 	 
של המטען.

אם האלקטרוליט של הסוללה דולף החוצה, ודא כי האלקטרוליט לא נוגע בעור ובעיניים. אם האלקטרוליט נוגע 	 
בעור או ניתז לעיניים, יש לשטוף את העיניים במים נקיים מיד ולהתייעץ עם רופא.

במקרה של שינוי צורה, שינוי צבע או התחממות חריגה של הסוללה בעת הטעינה, יש להפסיק את השימוש 	 
במכשיר באופן מיידי. אחרת, הדבר עלול להוביל לדליפה, התחממות יתר, התפוצצות או שריפה של הסוללה.

אם כבל ה-USB פגום )לדוגמה, החוט חשוף או קרוע(, או שהתקע משוחרר, יש להפסיק את השימוש בכבל מיד. 	 
אחרת, הדבר עלול להוביל להתחשמלות, לקצר של המטען או לשריפה.

 
אל תשליך את המכשיר לאש, מפני שהוא עלול להתפוצץ. גם הסוללות עלולות להתפוצץ אם הן ניזוקות.	 
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אין לבצע שינויים או ייצור מחדש של המכשיר; לנסות להכניס חפצים זרים לתוך המכשיר; לטבול אותו במים או 	 
לחשוף אותו למים או לנוזלים אחרים; לחשוף את המכשיר לאש, להתפוצצות או לסכנות אחרות.

הימנע מלהפיל את המכשיר. אם המכשיר נופל, בעיקר על משטח קשה, ואתה חושש לנזק, קח אותו למרכז שירות 	 
מוסמך לבדיקה. שימוש לא תקין עלול לגרום לשריפה, להתפוצצות או לסכנה אחרת.

יש להשליך מכשירים משומשים במהירות על פי התקנות המקומיות.	 

 	.USB-IF-או שהשלימו את תוכנית ההתאמה ל USB-IF יש לחבר את המכשיר רק למוצרים הנושאים את הסמל של

בעת הטעינה, ודא שהמטען מחובר לשקע חשמל הנמצא קרוב למכשיר. הגישה למטען צריכה להיות נוחה. 	 

כבל ה-USB נחשב למכשיר נפרד ממתאם הטעינה.	 

 	.5V ~ 8V:2A / 8.5V~10V: 1.7A / 10.5V~12V 1.5A פלט דירוג המטען

זהירות – סכנת התפוצצות אם הסוללה מוחלפת בסוג לא מתאים. השלך סוללות משומשות 
בהתאם להוראות.

ניקוי ותחזוקה

המטען אינו עמיד למים. ודא שהוא נשאר יבש. הגן על המטען ממים או מאדים. אל תיגע במטען בידיים רטובות, 	 
אחרת הדבר עלול לגרום לקצר, לתקלה של המכשיר ועשוי לגרום להתחשמלות.

אין למקם את המכשיר ואת המטען במקומות בהם הם עלולים להינזק. אחרת, הדבר עלול להוביל לדליפה של 	 
הסוללה, לתקלה במכשיר, להתחממות יתר, לשריפה או להתפוצצות.

אין להניח אמצעי אחסון מגנטיים כגון כרטיסים מגנטיים ודיסקטים בסמוך למכשיר.	 

הקרינה מהמכשיר עשויה למחוק את המידע המאוחסן בהם.	 

אין להשאיר את המכשיר והמטען בתנאי טמפרטורה גבוהה או נמוכה קיצוניים. אחרת, הם לא יתפקדו כראוי, 	 
והדבר עלול להוביל לשריפה או להתפוצצות. כאשר הטמפרטורה נמוכה מ-0°C, הביצועים של הסוללה יושפעו.

אין למקם חפצי מתכת חדים כמו סיכות בסמוך לאוזנייה. האוזנייה עלולה למשוך אובייקטים אלה ולפגוע בך.	 

לפני ניקוי או תחזוקה של המכשיר, כבה אותו ונתק אותו מהמטען.	 

אין להשתמש בחומרי ניקוי כימיים, באבקה או בחומרים כימיים אחרים )כגון אלכוהול ובנזין( כדי לנקות את 	 
המכשיר ואת המטען. אחרת, חלקים של המכשיר עלולים להינזק או להידלק. ניתן לנקות את המכשיר עם מטלית 

אנטי-סטטית רכה.

