Cat® S52

Manual do Utilizador
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PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA: POR FAVOR LEIA ANTES DA
PRIMEIRA UTILIZAÇÃO
• Por favor leia atentamente este manual e as precauções de segurança recomendadas para garantir a
utilização correta do dispositivo.
• Se utilizado em água salgada, enxagúe o dispositivo após a utilização, incluindo a entrada de áudio e a ficha
USB, para evitar a corrosão do sal.
• Apesar da sua natureza robusta: evite bater, atirar, esmagar, perfurar ou dobrar o dispositivo.
• Não ligue o dispositivo em circunstâncias que proíbam a utilização de dispositivos ou numa situação em que
o dispositivo possa causar interferência ou perigo.
• Nunca utilize o dispositivo enquanto estiver a conduzir.
• Siga sempre as regras de utilização do dispositivo em hospitais e instalações de cuidados de saúde e
desligue-o perto de dispositivos médicos.
• Desligue o dispositivo ou ative o modo de avião quando estiver num avião, dado que pode causar
interferência com o equipamento de controlo do avião.
• Desligue o dispositivo perto de dispositivos eletrónicos de alta precisão, dado que pode afetar o respetivo
desempenho.
• Não tente desmontar o dispositivo ou os respetivos acessórios; recorra a pessoal qualificado para a sua
manutenção ou reparação, se necessário.
• Não coloque o dispositivo ou os respetivos acessórios em contentores com um forte campo magnético.
• Não coloque meios de armazenamento magnéticos junto ao dispositivo. A radiação emitida pelo dispositivo
pode apagar as informações armazenadas no referido meio.
• Não utilize o dispositivo num ambiente com gás inflamável, tal como um posto de gasolina, nem coloque o
dispositivo num local com temperaturas elevadas.
• Mantenha o dispositivo e os respetivos acessórios afastados de crianças pequenas. Não permita que as
crianças utilizem o dispositivo sem orientação.
• Utilize apenas carregadores aprovados para evitar o risco de explosão.
• Tenha em conta as leis ou os regulamentos relativos à utilização de dispositivos sem fios, respeitando a
privacidade e os direitos legais de terceiros.
• Para pacientes com implantes médicos (coração, articulações, etc.), mantenha o dispositivo a 15 cm do
implante e do lado oposto ao do implante.
• Siga rigorosamente as instruções relevantes deste manual enquanto estiver a utilizar o cabo USB, caso
contrário poderá causar danos no dispositivo ou no PC.
• O texto completo das instruções de segurança está disponível no seguinte endereço de internet:
https://www.catphones.com/support/
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AVISO LEGAL
© 2019 Caterpillar. Todos os direitos reservados.
CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, os respetivos logótipos, “Caterpillar Yellow”, a identificação comercial
“Power Edge”, assim como a identidade corporativa e do produto utilizados neste documento são marcas
comerciais registadas da Caterpillar e não podem ser utilizados sem permissão.
A Bullitt Mobile Ltd. é uma empresa licenciada da Caterpillar Inc.
A Bullitt Mobile Ltd. e as marcas comerciais registadas de terceiros são propriedade dos respetivos
proprietários.

Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida ou transmitida sob qualquer forma ou por quaisquer
meios sem o consentimento prévio por escrito da Caterpillar Inc.

O produto descrito neste manual pode incluir software com direitos de autor e possíveis licenciadores. Os
clientes não podem, sob qualquer forma, reproduzir, distribuir, modificar, descompilar, desmontar,
descodificar, extrair, utilizar engenharia inversa, alugar, atribuir ou sublicenciar o referido software ou
hardware, a menos que estas restrições sejam proibidas por quaisquer leis aplicáveis ou tais ações sejam
aprovadas pelos respetivos detentores dos direitos de autor de acordo com as licenças devidas.

O conteúdo deste manual é fornecido “tal como está”. Exceto no que diz respeito ao que é exigido pelas leis
aplicáveis, nenhumas garantias de qualquer tipo, quer sejam expressas ou implícitas, incluindo, entre outras,
as garantias implícitas de comercialização ou a adequação a um objetivo em particular poderão ser dadas
relativamente à precisão, fiabilidade ou conteúdo deste manual.

Até ao limite máximo permitido pelas leis aplicáveis, em nenhuma situação poderá o fabricante ser
responsável por quaisquer danos especiais, acidentais, indiretos ou consequenciais, ou perda de lucros,
negócios, receitas, dados, lucros ou poupanças antecipadas.

A marca nominativa Bluetooth® e os logótipos são marcas comerciais registadas propriedade da Bluetooth SIG,
Inc. e qualquer utilização de tais marcas por parte do Bullitt Group Ltd é efetuada sob licença. Todas as
restantes marcas comerciais e nomes comerciais de terceiros pertencem aos respetivos proprietários.

AVISO
Algumas funcionalidades do produto e respetivos acessórios aqui descritas dependem do software instalado,
da capacidade e das definições da rede local e poderão não ser ativadas ou estar limitadas pelos operadores
de rede local ou pelos fornecedores do serviço de rede. Como tal, as descrições constantes neste manual
poderão não corresponder exatamente ao produto e acessórios que adquiriu.

O fabricante reserva-se o direito de alterar ou modificar quaisquer informações ou especificações contidas
neste manual sem obrigação ou aviso prévio.
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O fabricante não é responsável pela legitimidade e qualidade de quaisquer produtos que tenha transferido ou
enviado através deste dispositivo, incluindo texto, imagens, música, filmes e software não incorporado com
proteção de direitos de autor. Quaisquer consequências decorrentes da instalação ou utilização dos produtos
anteriores neste dispositivo são da responsabilidade do utilizador.

REGULAMENTOS SOBRE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
Os clientes devem cumprir todas as leis e regulamentos aplicáveis a exportação e importação. Os clientes
devem obter todas as autorizações governamentais e licenças necessárias para exportar, reexportar ou
importar o produto mencionado neste manual, incluindo o software e os dados técnicos.
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BENVINDO AO CAT® S52
O Cat® S52 é a combinação única do nosso design mais fino e elegante de sempre, mantendo no entanto a sua
robustez. Fácil de transportar no bolso com apenas 9,69 mm de espessura e 210 g de peso, sujeite-o a todos as
condições climatéricas ou coloque-o apenas no bolso e esqueça-o.
A câmara do Cat® S52 é a melhor da sua classe. Com focagem rápida e precisa graças ao seu sensor Sony de
píxel duplo e a sua abertura à luz de f/1.8 e uma dimensão de pixéis grande de 1.4μm que oferece um
excelente desempenho em baixa luz. (copiar a linha 14) Incluindo uma bateria de carregamento rápido de
3100mAh, mais do que suficiente para o acompanhar nos dias mais repletos de ação e muito mais com um
único carregamento.
Concebido para ser utilizado assim mesmo, sem a necessidade de adicionar uma capa. Oferecendo um nível
superior de proteção e robustez que não pode ser igualado por dispositivos tradicionais mesmo com capa, este
é o telefone que a vida não irá quebrar. Utilize-o com confiança sem o stress ou medo de o danificar com as
quedas e acidentes do dia-a-dia.

CREDENCIAIS DE ROBUSTEZ
DEIXAR CAIR O DISPOSITIVO:
• Fazer: Utilizar o dispositivo a uma altura de até 1,8 metros - é resistente a quedas até esta altura.
• Não Fazer: Atirá-lo com força ou deixá-lo cair acima do intervalo de 1,8 metros: é resistente, mas não
indestrutível.

À PROVA DE ÁGUA:
• Fazer: Utilizar o dispositivo em ambientes húmidos e molhados. Certifique-se de que todos os componentes
e tampas estão adequadamente fechados antes de utilizar na água. O dispositivo pode suportar uma
profundidade de 1,5 metros durante até 35 minutos.
• Não fazer: Tentar utilizá-lo durante mais de 35 minutos numa profundidade de 1,5 metros ou numa
profundidade superior a 1,5 metros.

RESISTENTE A POEIRAS E RISCOS:
• Fazer: Utilizar o dispositivo em ambientes sujos, empoeirados. O Cat® S52 é certificado para IP68, uma
norma do setor para durabilidade.

TEMPERATURAS EXTREMAS:
• Fazer: Utilizar o dispositivo dentro do intervalo de temperatura operacional de -25º C a +55º C. Também
pode suportar mudanças de temperatura extremas: alternar entre frio e quente ou vice-versa, muito
rapidamente.
• Não fazer: Utilizá-lo fora do intervalo entre 0º C a + 45º C sem o uso de luvas de proteção.
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O QUE VEM NA CAIXA
• Dispositivo
• Guia de início rápido
• Garantia
• Cabo de alimentação USB e transformador de carregamento
• Protetor de ecrã de fábrica (já colocado no dispositivo)
Nota:
O dispositivo inclui um protetor de ecrã de fábrica. Certifique-se de que o protetor de ecrã se mantém no
lugar. A remoção do protetor de ecrã pode significar que qualquer dano subsequente que exija reparações seja
considerado como 'Fora da Garantia'.
Por favor visite https://www.catphones.com/screen-protectors caso venha a necessitar de um protetor de
ecrã de substituição.

1. Ficha para auscultadores
2. Auricular
3. Teclas para Aumentar/Diminuir volume
4. Botão para ligar
5. Flash
6. Câmara traseira
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7. Leitor de impressões digitais
8. Microfone
9. Porta USB
10. Coluna
11. Porta SIM/SD
12. Câmara frontal

FUNÇÕES PRINCIPAIS
TECLA PARA AUMENTAR/DIMINUIR VOLUME
• Volume – prima a tecla para Aumentar volume para aumentar ou a tecla para diminuir volume para diminuir
o volume da chamada, do toque, de conteúdos multimédia ou do alarme
• Captura de ecrã – prima as teclas de Ligar e de Diminuir volume em simultâneo (as capturas de ecrã são
guardadas no álbum de fotografias)
• App da câmara - prima a tecla de Aumentar ou Diminuir volume para tirar uma fotografia.

