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• Lütfen bu cihazın doğru kullanımından emin olmak için bu kılavuzu ve önerilen güvenlik önemlerini dikkatlice okuyun.

• Sağlam doğasına rağmen, cihazı çarpmamaya, vurmamaya, fırlatmamaya, delmemeye, bükmemeye ve ezmemeye dikkat edin.

• Tuzlu suda kullandıysanız, tuz korozyonunu önlemek için sonrasında cihazı durulayın.

• Cihazı veya aksesuarlarını sökmeye çalışmayın. Yalnızca yetkili personel servis veya tamirat yapabilir.

• Cep telefonlarının kullanımının yasak olduğu herhangi bir durumda veya cihazın girişim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda 
cihazı açmayın.

• Cihazı sürüş sırasında kullanmayın.

• Cihazı tıbbi cihazların yakınındayken kapatın ve hastaneler ve sağlık merkezlerindeki cep telefonu kullanım kurallarına veya 
düzenlemelerine uyun.

• Aracın kontrol ekipmanlarında parazite sebebiyet verebileceği için uçaktayken cihazı kapatın veya uçuş modunu etkinleştirin.

• Performanslarını etkileyebileceği için yüksek hassasiyete sahip elektronik cihazların yakınındayken cihazı kapatın.

• Cihazı veya aksesuarlarını güçlü elektromanyetik alanlardaki konteynerlere bırakmayın.

• Cihazın yakınına manyetik depolama medyaları koymayın. Cihazdan kaynaklanan radyasyon saklanan bilgileri silebilir.

• Bir benzin istasyonu gibi yanıcı gaz olan bir ortamda cihazı kullanmayın veya cihazı yüksek sıcaklığa sahip bir yere koymayın.

• Cihazı ve aksesuarlarını küçük çocuklardan uzak tutun.

• Çocukların rehberlik olmadan cihazı kullanmalarına izin vermeyin.

• Patlama risklerinden kaçınmak için yalnızca onaylı pilleri veya şarj aletlerini kullanın.

• Kablosuz cihazların kullanımında tüm kanun ve düzenlemelere uyun. Kablosuz cihazı kullanırken başkalarının gizliliğine ve yasal haklarına 
saygı duyun.

• Tıbbi implanta sahip hastalar için (kalp, eklem, vb), cihazı implanttan 15 cm uzakta tutun ve bir telefon görüşmesi sırasında, cihazı implantın 
karşı tarafında konumlandırın.

• USB güç kablosu kullanırken bu kılavuzdaki talimatlara kesinlikle uyun, aksi takdirde cihazınızda veya bilgisayarda hasara sebep olabilir.

LÜTFEN İLK KULLANIMDAN ÖNCEKİ GÜVENLİK 
ÖNLEMLERİ'Nİ OKUYUN
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YASAL BİLDİRİM
© 2017 Caterpillar. Tüm Hakları Saklıdır. CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, bunların ilgili logoları, "Caterpillar Yellow", "Power Edge" ticari 
sunum şekli ve burada kullanılan şirket ve ürün kimliği Caterpillar'ın ticari markalarıdır ve izinsiz kullanılamaz.
Bullitt Mobile Ltd, Caterpillar Inc.'in lisans sahibidir.

Bullitt Mobile Ltd. ve üçüncü taraf ticari markaları kendi ilgili sahiplerine aittir.

Bu belgenin hiç bir kısmı Caterpillar Inc.'in yazılı izni olmadan herhangi bir biçimde yeniden üretilemez veya aktarılamaz.

Bu kılavuzda tanıtılan ürün, telif hakkına tabi yazılım ve olası lisans verenleri içerebilir. Bu tür kısıtlamalar uygulanabilir kanunlar 
tarafından yasaklanmadığı veya lisans altında ilgili telif hakkı sahipleri tarafından onaylanmadığı müddetçe müşteriler adı geçen yazılımı 
veya donanımı hiç bir şekilde yeniden üretemez, dağıtamaz, değiştiremez, işlem uygulayamaz, açamaz, şifresini çözemez, çıkaramaz, 
ters mühendislik yapamaz, kiralayamaz, devredemez veya alt lisans veremez.

Bluetooth® kelime markası ve logoları Bluetooth SIG, Inc.'e ait tescilli markalardır ve bu işaretlerin Bullitt grup tarafından tüm kullanımı 
lisanslıdır. Diğer tüm üçüncü taraf ticari markaları ve ticari adları, ilgili sahiplerine aittir.

Wi-Fi® Wi-Fi Alliance'ın ® tescilli bir markasıdır.

UYARI
Ürünün ve aksesuarlarının burada belirtilen bazı özellikleri, yüklenmiş olan yazılımlara, yerel ağın kapasiteleri ve ayarlarına bağlıdır ve ağ 
hizmet sağlayıcılarınız veya yerel ağ operatörleriniz tarafından etkinleştirilmeyebilir veya sınırlanabilir. Bu nedenle, bu kılavuzda yer alan 
açıklamalar tam olarak satın alınan ürün veya aksesuarlar ile eşleşmeyebilir.

Üretici, bu kılavuzda belirtilen her türlü bilgi ve özellikleri önceden bildirim olmaksızın değiştirme ve düzenleme hakkını saklı tutar.

Metin, resim, müzik, film ve yerleşik olmayan telif hakki korumalı yazılımlar dahil, bu cihaz aracılığıyla yüklediğiniz veya indirdiğiniz 
hiç bir ürünün geçerliliğinden ve kalitesinden üretici sorumlu değildir. Bu cihazda yüklenecek veya kullanılacak tüm önceki ürünlerin 
sonuçlarından tümüyle siz sorumlusunuz.

GARANTİ OLMAMASI
Bu kılavuzun içeriği “bu haliyle” sağlanmıştır. Uygulanabilir kanunlar tarafından gerektirilmediği sürece, özel bir amaç için pazarlanabilir 
olma veya elverişlilik de dahil olmak fakat bunlarla kısıtlı olmamak üzere belirtilen veya ima edilen bu kılavuzun doğruluğu, güvenilirliği 
veya içeriği ile ilgili hiç bir tür garanti bulunmamaktadır.

Yürürlükteki kanunların izin verdiği en geniş kapsam dahilinde üretici özel, arızi, dolaylı sonuç olarak ortaya çıkan hasarlardan veya kar, 
iş, gelir, veri, itibar veya beklenen tasarruf kaybından hiçbir şekilde sorumlu değildir.

İTHALAT VE İHRACAT DÜZENLEMELERİ
Müşteriler tüm geçerli ihracat ve ithalat yasa ve yönetmeliklerine uymalıdırlar. Müşteriler bu kılavuzda bahsi geçen, yazılımlar ve teknik 
veriler dahil tüm ürünleri, ihraç, yeniden ihraç veya ithal etmek için tüm gerekli yasal izinleri ve lisansları almalıdırlar.
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CAT® S41 AKILLI TELEFONA HOŞ GELDİNİZ
Uzun süre dayanan pil gücüne sahip dayanıklı akıllı telefon Battery Share özelliği sayesinde diğer cihaz ve aksesuarları bile şarj edebilir. İşte veya 
eğlenirken her gün karşılaştığınız zorlukların üstesinden gelmek için tasarlandı. Düşürün, daldırın veya şarj etmeyi unutun, Cat® S41 sizi yarı yolda 
bırakmayacaktır.

Akıllı telefonunuz yalnızca sağlamlık için MIL SPEC 810G ve IP68 su ve toz geçirmezlik ile en yüksek endüstriyel standartlar için sertifikalanmış 
değildir, ayrıca bu testlerin de ötesinde yeteneklere sahiptir. Etkileyici bir yükseklik olan 1,8 m'den beton zemine düşmeye dayanıklı, termal şoklara 
ve tuzlu sis spreyine karşı dayanıklı, 2 metreye kadar derinlikte 60 dakika su geçirmez ve su altındayken fotoğraflar ve video çekme kabiliyetine 
sahiptir. Cat S41, başına ne gelirse gelsin bağlı kalacaktır.

Cat S41 pratik akıllı telefon, gününüzü en iyi şekilde değerlendirmeniz için çok faydalı özelliklere sahiptir. Yüksek kapasiteli pili ve 2TB'a kadar 
genişletilebilir depolaması webde gezinme, mesajlaşma, müzik dinleme ve daha fazlasının olumsuz etkilenmemesini garanti eder. Geniş ve parlak, 
çizilmeye dayanıklı 5" Full HD ekranı doğrudan güneş ışığında okunabilir ve ıslak elle bile kullanılabilir. Ayrıca, kolay kavranan tasarımını tamamlayan 
çok fonksiyonlu programlanabilir tuşu Bas Konuş (BK) veya el feneri ya da kamerayı kolayca başlatmak için kullanılabilir.

SİCİLİ SAĞLAM
CİHAZINIZI DÜŞÜRMEK: 

• Yapın: Cihazınızı 1,8 metreye kadar yüksekte kullanın; bu yükseklik aralığında düşmelere dayanıklıdır. 
• Yapmayın: Cihazınızı 1,8 metre aralığının üzerinden güç kullanarak fırlatmayın. Cihaz dayanıklıdır ama yok edilemez değildir. 

SU YALITIMI: 

• Yapın: Cihazınızı nemli ve ıslak koşullarda kullanın; 5 inç çoklu dokunmatik ekranı ıslak parmaklarla çalışır. Cihazınızı suda kullanmadan önce 
tüm bileşenlerin ve kapakların doğru şekilde kapatıldığından emin olun. Cihaz 2 metreye kadar derinliğe, 1 saate kadar dayanabilir. 

• Yapmayın: Cihazınızın bileşenlerini ve kapaklarını suda kullanmadan önce kapatmayı unutmayın veya cihazı 2 metreden daha derinde 
kullanmaya çalışmayın. 

TOZ GEÇİRMEZ VE ÇİZİLMEZ: 

• Yapın: Cihazınızı kirli, tozlu ortamlarda kullanın. Cat S41, sağlamlık için bir endüstri standardı olan IP68 ile sertifikalıdır ve ekranı çizilmeye 
dayanıklı Corning® Gorilla® Glass 5'ten yapılmıştır. 

AŞIRI SICAKLIKLAR: 

• Yapın: Cihazınızı -20 ºC ile +55 ºC sıcaklıkları arasında kullanın. Ayrıca, sıcaklıkta ekstrem değişimlerle de başa çıkabilir: çok hızlı şekilde sıcak 
ve soğuk veya tersi arasında geçiş yapabilir.

• Yapmayın: Cihazınızı -20 ºC ile +55 ºC arasında bulunan çalışma aralığı dışında kullanmayın. Fırın veya dondurucu için üretilmemiştir.
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KUTUNUN İÇİNDE NE VAR 

• Cihaz
• Hızlı Başlangıç Kılavuzu
• USB güç kablosu ve şarj adaptörü
• Güç Paylaşımı kablosu
• Fabrika montajlı ekran koruyucu zaten cihazdadır

TUŞ İŞLEVLERİ 

GÜÇ TUŞU 
• Cihazı açmak için basın 
• Telefon Seçenekleri Menüsünü açmak için basılı tutun. 
• Cihaz beklemedeyken ekranı kilitlemek veya uyandırmak için basın

GİRİŞ SAYFASI DÜĞMESİ 
• Ana Ekranı görüntülemek için dilediğiniz zaman basın. 
• Google yardımcınızı kullanmak için Giriş sayfası düğmesini basılı tutun

SON UYGULAMALAR DÜĞMESİ 
• Herhangi bir zamanda son kullanılan uygulamaları açmak için basın

GERİ DÜĞMESİ 
• Önceki ekrana dönmek için basın 
• Ekran klavyesini kapatmak için basın

SES YÜKSELTME/AZALTMA TUŞU 
• Ses düzeyi – Çağrı, zil sesi, medya veya alarmın sesini artırmak için ses artırma veya sesini kısmak için ses azaltma düğmesine basın. 
• Ekran görüntüsü – Hem Güç hem de Ses Seviyesi tuşlarına aynı anda basın 
• Kamera uygulamasındayken, fotoğraf çekmek için Ses Seviyesi artır/azalt tuşlarına basın

1. KULAKLIK GIRIŞI
2. 8MP ÖN KAMERA
3. KULAKLIK
4. MİKROFONLAR
5. SON UYGULAMALAR DÜĞMESİ
6. HOPARLÖR
7. GİRİŞ SAYFASI DÜĞMESİ
8. GERİ DÜĞMESİ
9. PROGRAMLANABİLİR ANAHTAR
10. SIM KART YUVASI
11. MICROSD KART YUVASI
12. 13MP ARKA KAMERA
13. FLAŞ
14. USB PORTU
15. SES YÜKSELTME/AZALTMA TUŞU
16. GÜÇ TUŞU

1 2 3 4

11

10

9

8 7 65

15

16

12 13

14
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BAŞLARKEN

BİR NANO SIM KART TAKMA
1. Cihazınızı, ön tarafı aşağı bakacak şekilde düz bir yüzeye yerleştirin. Sonra yan kapıyı açın. 
2. SIM tepsisini çıkartmak için parmak ucunuzu kullanın. 
3. Nano SIM kartı, SIM tepsisine, tepsi kılavuzunda gösterildiği gibi altın pimleri yukarı bakacak şekilde yerleştirin. 
4. SIM tepsisini SIM kartı yuvasına geri takın.

NOT:
• SIM kartın SIM tepsisinde güvenli bir şekilde sabitlenmiş olduğundan emin olun.
• Yuvasına tam olarak yerleşene kadar SIM tepsisini ittirin.
• Nano SIM kartı çıkarmak için tepsiyi çekmek üzere parmak ucunuzu kullanın. Sonra Nano SIM kartı çıkarın.

BİR BELLEK KARTININ TAKILMASI
1. Cihazınızı, ön tarafı aşağı bakacak şekilde düz bir yüzeye yerleştirin. Sonra yan kapıyı açın.
2. Bir microSD kartı bellek kartı yuvasına, altın pimleri yukarı bakacak şekilde yerleştirin.

NOT:
• Bir kilitleme sesi duyana kadar bellek kartını itin.
• microSD kartı çıkarmak için bellek kartının kenarına bastırın ve bırakın.
• microSD karta güç uygulamayın, çünkü bu onun zarar görmesine neden olabilir.

PİLİN ŞARJ EDİLMESİ
Cihazınızı ilk defa kullanmadan önce pili şarj edin.

