Cat® S42

Lietotāja rokasgrāmata
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LŪDZU, PIRMS EKSPLUATĀCIJAS UZSĀKŠANAS IZLASIET PAR
DROŠĪBU UN PIESARDZĪBU
• Lūdzu, uzmanīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un ieteikumus par drošības un piesardzības ievērošanu, lai
nodrošinātu šīs ierīces pareizu ekspluatāciju.
• Ja ierīce tikusi izmantota sālsūdenī, pēc tam noskalojiet ierīci, tostarp audio pieslēgvietu un USB savienotāju,
lai novērstu sāls izraisītu koroziju.
• Kaut arī ierīce ir izturīga, izvairieties to dauzīt, mest, saspiest, pārdurt vai saliekt.
• Neieslēdziet ierīci gadījumos, kad ir aizliegts izmantot ierīces, vai tad, ja ierīce var radīt traucējumus un
apdraudējumu.
• Nekad neizmantojiet ierīci, vadot transportlīdzekli.
• Vienmēr ievērojiet ierīču izmantošanas noteikumus slimnīcās un veselības aprūpes iestādēs. Izslēdziet ierīci
medicīniskas aparatūras tuvumā.
• Atrodoties lidmašīnā, izslēdziet ierīci vai aktivizējiet lidojuma režīmu, jo ierīce var izraisīt traucējumus gaisa
kuģa kontroliekārtās.
• Izslēdziet ierīci, atrodoties precīzu elektronisku ierīču tuvumā, jo ierīce var ietekmēt to darbību.
• Nemēģiniet izjaukt ierīci vai tās piederumus. Tikai kvalificēts personāls drīkst veikt ierīces apkopi vai remontu,
ja nepieciešams.
• Nenovietojiet ierīci vai tās piederumus vietās ar spēcīgu elektromagnētisko lauku.
• Nenovietojiet magnētiskos datu nesējus ierīces tuvumā. Starojums no ierīces var izdzēst informāciju, kas
tajos glabājas.
• Nelietojiet ierīci vidē, kur ir uzliesmojoša gāze, piemēram, degvielas uzpildes stacijās, un nenovietojiet ierīci
vietās, kur ir augsta temperatūra.
• Ierīci un tās piederumus glabājiet maziem bērniem nepieejamā vietā. Neļaujiet bērniem lietot ierīci bez
norādījumiem.
• Lietojiet tikai apstiprinātus lādētājus, lai izvairītos no sprādziena riska.
• Ievērojiet visus likumus vai noteikumus par bezvadu ierīču izmantošanu. Cieniet citu privātumu un likumīgās
tiesības.
• Pacientiem ar medicīnisku implantu (sirds, locītavu utt.) — turiet ierīci 15 cm attālumā no implanta un
pretējā pusē no implanta.
• Izmantojot USB kabeli, stingri ievērojiet šīs rokasgrāmatas attiecīgās instrukcijas, citādi jūsu ierīce vai dators
var tikt sabojāts.
• Drošības instrukcijas pilns teksts ir pieejams tīmekļa vietnē: https://www.catphones.com/support/
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JURIDISKS PAZIŅOJUMS
© 2020 Caterpillar. Visas tiesības aizsargātas.
CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, to attiecīgie logotipi, „Caterpillar Yellow”, „Power Edge” un Cat
„Modern Hex” tirdzniecības noformējums, kā arī uzņēmuma un produkta identitāte, kas šeit izmantota, ir
Caterpillar tirdzniecības zīmes, un tās nedrīkst izmantot bez atļaujas.
„Bullitt Mobile Ltd.” ir „Caterpillar Inc.” licences turētājs.
„Bullitt Mobile Ltd.” un trešo personu preču zīmes pieder to īpašniekiem.

Nevienu šī dokumenta daļu nedrīkst pavairot vai pārsūtīt jebkādā veidā vai ar jebkādiem līdzekļiem, bez
iepriekšējas rakstiskas „Caterpillar Inc.” piekrišanas.

Produkts, kas aprakstīts šajā rokasgrāmatā, var ietvert autortiesību programmatūru un iespējamus licences
devējus. Pircēji nedrīkst nekādā veidā pavairot, izplatīt, pārveidot, dekompilēt, izjaukt, atšifrēt, izrakstīt,
dekonstruēt, iznomāt, piešķirt vai licencēt tālāk minēto programmatūru vai aparatūru, ja šādi ierobežojumi nav
aizliegti ar esošajiem tiesību aktiem vai šādas darbības nav apstiprinājuši attiecīgie autortiesību īpašnieki
saskaņā ar licencēm.

Saturs šajā rokasgrāmatā sniegts „kāds tas ir”. Izņemot gadījumus, kad tas nepieciešams saskaņā ar
piemērojamiem tiesību aktiem, nekādas garantijas, tiešas vai netiešas, ieskaitot, bet ne tikai, netiešās
garantijas par piemērotību pārdošanai un piemērotību konkrētam mērķim, ir attiecināmas uz šīs
rokasgrāmatas precizitāti, uzticamību vai saturu.

Cik to pieļauj piemērojamie tiesību akti, nekādā gadījumā ražotājs nav atbildīgs par īpašiem, nejaušiem,
netiešiem vai izrietošiem zaudējumiem, vai negūto peļņu, uzņēmējdarbību, ieņēmumiem, informāciju,
nemateriālām vērtībām vai paredzamiem ietaupījumiem.

Bluetooth® vārda logotips un logotipi ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder Bluetooth SIG, Inc., un Bullitt Group
Ltd šādas preču zīmes drīkst lietot saskaņā ar licenci. Citas trešo personu preču zīmes un tirdzniecības
nosaukumi pieder attiecīgajiem īpašniekiem.

Google, Android, Google Play un citas zīmes ir Google LLC preču zīmes.

PAZIŅOJUMS
Dažas produkta funkcijas un piederumi, kas šeit aprakstīti, ir atkarīgi no instalētās programmatūras, vietējā
tīkla veiktspējas un iestatījumiem, un tos nevar aktivizēt vai tos var ierobežot vietējā tīkla operatori vai tīkla
pakalpojumu sniedzēji. Tāpēc apraksti šajā rokasgrāmatā var precīzi neatbilst produktam vai tā aksesuāriem,
ko iegādājāties.

Ražotājs patur tiesības mainīt vai pārveidot jebkādu informāciju vai specifikācijas, kas sniegtas šajā
rokasgrāmatā, bez iepriekšēja brīdinājuma vai saistībām.
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Ražotājs nav atbildīgs par jebkādu produktu likumību un kvalitāti, ko augšupielādējat vai lejupielādējat,
izmantojot šo ierīci, tajā skaitā, bet ne tikai, tekstu, attēlus, mūziku, filmas un neiebūvēto programmatūru ar
autortiesību aizsardzību. Lietotājs ir atbildīgs par jebkādām sekām, kas rodas no iepriekšminēto produktu
instalēšanas vai izmantošanas šajā ierīcē.

IMPORTA UN EKSPORTA NOTEIKUMI
Pircējiem jāievēro visi piemērojamie eksporta vai importa likumi un noteikumi. Pircējiem jāiegūst visas
nepieciešams valdības atļaujas un licences, lai eksportētu, reeksportētu vai importētu šajā rokasgrāmatā
minēto produktu, tai skaitā programmatūru un tehniskos datus.
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PAR CAT® S42
Cat S42 ir īstens darba zirgs.
Neatkarīgi no tā, vai pārstāvat policijas spēkus, vai esat pirmajās rindās, gādājot par mūsu drošību...
Vai arī strādājat slimnīcā, un higiēna ir galvenā prioritāte...
Vai esat būvnieks, kuram nepieciešams tālrunis, kas spēj izturēt būvlaukuma skarbos apstākļus dienu no
dienas...
Cat S42 ir izturīgs un uzticams.

Tas ir ne vien izturīgs no ārpuses, bet arī izsmalcināts no iekšpuses.
Šim Cat tālruņu sērijas jaunākajam papildinājumam ir veikti nozīmīgi atjauninājumi. Ātrāka savienojamība,
labāka kamera un lielāka atmiņa.
Mēs radījām Cat S42 tādu, lai uz to varētu paļauties ekstremālās situācijās. Tālrunim ir ilgāks akumulatora
darbības laiks, lielo, spožo ekrānu var nolasīt arī pilnā saules gaismā, turklāt tālruni var lietot ar uzvilktiem
cimdiem, un, protams, tālrunis ir drošs pret nomešanu zemē.
Turklāt tālruni varat tīrīt ar karstu ziepjūdeni. Tas ir noderīgi šajos laikos, kad ievērot higiēnu ir izšķiroši svarīgi.
Mūsu Cat izturīgo tālruņu īpašības nodrošina nepieciešamo aizsardzību un uzticamību.

IZTURĪBAS ĪPAŠĪBU RAKSTUROJUMS
IERĪCES NOMEŠANA
• Drīkst: lietot ierīci līdz pat 1,5 metriem augstu — šādā augstumā tā ir droša pret nomešanu zemē.
• Nedrīkst: ar spēku mest ierīci vai ļaut tai nokrist no augstuma, kas pārsniedz 1,5 metru augstumu — tā ir
izturīga, bet nav neiznīcināma.

ŪDENSIZTURĪBA
• Drīkst: lietot ierīci mitrā un slapjā vidē. Pirms ierīces lietošanas ūdenī pārliecinieties, vai visas sastāvdaļas un
vāki ir kārtīgi aizvērti. Ierīce var izturēt 1,5 m dziļumu līdz pat 35 minūtēm.
• Nedrīkst: lietot ilgāk par 35 minūtēm zem ūdens 1,5 metru vai lielākā dziļumā.

PUTEKĻNECAURLAIDĪBA UN NOTURĪBA PRET SASKRĀPĒŠANU
• Drīkst: lietot ierīci netīrā un putekļainā vidē. Cat® S42 ir IP68 sertifikācija, kas ir nozares standarts izturības
jomā.

EKSTREMĀLĀS TEMPERATŪRAS
• Drīkst: lietot ierīci darba temperatūras diapazonā no -25 ºC līdz +55 ºC. Tā var izturēt arī ekstremālas
temperatūras svārstības, ļoti ātri pārslēdzoties no aukstuma uz karstumu un otrādi.
• Nedrīkst: lietot ierīci bez aizsargcimdiem, ja temperatūra ir ārpus diapazona no 0 ºC līdz + 45 ºC.
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KOMPLEKTĀCIJA
• Ierīce
• Īsa lietošanas pamācība
• Garantija
• USB strāvas kabelis un strāvas pārveidotājs uzlādēšanai
• Ierīcei jau rūpnīcā uzstādīts ekrāna aizsargs
Piezīme.
Ierīce tiek piegādāta ar rūpnīcā uzstādītu ekrāna aizsargu. Gādājiet, lai ekrāna aizsargs paliktu savā vietā. Ja
ekrāna aizsargs tiks noņemts, tad turpmākie bojājumi, kuriem nepieciešams remonts, tiks uzskatīti par tādiem,
kurus garantija nesedz.
Ja nepieciešama ekrāna aizsarga nomaiņa, apmeklējiet tīmekļa vietni https://www.catphones.com/screenprotectors.