INTRODUÇÃO
INSTALAR CARTÕES SIM E DE MEMÓRIA
1. Coloque o dispositivo numa superfície plana e limpa com o ecrã voltado para cima.
2. Utilize a ponta dos dedos para fazer deslizar a porta SIM/SD e a bandeja SIM/SD.
3. Coloque o cartão SIM na bandeja SIM 1/ SIM 2 com os pinos dourados do SIM (voltados para baixo).
4. Se deseja utilizar um cartão microSD, coloque-o na bandeja microSD com os pinos dourados do cartão de
memória também voltados para baixo.
5. Insira cuidadosamente a bandeja de volta na entrada para cartão SIM e reposicione a porta.
NOTA
• Empurre a porta do cartão SIM/SD até ficar firmemente encaixada.
Alguns dispositivos têm capacidade para dois cartões SIM.
Quando se inserem dois cartões SIM, ambas as entradas para cartão SIM aceitam serviços 4G.
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CARREGAR A BATERIA
A bateria do S52 não pode ser retirada do dispositivo. Para carregá-la:
1. Ligue o cabo de alimentação USB ao transformador de carregamento.
Utilize apenas carregadores e cabos aprovados para telemóveis Cat®. Equipamento não aprovado pode causar
danos ao dispositivo ou à bateria e leva à anulação da garantia.
2. O indicador de bateria muda de vermelho para verde quando a carga estiver completa.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE SOBRE A UTILIZAÇÃO FUTURA DA
BATERIA
Quando o nível de energia da bateria está fraco, o dispositivo apresenta uma mensagem. Quando a bateria
estiver quase esgotada, o dispositivo desliga automaticamente. O tempo necessário para carregar a bateria
depende da vida útil e da temperatura ambiente.

Se a bateria estiver completamente esgotada, o dispositivo poderá não ligar imediatamente após o início do
carregamento. Deixe a bateria carregar por alguns minutos antes de tentar ligá-lo. A animação de
carregamento no ecrã poderá não surgir durante esse período.
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LIGAR/DESLIGAR O DISPOSITIVO
LIGAR
• Prima e mantenha a Tecla de Ligar premida para ligar o telefone.
Na primeira vez que ligar o telefone, visualizará o ecrã de Boas-vindas. Selecione o seu idioma preferido e
pressione INICIAR para continuar a configuração.
• Prima e mantenha premido para abrir as opções de desligar (Desligar/ Reiniciar/ Captura de ecrã) quando o
dispositivo estiver ligado.
• Prima para bloquear ou ativar o ecrã quando o dispositivo estiver inativo.
• Prima duas vezes para abrir a app da Câmara quando o dispositivo estiver bloqueado.

NOTA:
• É necessária uma ligação Wi-Fi ou de dados para aceder a dados e serviços.
• Se o número de identificação pessoal (PIN) de proteção estiver ativado no cartão SIM, ser-lhe-á pedido que
insira o seu PIN antes do ecrã de Boas-vindas.
• É necessária uma Conta Google para utilizar alguns dos serviços da Google no dispositivo. Ser-lhe-á pedido
que inicie sessão com a sua atual Conta Google ou que configure uma nova conta mais tarde.
• Pode também gravar uma ou várias das suas impressões digitais utilizando o leitor de impressões digitais na
parte de trás do dispositivo. Esta é uma forma segura de desbloquear o dispositivo. Também deve definir um
código PIN ou padrão como método secundário para desbloquear o despositivo.

DESLIGAR
1. Prima e mantenha premida a tecla de Ligar para abrir o menu de opções de Desligar.
2. Prima Desligar.

ECRÃ TÁTIL
AÇÕES DO ECRÃ TÁTIL
• Premir: Utilize o dedo para selecionar um item, confirmar uma seleção ou iniciar uma aplicação no ecrã.
• Premir e manter premido: toque num item com a ponta do dedo e continue a premir até o ecrã responder
(por exemplo, para abrir o menu de opções para o ecrã ativo, pressione o ecrã sem soltar até o menu
aparecer).
• Deslizar: mova o dedo ao longo do ecrã vertical ou horizontalmente (por exemplo, deslize o dedo para a
esquerda ou para a direita para alternar entre imagens).
• Arrastar: para mover um item, prima sem soltar com a ponta do dedo e, em seguida, arraste o item para
qualquer parte do ecrã.

ECRÃ INICIAL
O Ecrã Inicial é o ponto de partida para aceder às funcionalidades do dispositivo. Apresenta ícones de
aplicações, widgets, atalhos, entre outras funcionalidades.
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Pode personalizar o Ecrã Inicial com diferentes padrões de fundo e ajustar para apresentar os seus itens
preferidos.

BLOQUEIO E DESBLOQUEIO DO ECRÃ
BLOQUEAR O ECRÃ
1. Se o dispositivo estiver ligado, prima a tecla de Ligar para bloquear o ecrã. Continuará a receber mensagens
e chamadas se o ecrã estiver bloqueado.
2. Se não tocar no dispositivo durante algum tempo, o ecrã bloqueia automaticamente. Pode ajustar a duração
do mesmo no menu de definições.

DESBLOQUEAR O TELEFONE
• Utilize o leitor de impressões digitais para desbloquear. Ser-lhe-á pedido que configure o mesmo durante o
assistente de configuração. Se quiser adicionar mais impressões digitais, vá a Definições - Segurança &
Localização - Impressões Digitais
• Prima a tecla de Ligar para ativar o ecrã. Depois arraste o ícone de desbloquear
desbloquear o ecrã. Introduza o padrão ou código PIN, se tal estiver predefinido.

para cima para

NOTA:
Ao registar as suas impressões digitais, certifique-se de que pressiona o dedo com força contra o leitor. Caso
contrário, poderão ocorrer resultados inconsistentes ao utilizar o leitor de impressões digitais.

ECRÃ
DISPOSIÇÃO DO ECRÃ
NOTIFICAÇÕES E INFORMAÇÕES DE ESTADO
A Barra de Estado aparece na parte superior de todos os ecrãs. Esta apresenta ícones de notificação, tais como
chamadas não atendidas ou mensagens recebidas (à esquerda) e ícones de estado do telefone, tais como o
estado da bateria (à direita), além da hora atual.

ÍCONES DE ESTADO

ÍCONES DE NOTIFICAÇÃO
4G

Ligado à rede móvel 4G

Sinal de telemóvel

LTE

Ligado à rede móvel LTE

Modo de vibração

3G

Ligado à rede móvel 3G

O serviço de localização está a ser utilizado

G

Ligado à rede móvel GPRS

A bateria está totalmente carregada

E

Ligado à rede móvel EDGE

A bateria está a carregar
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H

Ligado à rede móvel HSDPA

O rádio FM está ligado

H+

Ligado à rede móvel HSPA+

Modo de voo

R

Roaming

Ligado à rede Wi-Fi

VoLTE

Evento próximo

VoWiFi

Ligado a dispositivo Bluetooth

Força do sinal da rede móvel

Chamada não atendida

NFC ativo

O alta voz está ativado

Nova mensagem de e-mail

O microfone do telefone está silenciado

O alarme está definido

A descarregar dados

Os dados estão a sincronizar

Nova mensagem de texto

Problemas a iniciar sessão ou a sincronizar

Foi efetuada uma Captura de ecrã

BARRA DE NAVEGAÇÃO
A barra de navegação localiza-se na parte inferior do ecrã. Enquanto o dispositivo estiver em modo de ecrã
completo, por favor deslize a partir da parte inferior do dispositivo para fazer aparecer a barra de navegação.
• Se deseja aceder às aplicações utilizadas recentemente, por favor deslize a partir da barra.

A barra contém dois botões principais:
• Prima o botão para voltar ao ecrã anterior.
Botão
Retroceder
Botão de Início

• Prima para voltar ao ecrã inicial
• Prima e mantenha premido para ativar o assistente Google

PAINEL DE NOTIFICAÇÕES
Receberá uma notificação quando receber novas mensagens, tiver uma chamada não atendida ou se existir
um evento iminente. Abra o painel de notificações para ver alarmes, operadores de redes sem fios ou para ver
uma notificação de mensagem, lembrete ou evento.

ABRIR O PAINEL DE NOTIFICAÇÕES
1. Quando um novo ícone aparecer, deslize para baixo no painel de notificações e, em seguida, arraste para
baixo para abrir o painel de notificações.
2. Prima uma notificação para abrir a aplicação relacionada.

FECHAR O PAINEL DE NOTIFICAÇÕES
1. Para fechar o painel de notificações, deslize a parte inferior do painel para cima.
2. Para fechar uma notificação (sem visualizar), basta tocar sem soltar na notificação e arrastá-la para a
esquerda/direita do ecrã.
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NOTA:
• As preferências de notificações podem ser alteradas em Definições > Aplicações e notificações.

ÍCONES DE ATALHO
ADICIONAR UM NOVO ITEM AO ECRÃ INICIAL
1. No ecrã Inicial, deslize

para cima duas vezes

2. Para adicionar um item ao ecrã Inicial, arraste o ícone até à posição desejada.

MOVER UM ITEM DO ECRÃ INICIAL
1. Prima sem soltar no ícone de uma aplicação no ecrã Inicial até o ícone se mover.
2. Sem levantar o dedo, arraste o ícone para a posição desejada no ecrã e, em seguida, solte o ícone.
NOTA:
Deve haver espaço suficiente para um ícone caber no painel do ecrã Inicial.