1. USB güç kablosunu, şarj güç adaptörüne bağlayın.

NOT:
• Yalnızca Cat onaylı şarj aletlerini ve kablolarını kullanın. Onaylanmamış ekipman cihazınıza hasar verebilir veya pilin patlamasına neden 

olabilir.

2. USB bağlantı noktası kapağını açın ve USB güç kablosunu USB bağlantı noktasına bağlayın.
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NOT:
• USB kablosunu bağlarken aşırı güç uygulamamaya dikkat edin ve fişin doğru yönünü dikkate alın.
• Bağlantıyı hatalı olarak sokmaya çalışmak, garanti kapsamında olmayacak hasara neden olabilir.

3. Şarj cihazını uygun ana şebeke elektrik prizine takın.
4. Gösterge LED'inde yeşil ışık göründüğünde, aygıtınız tam olarak şarj olmuştur. İlk olarak, USB kablosunu cihazdan çıkarın, ardından şarj 

cihazını şebeke elektriği prizinden çıkarın. 

PİL PAYLAŞ
Cat S41 oldukça büyük bir 5000 mAh pile sahiptir; 44 gün 3G bekleme süresine veya 38 saat 3G konuşma süresine yetecek kadar büyüktür. 
Battery Share özelliği ile diğer cihazları veya aksesuarları da şarj edebilir.

Sağlanan USB Battery Share kablosunu kullanarak, cihazınız bir güç bankasına dönüştürebilirsiniz. Başka bir cihazı şarj edebilir ve kullanımı kolay, 
uygulama içi kaydırıcı kontrolü aracılığıyla kendinize ayırmak istediğiniz pil düzeyini seçebilirsiniz.

NOT:
• Battery Share kablosunu takarsanız veya Battery Share uygulamasını, cihazınız %20'den az pile sahipken açarsanız, 'Pil seviyesi Battery Share 

denetimlerini kullanmak için çok düşük' yazan bir uyarı mesajı görüntülenir. Bir paylaşım sınırı olmadan cihazı şarj etmek için Tamam'ı seçin.

Şarj ettiğiniz cihaz tümüyle şarj olduğunda veya önceden ayarlamış olduğunuz minimum pil seviyesine erişildiyse, şarj etmeyi durduracaktır; bu da 
başında durmanıza gerek olmadan gününüze devam edebileceğiniz anlamına gelir.

PİLİN GELECEKTEKİ KULLANIMI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER
Pil tamamen tükenmiş ise, cihazınız şarj etmeye başladıktan hemen sonra açılmayabilir. Açmayı denemeden önce, pilin bir kaç dakika şarj etmesine 
izin verin. Bu sürede ekranda şarj animasyonu gösterilmeyebilir.

Pil gücü çok düşük olduğunda, cihazınız bir uyarı sesi verir ve bir bildirim görüntüler, ayrıca LED göstergesinde kırmızı bir ışık belirir. Pil gücü 
neredeyse tamamen boşaldığında, cihaz otomatik olarak kapanacaktır.

Not: Pilin şarj edilmesi için gerekli zaman çevresel sıcaklığa ve pilin yaşına bağlıdır.

CİHAZINIZI AÇMAK/KAPATMAK 
AÇMA

1. Güç tuşuna basın .

Cihazınızı ilk kez açtığınızda, bir Hoş Geldiniz ekranı görüntülenir. İlk olarak, tercih edilen dili seçin ve kurulum süreci ile devam etmek için BAŞLA 
simgesine dokunun.
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NOT:
• Bir Wi-Fi veya Veri bağlantısı gereklidir. Kurulumu atlayabilir ve başka bir zaman tamamlayabilirsiniz. Ancak, bu Android cihazıyla gelen bazı 

Google servislerini kullanmak için bir Google hesabı gereklidir.

GÜCÜ KAPATMAK

1. Telefon seçenekleri menüsünü açmak için Güç tuşuna basın ve tutun.
2. Kapat'a dokunun.

DOKUNMATİK EKRAN
DOKUNMATİK EKRAN İŞLEMLERİ

• Dokunun: Bir ögeyi seçmek için, bir seçimi onaylamak için veya ekranda bir uygulamayı başlatmak için parmak ucunuzu kullanın.

• Dokunun ve basılı tutun: Parmak ucunuzla bir öğeye dokunun ve ekran yanıt verene kadar basmaya devam edin. Örneğin etkin ekranda 
menü seçeneklerini açmak için ekrana dokunun ve menü görünene kadar basılı tutun.

• Çekme: Parmağınızı ekranda yatay veya dikey olarak hareket ettirin. Örneğin resimler arasında geçiş yapmak için sağa veya sola kaydırın.

• Sürükle: Bir öğeyi taşımak istiyorsanız, parmak ucunuzla dokunun ve basılı tutun: Sonra ögeyi ekranın bir yerine sürükleyin.

ANA EKRAN
Ana Ekran, cihazınızın özelliklerine erişim için başlangıç noktanızdır. Uygulama simgelerini, widgetları, kısayolları ve daha fazla bilgi görüntüler. 
Farklı duvar kağıtları ile özelleştirilebilir ve tercih ettiğiniz öğeleri görüntüleyecek şekilde ayarlanabilir.

1. Başlatıcısı simgesi şudur: . Yüklü uygulamaları (apps) görmek ve başlatmak için dokunun.

NOT:
• Ana ekran üzerindeki boş bir alana uzun basmak, duvar kağıtları, widgetlar ve ayarlara giden kısayolu açacaktır.

EKRANIN KİLİTLENMESİ VE KİLİDİNİN AÇILMASI
EKRANIN KİLİTLENMESİ

1. Cihazınız açık durumdaysa, ekranı kilitlemek için Güç tuşuna basın. Ekran kilitlenmiş olsa bile hala mesajlar ve çağrılar alabileceksiniz,
2. Cihaz belirli bir süre kullanılmadan durursa, ekran otomatik olarak kilitlenir. Bu dönemin uzunluğunu ayarlarda belirleyebilirsiniz.

EKRAN KİLİDİNİN AÇILMASI

1. Ekranı uyandırmak için Güç tuşuna basın. Sonra ekran kilidini açmak için kilit simgesini  yukarı doğru sürükleyin. Eğer önceden 
ayarlanmışsa desen veya PIN kodunuzu girmeniz gerekir.

2. Kamera uygulamasını doğrudan kilitli ekrandan açmak için, kamera simgesini  yukarı sürükleyin.

NOT:
• Giriş sayfası düğmesine çift dokunarak da ekranı uyandırabilirsiniz. Ayrıntılar için sayfa 26'deki “Uyandırmak için çift dokunma özelliğini 

kullanmak”a bakın.
• Ekran kilidi ayarladıysanız, ekran kilidini açmaya yönlendirilirsiniz. Ayrıntılar için sayfa 27'da bulunan “Mobil telefonunuzu ekran kilidi ile 

koruma” bölümüne bakın.
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EKRAN
EKRAN YERLEŞİMİ

BİLDİRİMLER VE DURUM BİLGİSİ 

Durum çubuğu her ekranın üstünde görünür. Cevapsız arama, alınan mesajlar (solda) gibi bildirim simgelerini ve saat ile pil durumu (sağda) gibi 
telefon durumu simgelerini gösterir.

DURUM SİMGELERİ

BİLDİRİM SİMGELERİ

Bildirimler Çubuğu Durum Simgesi

  4G 4G mobil ağa bağlı Sinyal yok

  LTE LTE mobil ağa bağlı Titreşim modu

  3G 3G mobil ağa bağlı Yer bulundu

  G GPRS mobil ağa bağlı Pil göstergesi, pil dolu

  E EDGE mobil ağa bağlı Pil şarj oluyor

  H HSDPA mobil ağa bağlı FM radyo açık

  H+ HSPA+ mobil ağa bağlı Uçak modu

  R Dolaşım Bir Wi-Fi ağa bağlı

Mobil ağ sinyal gücü Bir Bluetooth cihaza bağlı

Yeni e-posta mesajı Cevapsız arama

Yeni metin iletisi Hoparlör etkinleştirildi

Yaklaşan etkinlik Telefon mikrofonu sessiz

Alarm ayarlandı Veri indiriliyor

Veri senkronize ediliyor Kulaklık bağlı

Oturum açma veya eşleştirme ile ilgili sorun Bir ekran görüntüsü alındı
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BİLDİRİM PANELİ
Cihazınız yeni mesajlar aldığınızda, cevapsız aramaya sahip olduğunuzda veya yaklaşan bir etkinlik olduğunda veya daha fazlasın bir bildirim 
başlatacaktır. Bildirimlerini görüntülemek için bildirim panelini açın.

BİLDİRİM PANELİNİN AÇILMASI

1. Bildirim çubuğunda yeni bir bildirim simgesi göründüğünde, bildirim çubuğuna dokunun ve bildirim panelini açmak için aşağıya sürükleyin.
2. Açmak için bir bildirime dokunun.
3. Bildirimi doğrudan kapatmak istiyorsanız (görüntülemeden) sadece bildirime dokunun ve basılı tutun ve ekranın sağına/soluna sürükleyin.

BİLDİRİM PANELİNİN KAPATILMASI

1. Bildirim panelini kapatmak için panelin alt kısmını yukarı doğru kaydırın.

KISAYOL SİMGELERİ
YENİ BİR ANA SAYFA ÖĞESİ EKLEMEK

1. Ana sayfa ekranında, tüm uygulamaları göstermek için    üzerine dokunun.
2. Bir uygulama simgesini belirli bir ana ekrana sürükleyin.

BİR ANA SAYFA ÖĞESİNİ TAŞIMAK

1. Simge büyüyene kadar ana ekranda bir uygulama simgesine dokunun ve basılı tutun.
2. Parmağınızı kaldırmadan, simgeyi ekranda istediğiniz konuma sürükleyin ve bırakın.

NOT:
• Simgenin mevcut Ana ekran paneline sığması için yeterli alan bulunmalıdır.

BİR ANA SAYFA ÖĞESİNİ KALDIRMAK

1. Simge büyüyene kadar ana ekranda bir uygulama simgesine dokunun ve basılı tutun.
2. Parmağınızı kaldırmadan, kaldırılacak öğeyi sürükleyin ve sonra bırakın.
3. Ek olarak, uygulamalar adımlar 1 ve 2'yi izleyerek ve sonra uygulamayı, ekranın üstünde bulunan Kaldır simgesine sürükleyerek de kaldırılabilir.

WIDGETLAR
Bir widget bir uygulamayı ön izlemenizi veya kullanmanızı sağlar. Widgetlar Ana ekranınıza simge olarak veya ön izleme penceresi olarak 
yerleştirilebilir. Birkaç widget varsayılan olarak aygıta yüklenir ve Google Play'den ek widgetlar indirebilirsiniz.

BİR WIDGET EKLEMEK

1. Dokunun ve giriş ekranını tutun.
2. Kullanılabilir widgetları göstermek için widgetlara dokunun.
3. İstenen widget'ınızı ana ekrana sürükleyin.

BİR WIDGETI KALDIRMA

1. Simge büyüyene kadar ana ekranda bir widget simgesine dokunun ve basılı tutun.
2. Parmağınızı kaldırmadan, Kaldırılacak öğeyi sürükleyin ve sonra bırakın.
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KLASÖRLER
BİR KLASÖR OLUŞTURMA

Uygulama simgesini veya karayolu sürükleyin ve diğer uygulamaların üstüne birikin.

KLASÖRÜN YENİDEN ADLANDIRILMASI

3. Açmak için bir klasöre dokunun.
4. Başlık çubuğunda Yeni klasör için bir ad girin.
5. Daha sonra Geri düğmesine basın.

DUVAR KÂĞITLARI
DUVAR KAĞIDINI DEĞİŞTİRME

1. Dokunun ve giriş ekranını tutun.
2. Duvar kağıtları'na dokunun.
3. Kullanılabilir seçenekler arasında gezinti yapın.
4. Favori resminize dokunun, daha sonra Duvar Kağıdı Olarak Ayarla üzerine basın.
5. Şimdi bunu Kilit Ekranı duvar kağıdı, Ana Ekran duvar kağıdı veya her ikisi olarak da seçebilirsiniz.

CİHAZINIZA VEYA CİHAZINIZDAN MEDYA AKTARMAK
Tüm favori müziklerinizi ve resimlerinizi cihaz ve bilgisayar arasında Medya Cihaz MTP modunda aktarın.

1. İlk olarak, cihazınızı bir bilgisayara USB güç kablosu ile bağlayın.
2. Daha sonra bildirim panelini açın ve USB bağlantı özelliklerine dokunun. MTP modunu etkinleştirmek için dosyaları aktar'a dokunun.
3. Cihazınız çıkartılabilir cihaz olarak görüntülenmeli ve telefonun dahili depolamasını göstermelidir. Bir bellek kartı takılıysa, microSD kart da 

görünür olacaktır. Cihazın üzerine istenen dosyaları kopyalayın.

NOT: 
• Bir MAC bilgisayar kullanıyorsanız, sürücülerin şuradan indirilmesi gerekir: http://www.android.com/filetransfer/

UÇAK MODUNU KULLANMAK
Bazı yerler veri bağlantılarını kapatmanızı gerektirebilir. Cihazınızı kapatmaktansa, Uçak moduna alabilirsiniz.

1. Güç tuşuna basın ve tutun.
2. Uçak moduna dokunun.
3. Veya Ayarlar menüsünü kullanarak, Daha fazla menüsünü seçebilir Uçak modu düğmesini sağa kaydırabilirsiniz .

NOT:
• Ayrıca, Uçak moduna Ana ekran üzerinden, bildirim ekranını aşağı çekerek de erişebilirsiniz.
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CİHAZ
Telefon araması yapmak için çeşitli yollar bulunmaktadır.

1. Bir numarayı tuş takımına girin
2. Veya, kişiler listenizdeki bir Web sayfası veya bir telefon numarası içeren bir belgeden bir sayı seçin.

NOT:
• Bir çağrıdayken, gelen telefon aramaları sizin tarafınızdan cevaplanabilir veya sesli mesajlara gönderilebilir. Ayrıca birden çok katılımcı ile 

konferans yapabilirsiniz.

BİR TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPMAK
TUŞ TAKIMI İLE BİR ARAMA YAPMAK

1. Ana ekrandan  üzerine dokunun. Daha sonra, tuş takımını görüntülemek için    üzerine dokunun.
2. Sayı tuşlarını kullanarak bir telefon numarası çevirin.