1. Klausules skaļrunis
2. Austiņu pieslēgvieta
3. Skaļuma regulēšanas pogas
4. Ieslēgšanas poga
5. Zibspuldze
6. Aizmugurējā kamera
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7. Programmējamā poga
8. Skaļrunis
9. USB ports
10. Mikrofons
11. SIM/SD ligzda
12. Priekšējā kamera

POGU FUNKCIJAS
SKAĻUMA REGULĒŠANAS POGA
• Skaļums — piespiediet pogu Skaļāk, lai palielinātu skaļumu sarunai, zvana signālam, multividei vai
modinātājam, vai pogu Klusāk, lai skaļumu samazinātu.
• Ekrānuzņēmums — vienlaicīgi piespiediet pogas Ieslēgt un Klusāk (ekrānuzņēmumi tiek saglabāti
fotoalbumā).
• Kameras lietotne — piespiediet pogu Skaļāk vai Klusāk, lai uzņemtu fotoattēlu.

DARBA UZSĀKŠANA
SIM KARTES(-ŠU) UN ATMIŅAS KARTES IEVIETOŠANA
1. Novietojiet ierīci uz līdzenas, tīras virsmas ar displeju uz augšu.
2. Ar pirkstgalu izvelciet SIM/SD kartes vāciņu un SIM/SD kartes paliktni.
3. Ievietojiet SIM karti SIM 1/SIM 2 paliktnī tā, lai SIM kartes zeltītie kontakti būtu vērsti uz leju.
4. Ja vēlaties izmantot microSD karti, ievietojiet to microSD kartes paliktnī tā, lai atmiņas kartes zeltītie kontakti
arī būtu vērsti uz leju.
5. Uzmanīgi ievietojiet paliktni atpakaļ SIM kartes ligzdā un uzstādiet vāciņu.
PIEZĪME
• Iestumiet SIM/SD vāciņu atpakaļ ierīcē, līdz tas ir droši nostiprināts.
Dažās ierīcēs var ievietot divas SIM kartes.
Kad ievietotas divas SIM kartes, abi SIM karšu sloti var atbalstīt 4G/3G pakalpojumu.
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AKUMULATORA UZLĀDE
S42 akumulatoru nevar izņemt no ierīces. Lai to uzlādētu:

1. Pievienojiet USB strāvas kabeli strāvas pārveidotājam.
Lietojiet tikai Cat® tālrunim apstiprinātus lādētājus un kabeļus. Neapstiprināts aprīkojums var sabojāt ierīci vai
akumulatoru, un garantija zaudēs spēku.
2. Pēc uzlādes pabeigšanas akumulatora indikators no sarkanas krāsas pārslēdzas uz zaļu.

SVARĪGA INFORMĀCIJA PAR AKUMULATORA TURPMĀKO
LIETOŠANU
Kad akumulatora jaudas līmenis būs zems, ierīce parādīs brīdinājumu. Kad akumulators būs gandrīz izlādējies,
ierīce automātiski izslēgsies. Akumulatora uzlādei nepieciešamais laiks ir atkarīgs no apkārtējās vides
temperatūras un akumulatora vecuma.

Ja akumulators ir pilnīgi izlādējies, jūs, iespējams, nevarēsiet ieslēgt savu ierīci tūlīt pēc tam, kad sāksiet
akumulatora uzlādi. Ļaujiet akumulatoram pāris minūtes uzlādēties, tikai pēc tam mēģiniet to ieslēgt. Šajā laikā
ekrānā var nebūt redzama uzlādes animācija.

IERĪCES IESLĒGŠANA/IZSLĒGŠANA
IESLĒGŠANA
• Lai ieslēgtu tālruni, piespiediet un turiet Ieslēgšanas pogu.
Pirmo reizi ieslēdzot tālruni, jūs redzēsiet sveiciena ekrānu. Izvēlēties sev vēlamo valodu un pieskarieties SĀKT,
lai turpinātu iestatīšanu.
• Piespiediet un turiet, lai atvērtu izslēgšanas opcijas (Izslēgšana / Restartēšana / Ekrānuzņēmums), kad ierīce
ir ieslēgta.
• Piespiediet, lai bloķētu vai pamodinātu ekrānu, ja ierīce ir gaidstāves režīmā.
• Divreiz piespiediet, lai atvērtu Kameras lietotni, kad ierīce ir bloķēta.

PIEZĪME.
• Lai piekļūtu datiem un pakalpojumiem, ir nepieciešams Wi-Fi vai datu pieslēgums.
• Ja jūsu SIM kartē ir iespējota personas identifikācijas numura (PIN) aizsardzība, jums tiks lūgts ievadīt PIN
kodu pirms sveiciena ekrāna.
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• Lai ierīcē varētu izmantot dažus no Google pakalpojumiem, ir nepieciešams Google™ konts. Jums tiks
piedāvāts pierakstīties ar savu esošo Google kontu, vai arī vēlāk izveidot jaunu kontu.

IZSLĒGŠANA
1. Lai atvērtu Izslēgšanas opciju izvēlni, piespiediet un turiet Ieslēgšanas pogu.
2. Pieskarieties Izslēgt.

SKĀRIENEKRĀNS
SKĀRIENEKRĀNA DARBĪBAS
• Pieskāriens: pieskarieties ar pirkstu ekrānam, lai atlasītu objektu, apstiprinātu izvēli vai ieslēgtu lietotni.
• Skāriens un turēšana: pieskarieties objektam ar pirkstu un turpiniet spiest, līdz ekrāns sāks reaģēt
(piemēram, lai atvērtu opciju izvēlni aktīvajā ekrānā, pieskarieties ekrānam un turiet, līdz parādīsies izvēlne).
• Pavilkšana: velciet pirkstu pāri ekrānam vai nu vertikāli, vai horizontāli (piemēram, velciet pa kreisi vai pa
labi, lai šķirstītu fotoattēlus).
• Vilkšana: lai pārvietotu objektu, pieskarieties un turiet ar pirkstu, pēc tam velciet to uz jebkuru ekrāna daļu.

SĀKUMA EKRĀNS
Sākuma ekrāns ir sākuma punkts, no kura varat piekļūt visām ierīces funkcijām. Tajā ir redzamas lietotņu
ikonas, logrīki, saīsnes un citas funkcijas.
Jūs varat personalizēt savu Sākuma ekrānu ar dažādām fona tapetēm, kā arī pielāgot to tā, lai tajā būtu
redzami jūsu izvēlētie objekti.

EKRĀNA BLOĶĒŠANA UN ATBLOĶĒŠANA
EKRĀNA BLOĶĒŠANA
1. Kad ierīce ir ieslēgta, piespiediet Ieslēgšanas pogu, lai nobloķētu ekrānu. Kad ekrāns ir bloķēts, jūs joprojām
varat saņemt ziņas un zvanus.
2. Ja uz laiku atstājat ierīci neskartu, ekrāns automātiski nobloķēsies. Šī perioda ilgumu iespējams koriģēt
iestatījumu izvēlnē.

TĀLRUŅA ATBLOĶĒŠANA
• Lai pamodinātu ekrānu, piespiediet Ieslēgšanas pogu. Lai atbloķētu ekrānu, pavelciet uz augšu. Ievadiet
kombināciju vai PIN kodu, ja nepieciešams.
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DISPLEJS
DISPLEJA IZKĀRTOJUMS
PAZIŅOJUMI UN STATUSA INFORMĀCIJA
Statusa josla parādās katra ekrāna augšdaļā. Tajā ir redzamas paziņojuma ikonas, piemēram, neatbildētie zvani
vai saņemtās ziņas (pa kreisi), tālruņa statusa ikonas, piemēram, akumulatora statuss (labajā pusē), kā arī
pareizs laiks.

STATUSA IKONAS

PAZIŅOJUMU IKONAS
4G

Izveidots savienojums ar 4G mobilo tīklu

Mobilais signāls

LTE

Izveidots savienojums ar LTE mobilo tīklu

Vibrācijas režīms

3G

Izveidots savienojums ar 3G mobilo tīklu

G

Izveidots savienojums ar GPRS mobilo tīklu

Tiek izmantots atrašanās vietas noteikšanas
pakalpojums
Akumulators ir pilnībā uzlādēts

E

Savienots ar EDGE mobilo sakaru tīklu

Akumulators lādējas

H

Izveidots savienojums ar HSDPA mobilo tīklu

FM radio ir ieslēgts

H+

Izveidots savienojums ar HSPA+ mobilais tīkls

Lidojuma režīms

R

Viesabonēšana

Izveidots savienojums ar Wi-Fi tīklu

VoLTE

Gaidāmais notikums

VoWiFi

Izveidots savienojums ar Bluetooth ierīci

Mobilā tīkla signāla stiprums

Neatbildēts zvans

NFC iespējots

Skaļrunis ir aktivizēts

Jauns e-pasta ziņojums

Tālruņa mikrofons ir izslēgts

Modinātājs ir iestatīts

Lejupielādē datus

Notiek datu sinhronizēšana

Jauna īsziņa

Problēma ar pierakstīšanos vai sinhronizēšanu

Ekrānuzņēmums ir uzņemts

NAVIGĀCIJAS JOSLA
Navigācijas josla atrodas ekrāna apakšdaļā. Kad ierīce ir pilnekrāna režīmā, pavelciet no ierīces apakšdaļas, lai
navigācijas josla kļūtu redzama.
• Ja vēlaties piekļūt nesen izmantotajām lietotnēm, pavelciet uz augšu no šīs joslas.
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Joslā ir divas galvenās virtuālās pogas:
• Pieskarieties, lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā.
Poga Atpakaļ
Sākuma poga

• Pieskarieties, lai atgrieztos Sākuma ekrānā.
• Pieskarieties un turiet, lai aktivizētu Google asistentu.

PAZIŅOJUMU PANELIS
Jūs saņemsiet paziņojumu par saņemtu jaunu īsziņu, neatbildētu zvanu vai gaidāmo notikumu. Atveriet
paziņojumu paneli, lai apskatītu modinātājus, bezvadu tīkla operatorus, ziņu, atgādinājumu vai notikuma
paziņojumu.

PAZIŅOJUMU PANEĻA ATVĒRŠANA
1. Kad parādās jauna ikona, pavelciet uz leju paziņojumu paneli un velciet to lejup, lai atvērtu paziņojumu
paneli.
2. Pieskarieties paziņojumam, lai atvērtu attiecīgo lietotni.

PAZIŅOJUMU PANEĻA AIZVĒRŠANA
1. Lai aizvērtu paziņojumu paneli, velciet no paneļa apakšas uz augšu.
2. Lai aizvērtu paziņojumu (bez apskates), turiet šo paziņojumu un velciet pa kreisi/pa labi no ekrāna.
PIEZĪME.
• Paziņojumu preferences var mainīt sadaļā Iestatījumi > Lietotnes un paziņojumi.

SAĪSŅU IKONAS
JAUNA SĀKUMA EKRĀNA OBJEKTA PIEVIENOŠANA
1. Sākuma ekrānā pavelciet uz augšu.
2. Lai pievienotu objektu Sākuma ekrānā, velciet tā ikonu uz jūsu izvēlēto vietu.

SĀKUMA EKRĀNA OBJEKTA PĀRVIETOŠANA
1. Pieskarieties un turiet lietotnes ikonu Sākuma ekrānā, līdz ikonu būs iespējams pārvietot.
2. Nepaceļot pirkstu, velciet ikonu uz vēlamo vietu ekrānā, pēc tam atlaidiet to.
PIEZĪME.
• Sākuma ekrāna panelī ir jābūt pietiekami lielai vietai ikonas izvietošanai.

SĀKUMA EKRĀNA OBJEKTA NOŅEMŠANA
1. Pieskarieties un turiet lietotnes ikonu Sākuma ekrānā, līdz ikonu būs iespējams pārvietot.
2. Nepaceļot pirkstu, velciet ikonu uz Noņemt, pēc tam atlaidiet.
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LOGRĪKI
Logrīki ļauj priekšskatīt vai izmantot lietotni. Jūs varat izvietot logrīkus Sākuma ekrānā kā ikonas vai
priekšskatījuma logus. Daži logrīki jau ir instalēti jūsu tālrunī. Citus logrīkus var lejupielādēt no Google Play.