אין לפרק את המכשיר או האביזרים. אחרת, האחריות על המכשיר ועל האביזרים תאבד את תוקפה והיצרן לא 	 
יחויב לשלם על הנזק.

אם מסך המכשיר נשבר כתוצאה מהתנגשות עם אובייקטים קשים, אין לגעת בחלק השבור או לנסות להסירו. 	 
במקרה זה, יש להפסיק את השימוש במכשיר באופן מיידי, וליצור קשר עם מרכז שירות מורשה.

)HAC( תאימות למכשירי שמיעה

תקנות עבור מכשירים אלחוטיים

מכשיר זה נבדק ומדורג לשימוש עם מכשירי שמיעה, עבור חלק מהטכנולוגיות האלחוטיות בהן הוא משתמש. עם זאת, 
ייתכנו טכנולוגיות אלחוטיות חדשות יותר הנמצאות בשימוש במכשיר שלא נבדקו עדיין לשימוש עם מכשירי שמיעה. 

חשוב לנסות את התכונות השונות במכשיר ביסודיות ובמיקומים שונים תוך שימוש במכשיר שמיעה או בשתל קוכליארי 
כדי לקבוע אם יש רעש מפריע. התייעץ עם ספק השירות או עם יצרן המכשיר לקבלת מידע בנוגע לתאימות עם מכשיר 

שמיעה. אם יש לך שאלות לגבי מדיניות ההחזרה או ההחלפה, התייעץ עם ספק השירות או עם המשווק של הטלפון.
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וועדת התקשורת הפדרלית של ארה"ב )FCC( ייסדה דרישות לתאימות של מכשירים ניידים דיגיטליים אלחוטיים עם 	 
מכשירי שמיעה ומכשירי עזר אחרים לשמיעה.

תעשיית הטלפונים האלחוטיים פיתחה שיטת דירוג כדי לסייע למשתמשים במכשירי שמיעה, הסוקרת את 	 
התאימות של מכשירים ניידים עם מכשירי שמיעה. 

הדירוגים לא מובטחים. התוצאות משתנות בהתאם למכשיר השמיעה ואובדן השמיעה של המשתמש. אם מכשירי 	 
השמיעה של המשתמש פגיעים להפרעות, ייתכן שהמשתמש לא יוכל להשתמש במכשיר הטלפון המדורג 

בהצלחה. בדיקת המכשיר הנייד עם מכשיר שמיעה היא הדרך הטובה ביותר להעריך אם הוא מתאים לצרכים 
האישיים של המשתמש.

ה-FCC אימצה את הכללים של HAC לטלפונים אלחוטיים דיגיטליים. כללים אלה דורשים שמכשירים מסוימים 	 
 . C63.19-201  )ANSI( ייבדקו וידורגו בהתאם לתקנות התאימות למכשירי שמיעה של מכון התקנים הלאומי האמריקני

תקן ANSI לתאימות למכשירי שמיעה כולל שני סוגי דירוגים:

דירוג-M: טלפונים המדורג בדירוג M3 או M4 עומדים בדרישות ה-FCC ונוטים לייצר פחות הפרעות למכשירי 	 
שמיעה התקנים מאשר מכשירים ניידים שאינם מתוייגים. M4 הוא הטוב/גבוה יותר מבין שני הדירוגים.

 	 )telecoil( ונוטים לעבוד טוב יותר עם טלקויל ,FCC-עומדים בדרישות ה T4 או T3 טלפונים בעלי דירוג של :T-דירוג
של מכשיר שמיעה )"T-Switch" או "Telephone Switch"( מאשר טלפונים שאינם מדורגים. T4 הוא הטוב/גבוה יותר 

מבין שני הדירוגים. )שים לב שלא כל מכשירי השמיעה כוללים טלקוילים(.

.T4-ו M3 , )FCC ID: ZL5S41( עבור מכשיר זה T-ודירוג M-דירוג 	   
.T4-ו M3 , )FCC ID: ZL5S41A( עבור מכשיר זה T-ודירוג M-דירוג 	      

שיחת חירום

ניתן להשתמש במכשיר זה לביצוע שיחות חירום באזור השירות. עם זאת, החיבור לא מובטח בכל תנאי. אין להסתמך 
אך ורק על המכשיר עבור תקשורת חיונית.

FCC-הצהרת ה

מכשיר זה תואם לסעיף 15 של כללי ה-FCC. ההפעלה כפופה לשני התנאים הבאים: )1( אסור למכשיר זה לגרום 	 
להפרעה מזיקה, ו-)2( על מכשיר זה לקבל כל הפרעה נקלטת, כולל הפרעה העלולה לגרום לפעולה בלתי רצויה.