İpucu: Cihazınız SmartDial özelliğini desteklemektedir. Numarayı tuş takımına girerken, SmartDial özelliği otomatik olarak kişiler listenizde arama 
yapar ve numarayla eşleşen tahmini kişileri listeler. Daha fazla eslesen sonuç görüntülemek için klavyeyi kapatabilirsiniz.

3. Numarayı girdikten veya kişiyi seçtikten sonra  üzerine dokunun.

KİŞİLERDEN BİR ARAMA YAPMAK

1. Ana sayfa ekranından  > Kişiler üzerine tıklayarak kişi listesini görüntüleyin. Tuş takımından,  sekmesine dokunarak kişi listesini 
görüntüleyin.

2. Listeden bir kişiyi seçin.
3. Kişiyi aramak için telefon numarasına dokunun.

ARAMA KAYDINDAN BİR ARAMA YAPMAK

1.  > Telefon  >  sekmesine dokunun. Arama Kaydı, yaptığınız ve gelen son aramaları görüntüler.
2. Listeden bir kişi seçin ve arama yapmak için  üzerine dokunun.

WIDGETLAR
Bir widget bir uygulamayı ön izlemenizi veya kullanmanızı sağlar. Widgetlar Ana ekranınıza simge olarak veya ön izleme penceresi olarak 
yerleştirilebilir. Birkaç widget varsayılan olarak aygıta yüklenir ve Google Play'den ek widgetlar indirebilirsiniz.

BİR WIDGET EKLEMEK

1. Dokunun ve giriş ekranını tutun.
2. Kullanılabilir widgetları göstermek için widgetlara dokunun.
3. İstenen widget'ınızı ana ekrana sürükleyin.

BİR ARAMAYI YANITLAMAK VEYA REDDETMEK

Bir telefon çağrısı aldığınızda, gelen arama ekranı arayan kimliğini gösterir.
1. Bir aramayı cevaplamak için  üzerine dokunun ve bunu sağa çekin 
2. Bir aramayı reddetmek için  üzerine dokunun ve bunu sola doğru çekin 
3. Aramayı reddetmek ve bunun yerine arayana doğrudan bir mesaj göndermek için  üzerine dokunun ve yukarı çekin . Daha sonra 

kullanılabilen şablon mesaj seçeneklerinden birini seçin veya Kendiniz Yazın üzerine dokunarak kişisel bir ileti yazın.
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NOT:
•  üzerinde dokunduğunuzda ekrandan kaybolacaktır.

BİR TELEFON GÖRÜŞMESİNİ SONLANDIRMAK

Bir telefon görüşmesi sırasında, kapatmak için   üzerine dokunun

BİR TELEFON ÇAĞRISI SIRASINDA DİĞER İŞLEMLER

KONFERANS ARAMASI YAPMAK

Konferans araması özelliğinde, birden fazla katılımcı ile bir görüşme ayarlayabilirsiniz.

NOT:
• Cihazınızın aboneliğinin konferans aramalarını destekleyip desteklemediğini ve kaç katılımcının eklenebildiğini öğrenmek için şebeke 

operatörünüzle iletişime geçin.

1. Konferans aramasını başlatmak için, ilk katılımcının numarasını çevirin ve aramayı gerçekleştirmek için  üzerine dokunun.
2. İlk katılımcı ile görüşmeniz sırasında,  > Çağrı ekle üzerine dokunun ve sonraki katılımcının telefon numarasını girin.
3.  üzerine dokunun veya Arama Kaydı veya Kişiler'den bir kişi seçin. İlk arama otomatik olarak beklemeye alınacaktır.
4. Eklenen arama ile bağlandığında konferans aramasına başlamak için  > Aramalar birleştirme üzerine dokunun.
5. Daha fazla kişi eklemek için  üzerine dokunun ve 2 ile 4 arasındaki adımları yineleyin.
6. Konferans aramasını sonlandırmak ve herkesin bağlantısını kesmek için  ögesine dokunun.

NOT:
• Aboneliğinizin konferans aramalarını destekleyip desteklemediğini ve kaç kişi ekleyebileceğinizi öğrenmek için şebeke operatörünüzle 

iletişime geçmeyi unutmayın.

TELEFON ÇAĞRILARI ARASINDA GEÇİŞ YAPMAK

Sürmekte olan bir telefon araması sırasında başka bir arama gelirse, iki çağrı arasında geçiş yapmak mümkündür.

1. Her iki çağrıda da sürerken, ekranın sol alt köşesindeki kişi adına veya telefon numarasına dokunun.
2. Geçerli aramanız beklemeye alınır ve diğer aramaya bağlanırsınız.

KİŞİLER
Kişiler uygulaması, kişileriniz hakkındaki bilgileri kaydetmenize ve yönetmenize olanak sağlar. 

KİŞİLER UYGULAMASINI AÇMAK

Cihazı ayarlarken, Kişiler, kişi eklemeye nasıl başlanacağını gösteren bir mesaj görüntüler.
Uygulamayı açmak için, aşağıdakilerden birini yapın:
 
•  üzerine ve sonra Kişiler  üzerine dokunun. Sonra Hepsi üzerine dokunun. 
• Ana ekran üzerinde   üzerine dokunun. Daha sonra, kişi listenizi görüntülemek için  sekmesine dokunun.

NOT:
• Tüm kişileriniz, kayan bir listede alfabetik olarak görüntülenecektir.

KİŞİLERİ KOPYALAMAK

Google hesabınızda veya bir SIM kart, dahili depolama veya belle kartı üzerinde kayıtlı bulunan kişilerinizi kopyalayabilirsiniz.
1. Kişiler listesinde  > İçe aktarma / Dışa aktarma üzerine dokunun.
2. Aşağıdakilerden birini yapın:
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1. Bir Google hesabında kayıtlı kişileri içe aktarmak için:
• Kişisel hesabı seçin ve İleri'ye dokunun. Kişilerin nereye içe aktarılacağını seçin ve sonra İleri'ye dokunun. Daha sonra istediğinizi kişi(leri) seçin 

ve Tamam üzerine dokunun.

2. Kişileri SIM kart üzerinden içe aktarmak için:
• USIM üzerine dokunun ve İleri'ye dokunun. Kişilerin nereye içe aktarılacağını seçin ve sonra İleri'ye dokunun. Daha sonra istediğinizi kişi(leri) 

seçin ve Tamam üzerine dokunun.

3. Kişileri dahili depolama veya bellek kartından içe aktarmak için:
• Dahili paylaşımlı depolama veya SD kart üzerine dokunun. Kişilerin nereye içe aktarılacağını seçin ve sonra İleri'ye dokunun. Birden fazla vCard 

dosyası varsa, bir vCard dosyası, birden fazla vCard dosyası veya tüm vCard dosyalarını içe aktarma seçenekleri sunulacaktır.

KİŞİLERİ YEDEKLEME

Kişilerinizi yeni bir SIM karta, cihazın dahili depolamasına veya bir bellek kartına kopyalayabilirsiniz.
1. Kişiler listesinde  > İçe aktarma / Dışa aktarma üzerine dokunun.
2. Şimdi, aşağıdakilerden birini yapın:

1. Kişileri SIM karta içe/dışa aktarmak için:
Bir kişisel hesap seçin veya Telefon kişisi üzerine dokunun. İlerle > USIM üzerine dokunun. Daha sonra istediğinizi kişi(leri) seçin ve Tamam 
üzerine dokunun.

2. Kişileri dahili depolama veya bellek kartında dışa aktarmak için:
Bir kişisel hesap seçin veya Telefon kişisi üzerine dokunun. Dahili Paylaşımlı Depolama veya SDCard > İleri üzerine dokunun. Daha sonra istediğinizi 
kişi(leri) seçin ve Tamam üzerine dokunun. Bir onay mesajı görüntülenir, seçimi onaylamak için Tamam'a dokunun.

YENİ BİR KİŞİ EKLEMEK

1. Kişiler listenizde, yeni bir kişi eklemek için  üzerine dokunun.
2. Kişiyi nereye kaydedeceğinizi belirtin. Şimdi, kişinin adını girin ve varsa telefon numarası veya adres gibi ayrıntıları bilgileri ekleyin.
3. İşiniz bittiğinde, kişi bilgisini kaydetmek için   üzerine dokunun.

BİR KİŞİYİ SIK KULLANILANLARA EKLEMEK

1. Sık kullanılanlara eklemek istediğinizi kişiye dokunun.
2. Seçtiğiniz kişinin yanındaki  simgesi üzerine dokunun ve simge beyaz (düz)  olarak dönüşecektir. Sık kullanılanlarınıza eklenmiştir.

BİR KİŞİ ARAMAK

1. Kişi listenizde, bir kişiyi aramak için  üzerine dokunun.
2. Kişinin adını girin ve eşleşen ada sahip kişiler, aşağıdaki arama kutsunda görüntülenir. 

BİR KİŞİNİN DÜZENLENMESI

Bir kişi için kaydetmiş olduğunuz bilgiyi her zaman değiştirebilirsiniz. 

1. Kişiler listenizde, düzenlemek istediğiniz kişiye dokunun.
2.  üzerine dokunun.
3. Kişi bilgisinde değişikliklerinizi yapın ve sonra  üzerine dokunun. Yaptığınız değişiklikleri iptal etmek için Geri düğmesine basın.

KİŞİLERİNİZLE İLETİŞİM KURMAK

Bir kişiye, Kişiler veya Sık Kullanılanlar sekmesi üzerinden telefon araması yaparak, mesaj (SMS) veya multimedya mesajı (MMS) göndererek 
ulaşabilirsiniz. 
1. Kişiler listenizden, iletişim kurulacak bir kişiye dokunun.
2. Aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:
• Arama yapmak için telefon numarasına dokunun.
• Veya bir mesaj göndermek için  üzerine dokunun.
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BİR KİŞİYİ SİLMEK

1. Kişiler listenizde, silmek istediğiniz kişiye dokunun.
2.  > Sil üzerine dokunun.
3. Onaylamak için tekrar Sil üzerine dokunun.

EKRAN KLAVYESİNİ KULLANMAK

KLAVYE PANELİNİ GÖRÜNTÜLEMEK

Bazı uygulamalar klavyeyi otomatik olarak açarlar. Diğerlerinde, klavyeyi açmak için metin alanına dokunun. Klavyeyi gizlemek için Geri düğmesine 
dokunun.

YATAY KLAVYEYİ KULLANMAK

Klavyeyi portre yönlendirmede kullanmakta zorlanıyorsanız, cihazı yan çevirmeniz yeterlidir. Şimdi, ekran size daha geniş bir klavye düzeni sağlayan 
yatay yerleşimli klavye görünümüne geçecektir.

KLAVYE AYARLARINIZI KİŞİSELLEŞTİRMEK

1.  > Ayarlar  > Dil ve giriş üzerine dokunun.
2. Aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:
• Klavye ayarlarını yapılandırmak için Sanal klavye üzerine dokunun.
• Veya sanal klavyeyi ekranda tutmak için Fiziksel klavyeye dokunun. Bu mod, ayrıca kullanılabilir klavye kısayollarını gösterir.

KAYIT

Cat telefonları topluluğunun bir parçası olmak ve en son haberleri, güncelleştirmeleri ve teklifleri elde etmek için yeni Cat telefonunuzu kaydedin.
Kayıt uygulamasına dokunun ve aşağıdaki ekran yönergelerini izleyin

WI-FI®

Kablosuz erişim noktalarına (hotspotlara) erişim, cihazınızda Wi-Fi kullanmak için gereklidir. 

WI-FI'I AÇMAK VE BİR KABLOSUZ AĞA BAĞLANMAK

1.  > Ayarlar  üzerine dokunun.
2. Kablosuz ve ağlar içerisinde, Wi-Fi üzerine dokunun ve düğmeyi sağa kaydırın . Bağlanmak için bir Wi-Fi ağı seçin.
3. Açık bir ağı seçerseniz, cihaz otomatik olarak bağlanır. Ancak, güvenli bir ağa ilk defa bağlanmaya çalışırsanız ilk önce parolayı girmelisiniz ve 

daha sonra Bağlan üzerine dokunmalısınız.

NOT:
• Daha önce bağlandıysanız bir güvenli ağ için parolayı yeniden girmeniz gerekmez; cihaz varsayılan ayarlarına döndürülmediği veya Wi-Fi 

parolası değiştirilmediği sürece.
• Wi-Fi sinyalini kısıtlayan engeller sinyalin gücünü azaltır.

İpucu: Yeni bir Wi-Fi ağı eklemek için Wi-Fi ayarları ekranında Ağ ekle üzerine dokunun.
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SMS VE MMS
MESAJLAŞMAYI AÇMAK

Uygulamayı açmak için, aşağıdakilerden birini yapın:
 
• Ana ekran üzerinde  üzerine dokunun.
•  > Mesajlaşma  üzerine dokunun.

BİR METİN MESAJI OLUŞTURMAK VE GÖNDERMEK

Yeni bir kısa mesaj oluşturabilir veya sürmekte olan bir mesajlaşma konusunu açabilirsiniz.
1. Yeni bir kısa mesaj veya multimedya mesajı oluşturmak için  üzerine dokunun.
2. Bir telefon numarası veya bir kişi adını Ad veya numara yaz alanına girin. Siz yazarken SmartDial, cihazın kişileri ile eşleştirmeye çalışacaktır. 

Önerilen alıcıya dokunun veya yazmaya devam edin. Mevcut bir mesajlaşma konusunu açmak istiyorsanız üzerine dokunmanız yeterlidir.
3. Mesainizi yazmak için metin kutusuna dokunun. Bir mesaj yazarken geri düğmesine basarsanız, mesaj listesinde bir taslak olarak kaydedilir. 

Devam etmek için iletiye dokunun.
4. Mesajınız gönderilmeye hazır olduğunda  üzerine dokunun.

NOT:
• Görüntülediğinizde veya ek mesajlar gönderdiğinizde bir mesaj dizisi oluşturulur.

MULTIMEDYA MESAJLARI OLUŞTURMAK VE GÖNDERMEK

1. Ana ekran üzerinde   üzerine dokunun.
2. Bir telefon numarasını veya kişi adını Ad veya numara yaz alanına girin veya Kişi listesinden bir telefon numarası eklemek için  üzerine 

dokunun.
3. Mesainizi yazmak için metin kutusuna dokunun.
4. Mesaja bir başlık eklemek için  > Başlık ekle üzerine dokunun.
5. Başlığı girdikten sonra, cihaz multimedya mesaj modunda olacaktır.
6.  üzerine dokunun ve mesaja eklemek istediğiniz medya dosyası türünü seçin.
7. İşiniz bittiğinde,  üzerine dokunun.