LOGRĪKA PIEVIENOŠANA
1. Pieskarieties Sākuma ekrānam un turiet to piespiestu.
2. Pieskarieties Logrīku opcijai, lai apskatītu, kas ir pieejams.
3. Pārvelciet vēlamo logrīku uz Sākuma ekrānu.

LOGRĪKA NOŅEMŠANA
1. Pieskarieties un turiet logrīka ikonu Sākuma ekrānā, līdz ikonu būs iespējams pārvietot.
2. Nepaceļot pirkstu, velciet ikonu uz Noņemt ekrāna augšpusē, pēc tam atlaidiet to.

MAPES
MAPES IZVEIDOŠANA
Jūs varat grupēt konkrētas lietotnes savā Sākuma ekrānā, velkot ikonu vai saīsni un atlaižot to virs otras.
Tādējādi tiks izveidota jauna mape, kurā jūs varat pievienot citus vienumus pēc vēlēšanās.

MAPES PĀRDĒVĒŠANA
1. Pieskarieties mapei, lai to atvērtu.
2. Ievadiet jaunu mapes nosaukumu nosaukuma joslā.
3. Pēc tam pieskarieties ekrānam jebkurā vietā ārpus mapes.

FONA TAPETES
FONA TAPETES MAIŅA
1. Pieskarieties Sākuma ekrānam un turiet to piespiestu.
1. Pieskarieties pie Fona tapetes.
2. Ritiniet, lai aplūkotu iespējas.
3. Pieskarieties Iestatīt fona tapeti izvēlētajam attēlam, pēc tam izvēlieties, vai to iestatīt kā Bloķēšanas
ekrāna tapeti, Sākuma ekrāna tapeti, vai kā abas.

MULTIVIDES PĀRSŪTĪŠANA UZ UN NO IERĪCES
Pārsūtiet savu iecienīto mūziku un attēlus starp savu ierīci un datoru, izmantojot režīmu Media Device MTP.
1. Savienojiet ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli.
2. Atveriet paziņojumu paneli un pieskarieties USB savienošanas iespējām. Pieskarieties Ierīces uzlāde,
izmantojot USB, lai piekļūtu arī citām opcijām.
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3. Pieskarieties Failu pārsūtīšana, lai koplietotu failus uz/no sava datora.
4. Ierīcei ir jāparādās kā noņemamai ierīcei, kurā redzama tālruņa iekšējā krātuve. Ja ir ievietota atmiņas karte,
tad būs redzama arī microSD karte. Kopējiet izvēlētos failus uz ierīci.
Ierīce tiks parādīta kā noņemama ierīce, kurā redzama tālruņa iekšējā krātuve. Ja ir ievietota atmiņas karte, tad
būs redzama arī microSD kartes informācija.
PIEZĪME.
• Ja izmantojat MAC, jums būs nepieciešams lejupielādēt draiverus vietnē:
http://www.android.com/filetransfer/

LIDOJUMA REŽĪMA IZMANTOŠANA
Dažās vietās var būt nepieciešams izslēgt ierīces bezvadu savienojumus. Lai ierīce nebūtu jāizslēdz, varat
iestatīt Lidojuma režīmu.
1. Sākuma ekrānā pavelciet uz leju paziņojumu paneli un pieskarieties

, lai pārslēgtos uz Lidojuma režīmu.

PIEZĪME.
• Lidojuma režīmam varat piekļūt arī no Iestatījumu izvēlnes.

ZVANA VEIKŠANA
Ir vairāki veidi, kā var piezvanīt. Jūs varat rīkoties šādi:
1. Sastādiet numuru no tastatūras.
2. Izvēlieties numuru no savu kontaktu saraksta.
3. Atlasiet numuru no tīmekļa vietnes vai no dokumenta, kurā ir tālruņa numurs.
PIEZĪME.
• Sarunas laikā jūs varat vai nu atbildēt uz ienākošajiem zvaniem, vai nosūtīt tos uz savu balss pastkasti. Jūs
varat arī izveidot konferences zvanus ar vairākiem dalībniekiem.
• Sarunas laikā pieskarieties Sākuma pogai, lai atgrieztos Sākuma ekrānā un izmantotu citas funkcijas. Lai
atgrieztos zvanīšanas ekrānā, velciet paziņojumu joslu uz leju un pieskarieties Pašreizējais zvans.

ZVANĪŠANA, SASTĀDOT NUMURU NO TASTATŪRAS
1. Sākuma ekrānā pieskarieties

. Pēc tam pieskarieties

, lai parādītos tastatūra.

2. Pieskarieties ciparu taustiņiem, lai ievadītu tālruņa numuru.
3. Pēc numura ievadīšanas vai kontakta atlasīšanas pieskarieties

.

Ieteikums: ierīce atbalsta funkciju SmartDial. Kad tastatūrā ierakstāt numuru, tā automātiski veic meklēšanu
jūsu kontaktu sarakstā un piedāvā iespējas, kas atbilst numuram. Aizveriet tastatūru, lai apskatītu vairāk
iespējamo atbilstību.

ZVANĪŠANA NO KONTAKTU SARAKSTA
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1. Lai atvērtu kontaktu sarakstu, Sākuma ekrānā pavelciet > Kontakti. Lai atvērtu kontaktu sarakstu, tastatūrā
pieskarieties cilnei

.

2. Atlasiet kontaktu.
3. Lai zvanītu kontaktam, pieskarieties tālruņa numuram.

ZVANĪŠANA NO ZVANU ŽURNĀLA
1. Lai apskatītu pēdējo zvanu sarakstu, pavelciet Sākuma ekrānā > Tālrunis
kontaktu, pieskarieties

. Ja nevarat atrast vēlamo

> Zvanu vēsture, lai apskatītu visu zvanu vēsturi.

2. Lai veiktu zvanu, sarakstā atlasiet kontaktu un pieskarieties tam.

ATBILDĒŠANA UN ZVANA NORAIDĪŠANA
Kad saņemat zvanu, ienākošā zvana ekrānā būs redzams zvanītāja ID, kā arī jebkāda papildu informācija par
zvanītāju, ko ievadījāt sadaļā Kontakti.
• Lai atbildētu uz zvanu, pieskarieties ATBILDĒT.
• Lai noraidītu zvanu, pieskarieties NORAIDĪT.
• Lai noraidītu zvanu un nosūtītu ziņu tieši zvanītājam, pieskarieties zvana paziņojuma joslai un pēc tam
pieskarieties
savu ziņu.

. Atlasiet kādu no pieejamajām šablona ziņām vai pieskarieties Uzrakstīt ziņu, lai izveidotu

ZVANA PABEIGŠANA
Lai pabeigtu zvanu, zvana laikā piespiediet Pabeigt zvanu

.

KONTAKTI
Lietotne Kontakti ļauj saglabāt un pārvaldīt informāciju par jūsu kontaktiem.

LIETOTNES KONTAKTI ATVĒRŠANA
Ierīces iestatīšanas laikā sadaļā Kontakti parādīsies paziņojums ar norādījumiem par kontaktu pievienošanas
uzsākšanu. Lai atvērtu lietotni, rīkojieties šādi:
• Pavelciet uz augšu Sākuma ekrānā, pēc tam pieskarieties sadaļai Kontakti

.

• Visi jūsu kontakti tiek parādīti alfabētiskā secībā ritināmā sarakstā. Pieskarieties tiem, lai apskatītu plašāku
informāciju.

KONTAKTU KOPĒŠANA
Kontaktus var kopēt no SIM kartes vai saglabāt ierīces iekšējā krātuvē vai atmiņas kartē.
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1. Kontaktu sarakstā pieskarieties

> Iestatījumi > Importēt.

2. Veiciet kādu no šīm darbībām:
• Lai importētu kontaktus no SIM kartes:
Pieskarieties SIM karte. Atlasiet kontaktu(-us) un pieskarieties IMPORTĒT, lai importētu atlasīto(-s) kontaktu(s).
• Lai importētu kontaktus no iekšējās krātuves vai atmiņas kartes:
Pieskarieties .vcf failam. Lai importētu kontaktus, atlasiet vietu, kur importēt kontaktus, un pieskarieties *.vcf
failam.

KONTAKTU DUBLĒŠANA
Jūs varat kopēt kontaktus uz iekšējo krātuvi.
1. Kontaktu sarakstā pieskarieties

> Iestatījumi > Eksportēt.

2. Atlasiet vietu, kur saglabāt kontaktus un pieskarieties SAGLABĀT.

JAUNA KONTAKTA PIEVIENOŠANA
1. Lai pievienotu jaunu kontaktu, Kontaktu sarakstā pieskarieties

.

2. Ievadiet kontakta vārdu, pēc tam pievienojiet plašāku informāciju, piemēram, tālruņa numuru vai adresi.
3. Pieskarieties Saglabāt, lai saglabātu kontaktinformāciju.

KONTAKTA PIEVIENOŠANA IZLASEI
1. Pieskarieties kontaktam, kuru vēlaties pievienot izlasei.
2. Pieskarieties

augšējā labajā stūrī.

KONTAKTA MEKLĒŠANA
1. Lai meklētu kontaktu, Kontaktu sarakstā pieskarieties Meklēt kontaktus.
2. Ievadiet meklējamā kontakta vārdu. Rakstīšanas laikā kontakti ar atbilstošiem nosaukumiem parādās zem
meklēšanas lodziņa.

KONTAKTA REDIĢĒŠANA
Jūs vienmēr varat veikt izmaiņas informācijā, ko saglabājāt par kontaktu.
1. Kontaktu sarakstā pieskarieties kontaktam, kuru vēlaties rediģēt.
2. Pieskarieties Rediģēt kontaktu.
3. Veiciet vēlamās izmaiņas kontaktinformācijā, pēc tam pieskarieties Saglabāt. Lai atceltu izmaiņas,
piespiediet X.
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KONTAKTA DZĒŠANA
1. Kontaktu sarakstā pieskarieties kontaktam, kuru vēlaties dzēst.
2. Pieskarieties

> Dzēst.

3. Lai apstiprinātu, vēlreiz pieskarieties Dzēst.

EKRĀNA TASTATŪRAS IZMANTOŠANA
TASTATŪRAS PANEĻA PARĀDĪŠANA
Dažas lietotnes tastatūru atver automātiski. Citās lietotnēs pieskarieties teksta laukam, lai atvērtu tastatūru.
Lai paslēptu tastatūru, piespiediet pogu Atpakaļ.

HORIZONTĀLĀS TASTATŪRAS IZMANTOŠANA
Ja nav ērti lietot tastatūru vertikāli, vienkārši pagrieziet ierīci. Tagad ekrānā tastatūra parādīsies horizontāli,
piedāvājot izvērstāku tastatūras izkārtojumu.

TASTATŪRAS IESTATĪJUMU PIELĀGOŠANA
1. Pavelciet uz augšu Sākuma ekrānā > Iestatījumi

> Sistēma > Valodas un ievade.

2. Veiciet kādu no šīm darbībām:
• pieskarieties Virtuālajai tastatūrai, lai konfigurētu Google tastatūru un Google rakstīšanas ar balsi
iestatījumus.
• pieskarties Fiziskajai tastatūrai, lai konfigurētu ārējās tastatūras iestatījumus.
• pieskarieties Papildinājums, lai piekļūtu iestatījumiem, kas ir saistīti ar ievades palīdzību.