 האנטנות המשמשות למשדר זה לא יכולות להיות בעלות מיקום משותף לפעול בשילוב עם אנטנה או 	 
משדר אחרים.

הערה: 
 	 , FCC-בחירת קוד המדינה מיועדת לדגם שאינו של ארה"ב בלבד ואינה זמינה לכל הדגמים בארה"ב. לפי תקנת ה

כל מוצרי ה-Wi-Fi המשווקים בארה"ב חייבים להיות מותאמים לערוצי הפעולה של ארה"ב בלבד.
המכשיר נבדק ונמצא תואם למגבלות מכשיר דיגיטלי מסוג Class B, בהמשך לסעיף 15 של כללי ה-FCC. מגבלות 	 

אלה נועדו לספק הגנה סבירה כנגד הפרעה מזיקה באזורי מגורים. ציוד זה יוצר, משתמש ועשוי להקרין אנרגיית 
תדר רדיו וגם, אם אינו מותקן או משמש בהתאם להוראות, עלול לגרום להפרעה מזיקה לתקשורת רדיו. עם זאת, 

אין ערובה לכך שהפרעה לא תתרחש במהלך התקנה. אם ציוד זה גורם להפרעה מזיקה בקליטת רדיו או טלוויזיה, 
מה שניתן לקבוע על-ידי הפעלת הציוד לסירוגין, ניתן לנסות לתקן את ההפרעה באמצעות אחד או יותר 

מהאמצעים הבאים:
לכוון או למקם מחדש את אנטנת השידור.	 
להגדיל את המרחק בין הציוד לבין המקלט.	 
לחבר את הציוד לשקע במעגל חשמלי שונה מזה שאליו מחובר המקלט.	 
להתייעץ עם המשווק או עם טכנאי רדיו/טלוויזיה מנוסה לקבלת עזרה.	 
ביצוע שינויים שלא אושרו באופן ספציפי על ידי הגורם האחראי לתאימות עלולים לבטל את סמכותך להפעיל את הציוד.	 
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INDUSTRY CANADA הצהרת 
מכשיר זה תואם ל-Industry Canada תקני RSS פטורים מרישיון. ההפעלה כפופה לשני התנאים הבאים:

המכשיר לא יגרום להפרעה, וגם. 1
המכשיר חייב לקבל כל הפרעה, לרבות הפרעה העלולה לגרום לפעולה בלתי רצויה של המכשיר.. 2

 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

 	.ICES-003 ; CAN ICES-3)B(/NMB-3)B( תואם לתקן הקנדי Class B מכשיר דיגיטלי זה מסוג

המכשיר יכול להפסיק את השידור באופן אוטומטי במקרה של חוסר מידע לשידור, או של כשל מבצעי. שים לב 	 
שאין הכוונה לאסור על שידור של פרטי בקרה או איתות, או שימוש בקודים חוזרים הנדרשים על-ידי הטכנולוגיה.

עבור פעולה בתדר של MHz 5150 עד 5250MHz, המכשיר מיועד לשימוש פנימי בלבד כדי להקטין את האפשרות של 	 
הפרעה מזיקה למערכות ניידות מבוססות לוויין בעלות ערוץ משותף.

 הצהרה בנוגע לחשיפה לקרינה:

המוצר תואם למגבלת החשיפה הניידת ל-RF של קנדה, שנקבעה עבור סביבה לא מבוקרת, והוא בטוח לשימוש 
המיועד כמתואר במדריך זה. ניתן להפחית עוד את החשיפה ל-RF אם המוצר מורחק ככל האפשר מגופו של 

המשתמש, או אם פונקציה זו זמינה, המכשיר יוגדר כבעל פלט אנרגיה נמוך יותר.

בלבישה על הגוף, המכשיר נבדק, ותואם להנחיות חשיפה IC RF לשימוש עם אביזר שאינו מכיל מתכת וממקם 
את השפופרת במרחק מינימלי של 1 ס"מ מהגוף. השימוש באביזרים אחרים עשוי שלא להבטיח תאימות 

.IC RF להנחיות החשיפה

: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

אין למקם או להפעיל מכשיר זה ואת האנטנות שלו בשילוב עם אנטנות או משדר אחר, למעט הרדיו המובנה 	 
שנבדק. תכונת בחירת קוד המדינה מושבתת עבור מוצרים המשווקים בארה"ב / קנדה.