REMOVER UM ITEM DO ECRÃ INICIAL
1. Prima sem soltar no ícone de uma aplicação no ecrã Inicial até o ícone se mover.
2. Sem levantar o dedo, arraste o ícone para a posição Remover e, em seguida, solte o ícone.

WIDGETS
Um widget permite-lhe pré-visualizar ou utilizar uma aplicação. Pode colocar os widgets no ecrã Inicial como
ícones ou janelas de pré-visualização. Vários widgets já estão instalados no seu telefone, apesar de poder
descarregar no Google Play.

ADICIONAR UM WIDGET
1. Prima, sem soltar, o ecrã Inicial.
2. Prima a opção Widgets para ver o que está disponível.
3. Arraste o widget pretendido para o ecrã Inicial.

REMOVER UM WIDGET
1. Prima sem soltar o ícone do widget no ecrã Inicial até o ícone se mover.
2. Sem levantar o dedo, arraste o ícone para Remover no topo do ecrã e depois solte-o.

PASTAS
CRIAR UMA PASTA
Pode agrupar determinadas aplicações no ecrã Início ao arrastar um ícone ou atalho e ao soltá-lo em cima de
outro. Isto criará uma nova pasta, à qual pode adicionar outros ícones.
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MUDAR O NOME DE UMA PASTA
1. Prima numa pasta para abri-la.
2. Insira um nome para a nova pasta na barra de título.
3. Depois prima o ecrã em qualquer parte fora da pasta.

PADRÕES DE FUNDO
MUDAR O PADRÃO DE FUNDO
1. Prima, sem soltar, o ecrã Inicial.
1. Prima Padrões de Fundo.
2. Percorra as opções disponíveis.
3. Prima Definir padrão de fundo na imagem escolhida; em seguida, escolha se pretende defini-lo como
padrão de fundo do ecrã de Bloqueio, do ecrã Inicial ou de ambos.

TRANSFERIR CONTEÚDO MULTIMÉDIA DE E PARA O DISPOSITIVO
Transfira as suas músicas e imagens favoritas entre o dispositivo e o PC no modo MTP de Dispositivo
Multimédia.
1. Conecte o dispositivo ao PC com o cabo de alimentação USB.
2. Abra o painel de notificações e as opções de ligação USB. Prima Carregar este dispositivo via USB para
aceder a mais opções.
3. Prima Transferir ficheiro para partilhar ficheiros de/para o PC.
4. O dispositivo deverá ser apresentado como um dispositivo removível, apresentando o armazenamento
interno do telefone. Se um cartão de memória estiver inserido, o cartão microSD também estará visível. Copie
os ficheiros escolhidos para o dispositivo.
O dispositivo será apresentado como um dispositivo removível, apresentando o armazenamento interno do
telefone. Se um cartão de memória estiver inserido, os detalhes do cartão do microSD também estarão
visíveis.
NOTA:
• Se está a utilizar um MAC, os drivers devem ser descarregados a partir de:
http://www.android.com/filetransfer/

UTILIZAR O MODO DE VOO
Alguns locais podem exigir que as ligações de dados sejam desligadas. Em vez de desligar o dispositivo, pode
ativar o modo de voo.
1. No ecrã Inicial, deslize o painel de notificações para baixo e prima
NOTA:
• Também pode aceder ao Modo de Voo no menu Definições.
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para ligar o modo de Voo.

EFETUAR UMA CHAMADA
Há múltiplas formas de efetuar uma chamada. É possível:
1. Marcar um número no teclado.
2. Selecionar um número na lista de contactos.
3. Selecionar um número numa página web ou a partir de um documento que contenha um número de
telefone.
NOTA:
• Durante uma chamada, pode atender chamadas ou reencaminhá-las para a caixa de correio de voz. Também
pode configurar chamadas de conferência com vários participantes.
• Durante uma chamada, prima o botão de Início para voltar ao ecrã Inicial e utilizar outras funções. Para
voltar ao ecrã de chamada, arraste a barra de notificações para baixo e prima Chamada atual.

EFETUAR UMA CHAMADA COM O TECLADO
1. No ecrã Inicial, prima

. Depois prima

para mostrar o teclado.

2. Primas as teclas numéricas para marcar o número de telefone.
3. Depois de inserir o número, ou selecionar o contacto, prima

.

Dica: o dispositivo suporta a função SmartDial. À medida que marca o número no teclado, a função SmartDial
procura automaticamente na lista de contactos e enumera as opções de um contacto que corresponde ao
número. Pode fechar o teclado para ver mais correspondências possíveis.

EFETUAR UMA CHAMADA A PARTIR DOS CONTACTOS
1. No ecrã Inicial deslize
prima o separador

para cima duas vezes >Contactos para mostrar a lista de contactos. No teclado,
para ver a lista de contactos.

2. Selecione um contacto.
3. Prima o número de telefone para telefonar para o contacto.

EFETUAR UMA CHAMADA A PARTIR DO REGISTO DE CHAMADAS
1. Deslize

para cima duas vezes o separador > Telefone

encontrar o contacto desejado, prima
chamadas.

para ver a lista de chamadas recentes. Se não

> Registo de chamadas para apresentar todo o registo de

2. Selecione um contacto da lista e prima para efetuar uma chamada.
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ATENDER E REJEITAR UMA CHAMADA
Quando recebe uma chamada, o ecrã de chamada recebida apresenta o ID do autor da chamada e qualquer
informação adicional do autor da chamada que tenha introduzido em Contactos.
• Para atender a chamada, prima ATENDER.
• Para rejeitar a chamada, prima REJEITAR.
• Para rejeitar a chamada e enviar uma mensagem diretamente para o autor da chamada, prima o separador
de notificações e depois prima
. Selecione uma das opções de modelo de mensagem disponíveis ou prima
em Escrever a sua resposta para compor uma mensagem pessoal.

TERMINAR UMA CHAMADA
Durante a chamada prima Desligar

para desligar.

CONTACTOS
A aplicação de Contactos permite guardar e gerir informações sobre os seus contactos.

ABRIR A APLICAÇÃO DE CONTACTOS
Quando configura o dispositivo, a aplicação Contactos apresenta uma mensagem que indica como pode
começar a adicionar contactos. Para abrir a aplicação, proceda de um dos seguintes modos:
• No ecrã Inicial, deslize

para cima duas vezes e depois Contactos

.

• Todos os seus contactos são apresentados por ordem alfabética numa lista que pode ser percorrida.
Pressione para ver mais detalhes.

COPIAR CONTACTOS
Pode copiar os contactos guardados num cartão SIM, no armazenamento interno ou num cartão de memória.
1. Na lista de contactos, prima

> Definições > Importar.

2. Proceda de um dos seguintes modos:
• Para importar contactos guardados no cartão SIM:
Prima Cartão SIM. Selecione o(s) contacto(s) e prima IMPORTAR para importar o(s) contacto(s) selecionado(s).
• Para importar contactos guardados no armazenamento interno ou no cartão de memória:
Prima ficheiro .vcf. Selecione o local para o qual pretende importar os contactos e prima o ficheiro *.vcf para
importar os contactos.

CÓPIA DE SEGURANÇA DOS CONTACTOS
Pode copiar os contactos para o armazenamento interno.
1. Na lista de contactos, prima
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> Definições > Exportar.

2. Selecione o local para onde deseja guardar os contactos e prima GUARDAR.

ADICIONAR UM NOVO CONTACTO
1. Na lista de contactos, prima

para adicionar um novo contacto.

2. Introduza o nome do contacto e, em seguida, adicione informações detalhadas, tais como o número de
telefone ou a morada.
3. Prima Guardar para armazenar as informações de contacto.

ADICIONAR UM NOVO CONTACTO AOS SEUS FAVORITOS
1. Prima o contacto que pretende adicionar aos Favoritos.
2. Prima

no canto superior direito.

PROCURAR UM CONTACTO
1. Na lista de contactos, prima Procurar contactos para procurar um contacto.
2. Insira o nome do contacto que procura. Enquanto escreve, os contactos com nomes correspondentes
surgem sob a caixa de pesquisa.

EDITAR UM CONTACTO
Pode sempre alterar as informações armazenadas de um contacto.
1. Na lista de contactos, prima o contacto que pretende eliminar.
2. Prima Editar contacto.
3. Efetue as alterações às informações de contacto e prima Guardar. Para cancelar as alterações prima X.

ELIMINAR UM CONTACTO
1. Na lista de Contactos, prima o contacto que pretende eliminar.
2. Prima

> Eliminar.

3. Prima novamente Eliminar para confirmar.

UTILIZAR O TECLADO DO ECRÃ
MOSTRAR O PAINEL DO TECLADO
Algumas aplicações abrem o teclado automaticamente. Noutras, toque num campo de texto para abrir o
teclado. Prima o botão Retroceder para ocultar o teclado.
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UTILIZAR O TECLADO DE ORIENTAÇÃO DE RETRATO
Se considera difícil utilizar o teclado na orientação de retrato, basta virar o dispositivo para a posição
horizontal. O ecrã exibe assim o teclado numa orientação horizontal, fornecendo uma disposição de teclado
mais ampla.

PERSONALIZAR AS DEFINIÇÕES DE TECLADO
1. No ecrã Inicial, deslize

para cima duas vezes > Definições

> Sistema > Idiomas e entrada.

2. Efetue qualquer um dos seguintes procedimentos:
• Prima o Teclado Virtual para configurar o teclado do Google e as configurações de escrita por voz do Google.
• Prima o Teclado Físico para configurar as definições externas do teclado.
• Prima as Definições Avançadas para aceder às definições relacionadas com a ajuda para entrada de texto.