WI-FI®
Lai ierīcē izmantotu Wi-Fi, nepieciešama piekļuve bezvadu piekļuves punktiem (tīklājiem).
WI-FI IESLĒGŠANA UN SAVIENOJUMA IZVEIDE AR BEZVADU TĪKLU
1. Pavelciet uz augšu Sākuma ekrānā > Iestatījumi

> Tīkls un Internets.

2. Pieskarieties Wi-Fi un velciet Wi-Fi slēdzi pa labi

.

3. No saraksta izvēlieties Wi-Fi tīklu, ar kuru izveidot savienojumu.
4. Ja izvēlēsieties atvērtu tīklu, ierīce savienojumu izveidos automātiski. Ja izvēlēsieties drošu tīklu, jums būs
jāievada parole un jāpieskaras Pieslēgties.
PIEZĪME.
• Ja iepriekš izveidojāt savienojumu ar drošu tīklu, parole atkārtoti nebūs jāievada, izņemot gadījumus, kad
ierīce tikusi atiestatīta uz noklusētajiem iestatījumiem vai ir nomainīta Wi-Fi parole.
• Šķēršļi Wi-Fi signāla ceļā samazinās tā stiprumu.
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Ieteikums: lai pievienotu neredzamu Wi-Fi tīklu, Wi-Fi iestatījumu ekrānā pieskarieties > + Pievienot tīklu.

ĪSZIŅAS UN MMS
ZIŅAPMAIŅAS ATVĒRŠANA
Lai atvērtu lietotni, rīkojieties šādi:
• Pieskarieties

Sākuma ekrānā.

• Pavelciet uz augšu Sākuma ekrānā > Ziņas

.

ĪSZIŅAS IZVEIDOŠANA UN NOSŪTĪŠANA
Varat izveidot jaunu īsziņu vai atvērt ziņu pavedienu.
1. Pieskarieties Sākt tērzēšanu, lai sāktu jaunu īsziņu, vai pieskarieties esošam ziņu pavedienam, lai to atvērtu.
2. Ievadiet tālruņa numuru vai kontakta vārdu laukā Kam. Rakstīšanas laikā SmartDial mēģinās atrast atbilstību
ierīces kontaktos. Vai nu pieskarieties piedāvātajam saņēmējam, vai arī turpiniet rakstīt. Ja vēlaties atvērt jau
esošu ziņu pavedienu, vienkārši tam pieskarieties.
3. Pieskarieties teksta lodziņam, lai rakstītu ziņu. Ja ziņas rakstīšanas laikā piespiedīsiet pogu  Atpakaļ, īsziņa
tiks saglabāta kā melnraksts ziņu sarakstā. Lai atsāktu rakstīt, pieskarieties ziņai.
4. Kad ziņa ir gatava nosūtīšanai, pieskarieties

.

PIEZĪME.
• Kad apskatāt un nosūtāt papildu ziņas, veidojas ziņu pavediens.

MULTIVIDES ZIŅU IZVEIDOŠANA UN NOSŪTĪŠANA
1. Ziņapmaiņas ekrānā pieskarieties Sākt tērzēšanu.
2. Ievadiet tālruņa numuru vai kontakta vārdu laukā Kam vai ritiniet uz leju kontaktu sarakstu, lai atrastu
kontaktu, kuram jūs vēlaties nosūtīt ziņu. Pieskarieties, lai sāktu grupas sarunu.
3. Pieskarieties teksta lodziņam, lai rakstītu ziņu.
4. Vēlreiz pieskarieties

un atlasiet multivides faila veidu. Atlasiet failu sūtīšanai.

5. Jūsu ierīce tagad ir multivides ziņu režīmā. Kad tas ir izdarīts, pieskarieties

.

ZIŅAS ATVĒRŠANA UN ATBILDĒŠANA UZ TO
1. Ziņu sarakstā pieskarieties īsziņai vai multivides ziņu pavedienam, lai to atvērtu.
2. Pieskarieties teksta lodziņam, lai rakstītu ziņu.
3. Kad gatavs, pieskarieties
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.

ZIŅU IESTATĪJUMU PIELĀGOŠANA
Ziņu sarakstā pieskarieties

> Iestatījumi, lai pielāgotu ziņu iestatījumus. Izvēlieties kādu no šiem:

Noklusējuma īsziņu lietotne: norādiet noklusējuma īsziņu lietotni (Ziņas pēc noklusējuma)

BLUETOOTH®
Jūsu Cat® S42 ierīcei ir Bluetooth. Tas sniedz iespēju izveidot bezvadu savienojumu ar citām Bluetooth ierīcēm,
lai jūs varētu koplietot failus ar saviem draugiem, izmanot brīvroku sistēmu ar Bluetooth austiņām vai pat
pārsūtīt fotoattēlus no tālruņa uz datoru.
Ja jūs izmantojat Bluetooth, ņemiet vērā, ka nedrīkst nepārsniegt 10 metru attālumu no tās Bluetooth ierīces,
ar kuru vēlaties izveidot savienojumu. Ņemiet vērā, ka šķēršļi, piemēram, sienas vai elektroniskas iekārtas, var
traucēt Bluetooth savienojumu.

BLUETOOTH IESLĒGŠANA
1. Pavelciet uz augšu Sākuma ekrānā > Iestatījumi > Savienotās ierīces.
2. Lai iespējotu funkciju, pieskarieties Savienojuma preference > Bluetoothun velciet slēdzi pa labi
Kad Bluetooth ir ieslēgts, paziņojumu joslā parādās Bluetooth ikona

.

.

SAVIENOŠANA PĀRĪ UN BLUETOOTH IERĪCES PIESLĒGŠANA
Bluetooth ļauj:
• izmantot brīvroku Bluetooth ierīci;
• izmantot mono vai stereo Bluetooth austiņas;
• attāli pārvaldīt Bluetooth austiņās atskaņojamo saturu.

Pirms Bluetooth izmantošanas jums ir jāsavieno pārī sava ierīce ar citu Bluetooth ierīci, rīkojoties šādi:
1. Pārliecinieties, ka jūsu ierīcē ir iespējota Bluetooth funkcija.
2. Pieskarieties + Savienot pārī jaunu ierīci. Jūsu ierīce meklēs uztveršanas zonā esošās Bluetooth ierīces.
3. Pieskarieties ierīcei, kuru vēlaties savienot pārī.
4. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pabeigtu savienojuma izveidi.
PIEZĪME.
• Ja savienojums pārī vienreiz izveidots, atkārtoti izveidojot savienojumu ar šo Bluetooth ierīci, parole vairs
nebūs jāievada.

FAILU SŪTĪŠANA, IZMANTOJOT BLUETOOTH
Izmantojot Bluetooth, jūs varat koplietot attēlus, video vai mūzikas failus ar savu ģimeni un draugiem. Lai
nosūtītu failus, izmantojot Bluetooth:
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1. Pieskarieties failam, kuru vēlaties sūtīt.
2. Pieskarieties

> Bluetooth, pēc tam izvēlieties pārī savienotu ierīci.

BLUETOOTH IERĪCES ATVIENOŠANA VAI SAVIENOJUMA PĀRTRAUKŠANA
1. Pavelciet uz augšu Sākuma ekrānā > Iestatījumi > Savienotās ierīces.
2. Pieskarieties Iepriekš savienotās ierīces.
3. Pieskarieties

, pēc tam pieskarieties AIZMIRST, lai apstiprinātu savienojuma pārtraukšanu.

FOTOGRAFĒŠANA UN VIDEO UZŅEMŠANA
Cat® S42 tālruni varat izmantot fotoattēlu un video uzņemšanai un koplietošanai.

KAMERAS ATVĒRŠANA UN FOTOATTĒLA UZŅEMŠANA
Lai atvērtu kameras lietotni, veiciet šādas darbības:
• Pieskarieties

Sākuma ekrānā.

• Pēc noklusējuma lietotne atvērsies kameras režīmā. Ja tā nenotiek, pieskarieties Foto ekrāna apakšdaļā.
• Lai pārslēgtos starp priekšējo un aizmugurējo kameru, pieskarieties

.

• Fotoattēlu uzņemšanas ekrānā izveidojiet savu fotoattēlu.
• Pieskarieties ekrānam, lai fokusētos uz kādu konkrētu zonu.
• Savelciet vai papletiet pirkstus, lai tuvinātu/tālinātu uzņemamo objektu.
• Pieskarieties
, lai mainītu kameras iestatījumus; iestatiet pašportretu taimeri, noregulējiet
pretmirgošanas funkciju vai pielāgojiet attēla īpašības.
• Pieskarieties

, lai uzņemtu fotoattēlu.

• Fotoattēlus ir iespējams uzņemt, arī piespiežot pogas Skaļāk/Klusāk.

FOTOATTĒLU SKATĪŠANA
Lai apskatītu fotoattēlus, rīkojieties šādi:
• Kameras lietotnē pieskarieties pēdējā uzņemtā fotoattēla sīktēlam ekrāna apakšējā kreisajā stūrī, lai piekļūtu
galerijas lietotnei.
PIEZĪME.
• Lai atgrieztos Kameras skatā, piespiediet kameras ikonu augšējā kreisajā stūrī vai pavelciet pa labi, līdz atkal
parādās fotografēšanas ekrāns.
• Pavelciet uz augšu Sākuma ekrānā > Fotoattēli
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, lai apskatītu visus fotoattēlus un video.

FOTOATTĒLU REDIĢĒŠANA UN KOPLIETOŠANA
Fotoattēlu pārlūkošanas laikā ir pieejamas šādas iespējas:
• Koplietošana: pieskarieties
pieejamas ierīcē.

un koplietojiet savus fotoattēlus, izmantojot dažādas lietotnes, kas ir

• Rediģēšana: pieskarieties

un rediģējiet fotoattēlus ar plašām iespējām.

• Informācija: pieskarieties

, lai apskatītu informāciju par fotoattēliem.

• Dzēšana: pieskarieties

, lai dzēstu fotoattēlus, kurus nevēlaties.

VIDEO UZŅEMŠANA
1. Pieskarieties

Sākuma ekrānā.

• Pēc noklusējuma lietotne atvērsies kameras režīmā.
2. Lai pārslēgtos uz Video režīmu, pavelciet pa labi.
• Lai pārslēgtos starp priekšējo un aizmugurējo kameru, pieskarieties
3. Pieskarieties

.

, lai sāktu ierakstīšanu.

4. Ierakstīšanas laikā, rīkojieties šādi:
• Savelciet vai papletiet pirkstus, lai tuvinātu/tālinātu uzņemamo objektu.
• Pieskarieties

, lai uz laiku apturētu ierakstīšanu. Atkārtoti pieskarieties, lai atsāktu.

• Pieskarieties

, lai uzņemtu fotoattēlu.

5. Pieskarieties

, lai pārtrauktu uzņemšanu.

VIDEO SKATĪŠANĀS
• Lai apskatītu uzņemto video, pieskarieties pēdējā uzņemtā video sīktēlam ekrāna apakšējā labajā stūrī, lai
piekļūtu galerijas lietotnei.

FOTOATTĒLU IZMANTOŠANA
Fotoattēlu lietotne automātiski meklē attēlus un video, kas saglabāti ierīcē vai atmiņas kartē. Izvēlieties
albumu/mapi un atskaņojiet kā slaidrādi, vai izvēlieties objektus, lai koplietotu ar citām lietotnēm.