 	 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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(SAR)  RF-מידע בנוגע לחשיפה ל 
ה-Cat S41 עומד בדרישות הממשלה בנוגע לחשיפה לגלי רדיו.	 

המכשיר מתוכנן ומיוצר כך שלא יחרוג ממגבלות הפליטה עבור חשיפה לאנרגיית תדר רדיו )RF( שנקבעו על ידי 	 
ועדת התקשורת הפדרלית של ממשלת ארה"ב.

בלבישה על הגוף, המכשיר נבדק, ותואם להנחיות חשיפה FCC RF לשימוש עם אביזר שאינו מכיל מתכת וממקם 	 
את השפופרת במרחק מינימלי של 1 ס"מ מהגוף. השימוש באביזרים אחרים עשוי שלא להבטיח תאימות להנחיות 

.FCC RF החשיפה

מגבלת SAR שנקבעה על-ידי ה-FCC היא 1.6 ואט/ק"ג.	 

ערכי SAR הגבוהים ביותר שדווחו בהתאם לתקנות ה-FCC עבור טלפונים מפורטים למטה:	 
 

:(FCC ID: ZL5S41)  US SKU     
ראש SAR: 1.19 ואט/ק"ג, גוף SAR: 0.97 ואט/ק"ג, נתב אלחוטי SAR: 0.97 ואט/ק"ג       

:(FCC ID: ZL5S41A)  APAC SKU     
ראש SAR: 0.97 ואט/ק"ג, גוף SAR: 1.11 ואט/ק"ג, נתב אלחוטי SAR: 1.11 ואט/ק"ג       

כדי להפחית את רמת החשיפה לקרינה, בצע את הפעולות הבאות:
השתמש בטלפון הנייד בתנאי קליטה טובים.	 
השתמש בערכת דיבורית.	 
נשים בהריון, הרחיקו את הטלפון הנייד מהבטן.	 
הרחיקו את הטלפון הנייד מאברי המין.	 

 מניעת אובדן שמיעה
  כדי למנוע פגיעה בשמיעה, אל תאזין בעוצמה גבוהה לפרקי זמן ממושכים.

 מניעת אובדן שמיעה
 

 APAC CE SAR-תאימות ל 
מכשיר זה עומד בדרישות האיחוד האירופי )EC/1999/519( בנוגע למגבלת החשיפה של הציבור הרחב לשדות 

אלקטרו-מגנטיים לשם הגנה על הבריאות.

המגבלות הן חלק מהמלצות נרחבות להגנה על הציבור הרחב. המלצות אלה פותחו ונבדקו על ידי ארגונים 
מדעיים עצמאיים באמצעות הערכות קבועות ויסודיות של מחקרים מדעיים. יחידת המידה עבור המגבלה 

המומלצת של המועצה האירופית למכשירים ניידים היא "SAR(  "Specific Absorption Rate(, ומגבלת SAR היא 
ממוצע של 2.0 ואט/ק"ג מעל 10 גרם רקמה. היא עומדת בדרישות של הוועדה הבינלאומית להגנה מפני קרינה 

.)ICNIRP( בלתי מייננת

 ,EN 62209-2 ובתקן האירופאי ICNIRP בלבישה על הגוף, מכשיר זה נבדק והוא עומד בהנחיות החשיפה של
לשימוש עם אביזרים ייעודים. ייתכן ששימוש באביזרים אחרים המכילים מתכות לא יבטיח תאימות להנחיות 

.ICNIRP החשיפה של

SAR נמדד כשהמכשיר במרחק של 5 מ"מ מהגוף, בעת שידור ברמה הגבוהה ביותר של אנרגיית פלט מאושר 
בכל התדרים של המכשיר. 