BİR MESAJI AÇMAK VE YANITLAMAK

1. Mesajlaşma listesinde, bir metin veya multimedya mesaj konusuna dokunarak onu açın.
2. Mesajınızı yazmak için metin kutusuna dokunun.
3. Bittiğinde,  üzerine dokunun.

MESAJ AYARLARINI KİŞİSELLEŞTİRMEK

Mesaj listesinde,  > Ayarlar üzerine dokunarak mesaj ayarlarınızı özelleştirin. Aşağıdakilerden seçim yapın:
• SMS Etkinleştirildi: Varsayılan SMS uygulamasını belirtin.
• Metin Mesajı (SMS): Metin mesajı ayarlarını yapılandırın.
• Teslimat raporu talep et: Gönderdiğiniz her bir mesaj için teslimat raporu talep etmek için onay kutusunu işaretleyin.
• SIM kartı mesajları yönetin: SIM kartta depolanan mesajlar.
• Hızlı metni düzenleyin: Mesaj şablonunu düzenleyin.
• SMS Servis Merkezi: SMS Servis Merkezi'nin telefon numarasını belirtin.
• SMS depolama konumu: Metin mesajını nereye saklayacağınızı belirtin.

MULTIMEDYA MESAJI (MMS) MULTIMEDYA MESAJI AYARLARINI YAPILANDIRIN

• Grup mesajlaşması: Birden fazla alıcı olduğunda bir mesaj göndermek üzere MMS kullanmak için onay kutusunu işaretleyin.
• Teslimat raporu talep et: Gönderdiğiniz mesaj için teslimat raporu talep etmek için onay kutusunu işaretleyin.
• Okundu raporları talep etmek: Gönderdiğiniz her bir mesaj için okundu raporu talep etmek için onay kutusunu işaretleyin.
• Okundu raporları gönder: MMS göndericisi tarafından talep edildiyse, okundu raporlarını göndermek için onay kutusunu işaretleyin.
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• Otomatik al: Mesajları otomatik almak için onay kutusunu işaretleyin.
• Dolaşımda otomatik alma: Dolaşım sırasında mesajları otomatik olarak almak için onay kutusunu işaretleyin.
• Boyut Limiti: Konuşma başına maksimum MMS sınırını ayarlayın.

BİLDİRİMLER: BİLDİRİM AYARLARINI YAPILANDIRIN.

• Mesaj bildirimleri: Yeni bir uyarı iletisi görüntülemek için onay kutusunu işaretleyin durum çubuğunda.
• Sessiz: Geçici olarak SMS veya MMS'i engelleyin.
• Ses: Yeni iletiler için bir zil sesi ayarlayın.
• Titreşim: Yeni mesajlar aldığında telefonunuzun titremesini etkinleştirmek için onay kutusunu işaretleyin.
• Açılır bildirim: Push bildirimler için bir açılan ekran görüntülemek için onay kutusunu işaretleyin.

GENEL: GENEL MESAJ AYARLARINI YAPILANDIRMAK

• Mesaj yazı tipi boyutu: İleti yazı tipi boyutunu belirtin.
• Eski mesajlar silin: Sınırlara ulaşıldığında, eski iletilerinizi silmek için onay kutusunu işaretleyin.
• Metin mesajı sınırı: Konuşma başına metin mesajı maksimum sınırı ayarlayın.
• Multimedya mesajı sınırı: Konuşma başına maksimum MMS sınırını ayarlayın.
• Hücre yayını: Konuşma başına maksimum MMS sınırını ayarlayın.
• WAP PUSH etkinleştirme: Servis mesajlarını almanıza olanak sağlamak için onay kutusunu işaretleyin.

BLUETOOTH®

Cat S41 cihazınız Bluetooth'a sahiptir. Diğer Bluetooth cihazlarla kablosuz bir bağlantı oluşturabilir, bu sayede arkadaşlarınızla dosya paylaşabilir, 
Bluetooth kulaklıklı mikrofon kullanarak ellerinizi kullanmadan konuşabilir ve cihazınızdan bir bilgisayara fotoğraflar aktarabilirsiniz.
Bluetooth kullanıyorsanız, bağlanmak istediğiniz Bluetooth cihazın 10 metre yakınında kalmayı unutmayın. Duvar veya diğer elektronik 
ekipmanların Bluetooth bağlantısında parazite yol açabileceğini unutmayın.

BLUETOOTH'U AÇMAK

1.  > Ayarlar  üzerine dokunun.
2. Kablosuz ve ağlar içerisinde, Bluetooth üzerine dokunun ve düğmeyi sağa kaydırın .

Bluetooth açıldığında, bildirim çubuğunda Bluetooth simgesi görüntülenecektir.

BIR BLUETOOTH CİHAZIYLA EŞLEŞMEK VE BAĞLANMAK

Bluetooth için yaygın kullanım alanları şunlardır:
• Bir eller serbest Bluetooth cihazı kullanmak.
• Mono veya stereo Bluetooth kulaklık kullanmak.
• Bluetooth kulaklı mikrofonda ne çaldığını kontrol etmek.

Bluetooth kullanmadan önce cihazınızı diğer bir Bluetooth cihazıyla aşağıda belirtildiği gibi eşleştirmeniz gerekmektedir:
1. Cihazınızda Bluetooth işlevinin etkin olduğundan emin olun.
2. Cat S41 Bluetooth menzil içerisindeki Bluetooth cihazları arayacaktır. Veya  > Yenile üzerine dokunun.
3. Eşleştirmek istediğiniz cihaza dokunun.
4. Bağlantıyı tamamlamak için ekrandaki yönergeleri izleyin.

NOT:
• Bir ortaklık oluşturulduktan sonra bu Bluetooth cihazınız bağlandığınızda bir parola girmeniz gerekmeyecektir.
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BLUETOOTH ARACILIĞIYLA DOSYALAR GÖNDERMEK

Bluetooth ile ailenizle ve arkadaşlarınızla fotoğraf, video veya müzik dosyaları paylaşabilirsiniz. Bluetooth aracılığıyla dosyalar göndermek için:

1. Göndermek istediğiniz dosyaya dokunun.
2.  > Bluetooth üzerine dokunun ve eşleşmiş bir cihazı seçin.
 
BLUETOOTH BAĞLANTISININ KESİLMESİ VE EŞLEŞTİRİLMENİN KALDIRILMASI

1.  > Ayarlar  üzerine dokunun.
2. Kablosuz ve Ağlar'da Bluetooth'a dokunun.
3. Bağlı cihaz seçeneğinde,  üzerine dokunun ve bağlantı kesmeyi doğrulamak için Unut üzerine dokunun.

FOTOĞRAF ÇEKME VE VİDEO KAYDETME
CAT S41 cihazınızı fotoğraf ve video çekmek ve paylaşmak için kullanabilirsiniz.

KAMERANIZI AÇMAK
Uygulamayı açmak için, aşağıdakilerden birini yapın:
 
• Ana ekran üzerinde  üzerine dokunun.
•  > Kamera  üzerine dokunun.
 
Kamerayı kapatmak için Geri veya Ana ekran düğmesine basın.

FOTOĞRAF ÇEKME

1.  > Kamera   üzerine dokunun. 
• Varsayılan olarak, Kamera modunda açılır. Aksi takdirde, ekran kamera çekim simgesi  ekranın altında belirene kadar yana kaydırın. 

NOT:
• 8MP ön ve 13MP arka kamera arasında geçiş yapmak için  üzerine dokunun.

2. Resmi çekmeden önce fotoğrafı, fotoğraf yakalama ekranında tasarlayın.
• Belirli bir alan üzerinde odaklanmak için ekrana dokunun.
• Bir nesneye yakınlaşmak/uzaklaşmak için ekranı kıstırın.
• Kamera ayarlarını değiştirmek için  üzerine dokunun; bir sahne modu seçin, kendinden zamanlayıcı ayarlayın, beyaz dengesini ayarlayın, 

ISO'yu ayarlayın, anti titreşimi ayarlayın veya resim özelliklerini ayarlayın.
• Bir filtre efekti uygulamak için  üzerine dokunun.
3. Bir fotoğraf çekmek için  üzerine dokunun.

NOT:
• Kamera uygulamasında Ses kısma ve yükseltme tuşlarını kullanarak da fotoğraf çekebilirsiniz.
 
FOTOĞRAFLARI GÖRÜNTÜLEME

Fotoğraflarınızı görüntülemek için aşağıdakilerden birini yapın:
• Kamera uygulamasındaysanız, en son yakalanan fotoğrafın  yanında bulunan küçük resmine dokunun.

NOT:
• Kamera görünümüne geri gidin, Geri düğmesine dokunun veya yakalama ekranı yeniden görüntülene kadar sağa veya sola kaydırın.
 
• Tüm fotoğraflarınızı ve videolarınızı görüntülemek için  > Fotoğraflar  üzerine dokunun.
 



21

FOTOĞRAFLARI DÜZENLEYİN VE PAYLAŞIN
Fotoğraflarınız arasında gezinirken, aşağıdaki seçenekler kullanılabilir:
 
• Düzenle:  üzerine dokunun ve fotoğraflarınızı pek çok seçeneği kullanarak düzenleyin.
• Paylaşın: Cihazda bulunan çok sayıda uygulamayı kullanarak fotoğraflarınızı paylaşmak için  üzerine dokunun.
• Sil: İstemediğiniz fotoğrafları silmek için  üzerine dokunun. 
• Bilgileri görüntüleyin: Resim bilgisini görüntülemek için  üzerine dokunun.

VİDEO ÇEKME

1.   > Kamera  üzerine dokunun.

2. Video çekim simgesi , ekranın altında belirene kadar ekranı sola kaydırın.

NOT:
• 8MP ön kamera ve 13MP arka kamera arasında geçiş yapmak için  üzerine dokunun.
• Bir arka plan efekti uygulamak için  üzerine dokunun.

3. Kaydetmeye başlamak için  üzerine dokunun.
4. Kayıt yaparken aşağıdakilerden birini yapın:
• Objeyi yakınlaştırmak/uzaklaştırmak için parmaklarınızı ekran üzerinde aralayın kapatın.

• Kaydı duraklatmak için  üzerine dokunun. Devam etmek için  üzerine dokunun.
• Bir fotoğraf çekmek için  üzerine dokunun
• Kaydı durdurmak için  üzerine dokunun.

VİDEOLARINIZI GÖRÜNTÜLEME

Kayıttan sonra bir videoyu görüntülemek için en son kaydedilen videonu yanındaki küçük resme dokunun. Videonuzu oynatmak için  
üzerine dokunun.
• Tüm fotoğraflarınızı ve videolarınızı görüntülemek için   > Fotoğraflar  üzerine dokunun.

PANORAMİK FOTOĞRAF ÇEKME

1.  > Kamera  üzerine dokunun.
2. Modlar menüsüne, ekranın sol üstündeki turuncu A simgesine dokunarak ve Panorama'yı seçerek girin.
3. Fotoğraf çekmeye başlamak için  üzerine dokunun.
4. Yakalamak istediğiniz yönü seçin. Sonra, cihazınızı yavaşta istediğiniz yönde hareket ettirin.
5. Çekim kılavuzu son noktaya geldiğinde, çekim sona erecektir. Çekimi el ile durdurmak için  üzerine dokunun.
İpucu: Çekmeyi iptal etmek için  üzerine dokunmanız yeterlidir.

FOTOĞRAFLARI KULLANMAK

Fotoğraflar uygulaması cihazınızda veya bellek kartında kaydedilmiş olan fotoğrafları ve videoları otomatik olarak arar. Albüm/klasör seçin ve slayt 
olarak oynatın veya diğer uygulamalarla paylaşmak için ögeleri seçin.

AÇILIŞ FOTOĞRAFLARI

Uygulamayı açmak için  > Fotoğraflar  üzerine dokunun. Google Photos uygulaması, fotoğrafları ve videoları depolama konumuna göre 
kategorize eder ve bunları klasörlerde kaydeder. İçindeki resimlerinizi veya videolarınızı görmek için bir klasöre dokunun.

BİR FOTOĞRAF GÖRÜNTÜLEMEK

1. Fotoğraflar içerisinde, içindeki fotoğrafları görmek için bir klasöre dokunun.
2. Tam ekran modunda görüntülemek için resme dokunun. Bir resmi tam ekran modunda görüntülerken önceki veya sonraki resmi görüntülemek 

için resmi sağa ya da sola doğru hafifçe itin.
3. Resmi yakınlaştırmak için, ekran üzerinde yakınlaştırmak istediğiniz yerde iki parmağınızı birbirinden ayırın. Yakınlaştırma madunda 

parmağınızı aşağı veya yukarı ve sağa veya sola kaydırın.
İpucu: Resim görüntüleme otomatik döndürme özelliğini destekler. Cihazınızı döndürdüğünüzde, resmi kendisi döndürmeye göre ayarlar.
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FOTOĞRAFLAR İÇİNDE BİR RESMİ KESMEK

1. Kesmek istediğinizi resmi görüntülerken   >  üzerine dokunun.
2. Daha sonra Kırpma üzerine dokunun ve Kırpma aracını resmin kırpmak istediğiniz parçasını seçmek için kullanın.
• Hareket ettirmek için kırpma aracının içinden sürükleyin.
• Görüntüyü yenide boyutlandırmak için kırpma aracının kösesinden veya kenarından sürükleyin.
3. Kırpılan resminizi kaydetmek için Bitti > Kaydet üzerine dokunun.
• Değişiklikleri iptal etmek için  > İptal et üzerine dokunun.
 
MÜZİĞİN KEYFİNİ ÇIKARMAK

Müzik dosyaları bir bilgisayardan CAT S41 cihazınıza, istediğiniz yerde dinleyebilmeniz için aktarılabilir.

CİHAZINIZA MÜZİK KOPYALAMA

1. Cihazınızı bir bilgisayara USB güç kablosunu kullanarak bağlayın.
2. Bilgisayarda USB sürücüsüne gidin ve açın.
3. Cihazınızın kök klasöründe bir klasör oluşturun (örneğin, Müzik).
4. Müziğinizi bilgisayardan yeni klasöre kopyalayın.
5. Cihazınızı bilgisayardan güvenli şekilde kaldırmak için müziğin kopyalanmasının tamamlanmasını bekleyin, sürücüyü bilgisayarınızın işletim 

sisteminin gerektirdiği şekilde çıkartın. 