FOTOATTĒLU ATVĒRŠANA
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Pavelciet uz augšu Sākuma ekrānā > Fotoattēli
, lai atvērtu lietotni. Fotoattēlu lietotne attēlus un video
iedala kategorijās pēc uzglabāšanas vietas un saglabā šos failus mapēs. Pieskarieties mapei, lai skatītu tās
attēlus vai video.

FOTOATTĒLA SKATĪŠANA
1. Sadaļā Fotoattēli pieskarieties mapei, lai skatītu tajā esošos fotoattēlus.
2. Lai apskatītu attēlu pilnekrāna režīmā, pieskarieties pie attēla, pēc tam pavelciet attēlu pa kreisi vai pa labi,
lai apskatītu iepriekšējo vai nākamo attēlu.
3. Lai tuvinātu attēlu, pārvietojiet divus pirkstus prom vienu no otra tajā ekrāna vietā, kuru vēlaties tuvināt.
Tālummaiņas režīmā pavelciet pirkstu uz augšu vai uz leju un pa kreisi vai pa labi.
Ieteikums: attēlu skatītājs atbalsta pagriešanas funkciju. Pēc ierīces pagriešanas pieskarieties
pats attiecīgi pielāgosies.

, un attēls

ATTĒLA APGRIEŠANA FOTOATTĒLOS
1. Skatot attēlu, pieskarieties
2. Pieskarieties

.

un izmantojiet apgriešanas rīku, lai izvēlētos attēla apgriežamo daļu.

• Velciet no apgriešanas rīka iekšpuses, lai to pārvietotu.
• Velciet apgriešanas rīka malu vai stūri, lai mainītu attēla izmēru.
3. Lai saglabātu apgriezto attēlu, pieskarieties Gatavs > Saglabāt kopiju.
• Lai atceltu izmaiņas, piespiediet pogu Atpakaļ un pieskarieties ATCELT.

MŪZIKAS KLAUSĪŠANĀS
Mūzikas failus iespējams pārnest no datora uz jūsu Cat® S42, tādējādi varēsiet klausīties mūziku jebkurā vietā.

MŪZIKAS KOPĒŠANA IERĪCĒ
1. Savienojiet ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli, un atlasiet ierīcē Failu pārsūtīšana.
2. Datorā pārejiet pie USB diska un atveriet to.
3. Izveidojiet mapi ierīces saknes direktorijā vai SD kartē (piemēram, Mūzika).
4. Iekopējiet mūziku no datora jaunajā mapē.
5. Lai ierīci drošā veidā atvienotu no datora, pagaidiet, līdz mūzikas kopēšana būs pabeigta, pēc tam izstumiet
disku, kā to nosaka jūsu datora operētājsistēma. Atvienojiet USB kabeli.

YouTube Music ATVĒRŠANA un MŪZIKAS ATSKAŅOŠANA
• Pavelcies uz augšu Sākuma ekrānā, pēc tam pieskarieties YT Music
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• Pieskarieties Bibliotēka, pēc tam pieskarieties Ierīces faili, lai pievienotu dziesmas savam atskaņošanas
sarakstam, vai:
• Pieskarieties Meklēšanas pogai labajā augšējā stūrī, lai meklētu dziesmas tiešsaistē.

FM RADIO KLAUSĪŠANĀS
Lietotnē FM Radio varat klausīties FM radiostacijas.
Pirms lietotnes atvēršanas pievienojiet austiņas audio ligzdai. Lai ieslēgtu lietotni, pieskarieties > FM Radio
.

IZVĒLIETIES NO ŠĀDĀM IESPĒJĀM
• Lai manuāli noregulētu frekvenci, pieskarieties < vai >.
• Lai automātiski skenētu radiostacijas, pieskarieties

> Meklēt un no saraksta izvēlieties vēlamo kanālu.

• Lai pievienotu pašreizējo radio staciju izlases sarakstam, pieskarieties
• Lai izslēgtu radio, pieskarieties

.

.

GOOGLE PAKALPOJUMU IZMANTOŠANA
Jums ir jāpierakstās Google kontā, lai varētu izmantot Gmail, Google kalendāru, lejupielādēt un izmantot
pārējās Google lietotnes.

GOOGLE KONTA IZVEIDOŠANA
Ja iestatīšanas procesā izvēlējāties neizveidot Google kontu, jūs to viegli varat izveidot:
1. Pavelciet uz augšu Sākuma ekrānā > Iestatījumi

.

2. Pieskarieties Konti > Pievienot kontu.
3. Pieskarieties Google

, pēc tam izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

GMAIL IZMANTOŠANA
Iestatīšanas laikā jūs, iespējams, to konfigurējāt tā, lai lietotu esošu Gmail kontu. Pirmo reizi atverot Gmail
lietotni savā tālrunī, Iesūtnē būs ziņas no šī konta.

GMAIL ATVĒRŠANA
Pavelciet uz augšu Sākuma ekrānā > Gmail

PĀRSLĒGŠANĀS STARP KONTIEM
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.

Pieskarieties konta atlases lodziņam ekrāna augšējā labajā stūrī, pēc tam pieskarieties kontam, kuru vēlaties
apskatīt.

E-PASTA IZVEIDOŠANA UN NOSŪTĪŠANA
1. Iesūtnes ekrānā pieskarieties (

).

2. Ievadiet ziņas adresāta e-pasta adresi laukā Kam.
• Ja sūtat e-pastu vairākiem adresātiem, atdaliet e-pasta adreses ar atstarpēm.
• Ja vēlaties citiem adresātiem nosūtīt Kopiju vai Diskrēto kopiju, pieskarieties V, lai parādītu laukus
Kopija/Diskrētā kopija.
3. Ievadiet e-pasta tematu un izveidojiet savu ziņu.
• Ja vēlaties pievienot attēlu, pieskarieties
4. Lai nosūtītu, pieskarieties

> Pievienot failu, lai atlasītu failu.

.

ATBILDĒŠANA UZ E-PASTU VAI PĀRSŪTĪŠANA
1. Atlasiet e-pastu no Iesūtnes.
2. Pieskarieties

, lai atbildētu, vai pieskarieties

, lai atlasītu Atbildēt visiem vai Pārsūtīt.

GMAIL IESTATĪJUMU PIELĀGOŠANA
3. Gmail sākuma ekrānā pieskarieties

> Iestatījumi.

4. Izvēlieties Vispārīgos iestatījumus vai e-pasta kontu.
5. Pieskarieties iespējai un mainiet nepieciešamos iestatījumus.

GOOGLE PLAY STORE IZMANTOŠANA
Lejupielādējiet un instalējiet lietotnes no Play Store.

GOOGLE PLAY STORE ATVĒRŠANA
Pavelciet uz augšu Sākuma ekrānā > Play Store.

LIETOTŅU MEKLĒŠANA
Lai atrastu lietotnes Play Store sākuma ekrānā, jūs varat:
• Sakārtot lietotnes pa kategorijām: Pieskarieties pie kategorijas un ritiniet to.
• Izmantot meklēšanu: Laukā ievadiet atslēgvārdus.
• Lai apskatītu instalētās lietotnes, pieskarieties
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> Manas lietotnes un spēles.

LIETOTNES INSTALĒŠANA
1. Pavelciet uz augšu Sākuma ekrānā > Play Store.
2. Izvēlieties kategoriju, pēc tam pieskarieties vienumam, ko vēlaties lejupielādēt, lai uzzinātu plašāku
informāciju.
3. Lai instalētu vienumu, pieskarieties Instalēt.
PIEZĪME.
Jūs varat pārbaudīt lejupielādes progresu paziņojumu panelī.

LIETOTNES ATINSTALĒŠANA
1. Play store sākuma ekrānā pieskarieties

> Manas lietotnes un spēles.

2. Izvēlieties cilni INSTALĒTĀS.
3. Atlasiet lietotni, kuru vēlaties atinstalēt, un pieskarieties Atinstalēt.
4. Pieskarieties Labi, lai izdzēstu lietotni no savas ierīces.
PIEZĪME.
Tāpat lietotnes var pārvaldīt, dodoties uz tālruņa galvenajiem Iestatījumiem > Lietotnes un paziņojumi. Tās
var atinstalēt arī tieši no Lietotņu paneļa, turot pirkstu uz lietotnes un velkot to uz Atinstalēt.

INFORMĀCIJAS SINHRONIZĒŠANA
Dažas lietotnes (piemēram, Gmail un Kalendārs) tālrunī Cat® S42 ļauj piekļūt tai pašai informācijai, ko varat
pievienot, apskatīt un rediģēt citās ierīcēs. Ja pievienojat, maināt vai dzēšat informāciju jebkurā no šīm
lietotnēm citās ierīcēs, atjauninātā informācija parādās arī jūsu ierīcē.
Tas ir iespējams, izmantojot bezvadu datu sinhronizāciju. Process notiek fonā un netraucē mobilā tālruņa
izmantošanu. Ja ierīce veic sinhronizēšanu, paziņojumu joslā būs redzama datu sinhronizācijas ikona.

KONTU PĀRVALDĪŠANA
Jūs varat sinhronizēt kontaktus, e-pastu un citu informāciju ierīcē ar vairākiem Google kontiem vai citiem
kontiem atkarībā no instalētajām lietotnēm.
Piemēram, pievienojot personīgo Google kontu, tiek nodrošināts, ka jūsu personīgais e-pasts, kontakti un
kalendāra ieraksti vienmēr ir pieejami. Var pievienot arī darba kontu, lai ar darbu saistītie e-pasti, kontakti un
kalendāra ieraksti tiktu turēti atsevišķi.

KONTA PIEVIENOŠANA
1. Pavelciet uz augšu Sākuma ekrānā > Iestatījumi.
2. Pieskarieties Konti. Ekrānā būs redzami pašreizējie sinhronizācijas iestatījumi un saraksts ar jūsu
pašreizējiem kontiem, kas tiek izmantoti saistītajās lietotnēs.
PIEZĪME.
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• Dažos gadījumos var būt nepieciešams iegūt konta informāciju ar tīkla administratora palīdzību. Piemēram,
var būt nepieciešams uzzināt konta domēnu vai servera adresi.
3. Pieskarieties + Pievienot kontu.
4. Pieskarieties konta veidam, lai pievienotu.
5. Lai ievadītu nepieciešamo informāciju par kontu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus. Vairumam kontu
nepieciešams lietotājvārds un parole, bet informācija ir atkarīga no konta veida un tā pakalpojuma
konfigurācijas, ar ko izveidojat savienojumu.
6. Pēc iestatīšanas pabeigšanas konts tiek pievienots sarakstam Kontu iestatījumu ekrānā.

KONTA IZDZĒŠANA
No savas ierīces varat izdzēst kontu un visu ar to saistīto informāciju, tostarp e-pastus, kontaktus, iestatījumus
utt. Taču dažus kontus nav iespējams izdzēst, piemēram, pirmo kontu, ar kuru pierakstījāties savā ierīcē. Ja jūs
mēģināt izdzēst atsevišķus kontus, ņemiet vērā, ka visa personiskā informācija, kas ir saistīta ar to, tiks dzēsta.
1. Lai izdzēstu kontu, pieskarieties tam Kontu iestatījumu ekrānā.
2. Pieskarieties IZDZĒST KONTU, pēc tam vēlreiz, kad prasīs apstiprinājumu.