WI-FI®
É necessário o acesso a pontos de acesso sem fios (hotspots) para utilizar o Wi-Fi no dispositivo.
ATIVAR O WI-FI E ESTABELECER A LIGAÇÃO A UMA REDE SEM FIOS
1. Deslize

para cima duas vezes no ecrã Inicial > Definições

2. Prima Wi-Fi e deslize o interruptor de Wi-Fi para a direita

> Rede e Internet.
.

3. Escolha uma rede Wi-Fi para conectar-se a partir da lista.
4. Se selecionar uma rede aberta, o dispositivo irá ligar-se automaticamente. Se selecionar uma rede
protegida, introduza uma palavra-passe e prima Ligar.
NOTA:
• Não será necessário voltar a introduzir a palavra-passe para uma rede segura se já tiver estabelecido uma
ligação à mesma anteriormente, exceto se o dispositivo tiver sido reposto para as predefinições ou se a
palavra-passe da rede Wi-Fi tiver sido alterada.
• Os obstáculos que bloqueiem o sinal Wi-Fi reduzem a sua força.
Dica: no ecrã de definições de Wi-Fi, prima Adicionar rede para adicionar uma rede Wi-Fi invisível.

SMS E MMS
ABRIR MENSAGENS
Para abrir a aplicação, proceda de um dos seguintes modos:
• Prima
• Deslize
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no ecrã Inicial.
para cima duas vezes no ecrã Inicial > Mensagens

.

CRIAR E ENVIAR UMA MENSAGEM DE TEXTO
Pode criar uma nova mensagem de texto ou abrir uma conversação em curso.
1. Prima Iniciar conversa para iniciar uma nova mensagem de texto ou prima uma conversação existente para
abri-la.
2. Insira um número de telefone ou nome de contacto no campo Para. Enquanto escreve, a funcionalidade
SmartDial tenta encontrar correspondência com os contactos no dispositivo. Prima um destinatário sugerido
ou continue a escrever. Se pretender abrir uma conversação existente, basta premir a mesma.
3. Prima a caixa de texto para compor a mensagem. Se premir o botão Retroceder enquanto compõe uma
mensagem, a mensagem será guardada como rascunho na lista de mensagens. Prima a mensagem para
retomar.
4. Quando a mensagem estiver pronta a enviar, prima

.

NOTA:
• Ao visualizar e enviar mensagens adicionais, é criada uma conversação.

CRIAR E ENVIAR UMA MENSAGEM MULTIMÉDIA
1. No ecrã de mensagens, prima Iniciar conversa.
2. Insira um número de telefone ou nome de contacto no campo Para ou percorra a lista de contactos para
baixo para encontrar o contacto para o qual deseja enviar a mensagem. Prima para iniciar uma conversa de
grupo.
3. Prima a caixa de texto para compor uma mensagem.
4. Prima

novamente e selecione o tipo de ficheiro multimédia. Selecione o ficheiro a anexar.

5. O dispositivo está agora no modo multimédia. Quando terminar, prima

.

ABRIR E RESPONDER A UMA MENSAGEM
1. Na lista de mensagens, prima uma mensagem de texto ou multimédia para abri-la.
2. Prima a caixa de texto para compor uma mensagem.
3. Quando estiver pronta, prima

.

PERSONALIZAR AS DEFINIÇÕES DE MENSAGENS
Na lista de mensagens, prima

> Definições para personalizar as definições de mensagens. Escolha entre:

App SMS Predefinida: Especifique a App SMS predefinida (Mensagens está predefinido)

BLUETOOTH®:
O dispositivo Cat® S52 possui Bluetooth. Permite criar uma ligação sem fios a outros dispositivos com
Bluetooth para poder partilhar ficheiros com os amigos, falar em sistema mãos-livres com um auricular
Bluetooth ou até mesmo transferir fotografias do telefone para um PC.
20

Se estiver a utilizar Bluetooth, lembre-se de permanecer a 10 metros do dispositivo Bluetooth ao qual
pretende estabelecer a ligação. Lembre-se que os obstáculos como paredes ou outro equipamento eletrónico
podem interferir com a ligação Bluetooth.

LIGAR O BLUETOOTH
1. Deslize

para cima duas vezes no ecrã Inicial > Definições > Dispositivos ligados.

2. Prima Preferências de ligação > Bluetooth e deslize o interruptor
Quando o Bluetooth estiver ligado, o ícone Bluetooth

para a direita para ativar a função.

aparece na barra de notificações.

EMPARELHAR E LIGAR UM DISPOSITIVO BLUETOOTH
O Bluetooth permite fazer o seguinte:
• Utilizar um dispositivo mãos-livres Bluetooth.
• Utilizar auscultadores Bluetooth mono ou estéreo.
• Controlar remotamente o que é reproduzido nos auscultadores Bluetooth.

Antes de utilizar o Bluetooth, tem de emparelhar o dispositivo com outro dispositivo Bluetooth, conforme se
segue:
1. Certifique-se de que a função Bluetooth está ativada no dispositivo.
2. Prima + Emparelhar novo dispositivo. O seu Ca®t S52 irá procurar dispositivos Bluetooth dentro do alcance.
3. Prima o dispositivo com o qual pretende emparelhar.
4. Siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir a ligação.
NOTA:
• Após ter sido criada uma parceria, já não terá de introduzir uma palavra-passe se voltar a estabelecer ligação
com o mesmo dispositivo Bluetooth.

ENVIAR FICHEIROS VIA BLUETOOTH
Com Bluetooth pode partilhar imagens, vídeos ou ficheiros de música com a família e amigos. Para enviar
ficheiros via Bluetooth:
1. Selecione o ficheiro que pretende enviar.
2. Prima

> Bluetooth e selecione um dispositivo emparelhado.

DESLIGAR OU DESEMPARELHAR UM DISPOSITIVO BLUETOOTH
1. Deslize

para cima duas vezes no ecrã Inicial > Definições > Dispositivos ligados.

2. Prima Dispositivos ligados anteriormente.
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3. Prima

e depois prima ESQUECER para confirmar a desconexão.

TIRAR FOTOGRAFIAS E GRAVAR VÍDEOS
Pode utilizar o Cat® S52 para tirar e partilhar fotografias e vídeos.

ABRIR A CÂMARA E TIRAR UMA FOTOGRAFIA
Para abrir a aplicação da Câmara, proceda do seguinte modo:
• Prima

no ecrã Inicial.

• Por predefinição, a aplicação abre no modo de Câmara. Se tal não ocorrer, prima Fotografia na parte inferior
do ecrã.
NOTA:
• Prima o botão Retroceder para fechar a câmara.
• Para alternar entre a câmara frontal e traseira, prima

.

• Componha a fotografia no ecrã de captura de fotografia.
• Prima o ecrã para focar numa área específica.
• Aproxime ou afaste os dedos para aumentar/diminuir o zoom.
• Prima
para alterar as definições da câmara; definir um temporizador automático, ajustar a antitremulação ou ajustar as propriedades da imagem.
• Prima

para tirar a fotografia.

• também pode tirar fotografias premindo as teclas de Aumentar/Diminuir volume.

VISUALIZAR FOTOGRAFIAS
Para visualizar as fotos, efetue uma das seguintes ações:
• Quando estiver na aplicação da Câmara prima a miniatura da última fotografia capturada no canto inferior
direto para aceder à galeria da aplicação.
NOTA:
• Para regressar à vista de Câmara, prima o botão Retroceder ou deslize para a direita até o ecrã de captura
ser novamente apresentado.
• Deslize
vídeos.

para cima duas vezes no ecrã Inicial > Fotografias

para visualizar todas as fotografias e

EDITAR E PARTILHAR FOTOGRAFIAS
À medida que navega pelas fotografias, ficam disponíveis as seguintes opções:
• Partilhar: prima
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para partilhar as fotografias nas várias aplicações disponíveis no dispositivo.

• Editar: prima

para editar as fotografias com uma variedade de opções disponíveis.

• Procurar: prima

para procurar a fotografia no Google para encontrar informações relacionadas.

• Eliminar: prima

para eliminar as fotografias que não quer guardar.

FILMAR UM VÍDEO
1. Prima

no ecrã Inicial.

• Por predefinição, a aplicação abre no modo de Câmara.
2. Deslize para a esquerda para mudar para o modo de Vídeo.
• Para alternar entre a câmara frontal e traseira, prima
3. Prima

.

para começar a gravar.

4. Enquanto grava, execute uma das seguintes ações:
• Aproxime ou afaste os dedos para aumentar/diminuir o objeto.
• Prima

para pausar a gravação. Prima novamente para continuar.

• Prima

para tirar uma fotografia.

5. Prima

para parar de gravar.

VER OS SEUS VÍDEOS
Para visualizar um vídeo após a gravação, prima a miniatura do último vídeo capturado no canto inferior
direito para aceder à aplicação da galeria.

UTILIZAR FOTOGRAFIAS
A aplicação Fotografias procura automaticamente fotografias e vídeos guardados no dispositivo ou cartão de
memória. Selecione o álbum/pasta e reproduza como apresentação de diapositivos ou selecione itens para
partilhar com outras aplicações.

ABRIR FOTOGRAFIAS
Deslize
para cima duas vezes no ecrã Inicial > Fotografias
para abrir a aplicação. A aplicação
Fotografias divide as suas fotografias e vídeos por categorias, por local de armazenamento e armazena esses
ficheiros em pastas. Prima uma pasta para visualizar as fotografias ou os vídeos que contém.