FM RADYO DİNLEME
FM radyo istasyonlarını FM Radyo uygulamasında dinleyebilirsiniz.  

FM RADYONUN AYARLANMASI

İlk olarak, uygulamayı açmadan önce kulaklığı ses girişine bağlayın.  > FM Radyo  üzerine dokunun.
Aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:

• Bir FM radyo istasyonunu dinlemeye başlamak için  üzerine dokunun 
• Bir radyo istasyonu seçmek için  veya  üzerine dokunun.
• Manuel olarak bir frekansı ayarlamak için  ögesine  öğesine dokunun.
• Geçerli radyo istasyonu Favoriler listenize eklemek için dokunun  
• FM radyoyu susturmak için  üzerine dokunun. Daha sonra devam etmek için  üzerine dokunun.
• Hoparlörden çalmak için  > Hoparlör üzerine dokunun.
• Kullanılabilir kanalları için taramak için  >  > Yenile üzerine dokunun
• Radyoyu kapatmak için kulaklığın bağlantısını kesin.

FM RADYONUN KAYDEDİLMESİ

Radyoyu kaydetmek için aşağıdakileri yapın:

• Kaydetmeye başlamak içi  > Kaydetmeye başla üzerine dokunun 
• Kaydı durdurmak için Kaydı durdur üzerine dokunun. Daha sonra bir dosya adı girin ve kaydedilmiş dosyaya kaydetmek için Kaydet'e dokunun.

BİLGİLERİN SENKRONİZASYONU
Cat S41 cihazınızdaki bazı uygulamalar (örneğin Gmail), bilgisayarda ekleyebileceğiniz, görüntüleyebileceğiniz ve düzenleyebileceğiniz bilgilerin 
aynısına erişim sağlayabilirler. Bilgisayar üzerinde bu uygulamaların herhangi birinde bilgi eklerseniz, değiştirirseniz veya silerseniz, güncellenmiş 
bilgi ayni zamanda cihazınızda da görünür.
Bu, şebeke (OTA) veri eşitlemesi ile mümkündür, ancak işlem cihaza engel olmaz. Cihazınız eşitlenirken, bir veri eşitleme simgesi bildirim çubuğunda 
görüntülenir.
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HESAPLARI YÖNETMEK

Kişiler, e-posta ve diğer bilgileri aygıtınızda birden fazla Google hesabı ya da bağlı olarak yüklediğiniz uygulamaları diğer hesapları ile senkronize.
Örneğin, kişisel bir Google hesabı eklemek, kişisel e-postalarınızın, kişilerinizin ve takvim girişlerinizin her zaman kullanılabilir olacağından emin 
olmanızı sağlar. İşle ilgili e-postalarınız, kişileriniz ve takvim girişlerinizin ayrı tutulması için bir iş hesabı da ekleyebilirsiniz.

BİR HESAP EKLEME

1.  > Ayarlar  üzerine dokunun.
2. Hesapları > Hesap ekle üzerine dokunun. Ekran, eşitleme ayarlarını ve geçerli hesaplarınızın bir listesini görüntüleyecektir.

NOT:
• Bazı durumlarda, hesap ayrıntılarının ağ yöneticisi desteğinden edinilmesi gerekebilir. Örneğin hesabınızın alan adını veya sunucu adresini 

öğrenmeniz gerekebilir.

3. Hesap türüne dokunun ve hesabınızı ekleyin.
4. Hesabınız hakkında bilgileri girmek için ekrandaki yönergeleri izleyin. Bir çok hesap kullanıcı adı ve şifre gerektirir ancak ayrıntılar hesap 

türüne ve bağlı olunan hizmet yapılandırmasına bağlıdır.
5. Bitirdiğiniz zaman, hesabınızı Hesap Ayarları ekranında listeye eklenecektir.

BİR HESABIN KALDIRILMASI

Bir hesap kaldırılabilir ve bununla ilişkili tüm bilgiler hesabınızdan kaldırılabilir; e-posta, kişiler, ayarlar vb. dahil olmak üzere. Ancak bazı hesaplar 
kaldırılamaz, örneğin cihazınıza kayıt olduğunuz ilk hesap gibi. Bazı hesapları kaldırmaya karar verirseniz ilişkili tüm bilgilerin silineceğini 
unutmayın.
1. Hesap ayarları ekranında, hesap türüne dokunun.
2. Silmek istediğiniz hesaba dokunun.
3.  > Hesabı kaldır üzerine dokunun.
4. Onaylamak için Hesabı kaldır üzerine dokunun.

HESAP EŞİTLEMESİNİ ÖZELLEŞTİRME

Arka plan veri kullanımı ve eşitleme seçenekleri cihazınızdaki tüm uygulamalar için yapılandırılabilir. Ayrıca her bir hesap için senkronize edilecek 
veri türlerini yapılandırabilirsiniz. Kişiler ve Gmail gibi bazı uygulamalar birden çok uygulamalardan veri senkronize edebilir.
Eşitleme bazı hesaplar için İki yönlüdür ve cihazınızdaki bilgilerde yapılacak değişiklikler, bilginin webdeki kopyasına uygulanır. Bazı hesaplar 
yalnızca tek yönlü senkronizasyonu destekler ve cihazınızdaki bilgiler salt okunurdur.

BİR HESABIN EŞİTLEME AYARLARINI DEĞİŞTİRMEK

1. Hesap ayarları ekranında, hesap türüne dokunun.
2. Eşitleme ayarlarını değiştirmek için bir hesaba dokunun. Veri ve eşitleme ekranı açılır, hesabın eşitleyebileceği bilgilerin listesini görüntüler.
3. Çeşitli öğelerin eşitlenmesini etkinleştirmek için ilişkili veri düğmesini sağa kaydırın . Verinin otomatik olarak eşitlenmesini devre dışı 

bırakmak için ilişkili veri düğmesini sola kaydırın .

DİĞER UYGULAMALARI KULLANMAK
TAKVİMİN KULLANILMASI

Etkinlikleri, toplantıları ve randevuları oluşturmak ve yönetmek için Takvimi kullanın. Senkronizasyon ayarlarına bağlı olarak cihaz üzerindeki 
takvim, webdeki takvim ile senkronize olmuş kalır.
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TAKVİMİN AÇILMASI

Uygulamayı açmak için   > Takvim  üzerine dokunun. Çeşitli görünüm ve ayar seçeneklerini görüntülemek için  üzerine dokunun.

BİR ETKİNLİK OLUŞTURMAK

1. Herhangi bir takvim görünümünde  > Etkinlik üzerine dokunarak bir etkinlik eklemeye başlayın.
2. Etkinlik başlığı, konumu veya kişileri girin.
• Etkinliğiniz için bir zaman aralığı varsa, başlangıç ve bitiş tarihini girin.
• Bu, bir doğum günü gibi özel bir durumsa veya gün boyu süren etkinlikse, Tüm gün düğmesini sağa kaydırın .
3. Etkinlik anımsatıcısının zamanını ayarlayın, kişileri davet edin, bir renk ayarlayın ve notlar ve ekler ekleyin.
4. Etkinliğiniz için tüm bilgileri girdikten sonra Kaydet üzerine dokunun.
 
BİR ETKİNLİK ANIMSATICISI AYARLAMAK

1. Herhangi bir takvim görünümünde, ayrıntılarını görüntülemek için etkinliğe dokunun.
2. Etkinliği düzenlemeye başlamak için  üzerine dokunun.
3. Etkinliğiniz için bir anımsatıcısı ayarlamak için   anımsatıcı bölümüne dokunun). 

NOT:
• Etkinliğiniz için anımsatıcıyı silmek için Bildirim yok üzerine dokunun.

4. Değişikliklerinizi kaydetmek için Kaydet üzerine dokunun.

ALARM KULLANIMI

Yeni bir alarm ayarlayabilir veya mevcut alarmı değiştirebilirsiniz.

ALARMIN AÇILMASI

Alarmınızı kullanmak için   > Saat  >  üzerine dokunun. 

BİR ALARM EKLEMEK

1. Alarm listesi ekranında alarm eklemek için  üzerine dokunun.
2. Alarmınızı ayarlamak için aşağıdakileri yapın:
• Çevirici etrafında gezinerek saat ve dakikayı ayarlayın ardından Tamam üzerine dokunun.
• Yineleme modunu ayarlamak için Yinele onay kutusunu işaretleyin. Bir veya daha fazla seçeneğe dokunun.
• Bir zil sesi ayarlamak için  üzerine dokunun ve bir seçenek belirleyin.
• Alarm çaldığında cihazınızın titremesini istiyorsanız, Titre onay kutusuna dokunun. 
• Bir alarm etiketi eklemek için Etiket üzerine dokunun. Etiketi girin, sonra Tamam'a dokunun

NOT:
• Varsayılan olarak, alarm otomatik olarak devreye girer.

HESAP MAKİNESİ

Cat S41 cihazınız, hem standart hem de gelişmiş moda sahip bir hesap makinesine sahiptir.

HESAP MAKİNESİNİN AÇILMASI

Uygulamayı açmak için  > Hesap makinesi  üzerine dokunun.
• Gelişmiş hesap makinesi moduna erişmek için cihazınızı yatay moda geçirin. 
• Otomatik döndürün etkinleştirildiğinden emin olun (bkz: Ekranı ayarlamak).



25

CİHAZI YÖNETMEK
Cihazı yapılandırmak için  > Ayarlar  üzerine dokunun.

TARİHİN VE ZAMANININ AYARLANMASI
Cihazınızı ilk defa açtığınızda, tarih ve saati ağınızın sağladığı saati kullanarak otomatik güncelleştirme seçeneği sunulur.

NOT:
• Otomatik seçeneğini kullanıyorsanız, tarih, saat ve saat dilimini el ile ayarlayamazsınız.

Tarih ve saat ayarlarını el ile değiştirmek için aşağıdakileri yapın:
1. Ayarları ekranında, Tarih ve Saat üzerine dokunun.
2. Otomatik tarih ve saat ayarlamayı Kapalı olarak ayarlayın.
3. Otomatik saat dilimi düğmesini sola kaydırın .
4. Tarih ayarla üzerine dokunun. Daha sonra tarihi girin ve yapılandırma tamamlandığında Tamam üzerine dokunun.
5. Saat ayarla üzerine dokunun. Saat ayarla ekranı üzerinde, saat veya dakika alanına dokunun ve saati ayarlamak için göstergeyi kullanın. 

Yapılandırma tamamlamadığında Tamam üzerine dokunun.
6. Saat dilimini seç üzerine dokunun ve listeden saat diliminizi seçin. 
7. 24 saat biçimini kullan seçeneğini etkinleştirerek veya devre dışı bırakarak 24 saat biçimi ve 12 saat biçimi arasında geçiş yapın.

EKRANIN KİŞİSELLEŞTİRİLMESİ

EKRAN PARLAKLIĞININ AYARLANMASI

1. Ayarlar ekranında, Ekran > Parlaklık düzeyi üzerine dokunun.
2. Ekranı koyulaştırmak için kaydırıcıyı sola kaydırın veya parlaklaştırmak için sağa kaydırın.
3. Parmağınızı kaydırıcının üzerinden kaldırdığınızda ayarlarınız otomatik olarak kaydedilmiş olacaktır.

UYARLAMALI PARLAKLIK 

Ekranınızın parlaklığını çevrenizdeki ışığın parlaklığına göre otomatik ayarlamak için Uyarlamalı Parlaklık kullanın,  > Ayarlar  > Ekran > 
Uyarlamalı Parlaklık üzerine dokunun ve düğmesini sağa kaydırın . Uyarlamalı parlaklık açıkken, parlaklık düzeyinizi ayarlayabilirsiniz.

OTOMATİK DÖNEN EKRAN

Dokunun . Cihaz döndürüldüğünde Ekranın içeriğin döndür olarak ayarlayın. Bu, cihazınızı yatay ve düz olarak döndürdüğünüzde ekranın 
dönmesine olanak sağlayacaktır.
 
EKRANIN KAPANMASINDAN ÖNCE GEÇEN SÜREYİ AYARLAMAK

Cihazınız bir süre boşta kalırsa, ekran güç tasarrufu için kapanacaktır. Aşağıdakileri yaprak daha uzun veya kısa süreler ayarlayabilirsiniz.
1. Ayarlar ekranında, Ekran > Uyku üzerine dokunun.
2. Ekranın kapanmadan önce açık kalmasını istediğiniz süreyi seçin.

ELDİVEN MODUNU KULLANMAK

Kapasitif dokunmatik ekran, eldiven kullanmak için optimize edilebilir. Eldiven modu açık olduğunda ekran, eldivenli dokunuşlara yanıt vermek için 
daha fazla duyarlı olur. Hatalı etkinleştirmeleri önlemek için eldiven takmıyorken modu kapatın.

ELDİVEN MODUNU ETKİNLEŞTİRMEK İÇİN:

1. Ayarlar ekranın, Ekran > Eldiven Modu üzerine dokunun.
2. Eldiven Modu düğmesini sağa kaydırın .
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SUALTI MODUNU KULLANMAK

Cat S41, su geçirmez bir akıllı telefondur ve 1 saat boyunca 2 metre derinliğe kadar dayanabilmektedir. Fotoğraf veya resimleri su altında ses düzeyi 
tuşlarını kullanarak çekmenize olanak sağlayan ancak ekranı kilitleyen Sualtı Modu ayarını kullanarak su altında da çalışır.

Ekranın üstünden aşağı kaydırarak kısayol menüsünü açın. Su altında simgesine dokunun

Bu mod, otomatik olarak kamera uygulamasını başlatır. Sualtı modunda ekran kilitlidir, çıkmak için ekrana dokunun ve kilit açma çubuğunu kaydırın.

ÇİFT DOKUNMA UYANDIRMA İŞLEVİNİ KULLANMAK

Cihazınız uyuduğunda, Güç tuşunun yanı sıra, ister Ana ekran
düğmesine iki kere basabilir isterseniz de ekranı uyandırmak için ekrana iki kere dokunabilirsiniz.
1. Ayarlar ekranında, Ekran > Ana ekran düğmesi veya Çift Dokun Uyandırma üzerine dokunun.
2. İşlevi etkinleştirmek için düğmeyi sağa kaydırın .
 