KONTA SINHRONIZĀCIJAS PIELĀGOŠANA
Visām ierīcē esošajām lietotnēm iespējams konfigurēt fona datu izmantošanu un sinhronizācijas opcijas.
Iespējams arī konfigurēt, kāda veida datus sinhronizēt katram kontam. Dažas lietotnes, piemēram, Kontakti un
Gmail, var sinhronizēt datus no vairākām lietotnēm.
Atsevišķiem kontiem sinhronizācija ir divvirzienu — ierīces informācijā veiktās izmaiņas tiek izdarītas arī šīs
informācijas kopijā internetā. Daži konti atbalsta tikai vienvirziena sinhronizāciju — informācija ierīcē ir tikai
lasāma.

KONTA SINHRONIZĀCIJAS IESTATĪJUMU MAINĪŠANA
1. Kontu iestatījumu ekrānā pieskarieties konta veidam.
2. Pieskarieties Konta sinhronizācija. Atvērsies datu un sinhronizācijas ekrāns, parādot sarakstu ar informācijas
veidiem, ko konts var sinhronizēt.
3. Iespējojiet vienumus, kurus vēlaties sinhronizēt, rīkojoties šādi:
• pavelciet attiecīgo datu slēdzi pa labi

.

• Lai atspējotu automātisko sinhronizēšanu, velciet attiecīgo datu slēdzi pa kreisi

.

CITU LIETOTŅU IZMANTOŠANA
KALENDĀRA IZMANTOŠANA
Izmantojiet Kalendāru, lai izveidotu un pārvaldītu pasākumus, tikšanās un pierakstus. Atkarībā no
sinhronizācijas iestatījumiem kalendārs ierīcē paliek sinhronizēts ar kalendāru citās jūsu ierīcēs.

27

KALENDĀRA ATVĒRŠANA
Pavelciet uz augšu Sākuma ekrānā > Kalendārs
skatīšanās un iestatījumu iespējas.

, lai atvērtu lietotni. Pieskarieties, lai parādītu dažādas

NOTIKUMA IZVEIDOŠANA
1. Lai sāktu notikuma pievienošanu, jebkurā kalendāra skatā pieskarieties

> Notikums.

2. Ievadiet notikuma nosaukumu, atrašanās vietu vai kontaktinformāciju.
• Ja notikumam ir termiņš, pieskarieties sākuma un beigu datumam un laikam.
• Ja tas ir īpašs notikums, piemēram, dzimšanas diena vai notikums dienas garumā, pabīdiet slēdzi Visu dienu
pa labi

.

3. Iestatiet laiku atgādinājumam par notikumu, ielūdziet cilvēkus, iestatiet krāsu un pievienojiet piezīmes vai
pielikumus.
4. Tiklīdz visa informācija ir ievadīta un iestatījumi ir gatavi, pieskarieties Saglabāt.

NOTIKUMA ATGĀDINĀJUMA IESTATĪŠANA
1. Jebkurā kalendāra skatā pieskarieties notikumam, lai apskatītu tā informāciju.
2. Lai sāktu notikuma rediģēšanu, pieskarieties

.

3. Lai iestatītu atgādinājumu par notikumu, pieskarieties Pievienot paziņojumu.
4. Pieskarieties Saglabāt, lai to saglabātu.

MODINĀTĀJA IZMANTOŠANA
Jūs varat iestatīt jaunu modinātāju vai pārveidot esošo.

MODINĀTĀJA ATVĒRŠANA
Pavelciet uz augšu Sākuma ekrānā > Pulkstenis

>, lai izmantotu ierīces modinātāju.

MODINĀTĀJA PIEVIENOŠANA
1. Lai pievienotu modinātāju, modinātāju saraksta ekrānā pieskarieties

.

2. Lai iestatītu modinātāju, rīkojieties šādi:
• Iestatiet stundu un minūtes, virzot rādītāju pa ciparnīcu, un pieskarieties Labi.
• Lai iestatītu atkārtošanas režīmu, atzīmējiet rūtiņu Atkārtot. Pieskarieties vienai vai vairākām iespējām.
• Lai iestatītu zvana signālu, pieskarieties
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un pēc tam atlasiet iespēju.

• Lai ierīce vibrētu, kad atskan modinātāja signāls, pieskarieties rūtiņai Vibrēt.
• Lai pievienotu modinātāja apzīmējumu, pieskarieties Apzīmējums. Ievadiet apzīmējumu, pēc tam
pieskarieties Labi.
PIEZĪME.
• Pēc noklusējuma modinātājs tiek automātiski aktivizēts.

KALKULATORS
Cat® S42 ir aprīkots ar kalkulatoru, kam ir pieejams standarta un paplašinātais režīms.

KALKULATORA ATVĒRŠANA
1. Pavelciet uz augšu Sākuma ekrānā > Kalkulators

, lai atvērtu lietotni.

2. Pavelciet pa kreisi vai pagrieziet ierīci horizontāli, lai piekļūtu Paplašinātā kalkulatora režīmam.

IERĪCES PĀRVALDĪŠANA
Lai konfigurētu ierīci, pavelciet uz augšu Sākuma ekrānā >Iestatījumi.

DATUMA UN LAIKA IESTATĪŠANA
Ierīces pirmajā ieslēgšanas reizē ir iespēja datumu un laiku atjaunot automātiski, izmantojot tīkla piedāvāto
laiku.

PIEZĪME.
Ja izmantojat automātisko iespēju, tad datumu, laiku un laika zonu manuāli iestatīt nav iespējams.
Ja vēlaties iestatīt datumu un laiku manuāli, veiciet šādas darbības:
1. Iestatījumu ekrānā pieskarieties Sistēma > Datums un laiks.
2. Pieskarieties Automātiskais datums un laiks un atlasiet Izslēgt. Lai atspējotu šīs funkcijas, slēdžus
Automātiskā laika josla pabīdiet pa kreisi

.

3. Pieskarieties Iestatīt laiku, pēc tam atlasiet vēlamo datumu un pieskarieties Labi.
4. Pieskarieties Iestatīt laiku. Laika iestatīšanas ekrānā pieskarieties stundu vai minūšu laukam un virziet
rādītāju uz augšu vai leju, lai iestatītu laiku. Kad konfigurēšana ir pabeigta, pieskarieties Labi.
5. Pieskarieties Atlasīt laika joslu, pēc tam no saraksta atlasiet vēlamo laika joslu.
6. Iespējojiet vai atspējojiet funkciju Lietot 24 stundu formātu, lai pārslēgtos starp 24 stundu formātu un
12 stundu formātu.

DISPLEJA PERSONALIZĀCIJA
EKRĀNA SPILGTUMA PIELĀGOŠANA
1. Iestatījumu ekrānā pieskarieties Displejs > Spilgtuma līmenis.
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2. Velciet slīdni pa kreisi, lai padarītu ekrānu tumšāku, vai pa labi, lai padarītu to gaišāku.
3. Paceliet pirkstu no slīdņa, lai automātiski saglabātu iestatījumus.
Ieteikums: lai iespējotu ierīci automātiski pielāgot ekrāna spilgtumu atkarībā no apkārt esošā gaismas līmeņa,
slēdzi Pielāgots spilgtums pavelciet pa labi.

EKRĀNA AUTOMĀTISKA PAGRIEŠANA
Lai iespējotu displeja pagriešanu, kad griežat ierīci no ainavas uz portretorientāciju, pieskarieties
Papildinājums un slēdzi Automātiskā rotēšana pavelciet pa labi

.

GAIDSTĀVES LAIKA REGULĒŠANA PIRMS EKRĀNA IZSLĒGŠANĀS
Ja ierīce kādu laiku ir gaidstāvē, ekrāns izslēgsies, lai taupītu akumulatora enerģiju. Lai iestatītu garāku vai īsāku
gaidstāves laiku:
1. Iestatījumu ekrānā pieskarieties Displejs > Papildinājums > Miegs.
2. Norādiet, cik ilgi vēlaties, lai ekrāns paliktu apgaismots pirms izslēgšanās.

TĀLRUŅA ZVANA MELODIJAS IESTATĪŠANA
KLUSUMA REŽĪMA IESLĒGŠANA
• Spiediet Skaļuma taustiņu, līdz ekrānā parādīsies skaļuma regulēšanas panelis. Pēc tam pieskarieties pirmajai
ikonai, lai atlasītu

.

• Visas skaņas, izņemot multividi un modinātāju, tiks apklusinātas.

ZVANA SIGNĀLA SKAĻUMA REGULĒŠANA
Zvana signāla skaļumu var regulēt no Sākuma ekrāna vai jebkuras lietotnes (izņemot zvana laikā, kā arī
mūzikas vai video atskaņošanas laikā). Piespiediet Skaņas regulēšanas pogu, lai noregulētu zvana signāla
skaļumu vēlamajā līmenī. Jūs varat arī pielāgot zvana skaļumu Iestatījumu ekrānā.
1. Iestatījumu ekrānā pieskarieties Skaņa.
2. Sadaļā Zvana skaļums velciet slīdni, lai noregulētu skaļumu.

ZVANA SIGNĀLA NOMAIŅA
1. Iestatījumu ekrānā pieskarieties Skaņa.
2. Pieskarieties Tālruņa zvana signāls.
3. Izvēlieties zvana signālu, ko vēlaties izmantot. To izvēloties, tiek atskaņots priekšskanējums.
4. Pieskarieties Labi.

TĀLRUŅA VIBRĒŠANAS IESTATĪŠANA IENĀKOŠAJIEM ZVANIEM
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Iestatījumu ekrānā pieskarieties Skaņa > Papildinājums. Pēc tam slēdzi Vibrēt arī zvanu laikā pabīdiet pa labi
.

TĀLRUŅA PAKALPOJUMU IESTATĪŠANA
DATU VIESABONĒŠANAS IESLĒGŠANA
1. Iestatījumu ekrānā pieskarieties Tīkls un internets > Mobilais tīkls.
2. Slēdzi Viesabonēšana pabīdiet pa labi

.

PIEZĪME.
• Ņemiet vērā, ka piekļūšana datu pakalpojumiem viesabonēšanas laikā var radīt ievērojamas papildu
izmaksas. Pajautājiet sava tīkla pakalpojumu sniedzējam par datu viesabonēšanas maksu.

DATU PAKALPOJUMU ATSPĒJOŠANA
1. Iestatījumu ekrānā pieskarieties Tīkls un internets > Mobilais tīkls.
2. Pavelciet Mobilo datu slēdzi pa kreisi

.

NFC IZMANTOŠANA
NFC ļauj veikt datu apmaiņu starp divām NFC iespējotām ierīcēm, kad abas ierīces vai nu saskaras, vai arī ir
dažu centimetru attālumā viena no otras.

NFC FUNKCIJAS AKTIVIZĒŠANA
1. Iestatījumu ekrānā pieskarieties Savienotās ierīces.
2. Slēdzi NFC pabīdiet pa labi

.

3. Android™ stara funkcija arī tiks automātiski iespējota.

SATURA PĀRRAIDĪŠANA, IZMANTOJOT NFC
1. Iespējojiet NFC un Android stara funkcijas.
2. Atveriet saturu, ko vēlaties koplietot (jūs varat koplietot tīmekļa saturu, YouTube video, kontaktus un daudz
ko citu).
3. Ierīces ar muguriņām izvietojiet vienu pie otras, kad parādīsies uzvedne Pieskarieties, lai aktivizētu staru,
pieskarieties ekrānam.

IERĪCES AIZSARGĀŠANA
SIM KARTES PIN KODA IESPĒJOŠANA
1. Iestatījumu ekrānā pieskarieties Drošība un atrašanās vieta > Papildinājums >SIM kartes bloķēšana.
2. Slēdzi SIM kartes bloķēšana pavelciet pa labi.
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3. Ievadiet SIM kartes PIN kodu, pēc tam pieskarieties Labi. Lai mainītu SIM kartes PIN kodu jebkurā laikā,
pieskarieties Mainīt SIM PIN.
PIEZĪME.
Jūs varat zvanīt uz neatliekamās palīdzības dienestu numuriem jebkurā laikā no savas ierīces.