VISUALIZAR UMA FOTOGRAFIA
1. Na aplicação Fotografias, prima uma pasta para visualizar as fotografias que contém.
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2. Prima a fotografia para visualizá-la no modo de ecrã inteiro e, em seguida, deslize para a esquerda ou para a
direita para visualizar a imagem anterior ou seguinte.
3. Para efetuar zoom na imagem, aproxime ou afaste os dedos no local do ecrã que deseja aumentar com o
zoom. No modo zoom, deslize os dedos para cima ou para baixo, para a esquerda ou para a direita.
Dica: o visualizador de imagens suporta a função de rotação. Prima o ícone
dispositivo, a imagem irá ajustar-se à rotação.

depois de ter rodado o

RECORTAR UMA IMAGEM NA APLICAÇÃO DE FOTOGRAFIAS
1. Ao visualizar uma imagem, prima
2. Prima

.

e utilize a ferramenta de recorte para selecionar a porção da imagem a recortar.

• Arraste a partir de dentro da ferramenta de recorte para movê-la.
• Arraste uma extremidade ou um canto da ferramenta de recorte para redimensionar a imagem.
3. Prima Concluído > Guardar cópia para guardar a imagem recortada.
• Para descartar as alterações, prima o botão Retroceder e prima DESCARTAR.

APRECIAR MÚSICA
É possível transferir ficheiros de música de um PC para o Cat® S52, de modo que seja possível ouvir música
onde quer que esteja.

COPIAR MÚSICA PARA O DISPOSITIVO
1. Ligue o dispositivo a um computador com o cabo USB e selecione Transferir ficheiro no dispositivo.
2. No PC, navegue para a unidade USB e abra-a.
3. Crie uma pasta no diretório raiz do dispositivo ou no cartão SD (por exemplo, Música).
4. Copie as músicas do PC para a nova pasta.
5. Para remover com segurança o dispositivo do PC, aguarde que a cópia da música seja concluída e, em
seguida, ejete a unidade conforme requerido pelo sistema operativo do PC. Desligue o cabo USB.

ABRIR O GOOGLE PLAY MUSIC
• Prima a aplicação Google no ecrã Inicial e, em seguida, prima Reproduzir música

.

• Prima
e, em seguida, prima biblioteca de Música. Contém cinco separadores: LISTAS DE REPRODUÇÃO,
ARTISTAS, ÁLBUNS, MÚSICAS E GÉNEROS.

REPRODUZIR MÚSICA
1. Selecione uma categoria no ecrã Biblioteca de música.
2. Selecione a música que pretende reproduzir.
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Dica: ao ouvir música, pressione o botão Retroceder para utilizar outra aplicação e continuar a ouvir. Para
voltar aos controlos da música, abra o painel de notificações e selecione a música.

OUVIR RÁDIO FM
É possível ouvir estações de rádio FM na aplicação Rádio FM.
Em primeiro lugar, ligue os auscultadores à respetiva entrada antes de abrir a aplicação. Depois prima > Rádio
FM

para iniciar a aplicação.

ESCOLHER A PARTIR DAS SEGUINTES OPÇÕES:
• Para sintonizar manualmente uma frequência, prima < ou >.
• Para procurar as estações de rádio automaticamente, prima
da lista.

>

e selecione o seu tópico preferido

• Para adicionar a estação de rádio atual à lista de Favoritos, prima
• Para desligar o rádio, prima

e pressione o botão Retroceder para sair da aplicação.

UTILIZAR OS SERVIÇOS GOOGLE
Deve iniciar sessão numa conta do Google para utilizar o Gmail, o Google Calendar e para descarregar e utilizar
outras aplicações Google.

CRIAR UMA CONTA GOOGLE
Se durante a configuração optou por não criar uma Conta Google, é fácil criar uma:
1. Deslize

para cima duas vezes no ecrã Inicial > Definições

.

2. Prima em Contas > Adicionar conta.
3. Prima Google

e, em seguida, siga as instruções no ecrã.

UTILIZAR O GMAIL
Durante a configuração, pode ter configurado o dispositivo com uma conta do Gmail existente. A primeira vez
que abrir a aplicação Gmail no seu telefone, a Caixa de entrada terá as mensagens desta conta.

ABRIR GMAIL
Deslize
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para cima no ecrã Inicial > Gmail

.

ALTERNAR ENTRE CONTAS
Prima a caixa de seleção de conta na parte superior direita do ecrã e, em seguida, prima a conta que pretende
visualizar.

CRIAR E ENVIAR UM E-MAIL
1. Na caixa de Entrada, prima (

).

2. Introduza o endereço de e-mail do destinatário da mensagem no campo Para .
• Para enviar o e-mail para vários destinatários, separe os endereços de e-mail com espaços.
• Para Cc ou Bcc outros destinatários, prima V para mostrar os campos Cc/Bcc.
3. Introduza o assunto da mensagem de e-mail e escreva a mensagem.
• Se pretender anexar uma imagem, prima
4. Para enviar, prima

> Anexar ficheiro para selecionar um ficheiro.

.

RESPONDER OU REENCAMINHAR E-MAILS
1. Selecione a mensagem de e-mail na Caixa de entrada.
2. Prima

para responder ou prima

para selecionar Responder a todos ou Reencaminhar.

PERSONALIZAR AS DEFINIÇÕES DO GMAIL
3. No ecrã inicial do Gmail, prima

> Definições.

4. Escolha definições Gerais ou uma conta de e-mail.
5. Prima uma opção e altere as definições necessárias.

UTILIZAR A GOOGLE PLAY STORE
Descarregue e instale aplicações e jogos da Play Store no dispositivo.

ABRIR A GOOGLE PLAY STORE
Deslize

para cima duas vezes no ecrã Inicial > Play Store

.

PROCURAR APLICAÇÕES
Para encontrar aplicações no ecrã inicial da Play Store pode:
• Listar aplicações por categoria: prima uma categoria e percorra as opções.
• Utilizar a Pesquisa: introduza as palavras-chave para pesquisa no campo.
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• Para visualizar as aplicações instaladas, prima

> Os meus jogos e apps.

INSTALAR UMA APLICAÇÃO
1. Deslize

para cima duas vezes no ecrã Inicial > Play Store

.

2. Prima uma categoria e, em seguida, prima o item que pretende transferir para obter informações adicionais.
3. Para instalar o item, prima Instalar.
NOTA:
Pode verificar o progresso de uma transferência no painel de notificações.

DESINSTALAR UMA APLICAÇÃO
1. No ecrã inicial da Play Store, prima

> Os meus jogos e apps.

2. Selecione o separador INSTALADOS.
3. Selecione a aplicação que pretende instalar e prima Desinstalar.
4. Prima OK para remover a aplicação do dispositivo.
NOTA:
As aplicações também podem ser geridas acedendo às Definições principais do telefone > Aplicações &
notificações. Também podem ser desinstaladas diretamente do Separador de Aplicações mantendo o dedo
pressionado sobre a aplicação e arrastando-a para Desinstalar.

SINCRONIZAR INFORMAÇÃO
Algumas aplicações (por exemplo, Gmail e Calendar) no seu Cat® S52 oferecem acesso à mesma informação
que pode adicionar, visualizar e editar noutros dispositivos. Se adicionar, alterar ou eliminar informações em
qualquer uma destas aplicações noutros dispositivos, as informações atualizadas também são apresentadas no
dispositivo.
Isto é possível graças à sincronização de dados sem fios. O processo ocorre em segundo plano e não interfere
com o dispositivo. Quando o dispositivo estiver a sincronizar, é apresentado um ícone de sincronização de
dados na barra de notificações.

GERIR CONTAS
Pode sincronizar contactos, e-mail e outras informações no dispositivo com várias Contas Google ou outras
contas, dependendo das aplicações instaladas.
Por exemplo, adicionar uma Conta Google pessoal significa que o seu e-mail pessoal, os contactos e as
entradas do calendário estão sempre disponíveis. Pode também adicionar uma conta de trabalho para que os
e-mails, os contactos e as entradas do calendário relativos ao trabalho sejam mantidos separadamente.
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ADICIONAR UMA CONTA
1. Deslize

para cima duas vezes no ecrã Inicial > Definições.

2. Prima Contas. O ecrã mostra as suas definições de sincronização atuais e uma lista das suas contas atuais
utilizadas em aplicações relacionadas.
NOTA:
• Em alguns casos, poderá ser necessário obter detalhes da conta junto do administrador da rede. Por
exemplo, poderá ter de saber o endereço do servidor ou o domínio da conta.
3. Prima Adicionar contas
4. Prima o tipo de conta a adicionar.
5. Siga as instruções apresentadas no ecrã para introduzir as informações obrigatórias e opcionais sobre a
conta. A maior parte das contas necessita de um nome de utilizador e de uma palavra-passe, mas os detalhes
dependem do tipo de conta e da configuração do serviço ao qual está a estabelecer ligação.
6. Quando terminar, a conta é adicionada à lista no ecrã Definições de Contas.

REMOVER UMA CONTA
Pode remover uma conta e todas as informações associadas à mesma no dispositivo, incluindo e-mails,
contactos, definições, etc. Contudo, algumas contas não podem ser removidas, tais como a primeira conta em
que iniciou sessão no dispositivo. Se tentar remover algumas contas, tenha em conta que todas as informações
pessoais associadas serão eliminadas.
1. No ecrã Definições de Contas , prima a conta a eliminar.
2. Prima REMOVER CONTA e, em seguida, prima novamente quando lhe for pedida a confirmação.

PERSONALIZAR A SINCRONIZAÇÃO DE CONTA
Pode configurar a utilização de dados em segundo plano e as opções de sincronização para todas as aplicações
no dispositivo. Também pode configurar o tipo de dados sincronizados para cada conta. Algumas aplicações,
tais como os Contactos e o Gmail, podem sincronizar dados a partir de várias aplicações.
Para algumas contas, a sincronização é bidirecional e as alterações efetuadas às informações no dispositivo são
efetuadas à cópia dessas informações na web. Algumas contas suportam apenas sincronização unidirecional e
as informações no dispositivo são apenas de leitura.