CİHAZ ZİL SESI AYARLAMA

SESSİZ MODU AÇMA

1. Güç tuşuna basın ve tutun.
3. Sessiz modu etkinleştirmek için  üzerine dokunun. Medya ve alarmlar dışındaki tüm sesler kesilir.

ZİL SESİ DÜZEYİNİ AYARLAMAK

Ana ekrandayken veya herhangi bir uygulama ekranındayken (bir arama sırasında veya müzik veya video oynatma dışında) zil sesi yüksekliğini 
ayarlayabilirsiniz. Zil sesini istediğiniz seviyeye ayarlamak için Ses kısma/açma tuşlarına basın. Zil sesi düzeyi ayarlar ekranında da ayarlanabilir.
1. Ayarları ekranında, Ses üzerine dokunun.
2. Zil sesi seviyesinde, ses düzeyini ayarlamak için kaydırıcıyı sürükleyin.

ZİL SESİNİ DEĞİŞTİRMEK

1. Ayarları ekranında, Ses üzerine dokunun.
2. Telefon zil sesi üzerine dokunun.
3. İstediğiniz zil sesini seçin. Seçtiğinizde zil sesi önizleme çalacaktır.
4. Tamam'a dokunun.
 
GELEN ARAMALARDA CİHAZI TİTREMEK ÜZERE AYARLAMAK

Ayarlar ekranında, Ses üzerine dokunun ve Aramalarda ayrıca titre düğmesini sağa kaydırın .

NOT:
• Bu, Ses kısma düğmesi ile de etkinleştirilebilir.

PROGRAMLANABİLİR TUŞU YAPILANDIRMA

Programlanabilir tuşu çeşitli önemli ve kullanışlı işlevi gerçekleştirmek üzere atayabilirsiniz, bazı durumlarda ekran kilitliyken bile. Bkz. sayfa 1.
1. Ayarlar ekranında, Programlanabilir tuş üzerine dokunun.
2. Anahtara atamak için kullanılabilir bir işlevi seçin:
• Bas Konuş: Bas Konuş (PTT) modu düğmesini sağa kaydırın .
• Düğme basma yöntemini seçin. 
• Kısa basma – çok sayıda seçenek arasında Google arama tarayıcısı açmak, el feneri ve gelen aramaları yönetme vardır.
• Uzun Basma – çok sayıda seçenek arasında cihazı uyandırmak, Google arama tarayıcısı açmak, el feneri ve gelen aramaları yönetmek vardır.
• Onaylamak için Tamam üzerine dokunun.
• Sualtı modu: Sualtı modu düğmesini sağa kaydırın .
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NOT:
• Sualtı modunda, tüm dokunmatik ekran işlevleri devre dışı bırakılır, bu yüzden gelen aramaları yanıtlayamazsınız. (bkz. sayfa 26)

TELEFON SERVİSLERİNİ AYARLAMAK

VERİ DOLAŞIMINI AÇMAK

1. Ayarlar ekranında, Daha fazla > Hücresel ağlar üzerine dokunun.
2. Veri dolaşımı düğmesini sağa kaydırın  .

NOT:
• Dolaşım sırasında veri servislerine erişim fazladan ücretler ödemenize sebep olabileceğini unutmayın. Şebeke hizmeti sağlayıcınıza veri 

dolasımı ücretlerini sorun.

VERİ HİZMETLERİNİ DEVRE DIŞI BIRAKMAK

Ayarları ekranında, Veri kullanımı üzerine dokunun ve Hücresel veri anahtarı sola kaydırın . 

CİHAZI KORUMAK
CİHAZI BİR EKRAN KİLİDİYLE KORUMAK

Cat S41 cihazınız üzerindeki veriyi daha güvenli hale getirmek için ekran kilidi yöntemini kullanabilirsiniz. 

Ayarlar ekranında, Ekran kilidi üzerine dokunun veya Güvenlik > Ekran kilidi üzerine dokunun.
1. Cihazınızın kilidini açmak için kullanılabilir ekran kilidi yöntemlerden birini seçin:
• Çekme: Ekranın kilidini açmak için kilit simgesini kaydırın.
• Desen: Ekranın kilidini açmak için doğru deseni çizin.
• PIN: Ekranın kilidini açmak için PIN numarası girin.
• Parola: Ekranın kilidini açmak için parolayı girin.
2. Seçilen kili yönteminizi tamamlamak için ekrandaki yönergeleri izleyin.

NFC KULLANIMI
NFC, her iki cihaz temas halindeyken veya birbirlerinden birkaç santimden daha uzak değilken, iki NFC etkin cihaz arasında veri aktarımına olanak 
sağlar.

NFC İŞLEVİNİ ETKİNLEŞTİRMEK

1. Ayarlar ekranında Daha fazla üzerine dokunun.
2. NFC düğmesini sağa kaydırın . Android Beam işlevi de otomatik olarak açılır.

NFC ÜZERİNDEN İÇERİK IŞINLAMAK

1. NFC ve Android Beam işlevlerini etkinleştirin.
2. Paylaşmak istediğiniz içeriği açın. Web sitesi içeriklerini, YouTube videolarını, kişileri ve daha fazlasını paylaşabilirsiniz.
3. Her iki cihazın sırtlarını birbirlerine karşı geri yerleştirin ve cihazınızın ekranına dokunun. Uygulamanın yönergelerini izleyin.
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UYGULAMALARIN YÖNETİMİ
YÜKLENMİŞ BİR UYGULAMAYI (APP) GÖRÜNTÜLEMEK

1. Ayarlar ekranında Uygulamalar üzerine dokunun.
2. Uygulamalar listesinde aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:
• Uygulama ayarlarını yapılandırmak için üzerine dokunun.
• Sistem uygulamalarını görüntülemek için  > Sistemi göster üzerine dokunun.
• Uygulamaların tercihlerini varsayılan ayarlarını sıfırlamak için  > Uygulama tercihlerini sıfırla > Uygulamaları sıfırla üzerine dokunun.
• Ayrıntılarını doğrudan görmek için bir uygulamaya dokunun.

YÜKLENMİŞ BİR UYGULAMAYI KALDIRMA

1. Ayarlar ekranında Uygulamalar üzerine dokunun.
2. Bir uygulamaya dokunun ve sonra Kaldır > Tamam üzerine dokunarak uygulamayı cihazınızdan kaldırın. 

NOT:
• Önceden yüklenmiş uygulamaları silemezsiniz.

CİHAZI SIFIRLAMAK
KİŞİSEL AYARLARI YEDEKLEMEK
Kişisel ayarlarınızı bir Google hesabı ile Google sunucularına yedeklenebilir. Cihazınızı değiştirirseniz, yedeklenmiş ayarlar yeni bir cihazın içine ilk 
kez bir Google hesabından oturum açıldığında aktarılacaktır.

1. Ayarlar ekranında Yedekle ve sıfırla üzerine dokunun.
2. Verilerimi yedekle üzerine dokunun. Daha sonra Verilerimi yedekle düğmesini sağa kaydırın .
 
FABRİKA AYARLARINA GERİ DÖNMEK

Fabrika verilerini geri yüklerseniz, cihazınız fabrikada yapılandırılmış ayarlara sıfırlanır. Cihazın dahili cihaz depolamasındaki, hesap bilgileri, sistem 
ve uygulama ayarları ve indirilmiş uygulamalar dahil silinecektir. Cihazınızı sıfırlamak indirilmiş olan sistem yazılım güncelleştirmelerini veya 
microSD kart üzerindeki müzik ve fotoğraflar gibi dosyaları silmeyecektir.

1. Ayarlar ekranında, Yedekle ve sıfırla > Fabrika verilerine sıfırla üzerine dokunun.
2. İstendiğinde, Telefonu sıfırla üzerine dokunun ve Her Şeyi Sil üzerine dokunun. Cihazınız, ayarlarını orijinal fabrika ayarlarına sıfırlayacak ve 

yeniden başlatılacaktır.
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DONANIM SIFIRLAMA
Cihaz bir dahili pile sahiptir ve bu yüzden pili çıkartmak, donanımı sıfırlamak için yeterli değildir. Donanımı sıfırlamanız gerekirse lütfen aşağıdaki 
adımları izleyin. Cihazınız bir duvar prizine takıldığında şarj olmuyorsa cihazınızı sıfırlamanız gerekiyor olabileceğini lütfen dikkate alın.

Cihazınız kapanana kadar Ses açma ve Güç tuşlarına basın ve basılı tutun. Cihazınız sıfırlandıktan sonra otomatik olarak yeniden başlayacaktır.

E-ETİKETİ GÖRÜNTÜLEMEK
Bu cihazdaki mevzuat bilgilerini görüntülemek için aşağıdakileri yapın:
1. Ana sayfa ekranında, dokunun  > Ayarlar  üzerine dokunun.
2. Ayarları ekranında, Telefon hakkında > Düzenleyici bilgiler üzerine dokunun.
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EK
UYARILAR VE ÖNLEMLER

Bu bölüm, bu cihaz ile ilgili kullanım talimatlarına dair önemli bilgiler içermektedir. Ayrıca cihazınızı nasıl güvenle kullanacağınız hakkında bilgiler 
de içerir. Cihazı kullanmadan önce bu bilgileri dikkatlice okuyun.

SU GEÇİRMEZ KASA

Cihazın su geçirmez olduğundan emin olmak için USB ve kulaklık girişi kapakları yerlerine sağlamca yerleştirilmelidir.

ELEKTRONİK CİHAZ

Cihazın kullanımının yasaklı olduğu bir durumdaysanız bu cihazı kapatın. Elektronik cihazlarda hasara veya parazite neden olacaksa cihazınızı 
kullanmayın.

TIBBİ CİHAZLAR

Hastaneler ve sağlık tesisleri tarafından belirlenmiş kural ve düzenlemelere uyun. Yasak olduğu bu cihazı kullanmayın.

Kalp pili üreticileri, kalp pili ile olası girişimleri önlemek için cihaz ve kalp pili arasındaki en az mesafenin 15 cm'den az olmamasını önermektedirler. 
Kalp piliniz varsa, cihazı kalp pili kullandığınız tarafta kullanmayın ve cihazı ön cebinizde taşımayın.

PATLAMA POTANSİYELİNE SAHİP ATMOSFER

Herhangi bir patlama potansiyelli atmosfer alanındayken cihazı kapatın ve tüm işaret ve talimatları yerine getirin. Patlama potansiyelli atmosfer 
alanlar, araç motorunu kapatmanızın önerildiği alanları içermektedir. Bu tür alanlarda tetikleyici kıvılcımlar fiziksel yaralanmalara hatta ölümle 
sonuçlanabilecek patlama veya yangına neden olabilir. Akaryakıt istasyonları gibi yakıt ikmal noktalarında cihazınızı açmayın. Benzin depoları, 
saklama ve dağıtım sahalarında ve kimyasal tesislerde radyo ekipmanınızın kullanımı ile ilgili kısıtlamalara uyun. Ek olarak, patlatma operasyonlarının 
sürdürüldüğü alanlarda kısıtlamalara bağlı kalın. Cihazı kullanmadan önce, genellikle açıkça işaretlenen fakat her zaman gösterilmeyen patlama 
potansiyelli atmosfer alanlarına karşı dikkat edin. Güverte filikası altı, kimyasal aktarım veya depolama alanlarını da içeren bu tür yerler ve tane, 
toz veya maden tozu gibi havanın kimyasal veya parçacıklar içerdiği alanları kapsamaktadır. Sıvılaştırılmış petrol gazı (propan veya bütan gibi) 
kullanılan araçların üreticilerine bu cihazın yakın yerlerde kullanımının güvenli olup olmadığını danışın.

TRAFİK GÜVENLİĞİ

• Bu cihazı kullanırken yerel yasa ve düzenlemeleri göz önünde bulundurun. Buna ek olarak, araç sürerken cihazı kullanmanız gerekiyorsa 
aşağıdaki talimatlara uyun:

• Sürüşe konsantre olun. İlk sorumluluk güvenli sürüştür.

• Sürüş halinde cihazınızla konuşmayın. Eller serbest aksesuarlarını kullanın.

• Bir arama yapmak veya aramayı cevaplamak için cihazı kullanmadan önce aracınızı yol kenarına park edin.

• RF sinyalleri motorlu aracın elektronik sistemlerini etkileyebilir. Daha fazla bilgi için, araç üreticinize danışın.

• Motorlu araçlarda, cihazınızı hava yastığının veya hava yastığının açılma alanı üzerine koymayın.

• Hava yastığı açılırsa ortaya çıkacak güç, cihazınızla birlikte ciddi yaralanmalara neden olabilir.

• Uçak ile seyahat ediyorsanız cihazınızı uçak moduna alın. Hava taşıtında kablosuz cihazlar kullanmak hava taşıtı operasyonunda tehlikeye ve 
kablosuz telefon ağında kesintilere neden olabilir. Ayrıca yasalara aykırı görülebilir.
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ÇALIŞMA ORTAMI

• Tozlu, rutubetli ve kirli yerlerde veya manyetik alanlı yerlerde bu cihazı kullanmayın veya şarj etmeyin. Aksi takdirde, devrenin arızalanmasıyla 
sonuçlanabilir.

• Kulağınıza yakın veya vücudunuzdan 1,0 cm uzakta kullanıldığında cihaz RF özelliklerine uymaktadır. Cihaz kasası ve cihaz kılıfı gibi 
aksesuarlarının metal bileşenlerden yapılmadığından emin olun. Daha önce belirtilen gereklilikleri karşılamak için cihazı vücudunuzdan  
1,0 cm uzakta tutun.

• Gök gürültülü fırtınalı günlerde, şimşek çakmasından kaynaklanabilecek tehlikeleri önlemek için cihazı şarj olurken kullanmayın.

• Telefonla konuşurken antene dokunmayın. Antene dokunmak çağrı kalitesini etkiler ve güç tüketiminde artışa neden olur. Bunun sonucu 
olarak, konuşma ve bekleme süreleri azalır.

• Cihazı kullanırken, yerel yasa ve kanunları göz önünde bulundurun ve diğer kişilerin gizlilik ve yasal haklarına saygı gösterin.

• Cihaz şarj edilirken ortam sıcaklığının 0 °C ila 40 °C olmasına özen gösterin. Cihazı pille kullanırken ortam sıcaklığının –25 °C ila 50 °C olmasına 
özen gösterin.