IERĪCES AIZSARGĀŠANA AR EKRĀNA BLOĶĒŠANU
Lai Cat® S42 tālrunī esošos datus glabātu drošāk, varat izmantot kādu no ekrāna bloķēšanas paņēmieniem.
1. Iestatījumu ekrānā, pieskarieties Drošība un atrašanās vieta > Ekrāna bloķēšana.
2. Izvēlieties kādu no pieejamām iespējām.
• Pavilkšana: lai atbloķētu ekrānu, pavelciet bloķēšanas ikonu uz augšu.
• Kombinācija: lai atbloķētu ekrānu, izzīmējiet pareizo atbloķēšanas kombināciju.
• PIN: lai atbloķētu ekrānu, ievadiet PIN kodu.
• Parole: lai atbloķētu ekrānu, ievadiet paroli.
3. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pabeigtu jūsu izvēlētā ekrāna bloķēšanas paņēmiena iestatīšanu.

LIETOTŅU PĀRVALDĪŠANA
INSTALĒTAS LIETOTNES SKATĪŠANA
1. Iestatījumu ekrānā pieskarieties Lietotnes un paziņojumi.
2. Lietotņu sarakstā veiciet kādu no šīm darbībām:
• Pieskarieties lietotnei, lai tieši skatītu tās informāciju.
• Lai mainītu paziņojumu iestatījumus, pieskarieties Paziņojumi.
• Lai pielāgotu to, kādai informācijai lietotne var piekļūt, pieskarieties Papildinājums > Lietotnes atļaujas.
• Lai iestatītu vai dzēstu noklusējuma lietotnes, pieskarieties Papildinājums > Noklusējuma lietotnes.
• Lai mainītu trauksmes signāla iestatījumus, pieskarieties Papildinājums > Trauksmes signāli.
• Lai noteiktu, kuras lietotnes var piekļūt īpašajām, šeit minētajām funkcijām, pieskarieties Papildinājums >
Īpašo lietotņu piekļuve.

IERĪCES ATIESTATĪŠANA
PERSONISKO IESTATĪJUMU DUBLĒŠANA
Personiskos iestatījumus iespējams dublēt uz Google serveriem, izmantojot Google kontu. Ja savu ierīci
nomaināt ar citu, dublētie iestatījumi tiks pārnesti uz jauno ierīci, kad pirmo reizi tajā pieteiksieties no Google
konta.
1. Iestatījumu ekrānā pieskarieties Sistēma > Dublēšana.
2. Slēdzi Dublēt Google Drive pavelciet pa labi
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.

RŪPNĪCAS DATU ATJAUNOŠANA
Ja atjaunosiet rūpnīcas datus, ierīce atgriezīsies uz tiem iestatījumiem, kas tika konfigurēti rūpnīcā. Tiks
izdzēsta visa jūsu personiskā informācija no ierīces iekšējās krātuves, tostarp konta informācija, sistēmas un
lietotņu iestatījumi un visas lejupielādētās lietotnes.

Ierīces atiestatīšana nedzēš nekādus lejupielādētos sistēmas programmatūras atjauninājumus vai jebkādus
failus no microSD kartes, piemēram, mūziku vai fotoattēlus.
1. Iestatījumu ekrānā, pieskarieties Sistēma > Papildinājums > Atiestatīšanas iespējas > Izdzēst visus datus
(atiestatīšana uz rūpnīcas iestatījumiem).
2. Kad tiek piedāvāts, pieskarieties ATIESTATĪT TĀLRUNI, pēc tam pieskarieties DZĒST VISU. Ierīce atiestatīs
sākotnējos rūpnīcas iestatījumus un pēc tam restartēsies.

PIELIKUMS
DARBA TEMPERATŪRA
• Ierīces uzlādes laikā apkārtējās vides temperatūrai ir jābūt 0 °C līdz 40 °C. Ierīci ar akumulatoru var izmantot
apkārtējās vides temperatūrā no -25 °C līdz 55 °C. Ja temperatūra ir ārpus diapazona no 0 ºC līdz + 45 ºC,
velciet aizsargcimdus.

LĀDĒTĀJA IZVADES JAUDA
• Lādētāja izvade 5 V/1,55 A

E-MARĶĒJUMA SKATĪŠANA
Lai skatītu normatīvo informāciju par šo ierīci, rīkojieties šādi:
1. Sākuma ekrānā pieskarieties > Iestatījumi.
2. Iestatījumu ekrānā pieskarieties Par tālruni > Normatīvā informācija.

DZIRDES ZUDUMA NOVĒRŠANA
Lai novērstu iespējamus dzirdes bojājumus, ilgstoši neklausieties lielā skaļumā.

ĀRKĀRTAS ZVANI
Šo ierīci var izmantot ārkārtas zvanu veikšanai pakalpojumu zonā. Tomēr nav garantijas, ka jebkuros apstākļos
būs savienojums. Ļoti būtiskiem sakariem uz ierīci vien paļauties nevar.
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CE SAR ATBILSTĪBA
Šī ierīce atbilst ES prasībām (1999/519/EK) par elektromagnētisko lauku iedarbības ierobežojumiem uz
vispārējas sabiedrības veselības aizsardzību.
Šie ierobežojumi ir daļa no plašiem ieteikumiem vispārējas sabiedrības aizsardzībai. Šos ieteikumus ir
izstrādājušas un pārbaudījušas neatkarīgas zinātniskas organizācijas, veicot regulārus un rūpīgus zinātnisku
pētījumu novērtējumus. Eiropadomes ieteiktais mērījuma vienības ierobežojums mobilajām ierīcēm ir
„specifiskās absorbcijas pakāpe” (SAR), un SAR ierobežojums ir 2,0 W/kg uz 10 gramu audu. Tas atbilst
Nejonizējošā starojuma aizsardzības starptautiskās komisijas prasībām (ICNIRP).
Lai ierīci ekspluatētu, to nēsājot uz ķermeņa, tā ir pārbaudīta un atbilst ICNIRP iedarbības vadlīnijām un Eiropas
standartam EN 62209-2, to izmantojot ar īpašiem piederumiem. Izmantošana ar citiem piederumiem, kas satur
metālus, nevar nodrošināt atbilstību ICNIRP iedarbības vadlīnijām.
SAR mēra ar ierīci 5 mm attālumā no ķermeņa, raidot ar augstāko oficiāli apstiprināto izejas jaudu visās ierīces
frekvenču joslās.
Augstākās ziņotās SAR vērtības tālrunim saskaņā ar CE normatīviem ir redzamas sarakstā:
Galvas SAR: 0,947 W/kg, Ķermeņa SAR: 1,206 W/kg, Ķermeņa SAR: 2,029 W/kg
Lai mazinātu RF enerģijas iedarbību, lietojiet brīvroku piederumus vai ko līdzīgu, lai turētu šo ierīci atstatus no
galvas un ķermeņa. Šī ierīce jānēsā vismaz 5 mm attālumā no ķermeņa, lai nodrošinātu, ka iedarbības līmenis
nepārsniedz robežas vai ir zemāks par pārbaudīto līmeni. Izvēlieties siksnas klipšus, makstis vai citus līdzīgus
stiprināšanas piederumus, kam nav metāla daļu, lai neietekmētu normālu ierīces darbību. Kad piederumiem ir
metāla daļas, tās var mainīt ierīces RF veiktspēju, tostarp tās atbilstību RF iedarbības prasībām tādā veidā, kas
nav pārbaudīts vai sertificēts. No šādu piederumu izmantošanas ir jāizvairās.
Lai samazinātu starojuma iedarbības līmeni, lūdzu, rīkojieties šādi:
• Izmantojiet mobilo tālruni labos uztveršanas apstākļos, lai samazinātu saņemtā starojuma
apjomu (īpaši pazemes autostāvvietās, kā arī braucot ar vilcienu vai automašīnu).
• Izmantojiet brīvroku komplektu
• Grūtniecēm ierīce jātur drošā attālumā no vēdera
• Izmantojiet ierīci atstatu no dzimumorgāniem

FKK NORMATĪVI
Šis mobilais tālrunis atbilst FKK noteikumu 15. daļai. Darbība ir pakļauta šādiem diviem nosacījumiem:
(1) šī ierīce nedrīkst radīt kaitīgus traucējumus, un (2) šai ierīcei ir jāpieņem jebkādi radīti traucējumi, arī
tie, kas var izraisīt nevēlamu darbību.

Šis mobilais tālrunis ir pārbaudīts un atzīts par atbilstošu ierobežojumiem, kas noteikti B klases digitālām
ierīcēm, saskaņā ar FKK noteikumu 15. daļu. Šie ierobežojumi ir izstrādāti, lai nodrošinātu pietiekamu
aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem dzīvojamās telpās. Šī ierīce rada, izmanto un var izstarot
radiofrekvenču enerģiju, un, ja tā nav instalēta un izmantota saskaņā ar norādījumiem, var izraisīt nevēlamus
radiosakaru traucējumus.
Tomēr nav garantijas, ka traucējumi neradīsies konkrētajā instalācijā. Ja šī ierīce rada kaitīgus traucējumus
radio vai televīzijas uztveršanai, ko var noteikt, izslēdzot un ieslēdzot ierīci, lietotājam ieteicams mēģināt
novērst traucējumus ar vienu vai vairākām no šīm darbībām:
-Pārorientēt vai pārvietot uztverošo antenu.
-Palielināt attālumu starp aprīkojumu un uztvērēju.
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-Pievienot aprīkojumu citai kontaktligzdai vai ķēdei, kurai nav pievienots uztvērējs.
-Sazinieties ar izplatītāju vai pieredzējušu radio/TV speciālistu, lai saņemtu palīdzību.
FKK PIEZĪME
Uzmanību! Izmaiņas vai modifikācijas, kuras nav apstiprinājusi puse, kas ir atbildīga par atbilstību, var liegt
lietotājam tiesības izmantot aprīkojumu.

RF IEDARBĪBAS INFORMĀCIJA (SAR)
Šis mobilais tālrunis izstrādāts un ražots tā, lai nepārsniegtu emisijas iedarbības ierobežojumus radiofrekvences
(RF) enerģijai, ko noteikusi Amerikas Savienoto Valstu valdības Federālā Komunikāciju komisija.
Veicot SAR testu, šī ierīce tika iestatīta tā, lai pārraidītu visaugstākajā sertificētajā jaudas līmenī visās pārbaudē
iekļautajās frekvenču joslās, un izvietota tā, lai simulētu RF iedarbību lietošanas laikā cieši pie galvas un 10 mm
attālumā no ķermeņa. Kaut gan SAR tiek noteikts visaugstākajā sertificētajā jaudas līmenī, faktiskais ierīces SAR
līmenis lietošanas laikā var būt ievērojami mazāks par maksimālo vērtību. Tas ir tāpēc, ka tālrunis ir paredzēts
darboties dažādos jaudas līmeņos, lai izmantotu tikai tik daudz jaudas, cik nepieciešams tīkla sasniegšanai.
Būtībā, jo tuvāk atrodaties bezvadu bāzes stacijas antenai, jo mazāka jauda.