ALTERAR AS DEFINIÇÕES DE SINCRONIZAÇÃO DE UMA CONTA
1. No ecrã Definições de Contas, prima a conta.
2. Prima Sincronizar conta. O ecrã de dados e sincronização abre, exibindo uma lista do tipo de informações
que a conta pode sincronizar.
3. Ative os itens que pretende sincronizar:
• Deslizando o respetivo comutador de dados para a direita

.

• Para desativar a sincronização automática, deslize o respetivo comutador de dados para a esquerda
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UTILIZAR OUTRAS APLICAÇÕES
UTILIZAR O CALENDÁRIO
Utilize o Calendário para criar e gerir eventos, reuniões e compromissos. Dependendo das definições de
sincronização, o calendário do dispositivo permanece sincronizado com o calendário dos seus outros
dispositivos.

ABRIR O CALENDÁRIO
Deslize
para cima duas vezes a partir do ecrã Inicial > Calendário
apresentar as várias opções de visualização e definições.

para abrir a aplicação. Prima para

CRIAR UM EVENTO
1. Em qualquer vista do calendário, prima

> Evento para começar a adicionar um evento.

2. Introduza o título do evento, a localização ou os contactos.
• Se houver um período de tempo para o evento, prima a data de início e de fim, e as horas.
• Se for uma ocasião especial, tal como um aniversário ou um evento de dia inteiro, deslize o interruptor Todo
o dia para a direita

.

3. Defina a hora do lembrete do evento, convide pessoas, defina uma cor e adicione quaisquer notas ou
anexos.
4. Uma vez introduzidas todas as informações e quando as definições estiverem completas, prima Guardar.

DEFINIR UM LEMBRETE PARA UM EVENTO
1. Em qualquer vista do calendário, prima um evento para visualizar os respetivos detalhes.
2. Prima

para começar a editar o evento.

3. Prima Adicionar notificação para definir o lembrete para o evento.
4. Prima Guardar para guardá-lo.

UTILIZAR O ALARME
Pode definir um novo alarme ou modificar um alarme existente.

ABRIR O ALARME
Deslize
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para cima no ecrã Inicial > Relógio

> para utilizar o alarme do dispositivo.

ADICIONAR UM ALARME
1. No ecrã da lista de alarmes, prima

para adicionar um alarme.

2. Para definir o alarme, proceda do seguinte modo:
• Defina a hora e os minutos navegando pelo marcador e prima OK.
• Para definir o modo de repetição, prima a caixa de verificação Repetir. Selecione uma ou mais opções.
• Para definir o toque, prima

e selecione uma opção.

• Se pretende que o dispositivo vibre quando o alarme soa, selecione a caixa de verificação Vibrar.
• Para adicionar uma etiqueta de alarme, prima Etiqueta. Introduza a etiqueta e prima OK.
NOTA:
• Por predefinição, o alarme está automaticamente ativo.

CALCULADORA
O Cat® S52 está equipado com uma calculadora que possui o modo standard e avançado.

ABRIR A CALCULADORA
1. Deslize

para cima duas vezes no ecrã Inicial > Calculadora

para abrir a aplicação.

2. Deslize para a esquerda ou rode o dispositivo em posição horizontal para aceder ao modo de calculadora
Avançada.

GERIR O DISPOSITIVO
Para configurar o seu dispositivo, deslize

para cima duas vezes a partir do Ecrã Inicial >Definições .

DEFINIR A DATA E HORA
Quando liga o dispositivo pela primeira vez, está disponível uma opção para atualizar a data e a hora
automaticamente através da utilização da hora fornecida pela rede.

NOTA:
Não é possível definir a data, hora e o fuso horário manualmente ao utilizar a opção automática.
Se deseja ajustar as definições de data e hora manualmente, proceda do seguinte modo:
1 No ecrã Definições, prima Sistema > Data e hora.
2. Prima Data e hora automáticas e selecione Off. Deslize os interruptores automáticos de fuso horário
para desativar as funções.
3. Prima Definir data e, em seguida, selecione a data pretendida e prima OK.
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4. Prima Definir hora. No ecrã de definição da hora, prima o campo de horas ou minutos e mova o ponteiro
para cima ou para baixo para definir a hora. Prima OK quando a configuração estiver concluída.
5. Prima Selecionar fuso horário e, em seguida, selecione o fuso horário pretendido a partir da lista.
6. Ative ou desative o formato de 24 horas para alternar entre o formato de 12 horas e 24 horas.

PERSONALIZAR A APRESENTAÇÃO
AJUSTAR O BRILHO DO ECRÃ
1. No ecrã Definições, prima Ecrã >Nível de brilho.
2. Arraste o controlo de deslize para a esquerda para tornar o ecrã mais escuro ou para a direita para torná-lo
mais claro.
3. Levante o dedo do controlo de deslize para guardar as definições automaticamente.
Dica: deslize o botão de Brilho Adaptativo para a direita para permitir que o dispositivo ajuste
automaticamente o brilho do ecrã, dependendo do nível de luz ao seu redor.

ROTAÇÃO AUTOMÁTICA DO ECRÃ
Para permitir que o ecrã rode quando alterna o dispositivo entre paisagem e retrato, prima Avançadas e
deslize o interruptor de Rotação automática para a direita

.

AJUSTAR O TEMPO DE INATIVIDADE ANTES DE O ECRÃ DESLIGAR
Se o dispositivo estiver inativo durante um período de tempo, o ecrã desliga para economizar bateria. Para
definir um tempo de inatividade mais longo ou mais curto:
1. No ecrã Definições, prima em Ecrã >Avançadas> > Suspender.
2. Selecione o período em que pretende que o ecrã esteja iluminado antes de desligar.
NOTA:
Quando o dispositivo estiver inativo, utilize o leitor de impressões digitais ou prima Ligar para ativar o ecrã.

DEFINIR O TOQUE
LIGAR O MODO SILENCIOSO
• Pressione a tecla de Diminuir volume até aparecer no ecrã. Depois prima o primeiro ícone para selecionar
• Todos os sons serão silenciados, exceto multimédia e alarmes.

AJUSTAR O VOLUME DO TOQUE
Pode ajustar o volume do toque no ecrã Inicial ou a partir de qualquer aplicação (exceto durante uma
chamada ou ao reproduzir música ou vídeos). Prima a tecla para Aumentar/diminuir volume para ajustar o
volume do toque ao nível desejado. Também pode ajustar o volume do toque no ecrã Definições.
1. No ecrã Definições, prima Som.
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.

2. Em Volume do toque, arraste o controlo de deslize para ajustar o nível de volume.

MUDAR O TOM DE TOQUE
1. No ecrã Definições, prima Som.
2. Prima Toque do telefone.
3. Selecione o tom de toque que deseja utilizar. É reproduzida uma amostra do tom de toque quando
selecioná-lo.
4. Prima OK.

DEFINIR O DISPOSITIVO PARA VIBRAR EM CHAMADAS RECEBIDAS
No ecrã Definições, prima Som > Avançadas. Depois deslize o interruptor Também vibrar para chamadas
para a direita.

DEFINIR OS SERVIÇOS DE TELEFONE
ATIVAR O ROAMING DE DADOS
1. No ecrã Definições, prima Rede e Internet > Rede móvel.
2. Deslize o interruptor de Roaming para a direita

.

NOTA:
• Tenha em atenção que o acesso aos serviços de dados em roaming poderá acarretar taxas adicionais
consideráveis. Consulte o seu fornecedor de serviço de rede para obter as taxas de roaming de dados.

DESATIVAR O SERVIÇO DE DADOS
1. No ecrã Definições, prima Rede e Internet > Rede móvel.
2. Deslize o interruptor de dados Móveis para a esquerda

.

UTILIZAR A NFC
A função NFC permite a troca de dados entre dois dispositivos com NFC ativado, quando ambos os dispositivos
estão a tocar-se ou a poucos centímetros um do outro.

ATIVAR A FUNÇÃO NFC
1. No ecrã Definições, prima Dispositivos ligados.
2. Deslize o interruptor NFC para a direita

.

3. A função Android™ Beam também é ativada automaticamente.
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CONTEÚDO DE BEAMING VIA NFC
1. Ative as funções NFC e Android Beam.
2. Abra o conteúdo a partilhar (pode partilhar conteúdo web, vídeos do YouTube, contactos e muito mais)
3. Coloque os dispositivos de costas um para o outro, quando lhe for pedido Prima para transmitir, prima o
ecrã.

PROTEGER O DISPOSITIVO
ATIVAR O PIN DO CARTÃO SIM
1. No ecrã Definições, prima Segurança e localização > Avançadas >Bloquear cartão SIM .
2. Deslize o interruptor de Bloquear cartão SIM para a direita.
3. Introduza o PIN do cartão SIM e, em seguida, prima OK. Para alterar o PIN do cartão SIM em qualquer
altura, prima Alterar PIN do SIM.
NOTA:
Pode marcar números de emergência a qualquer momento a partir do dispositivo.

PROTEGER O DISPOSITIVO COM UM BLOQUEIO DE ECRÃ
Para manter os dados no Cat® S52 mais seguros, pode utilizar um método de bloqueio do ecrã.
1. No ecrã Definições, prima Segurança e localização > Bloquear ecrã.
2. Selecione uma das opções disponíveis.
• Deslizar: deslize o ícone de bloqueio para cima para desbloquear o ecrã.
• Padrão: desenhe o padrão de desbloqueio correto para desbloquear o ecrã.
• PIN: introduza um número PIN para desbloquear o ecrã.
• Palavra-passe: introduza uma palavra-passe para desbloquear o ecrã.
• Impressão digital: coloque a ponta do dedo no leitor de impressões digitais para desbloquear o ecrã.
3. Siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir a configuração do método de bloqueio do ecrã
pretendido.
NOTA
Ao adicionar a sua impressão digital, é importante pressionar a sua impressão digital firmemente contra o
leitor. Também terá de registar toda a sua impressão digital, o centro, os lados esquerdo e direito, bem como a
parte superior da ponta do dedo. Tal irá assegurar que o leitor funciona adequadamente.
A impressão digital que armazena também pode ser utilizada para aceder a algumas aplicações que exigem
segurança adicional. Se tal estiver disponível, a aplicação irá notificá-lo na próxima vez que iniciar sessão.