ערכי ה-SAR הגבוהים ביותר שדווחו בהתאם לתקנות ה-CE עבור טלפונים מפורטים למטה: 

 :APAC SKU     :EU SKU
ראש SAR: 0.443 ואט/ק"ג ראש SAR: 0.547 ואט/ק"ג 
גוף SAR: 1.280 ואט/ק"ג גוף SAR: 1.080 ואט/ק"ג 
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כדי לצמצם חשיפה של אנרגיית RF, השתמש בדיבורית או באפשרויות אחרות, דומות כדי להרחיק את המכשיר 
מהראש ומהגוף. יש לשאת את המכשיר במרחק של 5 מ"מ לפחות מהגוף כדי להבטיח שרמות החשיפה אליו 

יהיו מתחת לרמות שנבדקו. בחר קליפים לחגורה, נרתיקים או אביזרים אחרים ללבישה על הגוף אשר אינם 
מכילים רכיבים מתכתיים כדי לתמוך בפעולה באופן זה. נרתיקים עם חלקי מתכת עשויים לשנות את ביצועי 

ה-RF של המכשיר, כולל את התאימות שלו להנחיות החשיפה ל-RF באופן שלא נבדק או אושר. לפיכך יש 
להימנע משימוש באביזרים מסוג זה.

 מידע בנוגע לסילוק ולמיחזור
סימן זה על המכשיר )וגם הסוללות כלולות( מציין כי אין לסלק אותם באשפה הביתית הרגילה. אין להשליך    

את המכשיר או את הסוללות כפסולת עירונית לא ממויינת. המכשיר )וכן  הסוללות( יועברו אלינו לנקודת    
איסוף מאושרת למיחזור או לסילוק מתאים בסוף החיים שלהם.   

לקבלת מידע מפורט יותר אודות מיחזור של המכשיר או הסוללות, פנה לעירייה המקומית, לשירות לסילוק 
פסולת משקי בית או לחנות שבה רכשת את המכשיר.

סילוק המכשיר יתבצע בהתאם להנחיית פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני )WEEE( של האיחוד האירופי. הסיבה 
להפרדת WEEE וסוללות מפסולת אחרת היא צמצום ההשפעות הסביבתיות הפוטנציאליות על בריאות האדם 

משלל החומרים המסוכנים שעשויים להיות בה.

 צמצום חומרים מסוכנים

 )REACH( מכשיר זה תואם לרישום, דרכי הערכה, אישור והגבלה של תקנת הכימיקלים של האיחוד האירופי
)תקנה מס' EC/1907/2006 של הפרלמנט האירופי ושל המועצה(ההנחיה של האיחוד האירופי להגבלה של 

חומרים מסוכנים )RoHS( )הוראה EU/2011/65 של הפרלמנט האירופי ושל המועצה(. לקבלת מידע נוסף בנוגע 
לתאימות REACH של המכשיר, ניתן לבקר באתר www.catphones.com/certification. מומלץ לבקר באתר 

האינטרנט באופן קבוע לקבלת מידע עדכני.

 תאימות רגולטורית של האיחוד האירופי

היצרן מצהיר בזאת, כי מכשיר זה תואם לדרישות ולתנאים רלוונטיים אחרים של הנחיה EU/2014/53. להצהרת 
התאימות, ניתן לבקר באתר:

.www.catphones.com/support/s41- smartphone

הערה: 
יש לעיין בתקנות המקומיות הלאומיות במיקום שבו המכשיר נמצא בשימוש. ייתכן שמכשיר זה יוגבל לשימוש 	 

.)EU( בחלק או בכל המדינות החברות באיחוד האירופי

הערה: 
ניתן להפעיל מכשיר זה בכל המדינות החברות באיחוד האירופי.	 

 הצהרת תאימות של האיחוד האירופי

.5350MHz התקן זה מוגבל לשימוש פנים בלבד כאשר הוא פועל בתחום התדרים 5150 עד
הגבלות במדינות: בלגיה )BE(, בולגריה )BG(, צ'כיה )CZ(, דנמרק )DK(, גרמניה )DE(, אסטוניה )EE(, אירלנד 

 ,)LT( ליטא ,)LV( לטביה ,)CY( קפריסין ,)IT( איטליה ,)HR( קרואטיה ,)FR( צרפת ,)ES( ספרד ,)EL( יוון ,)IE(
לוקסמבורג )LU(, הונגריה )HU(, מלטה )MT(, הולנד )NL(, אוסטריה )AT(, פולין )PL(, פורטוגל )PT(, רומניה 

)RO(, סלובניה )SI(, סלובקיה )SK(, פינלנד )FI(, שבדיה )SE(, בריטניה )UK(, שוויץ )CH(, נורבגיה )NO(, איסלנד 
.)TR( וטורקיה )LI( ליכטנשטיין ,)IS(
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™GOOGLE  ייחוס משפטי