Iedarbības standarts bezvadu ierīcēm izmanto mērvienību, ko sauc par īpatnējo absorbcijas koeficientu jeb SAR
(Specific Absorption Rates).
• FKK noteiktais SAR ierobežojums ir 1,6 W/kg.
Šis mobilais tālrunis atbilst SAR vērtībām plašai sabiedrībai / nekontrolētiem iedarbības ierobežojumiem, kā
noteikts ANSI/IEEE C95.1-1992, un ir pārbaudīts saskaņā ar mērījumu metodēm un procedūrām, kas minētas
IEEE1528. FKK piešķīris Aprīkojuma atļauju šī modeļa tālrunim ar visiem ziņotajiem SAR līmeņiem, kas atbilst
FKK RF iedarbības vadlīnijām. SAR informācija par šī modeļa tālruni ir FKK failā un to var atrast Display Grant
sadaļā www.fcc.gov/oet/ea/fccid, meklējot FKK ID: ZL5S42E.

Augstākās ziņotās SAR vērtības tālrunim saskaņā ar FKK normatīviem ir parādītas tālāk:
Galvas SAR: 1,11 W/kg,
Ķermeņa SAP: 1,09 W/kg,
Bezvadu maršrutētāja SAP: 1,09 W/kg
Lai gan var būt atšķirības SAR līmeņiem dažādiem tālruņiem un dažādās pozīcijās, tās visas atbilst valdības
prasībām.

Ja tālruni ekspluatē, nēsājot uz ķermeņa, SAR atbilstības pamatā ir 10 mm attālums starp ierīci un cilvēka
ķermeni. Nēsājiet šo ierīci vismaz 10 mm attālumā no ķermeņa, lai nodrošinātu, ka RF iedarbības līmenis
nepārsniedz robežas vai ir zemāks par ziņoto līmeni. Lai tālruni ekspluatētu, nēsājot uz ķermeņa, izvēlieties
siksnas klipšus vai maciņus, kam nav metāla daļu, lai saglabātu 10 mm attālumu starp šo ierīci un jūsu ķermeni.

RF iedarbības atbilstība tādiem pie ķermeņa stiprināmiem piederumiem, kas ir no metāla, nav pārbaudīta un
sertificēta, tāpēc nav ieteicams valkāt šādus pie ķermeņa stiprināmus piederumus.
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INFORMĀCIJA PAR UTILIZĀCIJU UN OTRREIZĒJO PĀRSTRĀDI
Šis simbols uz ierīces (un komplektā iekļautajiem akumulatoriem) norāda, ka tos nedrīkst izmest kā parastus
sadzīves atkritumus. Neizmetiet ierīci vai akumulatorus kā nešķirotus sadzīves atkritumus. Ierīce (un
akumulatori) būtu jānodod sertificētā pārstrādes savākšanas punktā vai atbilstīgi jāatbrīvojas no tās
kalpošanas laika beigās.

Lai iegūtu sīkāku informāciju par ierīces vai akumulatora pārstrādi, sazinieties ar jūsu pilsētas domi, sadzīves
atkritumu pārstrādes pakalpojumu sniedzēju vai mazumtirdzniecības veikalu, kur iegādājāties šo ierīci.

Šīs ierīces iznīcināšana nosaka Eiropas Savienības direktīva par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem
(EEIA). Iemesls, kāpēc EEIA un akumulatori tiek atdalīti no citiem atkritumiem, ir samazināt jebkādu bīstamu
vielu, kas var būt vidē, iespējamo ietekmi uz cilvēku veselību.

BĪSTAMO VIELU SAMAZINĀŠANA
Šī ierīce ir atbilst ES Regulai par ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH)
(Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1907/2006) un ES Bīstamo vielu ierobežojuma (BVI) direktīvai
(Direktīva 2011/65/ES (BVI) un tās grozījumu direktīva — Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva
(ES) 2015/863). Iesakām apmeklēt vietni regulāri, lai iegūtu jaunāko informāciju.

ATBILSTĪBA ES TIESĪBU AKTIEM
Ar šo ražotājs apliecina, ka šī ierīce atbilst svarīgākajām
Direktīvas 2014/53/ES prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem. Lai apskatīti atbilstības deklarāciju,
apmeklējiet tīmekļa vietni: www.catphones.com/support/

ES ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA
Šo ierīci drīkst lietot tikai iekštelpās, ja tā darbojas 5150–5350 MHz frekvenču diapazonā. Ierobežojumi šādās
valstīs: Beļģija (BE), Bulgārija (BG), Čehijas Republika (CZ), Dānija (DK), Vācija (DE), Igaunija (EE), Īrija (IE),
Grieķija (EL), Spānija (ES), Francija (FR), Horvātija (HR), Itālija (IT), Kipra (CY), Latvija (LV), Lietuva (LT),
Luksemburga (LU), Ungārija (HU), Malta (MT), Nīderlande (NL), Austrija (AT), Polija (PL), Portugāle (PT),
Rumānija (RO), Slovēnija (SI), Slovākija (SK), Somija (FI), Zviedrija (SE), Apvienotā Karaliste (UK), Šveice (CH),
Norvēģija (NO), Islande (IS), Lihtenšteina (LI) un Turcija (TR).

SPEKTRS UN JAUDAS TABULA
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Frekvences

Pārraides jauda (dB)

GSM 900
GSM 1800/1900
WCDMA B1
WCDMA B5
WCDMA B8
FDD-LTE B1
FDD-LTE B3
FDD-LTE B5
FDD-LTE B7
FDD-LTE B8
FDD-LTE B20

33,20
30,20
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00

FDD-LTE B28
WiFi: 2400–2483,5 MHz
WiFi: 5150–5250 MHz
WiFi: 5250–5350 MHz
WiFi: 5470–5725 MHz
WiFi: 5745–5825 MHz
Bluetooth: 2400–2483,5 MHz
NFC: 13,56 MHz

24,00
17,90
17,16
17,36
17,12
13,89
9,30
-14,76 dBuA/m

PIEZĪME.
Ievērojiet valsts vietējos noteikumus vietās, kur ierīce tiks izmantota. Šīs ierīces lietošana var tikt ierobežota
dažās vai visās Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs.
Dažas joslas var nebūt pieejamas visās valstīs vai reģionos. Lai uzzinātu vairāk, sazinieties ar vietējo operatoru.
Maksimālā radio frekvences jauda, kas tiek raidīta frekvenču joslās, kurās darbojas radio iekārta:
Maksimālā jauda visām joslām ir mazāka par augstāko robežvērtību, kas ir norādīta attiecīgajā saskaņotajā
standartā.
Šai radio iekārtai piemērojamie frekvenču joslas un pārraides jaudas nominālie ierobežojumi ir šādi:
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CAT® S42 SPECIFIKĀCIJA
Operētājsistēma
Procesors
Atmiņa
Mobilais tīkls

Displejs
Kamera
Sensors

Android 10
MediaTek MT6761D četru kodolu
• Iekšējā atmiņa: 32GB eMMC / 3GB LPDDR4X SDRAM
• Ārējā atmiņa: SDXC 10. klase / Ļoti liels ātrums / līdz 256GB
LTE: 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 7/ 8/ 20/ 28/
WCDMA: 1/ 2/ 4/ 5/ 8
GSM; 850/ 900/ 1800/ 1900
Izmērs 5,5 collas HD+, darbojas ar slapjām rokām/uzvilktiem cimdiem,
• Aizmugurējā kamera: 13MP, divi elementi, PDAF viena LED zibspuldze
• Priekšējā kamera: 5MP
• Apkārtējā apgaismojuma sensors
• Akselerometrs

• Kompass
• Tuvuma sensors
Savienojamība
Audio pieslēgvieta: 3,5 mm
• Bluetooth: 5,0
• USB: USB 2.0
• WiFi 802.11 a/b/g/n/ac
• GPS, aGPS, GLONASS, Gaileo, EGNOS, SBAS, Beidou
• FM Radio ar RDS
• NFC
• SIM kartes veids: Nano SIM
Akumulators
4000 mAH
Citi
Aizsardzības klase: IP68
Nokrišanai drošs augstums: 1,5 m
Ūdensizturība: 1,5 m līdz 35 min.
Programmējamā poga ar PTT režīmu
Izmēri
161,3 x 77,20 x 12,70 mm
Svars
220 g
* Dizains un specifikācijas var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.
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ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA
Ražotājs:
Nosaukums: „Bullitt Mobile Limited”
Adrese: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, England RG1 1AR
Radioiekārta:
Modelis: S42
Apraksts: Izturīgs viedtālrunis
Ar radio saistītās programmatūras versija: LTE_C0109_S42
Komplektā esošie piederumi un daļas: USB kabelis, adapteris, akumulators, austiņas
Mēs, uzņēmums „Bullitt Mobile Limited”, ar pilnu atbildību paziņojam, ka iepriekš aprakstītais produkts atbilst
attiecīgajiem Savienības saskaņotajiem tiesību aktiem:
RE Direktīva (2014/53/ES), RoHS Direktīva (2011/65/ES)ar grozījumiem un Eiropas Komisijas deleģētā
Direktīva (ES) 2015/863
Tika piemēroti tālāk norādītie saskaņotie standarti un/vai citi atbilstošie standarti:
1.

Veselība un drošība (RE Direktīvas 3.1.(a) pants)
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼

EN 50360:2017, EN 62209-1:2016
EN 50566:2017, EN62209-2:2010
EN 62311:2008, EN50665:2017
EN 62479:2010, EN 50663:2017
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
EN 62368-1:2014+A11:2017
EN50332-1:2013, EN50332-2:2013

2. Elektromagnētiskā savietojamība (RE Direktīvas 3.1.(b) pants)
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
3.

ETSI EN301489-1 V2.2.3
ETSI EN 301 489-3 V2.1.1
Projekts ETSI EN301489-17 V3.2.2
ETSI EN 301 489-19 V2.1.1
Projekts ETSI EN 301489-52 V1.1.0
EN 55032:2015/AC:2016
EN 55035:2017
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013

Radiofrekvenču spektra izmantošana (RE Direktīvas 3.2. pants)
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼

ETSI EN 301 908-1 V11.1.1, ETSI EN 301 908-2 V11.1.2, ETSI EN 301 908-13 V11.1.2
ETSI EN 303 413 V1.1.1
ETSI EN 300 328 V2.2.2
ETSI EN 301 893 V2.1.1
ETSI EN 300 440 V2.2.1
ETSI EN 301 511 V12.5.1
EN 300 330 V2.1.1
ETSI EN 303 345 -1 V1.1.1/Projekts ETSI EN 303 345 -3 V1.1.0

Pilnvarotā iestāde (nosaukums: CETECOM GMBH, ID: 0680) veica atbilstības novērtējumu saskaņā ar RE
direktīvas III pielikumu un izsniedza ES tipa pārbaudes sertifikātu (Ats. Nr.: M20-0892-01-TEC).

Parakstīja, pārstāvot uzņēmumu: „Bullitt Mobile Limited”
Vieta: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, England RG1 1AR, Datums: jūnijs 1, 2020
Vārds, uzvārds: Arlens Huangs (Arlen Huang), amats: Kvalitātes direktors, Paraksts:
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© 2020 Caterpillar. Visas tiesības aizsargātas. CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, to attiecīgie
logotipi, „Caterpillar Yellow”, „Power Edge” un Cat „Modern Hex” tirdzniecības noformējums, kā arī
uzņēmuma un produkta identitāte, kas šeit izmantota, ir Caterpillar tirdzniecības zīmes, un tās nedrīkst
izmantot bez atļaujas. www.cat.com / www.caterpillar.com

„Bullitt Mobile Ltd.” ir „Caterpillar Inc.” licences turētājs.
„Bullitt Mobile Ltd.” un trešo personu preču zīmes pieder to īpašniekiem.
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