GERIR APLICAÇÕES
VISUALIZAR UMA APLICAÇÃO INSTALADA
1. No ecrã Definições, prima Aplicações e Notificações.
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2. Na lista de aplicações, efetue qualquer um dos seguintes procedimentos:
• Prima uma aplicação para visualizar os detalhes diretamente.
• Prima Notificações para configurar as definições de notificação.
• Prima Avançadas > Permissões da aplicação para ajustar as informações às quais a aplicação pode aceder.
• Prima Avançadas > Aplicações predefinidas para definir ou remover as aplicações predefinidas.
• Prima Avançadas > Alertas de emergência para alterar as suas definições de alertas de emergência.
• Prima Avançadas > Acesso especial às aplicações para configurar que aplicações podem aceder aos recursos
especiais listados aqui.

REPOR O DISPOSITIVO
EFETUAR UMA CÓPIA DE SEGURANÇA DAS DEFINIÇÕES PESSOAIS
É possível efetuar uma cópia de segurança das definições pessoais para os servidores da Google através de
uma Conta Google. Se substituir o dispositivo, a cópia de segurança das definições é transferida para um novo
dispositivo na primeira vez que for iniciada sessão numa Conta Google a partir deste.
1. No ecrã Definições, prima Sistema > Cópia de segurança.
2. Deslize o interruptor Efetuar cópia de segurança para o Google Drive para a direita

.

RESTAURAR OS DADOS DE FÁBRICA
Se restaurar os dados de fábrica, o dispositivo é reposto para as definições configuradas na fábrica. Todos os
dados pessoais do armazenamento interno do dispositivo, incluindo informações de conta, as definições do
sistema e de aplicações e quaisquer aplicações transferidas são eliminados.

Repor o dispositivo não elimina quaisquer atualizações de software do sistema que tiver transferido nem
quaisquer ficheiros no cartão microSD, tais como músicas ou fotografias.
1. No ecrã Definições, prima Sistema > Avançadas > Repor opções > Eliminar todos os dados (predefinição de
fábrica).
2. Quando lhe for pedido, prima REPOR TELEFONE e, em seguida, prima ELIMINAR TUDO. O dispositivo repõe
as definições originais de fábrica e depois reinicia.
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ANEXO
TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO
• Mantenha a temperatura ambiente entre 0°C e 40°C enquanto o dispositivo estiver a ser carregado. •
Mantenha a temperatura ambiente entre -25°C e 55°C para a utilização do dispositivo enquanto estiver a ser
alimentado pela bateria. Por favor utilize luvas de proteção ao manusear o dispositivo fora da variação de
temperatura de 0ºC a + 45ºC.

SAÍDA DO CARREGADOR
• Classificaçao de saída do carregador 5 V/2,0 A, 9 V/1,7 A

VISUALIZAR A E-LABEL
Para visualizar as informações regulamentares relativas ao dispositivo, proceda do seguinte modo:
1. No ecrã Inicial, prima > Definições.
2. No ecrã Definições, prima Acerca do dispositivo > Informação regulamentar.

PREVENÇÃO DA PERDA DE AUDIÇÃO
Para evitar possíveis lesões auditivas, não escute som a níveis de volume elevados durante períodos
prolongados.

COMPATIBILIDADE COM APARELHOS AUDITIVOS (HAC)
REGULAMENTOS PARA DISPOSITIVOS SEM FIOS - VARIANTE EXCLUSIVA PARA OS E.U.A.
Este dispositivo foi testado e classificado para utilização com aparelhos auditivos, com algumas das tecnologias
sem fios que utiliza. No entanto, podem existir tecnologias sem fios mais recentes utilizadas neste dispositivo
que ainda não foram testadas quanto à utilização de aparelhos auditivos. É importante experimentar
cuidadosamente as diferentes funcionalidades do dispositivo e em diferentes locais, utilizando um acessório
auditivo ou implante coclear, para determinar se existe qualquer ruído de interferência. Consulte o seu
fornecedor de serviços ou o fabricante do dispositivo para obter informações sobre a compatibilidade com
aparelhos auditivos. Se tiver alguma questão sobre as políticas de devolução e troca, consulte o seu
fornecedor de serviços ou agente revendedor do telefone.
• A FCC (Federal Communications Commission, Comissão Federal para Comunicações) dos E.U.A. estabeleceu
os requisitos para que os dispositivos móveis digitais sem fios sejam compatíveis com aparelhos auditivos e
outros dispositivos que auxiliam a audição.
• O setor dos telefones sem fios desenvolveu um sistema de classificação para ajudar os utilizadores de
aparelhos auditivos que revê a compatibilidade de dispositivos móveis com aparelhos auditivos.
• As classificações não são garantias. Os resultados podem variar dependendo do aparelho auditivo e da perda
de audição do utilizador. Se o aparelho auditivo do utilizador for vulnerável a interferências, o utilizador
poderá não ser capaz de utilizar um telefone classificado com sucesso. Testar o dispositivo móvel com um
aparelho auditivo é a melhor forma de avaliar se é adequado às necessidades pessoais do utilizador.
• A FCC adotou regras HAC para telefones digitais sem fios. Estas regras exigem que determinados dispositivos
sejam testados e classificados ao abrigo das normas de compatibilidade com aparelhos auditivos C63.19-2011
da American National Standard Institute (ANSI, Instituto Nacional de Normas dos E.U.A.). A norma ANSI para
compatibilidade com aparelhos auditivos contém dois tipos de classificação:
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• Classificações M: os telefones classificados como M3 ou M4 cumprem os requisitos da FCC e, provavelmente,
geram menos interferência nos aparelhos auditivos do que os dispositivos móveis não identificados. M4 é a
melhor/mais alta das duas classificações.
• Classificações T: os telefones classificados como T3 ou T4 cumprem os requisitos da FCC e, provavelmente,
funcionam melhor com aparelhos auditivos com telebobina ("T Switch" ou "Telephone Switch") do que os
aparelhos não classificados. T4 é a melhor/mais alta das duas classificações. (Note que nem todos os aparelhos
auditivos possuem telebobinas.) As Classificações M e T testadas para este dispositivo (FCC ID: ZL5S52E) são a
M3 e a T4.

CHAMADA DE EMERGÊNCIA
Este dispositivo pode ser utilizado para chamadas de emergência na área de assistência. A ligação, contudo,
poderá não estar garantida em todas as condições. Não deverá depender apenas do dispositivo para
comunicações essenciais.

CONFORMIDADE RELATIVA À SAR DA CE
Este dispositivo cumpre os requisitos da União Europeia (1999/519/CE) relativos à limitação da exposição do
público em geral aos campos eletromagnéticos, a título de proteção da saúde.
Os limites fazem parte das extensas recomendações para a proteção do público em geral. Estas
recomendações foram desenvolvidas e verificadas por organizações científicas independentes através de
avaliações regulares e exaustivas de estudos científicos. A unidade de medição para o limite recomendado do
Conselho Europeu para dispositivos móveis é a "Taxa de Absorção Específica" (SAR, Specific Absorption Rate) e
o limite de SAR é de 2,0 W/kg em média sobre 10 gramas de tecido. Cumpre os requisitos da Comissão
Internacional de Proteção contra Radiações Não Ionizantes (ICNIRP, International Commission on Non-Ionizing
Radiation Protection).
Relativamente ao funcionamento junto ao corpo, este dispositivo foi testado e cumpre as diretrizes sobre
exposição da ICNIRP e a Norma Europeia EN 62209-2 para utilização com acessórios próprios. A utilização de
outros acessórios que contenham metais pode não garantir a conformidade com as diretrizes de exposição da
ICNIRP.
A SAR é medida com o dispositivo a uma distância de 5 mm do corpo, durante a transmissão ao mais alto nível
de potência de saída certificado em todas as bandas de frequência do dispositivo.
Os valores da SAR mais altos reportados de acordo com o regulamento da CE para o telefone são indicados de
seguida:
SAR da cabeça: 1,07 W/kg, SAR do corpo: 1,32 W/kg
Para reduzir a exposição à energia de RF, utilize um acessório mãos-livres ou outras opções semelhantes para
manter este dispositivo afastado da cabeça e do corpo. O dispositivo tem de ser transportado a uma distância
de 5 mm do corpo para garantir que os níveis de exposição permanecem dentro ou abaixo dos níveis testados.
Escolha clipes para cinto, estojos ou outros acessórios semelhantes para utilização junto do corpo que não
contenham componentes metálicos para possibilitar o funcionamento desta forma. As capas com partes
metálicas podem alterar o desempenho de RF do dispositivo, incluindo a respetiva conformidade com as
diretrizes de exposição à RF de uma forma que não foi testada nem certificada. Assim, deve evitar a utilização
de tais acessórios.
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Para reduzir o nível de exposição à radiação, proceda do seguinte modo:
• Utilize o telemóvel em boas condições de receção para reduzir a quantidade de radiação
recebida (em particular em parques de estacionamento subterrâneos e em viagens de comboio
ou de carro).
• Utilize um kit mãos-livres
• No caso de mulheres grávidas, estas devem manter o dispositivo afastado da barriga
• Utilize o dispositivo afastado das partes genitais

REGULAMENTOS DA FCC
Este telemóvel está em conformidade com a parte 15 das normas da FCC. O funcionamento está sujeito às
duas seguintes condições:
(1) Este dispositivo não pode provocar interferência prejudicial e (2) este dispositivo tem de aceitar
quaisquer interferências recebidas, incluindo interferências que possam causar algum funcionamento
indesejável do dispositivo.