Google Inc. וסימנים אחרים הם סימנים רשומים של Google Play ,Android ,Google

S41 מפרט 
מפרטיםפריט

Android™ 7.0מערכת הפעלה

MTK 6757 OctaCore 2.3GHzפלטפורמה

זיכרון
 	32GB eMMCv5.1 :)ROM/FLASH( זיכרון פנימי 
 	3GB RAM LPDDR3 :)RAM( זיכרון פנימי 
 	2TB/מהירות גבוהה במיוחד/SDXC. Class 10 :זיכרון חיצוני 

רשת סלולרית
 	EDGE  )Class 33( ,GPRS  ,GSM  :2 תדר דור 
 	R9 ,HSPA :3 תדר דור 
 	LTE Cat6 :4 תדר דור 

HD“5.0 עם 4 נקודות מגע קיבולימסך

 מצלמה אחורית: 13MP AF עם הבזק LED	 מצלמה
 	8MP FF :מצלמה קדמית 

קרבה וחיישן אור, E-compass , Accelerometerחיישן

קישוריות

 	BT 4.2 :Bluetooth
	 802.11 n )2.4G/5G( ,802.11 b/g )2.4GHz( ,802.11 a )5GHz( :Wi-Fi

 	Glonass , AGPS , GPS :GPS-תמיכה ב 
 	NFC , WiFi Direct , FM RX , E911 :אחרים 

 סוג: לא נשלפת	 סוללה
 	5000mAh :גודל 

 הגנת IP68 :Ingress	 אחרים
 בדיקת נפילה: 1.8 מ'	 

x 75 x 152 12.85 מ"ממידות

218 ג'משקל

* העיצוב והמפרטים עשויים להשתנות ללא הודעה מראש.

צריכת חשמל מנוהלת )dBm(ספקטרום
GSM 90033.11

GSM 180029.47

WCMA B123

WCMA B522.99

WCMA B823.24

FDD-LTE B122.97

FDD-LTE B322.79

FDD-LTE B722.84

FDD-LTE B822.9

FDD-LTE B2023.16

BT/EDR7.5

BLE6.1

WLAN 2.4G17.1

WLAN 5G15.68

NFC 13.56MHz )'ב-10 מ dBuA/m( 8.86-

APAC:  ספקטרום וצריכת חשמל האיחוד האירופי:  ספקטרום וצריכת חשמל  

צריכת חשמל מנוהלת  )dBm(ספקטרום
GSM 90033.13

GSM 180029.87

WCMA B122.92

WCMA B523.35

WCMA B824.47

FDD-LTE B122.9

FDD-LTE B322.81

FDD-LTE B523.28

FDD-LTE B722.63

FDD-LTE B823

FDD-LTE B2824.43

FDD-LTE B3822.93

BT/EDR6.8

BLE5.1

WLAN 2.4G16.4

WLAN 5G13.81

NFC 13.56MHz )'ב-10מ dBuA/m( -12.05
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)SS( הצהרת תאימות 

יצרן:
Bullitt Mobile Limited שם:        

England RGI IAR ,Reading, Berkshire ,Valpy Street ,One Valpy כתובת:        

ציוד רדיו:
S41 דגם:        

סמארטפון עמיד תיאור:        
LTE S0201121.l S41 גירסת התוכנה:       

OTG אוזניות, כבל ,USB מתאם, כבל אביזרים ורכיבים שסופקו:      

אנו, Bullitt Mobile Limited, מצהירים בהתאם לאחריות הבלעדית שלנו שהמוצר המתואר לעיל נמצא בתאימות עם
החקיקה הרלוונטית של האיחוד:

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

התקנים הבאים ו/או תקנים רלוונטיים נוספים שהוחלו:

)RE בהנחיה (A)3.1 1. בריאות ובטיחות )סעיף מספר
 	EN 62479:2010 ,EN 62311:2008
 	,EN 62209-1:2006 ,EN 50360:2001/Al:2012
 	EN 62209-2:2010 ,EN 50566:2013/AC:2014
 	EN 60950-1:2006/All:2009+Al:2010+A12:2011+A2:2013
 	EN50332-1 :2013
 	EN50332-2 :2013

)RE בנחיה (B) 3.1 2. תאימות אלקטרומגנטית )סעיף
 	Final Draft EN 301 489-3 V2.1.1 ,EN 301 489-1 V2.l.1
 	Draft EN 301 489-52 VI.LO ,Draft EN 301 489-19 V2.1.0 ,EN 301 489-17 V3.1.l
 	EN 55032:2015/AC:2016 Class B
 	Al:2015/2010 :EN55024