DUYMA HASARININ ENGELLENMESİ

Kulaklığı yüksek sesle kullanmak duyma bozukluğuna neden olabilir. Duyma hasarı riskini azaltmak için, kulaklık sesini güvenli ve rahat bir 
seviyeye düşürün.

ÇOCUKLARIN GÜVENLİĞİ

Çocukların güvenliği ile ilgili bütün önlemlere uyun. Bu cihazdan ayrılabilecek parçalar içeren cihazınızla veya aksesuarlarıyla çocuğun oynamasına 
izin vermek, boğulma tehlikesi içerdiği için tehlikeli olabilir. Küçük çocukların cihazdan ve aksesuarlarından uzak tutulduğundan emin olun.

AKSESUARLAR

Sadece cihaz üreticisi tarafından bu modelle kullanımı onaylanmış pilleri, şarj aletleri ve aksesuarları seçin. Başka bir tip şarj cihazı ya da aksesuarın 
kullanılması cihazın her türlü garantisini geçersiz kılabilir, yerel kural ve kanunları ihlal edebilir ve tehlikeli olabilir. Bölgenizde onaylı pil, şarj ve 
aksesuarların uygunluğu hakkında bilgi almak için lütfen cihaz perakendecisi iletişime geçin.

PİL VE ŞARJ ALETİ

• Kullanılmadığında şarj aletini ve cihazı elektrik prizinden çekin.

• Pil tamamen tükenmeden önce yüzlerce kez şarj olabilir ve şarjı bitebilir.

• Şarj aletinin özelliklerinde belirtilmiş AC güç desteğini kullanın. Uygun olmayan güç voltajı yangına veya şarj aletinin bozulmasına 
sebep olabilir.

• Pil elektroliti sızdırırsa, elektrolitin cildinizle veya gözlerinizle temas etmediğinden emin olun. Elektrolit cilde değerse veya göze sıçrarsa, 
gözleri derhal temiz su ile yıkayın ve hemen doktora başvurun.

• Bataryada deformasyon, renk değişikliği ya da şarj sırasında aşırı ısınma durumu varsa, hemen cihazı kullanmayı bırakın. Aksi takdirde, 
pil sızıntısına, aşırı ısınmaya, patlamaya veya yangına neden olabilir.

• USB güç kablosu hasar görmüşse (örneğin kablo muhafazasız ise veya kırılmışsa), veya priz gevşekse hemen kabloyu kullanmayı bırakın. 
Aksi takdirde, elektrik çarpmasına, şarj aletinin kısa devre yapmasına veya yangına neden olabilir.

 
• Patlayabileceği için bu cihazı ateşe atmayın. Piller hasar gördüklerinde de patlayabilirler.

• Cihazda değişiklik ya da yeniden imalat yapmayın, cihazın içine yabancı cisimler sokmaya çalışmayın, cihazı su ya da diğer sıvılara daldırmayın 
ya da maruz bırakmayın, ateşe, patlamaya ya da diğer tehlikelere maruz bırakmayın.
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• Cihazı düşürmekten kaçının. Cihaz özellikle sert bir zemine düşer ve kullanıcı hasardan şüphelenirseniz, kontrol için kalifiye bir servis merkezine 
götürün. Yanlış kullanım yangın, patlama ya da başka tehlikelerle sonuçlanabilir.

• Kullanılmış cihazları yerel düzenlemelere göre hızlıca elden çıkartın.

• Cihaz sadece USB-IF logosu taşıyan veya USB-IF uyumluluk programını tamamlamış ürünlere bağlanmalıdır.

• Şarj ederken şarj cihazının, cihaza yakın olan bir AC şebeke prizine takılı olduğundan emin olun. Şarj cihazına erişim kolay olmalıdır. 

• USB güç kablosu şarj adaptörü için ayrı bir aygıt olarak kabul edilir.

• Şarj cihazının çıkış derecesi 5V ~ 8V:2A / 8,5V~10V: 1,7A / 10,5V~12V 1,5A.

DİKKAT – PİLİN YANLIŞ ŞEKİLDE YERLEŞTİRİLMESİ HALİNDE PATLAMA RİSKİ. KULLANILMIŞ PİLLERİ TALİMATLARA 
UYGUN OLARAK ATIN.

TEMİZLEME VE BAKIM

• Şarj aleti su geçirmez değildir. Kuru tutunuz. Şarj aletini su ya da buhardan koruyun. Şarj cihazına ıslak ellerle dokunmayın, aksi takdirde bir 
kısa devre veya arızaya neden olabilir ve bir elektrik çarpmasına neden olabilir.

• Cihazınızı ve şarj aletini darbe nedeniyle hasar görebileceği yerlere koymayın. Aksi takdirde, pil sızıntısına, cihazın bozulmasına, aşırı ısınmaya, 
yangına veya patlamaya neden olabilir.

• Manyetik kartlar, flopi diskler gibi manyetik saklama ortamlarını cihazın yanına yerleştirmeyin.

• Cihazdan kaynaklanan radyasyon saklanan bilgileri silebilir.

• Bu cihazı ve şarj aletini son derece yüksek ya da çok düşük sıcaklıktaki bir yere koymayın. Aksi takdirde, düzgün çalışmayabilir ve yangına veya 
patlamaya neden olabilirler. Sıcaklık 0 °C'den düşük ise, pil performansı etkilenecektir.

• Kulaklık yakınına toplu iğne gibi keskin metal nesneler yerleştirmeyin. Kulaklık bu nesneleri çekebilir ve sizi yaralayabilir.

• Cihazı temizlemeden veya bakımını yapmadan önce kapatın ve şarj aletiyle bağlantısını kesin.

• Cihazı veya şarj aletini temizlemek için herhangi bir kimyasal deterjan, toz veya diğer kimyasal maddeleri (alkol ve benzen gibi) kullanmayın. 
Aksi takdirde, cihaz parçaları hasar görebilir veya yangına sebep olabilir. Cihaz yumuşak, antistatik bir bezle silinebilir.

• Cihazı veya parçalarını sökmeyin. Aksi takdirde, cihaz ve aksesuar garantisi geçersiz olur, üretici hasar masrafını karşılamakla yükümlü değildir.

• Cihaz ekranı sert nesnelerin çarpması nedeniyle kırılmışsa, dokunmayın veya kırılmış parçayı kaldırmaya çalışmayın. Bu durumda, cihazı 
kullanmayı hemen bırakın ve yetkili servis merkezi ile iletişime geçin.

İŞİTME CİHAZI UYUMLULUĞU (HAC)

KABLOSUZ CİHAZLAR İÇİN DÜZENLEMELER

Bu cihaz kullandığı bazı kablosuz teknolojiler için işitme cihazıyla kullanım için test edilmiş ve sınıflandırılmıştır. Yine de, bu cihazda henüz işitme 
cihazlarıyla kullanım için test edilmemiş bazı yeni kablosuz teknolojiler bulunabilir. Herhangi bir parazit gürültü duyarsanız, işitme cihazı ya da 
koklear implantınızı kullanarak, farklı yerlerde bu cihazın farklı özelliklerini denemeniz önemlidir. İşitme cihazı uyumluluğu hakkında bilgi almak 
için bu cihazın üreticisine ya da hizmet sağlayıcısına başvurun. İade ya da değişim politikaları hakkında herhangi bir sorunuz varsa, servis sağlayıcınız 
ya da telefon satıcısına danışın.
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• ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC) dijital kablosuz mobil cihazların işitme cihazları ve diğer işitmeye yardımcı cihazlarla uyumlu olması 
için zorunluluklar getirmiştir.

• Kablosuz telefon endüstrisi, işitme cihazı kullanıcılarına yardımcı olmak için mobil cihazların işitme cihazlarıyla uyumluluğunu değerlendiren 
bir derecelendirme sistemi geliştirmiştir. 

• Derecelendirmeler garantili değildir. Sonuçlar kullanıcının işitme cihazına ve işitme kaybına göre farklılık gösterebilir. Kullanıcının işitme cihazı 
girişime karşı hassassa, kullanıcı telefon cihazını düzgün şekilde kullanamayabilir. Mobil cihazı bir işitme cihazıyla denemek, kullanıcının 
kişisel ihtiyaçlarına uygun olup olmadığını değerlendirmek için en iyi yoldur.

• FCC dijital kablosuz telefonlar için HAC kurallarını kabul etmiştir. Bu kurallar, çeşitli cihazların Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü (ANSI) 
C63.19-201 işitme cihazı uyumluluğu standartları altında test edilmesi ve değerlendirmesini gerektirir. İşitme cihazı uyumluluğu için ANSI 
standardı iki tür derecelendirme içerir:

• M-Dereceleri: M3 veya M4 dereceli telefonlar FCC gereklerini karşılarlar ve etiketlenmemiş cihazlara göre işitme cihazlarında daha az girişim 
oluştururlar. M4 bu iki dereceden en iyisi/en yükseğidir.

• T-Dereceleri: T3 veya T4 dereceli telefonlar FCC gereklerini karşılarlar ve dereceli olmayan telefonlara göre işitme cihazlarının t-bobini 
(“T Anahtarı” veya “Telefon Anahtarı”) ile iyi çalışır. T4 bu iki dereceden en iyisi/en yükseğidir. (Tüm işitme cihazlarının içlerinde t-bobini 
olmadığını unutmayın.)

  • Bu cihaz için test edilmiş M-Derecesi ve T-Derecesi (FCC Kimliği: ZL5S41), M3 ve T4.
  • Bu cihaz için test edilmiş M-Derecesi ve T-Derecesi (FCC Kimliği: ZL5S41A), M3 Ve T4.

ACİL ARAMA

Bu cihaz, servis alanı içinde acil aramalar için kullanılabilir. Buna rağmen bağlantı her koşulda garanti edilemez. Önemli haberleşmeler için sadece 
bu cihaza güvenilmemelidir.

FCC BİLDİRİMİ

• Bu cihaz FCC Kuralları bölüm 15 ile uyumludur. Kullanım aşağıda belirtilen iki koşula dayanır: İstenmeyen işlemlere neden olabilecek girişimleri 
de kapsayarak (1) bu cihaz zararlı girişimlere neden olmaz, ve (2) bu cihaz alınan tüm girişimleri kabul etmelidir.

• Bu iletici için kullanılan anten(ler) eş konumlu olmamalıdır veya herhangi bir diğer anten veya iletici ile bağlantı içinde çalıştırılmamalıdır.

NOT: 
• Ülke kodu seçimi sadece ABD dışı modeller içindir ve tüm ABD modelleri için mevcut değildir. Her bir FCC düzenlemesi için, ABD'de piyasaya 

sürülen tüm WiFi ürünleri sadece ABD operasyon kanallarına sabitlenmelidir.
• Bu cihaz test edilmiştir ve FCC Kuralları Bölüm 15'e göre B Sınıfı dijital cihaz kısıtlamalarına uygun olduğu belirlenmiştir. Bu kısıtlamalar 

yerleşim alanlarında zararlı girişimlere karşı makul koruma sağlayabilmek için tasarlanmıştır. Bu ekipman radyo frekans enerjisi üretir, 
kullanır ve yayabilir ve talimatlara uygun yüklenmezse ve kullanılmazsa, radyo iletişimlerinde zararlı girişimlere neden olabilir. Ancak, 
bir yükleme sırasında parazit olmayacağına dair hiçbir garantisi yoktur. Bu ekipman, cihazı açıp kapatarak tespit edilebilecek şekilde 
radyo ve televizyon yayın almasında zararlı etkileşime neden oluyorsa, aşağıdaki önlemlerden biri veya bir çoğunu kullanarak etkileşimi 
düzeltmeniz önerilir:

• Alıcı antenin yönünü veya yerini değiştirin.
• Ekipman ve alıcı arasındaki mesafeyi arttırın.
• Ekipmanı alıcının bağlı olduğu farklı bir devre çıkışına bağlayın.
• Yardım için perakendecinize veya deneyimli radyo/TV teknisyenine danışın.
• Uyumluluktan sorumlu tarafça onaylanmamış değişiklikler veya modifikasyonlar ekipmanınızı kullanma yetkisini geçersiz kılabilir.
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ENDÜSTRİ KANADA BİLDİRİSİ
Bu cihaz RSS standart(lar)ından muaf tutularak Endüstri Kanada lisansı ile uyumludur. Kullanım aşağıda belirtilen iki koşula dayanır:
1. cihaz zararlı girişimlere neden olmaz, ve
2. istenmeyen işlemlere sebep olabilecek girişimi de içeren, cihaz alınan tüm girişimleri kabul etmelidir.

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 Sınıfı dijital cihaz, Kanada ICES-003; CAN ICES-3(B)/NMB-3(B) ile uyumludur.

• Gönderilecek bilgi eksikliği halinde ya da çalışma arızası halinde cihaz otomatik olarak aktarmayı durdurur. Bunun kontrol ya da sinyal 
bilgisi aktarımını yasaklamaya yönelik olmadığını ya da teknolojinin gerektirdiği yerde tekrarlayan kodların kullanımına yönelik olmadığına 
dikkat ediniz.

• Ortak kanallı mobil uydu sistemlerinde zararlı parazit potansiyelinin azaltılması için cihaz sadece kapalı alanda 5150-5250 MHz bandında çalışır;

RADYASYONA MARUZ KALMA BİLDİRGESİ:

Ürün kontrolsüz ortam için ön görülen Kanada taşınabilir RF maruz kalma limitine uyumludur ve bu kılavuzda belirtilen kullanım amacı için 
güvenlidir. Daha ileri RF maruz kalma azaltımı fonksiyonları mevcutsa kullanıcı vücudundan olabildiğince uzak tutularak veya cihazı düşük çıkış 
gücüne ayarlayarak yapılabilir.

Vücuda takılarak kullanım için, cihaz metal parça içermeyen ve vücuttan en az 1 cm uzaklıkta bulunan ahize aksesuarları ile kullanım için test 
edilmiştir ve IC RF maruz kalma kılavuzu gereklerini karşılamaktadır. Diğer aksesuarların kullanımı IC RF maruz kalma kılavuzu uyumluluğunu 
sağlamayabilir.

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 tahkimatların d'exposition aux rayonnements IC établies BM environnement sigara contrôlé dökün.

• 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 ve anten(ler)i test edilmiş yerleşik radyolar hariç olmak üzere diğer anten veya alıcılarla bağlantılı olacak şekilde eş konumlu 
olmamalıdır veya çalıştırılmamalıdır. Ülke Kodu Seçme özelliği ABD/Kanada'da piyasaya sürülen ürünler için etkin değildir.