)RE 3. ניצול ספקטרום תדרי רדיו )סעיף 3.2 בהנחיה
 	EN 301 511 V12.5.l
 	EN 301 908-13 Vll.1.1 ,EN 301 908-2 Vll.1.1 ,EN 301 908-1 Vll.1.1
 	EN 301 893 V2.1.1 ,EN 300 328 V2.1.1
 	EN 300 330 V2.1.1 ,EN 303 413 VI.LO
 	Final Draft EN 303 345 Vl.1.7

(2011/65/EU)  HS הנחיה Ro .4
 	EN 50581:2012

גוף הודעה )שם: ID ,PHOENIX TESTLAB GMBH: 0700( ביצע את הערכת התאימות לפי
נספח III של הנחיה RE, והנפיק את אישור הבדיקה מסוג EU )הפניה מס': 17-212188(.

Bullitt Mobile Limited :על החתום בשם
מקום: Date ,England RG 1 IAR ,Reading, Berkshire ,Valpy Street ,One Valpy: 24 ביולי, 2017

 ,ODM Management שם: ויין הואנג, תפקיד: מנהל

חתימה: 
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)DS( הצהרת תאימות 

יצרן:
Bullitt Mobile Limited שם:      

One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, England RGI lAR כתובת:      

ציוד רדיו:
S41 דגם:      

סמארטפון עמיד תיאור:      
LTE D0201121.1 S41 גירסת התוכנה:     

OTG אוזניות, כבל ,USB מתאם, כבל אביזרים ורכיבים שסופקו:    

אנו, Bullitt Mobile Limited, מצהירים בהתאם לאחריות הבלעדית שלנו שהמוצר המתואר לעיל נמצא בתאימות עם
החקיקה הרלוונטית של האיחוד:

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

התקנים הבאים ו/או תקנים רלוונטיים נוספים הוחלו:

)RE בהנחיה (A)3.1 1. בריאות ובטיחות )סעיף
 	EN 62479:2010 ,EN 62311 :2008
 	,EN 62209-1:2006 ,EN 50360:2001/Al:2012
 	EN 62209-2:2010 ,EN 50566:2013/AC:2014
 	EN 60950-1 :2006/Al 1:2009+Al :2010+A12:2011 +A2:2013
 	EN50332-1 :2013
 	EN50332-2 :2013

)RE של הנחיה (B) 3.1 2. תאימות אלקטרומגנטית )סעיף
 	Final Draft EN 301 489-3 V2.1.1 ,EN 301 489-1 V2.1.1
 	Draft EN 301 489-52 VI.LO ,Draft EN 301 489-19 V2.1.0 ,EN 301 489-17 V3.1.1
 	EN 55032:2015/AC:2016 Class B
 	Al:2015/2010 :EN55024

(RE 3. ניצול ספקטרום תדרי רדיו )סעיף 3.2 בהנחיה
 	EN 301 511 Vl2.5.l
 	EN 301 908-13 Vll.1.1 ,EN 301 908-2 Vl1.l.1 ,a EN 301 908-1 V11.l.1
 	EN 301 893 V2.1.1 ,EN 300 328 V2.1.1
 	EN 300 330 V2.1.1 ,EN 303 413 VI.LO
 	Final Draft EN 303 345 Vl.1.7

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

הגוף האמור )שם: ID ,PHOENIX TESTLAB GMBH: 0700( ביצע את הערכת התאימות לפי
נספח III של הנחיה RE, והנפיק את אישור הבדיקה מסוג EU )הפניה מס': 17-212340(.

Bullitt Mobile Limited :על החתום עבור ובשם
מקום: England RG 1 lAR ,Berkshire ,Reading ,One Valpy, Valpy Street, תאריך: 24 ביולי, 2017

 ,ODM Management שם: ויין הואנג, תפקיד: מנהל

חתימה:



 ,"Caterpillar Yellow" ,סמלי הלוגו שלהם ,BUILT FOR IT ,CATERPILLAR ,CAT .כל הזכויות שמורות .Caterpillar 2017 ©
עיצוב המוצר של "Power Edge" וכן זהות החברה והמוצר המשמשים בזאת, הם סימנים מסחריים של Caterpillar ואין 

להשתמש בהם ללא קבלת אישור. 

Caterpillar Inc. מחזיקה ברישיון של Bullitt Mobile Ltd