• 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 MARUZ KALMA BİLGİSİ (SAR)
• Cat S41 cihazınız radyo dalgalarına maruz kalma için resmi gereklilikleri karşılamaktadır.

• Cihaz ABD Hükümeti'nin Federal İletişim Komisyonu tarafından konulan radyo frekansı (RF) enerjisine maruz kalma için emisyon kısıtlamalarını 
aşmayacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir.

• Vücuda takılarak kullanım için cihazınız metal parça içermeyen ve vücuttan en az 1 cm uzaklıkta bulunan ahize aksesuarları ile kullanım 
için test edilmiştir ve FCC RF maruz kalma kılavuzu gereklerini karşılamaktadır. Diğer aksesuarların kullanımı FCC RF maruz kalma kılavuzu 
uyumluluğunu sağlamayabilir.

• FCC tarafından belirlenen SAR limiti 1,6W/kg'dır.

• Telefon için FCC düzenlemeleri altında rapor edilen en yüksek SAR değerleri aşağıda listelenmiştir: 
 
     ABD SKU (FCC ID: ZL5S41):
      Baş için SAR: 1,19 W/kg, Vücut SAR: 0,97 W/kg, Kablosuz Yönlendirici SAR: 0,97 W/kg
     APAC SKU (FCC ID: ZL5S41A):
      Baş için SAR: 0,97 W/kg, Vücut SAR: 1,11 W/kg, Kablosuz Yönlendirici SAR: 1,11 W/kg

Radyasyona maruz kalma seviyesini azaltmak için aşağıdakileri yapın:
• Mobil telefonu iyi çekim koşullarında kullanın.
• Bir eller serbest kiti kullanın.
• Hamile kadınlar için lütfen cep telefonunu karnınızdan uzak tutun.
• Cep telefonunu cinsel bölgelerden uzak tutun.

İŞİTME KAYBINI ÖNLEME
   Olası işitme hasarını önlemek için yüksek ses seviyesinde uzun süre dinlemeyin.

APAC CE SAR UYUMLULUĞU 
Bu cihaz sağlık koruması nedeniyle elektromanyetik alanlara genel kamunun maruz kalma kısıtlamaları üzerine EU gerekliliklerini (1999/519/EC) 
karşılamaktadır.

Kısıtlamalar genel kamunun korunması için genişletilmiş önerilerin parçalarıdır. Bu öneriler bilimsel çalışmaların düzenli ve doğrudan 
değerlendirmeleri bağımsız bilimsel kuruluşlar tarafından geliştirilmiş ve kontrol edilmiştir. Mobil cihazlar için Avrupa Konseyi'nin önerilen limit 
ölçüm birimi “Özgül Emilim Oranı” (SAR)'dır ve SAR limiti ortalama 10 gram üzerinde doku için 2,0 W/ kg'dır. İyonize Olmayan Radyasyon Koruması 
Uluslararası Komisyonu (ICNIRP) gerekliliklerini karşılamaktadır.

Vücuda takılarak kullanım için bu cihaz özel aksesuarlarla kullanımı için test edilmiştir ve ICNIRP maruz kalma kılavuzu ve Avrupa Standardı 
EN 62209-2'yi karşılamaktadır. Metal içeren diğer aksesuarların kullanımı ICNIRP maruz kalma kılavuzu uyumluluğunu karşılamayabilir.

SAR cihazın tüm frekans bantlarında en yüksek onaylı çıkış gücünde gönderilirken cihaz vücuttan 5 mm uzakta tutularak ölçülür. 

Telefon için CE düzenlemeleri altında rapor edilen en yüksek SAR değerleri aşağıda listelenmiştir: 
APAC SKU:
Baş için SAR: 0,443 W/kg     Vücut için SAR: 1,280 W/kg

Bu ürün, SAR testi standartlarının güncel versiyonuna uygun olarak değerlendirilmiştir. En yüksek SAR değerleri:
EU SKU:
Baş için SAR: 0,559 W/kg     Vücut için SAR: 1,121 W/kg
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RF enerjisine maruz kalmayı azaltmak için bu cihazı kafanızdan ve vücudunuzdan uzak tutmak için bir eller serbest aksesuarı veya benzeri 
seçenekleri kullanın. Maruz kalma düzeylerinin test edilen düzeylerde veya altında kalmasını sağlamak için cihaz vücudunuzdan en az 5 mm uzakta 
taşınmalıdır. Bu türde çalışmayı desteklemek için kemer klipsleri, tutucular veya vücutta taşınan benzeri aksesuarları metalik bileşenler içermeyenler 
arasından seçin. Metal parçalara sahip kılıflar, cihazın RF maruz kalma yönergelerine uyumu da dahil olmak üzere RF performansını test edilmemiş 
ve sertifikalandırılmamış şekilde değiştirebilir. Bu nedenle bu tür aksesuarların kullanımından kaçınılmalıdır.

ATMA VE GERİ DÖNÜŞÜM BİLGİLERİ
  Cihazdaki (ve tüm dahili bataryalardaki) bu simge, normal ev atığı olarak atılmamaları gerektiğini belirtmektedir. Cihazı veya pilleri  
  ayrılmamış belediye çöplüğüne atmayın. Cihaz (ve tüm pilleri) geri dönüşüm veya doğru şekilde atılma için ömürlerini doldurduktan  
  sonra belirli bir sertifika toplama noktasına teslim edilmelidir.

Cihazın veya pillerin geri dönüşümü hakkında daha ayrıntılı bilgi için, yerel şehir ofisinize, ev atığı atma servisine veya cihazı satın almış olduğunuz 
perakende mağazasına başvuru.

Cihazın atılması Avrupa Birliği'nin Elektrik Elektronik Ekipman Atığı'na (WEEE) bağlıdır. WEEE ve pillerin diğer atıklardan ayrılmasının sebebi, 
meydana gelebilecek her türlü tehlikeli atıkların insan sağlığı üzerine potansiyel çevresel etkilerini en aza indirmektir.

TEHLİKELİ MADDELERİN AZALTILMASI

Bu cihaz AB Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması (REACH) Tüzüğü (Tüzük No 1907/2006/EC Avrupa Parlamentosu ve Konseyi) 
ve AB Tehlikeli Maddelerin Sınırlandırılması (RoHS) Direktifi (Direktif 2011/65/EU Avrupa Parlamentosu ve Konseyi) ile uyumludur. Cihazın REACH 
uyumu ile ilgili daha fazla bilgi için, www.catphones.com/certification adresini ziyaret edin . Güncel bilgiler için web sitesinin düzenli takip edilmesi 
önerilir.

AB YASALARINA UYGUNLUK

İşbu belge ile, üretici bu cihazın 2014/53/EU Direktifi temel gereklilikleri ve diğer ilgili koşulları ile uyumlu olduğunu beyan eder. Uygunluk bildirimi 
için web sitesini ziyaret edin: 
www.catphones.com/support/s41- smartphone.

NOT: 
• Cihazın kullanıldığı yerlerde ulusal yerel düzenlemeleri göz önünde bulundurun. Bu cihazın kullanımı bazı veya tüm Avrupa Birliği (AB) üye 

devletlerinde kısıtlanabilir.

NOT: 
• Bu cihaz tüm Avrupa Birliği (AB) üye devletlerinde kullanılabilir.

AB UYUM BEYANI:

Bu cihaz 5150 - 5350 MHz frekans aralığında kullanıldığında sadece kapalı alanda kullanımla sınırlıdır.
Kısıtlamalar: Belçika (BE), Bulgaristan (BG), Çek Cumhuriyeti (CZ), Danimarka (DK), Almanya (DE), Estonya (EE), İrlanda (IE), Yunanistan (EL), İspanya 
(ES), Fransa (FR), Hırvatistan (HR), İtalya (IT), Kıbrıs (CY), Letonya (LV), Litvanya (LT), Lüksemburg (LU), Macaristan (HU), Malta (MT), Hollanda (NL), 
Avusturya (AT), Polonya (PL), Portekiz (PT), Romanya (RO), Slovenya (SI), Slovakya (SK), Finlandiya (FI), İsveç (SE), Birleşik Krallık (İngiltere), İsviçre 
(CH), Norveç (NO) , (Olduğunu) İzlanda, Lihtenştayn (LI) ve Türkiye (TR).
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GOOGLE™ YASAL ATIF
Google, Android, Google Play ve diğer işaretler Google Inc. şirketinin ticari markalarıdır.

S41 ÖZELLİKLERİ
ÖĞE TEKNİK ÖZELLİKLER
İŞLETİM SİSTEMİ Android™ 7.0

PLATFORM MTK 6757 OctaCore 2,3GHz

BELLEK
• Dahili Bellek (ROM/FLASH): 32GB eMMCv5.1
• Dahili Bellek (RAM): 3GB RAM LPDDR3
• Harici Bellek: SDXC. Sınıf 10/Ultra yüksek hız/2TB

HÜCRESEL AĞ
• 2G Bandı: GSM, GPRS, EDGE (Class 33)
• 3G Bandı: HSPA, R9
• 4G Bandı: LTE Cat6

EKRAN 5,0”HD, 4 nokta temaslı Kapasitif

KAMERA • Arka Kamera: 13MP AF, LED flaşlı
• Ön Kamera: 8MP FF

SENSÖR Yakınlık ve ışık sensörü, İvme ölçer, Elektronik pusula

BAĞLANABİLİRLİK

• Bluetooth: BT 4.2
• Wi-Fi: 802.11 a (5GHz), 802.11 b/g (2,4GHz), 802.11 n (2,4G/5G)
• GPS Desteği: GPS, AGPS, Glonass
• Diğer: E911, FM RX, WiFi Direct, NFC

PİL • Tür: Çıkartılamaz
• Boyut: 5000mAh

DİĞER • Giriş Koruma: IP68
• Düşme Test: 1,8 m

BOYUTLAR 152 x 75 x 12,85 mm

AĞIRLIK 218 g

* Tasarım ve özellikler bildirim olmaksızın değiştirilebilir.

SPEKTRUM YÜRÜTÜLEN GÜÇ (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 13,56MHz -8,86 (dBuA/m at10m)

EU: SPEKTRUM VE GÜÇ APAC: SPEKTRUM VE GÜÇ

SPEKTRUM YÜRÜTÜLEN GÜÇ (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 13,56MHz -12,05 (dBuA/m at10m)
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UYGUNLUK BEYANI (SS)

ÜRETİCİ:
Ad:      Bullitt Mobile Limited
Adres:      One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, İngiltere RGI IAR

RADYO DONANIMLARI:
Model:      S41
Tanım:      Dayanıklı Akıllı Telefon
Yazılım sürümü:     LTE S0201121.l S41
Birlikte verilen Aksesuarlar ve Bileşenler:   Adaptör, USB kablo, Kulaklık, OTG kablosu

Biz, Bullitt Mobile Limited, yukarıda belirtilen ürünün aşağıdakilerle uyumlu olması sorumluluğuna sahip olduğumuzu beyan ediyoruz ilgili Sendika 
uyumlaştırılması mevzuatları:

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

Aşağıdaki uyumlaştırılmış standartlara ve/veya diğer ilgili standartlara başvurulmuştur:

1. SAĞLIK VE GÜVENLİK (RE YÖNERGESİNİN MAKALE 3.L(A))
• 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. ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK (RE DİREKTİFİ MADDE 3.1(A))
• EN 301 489-1 V2.l.1, Son Taslak EN 301 489-3 V2.1.1
• EN 301 489-17 V3.1.l, Taslak EN 301 489-19 V2.1.0, Taslak EN 301 489-52 VI.LO
• EN 55032:2015/AC:2016 Class B, EN 55035 :2017

3. RADYO FREKANS ARALIĞI KULLANIMI (RE DİREKTİFİ MADDE 3.2)
• 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 Taslak EN 303 345 Vl.1.7

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

Bildirilen kuruluş (Adı: PHOENIX TESTLAB GMBH, ID: 0700) aşağıdakine uygun olarak uygunluk değerlendirmesini gerçekleştirmiştir RE Direktifinin 
III. Eki ve EU tip kontrol sertifikasını vermiştir (Ref. No.: 18-212197).

Adına imzalanmıştır: Bullitt Mobile Limited
Yer: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, İngiltere RG 1 IAR, Tarih: 19 Eylül 2018
Ad: Wayne Huang, Konum: ODM Yönetimi Direktörü, 

İmza: 
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UYGUNLUK BEYANI (DS)

ÜRETİCİ:
Ad:      Bullitt Mobile Limited
Adres:      One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, İngiltere RGI lAR

RADYO DONANIMLARI:
Model:      S41
Tanım:      Dayanıklı Akıllı Telefon
Yazılım sürümü:     LTE D0201121.1 S41
Birlikte verilen Aksesuarlar ve Bileşenler:   Adaptör, USB kablo, Kulaklık, OTG kablosu

Biz, Bullitt Mobile Limited, yukarıda belirtilen ürünün aşağıdakilerle uyumlu olması sorumluluğuna sahip olduğumuzu beyan ediyoruz ilgili Sendika 
uyumlaştırılması mevzuatları:

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

Aşağıdaki uyumlaştırılmış standartlara ve/veya diğer ilgili standartlara başvurulmuştur:

1. SAĞLIK VE GÜVENLİK (RE YÖNERGESİNİN MAKALE 3.L(A))
• 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. ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK (RE DİREKTİFİ MADDE 3.1(A))
• EN 301 489-1 V2.1.1, Son Taslak EN 301 489-3 V2.1.1
• EN 301 489-17 V3.1.1, Taslak EN 301 489-19 V2.1.0, Taslak EN 301 489-52 VI.LO
• EN 55032:2015/AC:2016 Class B, EN 55035 :2017

3. RADYO FREKANS ARALIĞI KULLANIMI (RE DİREKTİFİ MADDE 3.2)
• EN 301 511 Vl2.5.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 Taslak EN 303 345 Vl.1.7

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

Bildirilen kuruluş (Adı: PHOENIX TESTLAB GMBH, ID: 0700) aşağıdakine uygun olarak uygunluk değerlendirmesini gerçekleştirmiştir RE Direktifinin 
III. Eki ve EU tip kontrol sertifikasını vermiştir (Re£ No.: 18-212196).

Adına imzalanmıştır: Bullitt Mobile Limited
Yer: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, İngiltere RG 1 lAR, Tarih: 19 Eylül 2018
Ad: Wayne Huang, Konum: ODM Yönetimi Direktörü, 

İmza:
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