Este telemóvel foi testado e cumpre os limites de um dispositivo digital da Classe B, de acordo com a Parte 15
das normas da FCC. Estes limites destinam-se a fornecer proteção razoável contra interferência prejudicial
numa instalação doméstica. Este equipamento produz, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência e, se
não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode provocar interferência indesejável em
comunicações por rádio.
No entanto, não há garantia de que a interferência não ocorra numa instalação específica. Se este
equipamento causar interferências prejudiciais à receção de rádio ou televisão que possa ser determinada ao
ligar e desligar o equipamento, recomenda-se que o utilizador tente corrigir a interferência por meio de uma
ou mais das seguintes medidas:
- Reoriente ou mude o local da antena de receção.
- Aumente a distância entre o equipamento e o recetor.
- Ligue o equipamento a uma tomada num circuito diferente daquele a que o recetor está ligado.
- Consulte o revendedor ou um técnico de rádio/TV qualificado se necessitar de ajuda.
NOTA DA FCC:
Cuidado: as alterações ou as modificações que não sejam especificamente aprovadas pela entidade de
conformidade responsável poderão anular a autoridade do utilizador para utilizar o equipamento.

INFORMAÇÃO DE EXPOSIÇÃO A RF (SAR)
Este telemóvel foi concebido e fabricado para não exceder os limites de emissão para exposição a energia de
radiofrequência (RF) definidos pela Federal Communications Commission (Comissão Federal para
Comunicações) dos E.U.A.
Durante o teste de SAR, este dispositivo foi configurado para transmitir no seu nível de potência certificado
mais alto em todas as bandas de frequência testadas e colocado em posições que simulam a exposição a RF
em utilização contra a cabeça sem qualquer distância e próximo ao corpo com uma distância de 10 mm.
Apesar de a SAR ser determinada no nível de energia certificado mais alto, o nível real de SAR do dispositivo
durante o funcionamento pode estar bem abaixo do valor máximo. Isto ocorre porque o telefone foi
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concebido para funcionar em vários níveis de energia, de modo a utilizar apenas a energia necessária para
alcançar a rede. De modo geral, quanto mais perto estiver de uma antena de estação de base sem fios, menor
será a saída de energia.

O padrão de exposição para dispositivos sem fios que empregam uma unidade de medida é conhecido como
Taxa de Absorção Específica, ou SAR.
O limite da SAR definido pela FCC é de 1,6 W/kg.
Este telemóvel está em conformidade com a SAR para limites de exposição geral/população não controlada
em ANSI/IEEE C95.1-1992 e foi testado de acordo com os métodos e procedimentos de medição especificados
no IEEE1528. A FCC concedeu uma Autorização de Equipamento para este modelo de telefone com todos os
níveis de SAR relatados, avaliados como estando em conformidade com as diretrizes de exposição a RF da FCC.
As informações da SAR deste modelo de telefone estão registadas na FCC e podem ser consultadas na secção
Exibir Concessão em www.fcc.gov/oet/ea/fccid depois de pesquisar o ID da FCC: ZL5S52E.

Os valores da SAR mais altos relatados de acordo com o regulamento da FCC para o telefone são indicados em
seguida:
SAR da cabeça: 1,09 W/kg,
SAR do corpo: 0,88 W/kg,
SAR do router sem fios: 1,14 W/kg
Embora possa haver diferenças entre os níveis de SAR de vários telefones e em várias posições, todos estes
cumprem os requisitos do governo.

A conformidade da SAR para utilização próxima ao corpo baseia-se numa distância de separação de 10 mm
entre a unidade e o corpo humano. Transporte este dispositivo a pelo menos 10 mm de distância do seu corpo
para garantir um nível de exposição a RF compatível ou inferior ao nível relatado. Para suportar a utilização
próxima ao corpo, escolha clipes para cinto ou estojos que não contenham componentes metálicos, para
manter uma separação de 10 mm entre este dispositivo e o seu corpo.

A conformidade da exposição a RF com qualquer acessório utilizado no corpo que contenha metal não foi
testada e certificada e, como tal, deve evitar utilizar os acessórios no corpo.

INFORMAÇÃO SOBRE ELIMINAÇÃO E RECICLAGEM
Este símbolo no dispositivo (e quaisquer baterias incluídas) indica que não deve ser eliminado como lixo
doméstico normal. Não deite o dispositivo nem as baterias no lixo doméstico. O dispositivo (e
quaisquer baterias) deve ser entregue num ponto de recolha certificado para reciclagem ou eliminação
adequada no final da respetiva vida útil.

Para obter informações mais detalhadas sobre a reciclagem do dispositivo ou das baterias, contacte o seu
gabinete municipal local, o serviço de recolha seletiva ou a loja onde adquiriu este dispositivo.

A eliminação do dispositivo está sujeita à Diretiva sobre Resíduos e Equipamentos Elétricos e Eletrónicos
(REEE) da União Europeia. A separação de REEE e baterias de outro lixo destina-se a minimizar os impactos
ambientais potenciais sobre a saúde humana de quaisquer substâncias perigosas que possam conter.
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REDUÇÃO DE SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS
Este dispositivo está em conformidade com o Regulamento da UE de Registo, Avaliação, Autorização e
Restrição de Produtos Químicos (REACH) (Regulamento (CE) n.º 1907/2006 da UE (REACH) do Parlamento e do
Conselho Europeus) e com a Restrição da UE de Substâncias Perigosas (RoHS).
Diretiva (Diretiva 2011/65/UE (RoHS) e a respetiva diretiva emendada (UE) 2015/863 do Parlamento e do
Conselho Europeus). Para obter mais informações sobre a conformidade do dispositivo com o regulamento
REACH, visite o site www.catphones.com/certification. Recomendamos que visite o site regularmente para
obter informações atualizadas.

CONFORMIDADE COM REGULAMENTOS DA UE
Pelo presente, o fabricante declara que este dispositivo está em conformidade com os requisitos essenciais e
outras disposições relevantes da
Diretiva 2014/53/UE. Para consultar a declaração de conformidade, visite o sítio web:
www.catphones.com/support/

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DA UE
Este dispositivo está restringido à utilização interior apenas quando operado no intervalo de frequência de
5150 a 5350 MHz. Restrições na: Bélgica (BE), Bulgária (BG), República Checa (CZ), Dinamarca (DK), Alemanha
(DE), Estónia (EE), Irlanda (IE), Grécia (EL), Espanha (ES), França (FR), Croácia (HR), Itália (IT), Chipre (CY),
Letónia (LV), Lituânia (LT), Luxemburgo (LU), Hungria (HU), Malta (MT), Países Baixos (NL), Áustria (AT), Polónia
(PL), Portugal (PT), Roménia (RO), Eslovénia (SI), Eslováquia (SK), Finlândia (FI), Suécia (SE), Reino Unido (UK),
Suíça (CH), Noruega (NO), Islândia (IS), Liechtenstein (LI) e Turquia (TR).

TABELA DO ESPECTRO E POTÊNCIA
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Bandas

Potência conduzida (dB)

GSM 900
GSM 1800
WCDMA B1
WCDMA B5
WCDMA B8
FDD-LTE B1
FDD-LTE B3
FDD-LTE B5
FDD-LTE B7
FDD-LTE B8
FDD-LTE B20
FDD-LTE B28
FDD-LTE B38
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

33
30
24
24
24
24
24
24
24.5
24
24
24
24.5
20
19
19
19
19
9.5
7.09 dBuA/m

NOTA:
Cumpra os regulamentos locais e nacionais no local de utilização previsto do dispositivo. Este dispositivo pode
ser restrito para utilização em alguns ou em todos os estados-membros da União Europeia (UE).
Algumas bandas podem não estar disponíveis em todos os países ou todas as áreas. Contacte a operadora
local para obter mais detalhes.
A potência máxima de radiofrequência transmitida nas bandas de frequência em que o equipamento de rádio
opera:
A potência máxima para todas as bandas é menor que o valor limite mais alto especificado na respetiva Norma
Harmonizada.
As bandas de frequência e os limites nominais de potência de transmissão aplicáveis a este equipamento de
rádio são os seguintes:

Google, Android, Google Play e outras marcas são marcas comerciais registadas da Google LLC.

ESPECIFICAÇÕES DO CAT® S52
Sistema operativo
Processador
Memória

Android 9 Pie
MediaTek MT6765, Octa Core
• Memória interna: 64 GB eMMC/4 GB LPDDR4X SDRAM
• Memória externa: SDXC, Classe 10/Ultra alta velocidade/até 256 GB
Rede móvel
LTE: 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 7/ 8/ 20/ 28/ 38
WCDMA: 1/ 2/ 4/ 5/ 8
GSM; 850/ 900/ 1800/ 1900
Ecrã
Tamanho 5,65” HD+ que suporta dedos molhados e luvas, GG6
Câmara
• Câmara traseira: 12MP Célula dupla PDAF LED flash único
• Câmara frontal: 8MP
Sensor
• Luz ambiente
• Acelerómetro
• Giroscópio
• Bússola
• Proximidade
Conetividade
• Entrada áudio: 3,5 mm
• Bluetooth: 5.0
• USB: USB 2.0 (Tipo C)
• WiFi 802,11 a/b/g/n/ac
• GPS, aGPS, GLONASS, Gaileo, EGNOS, SBAS, Beidou
• Rádio FM com RDS
• NFC
• Tipo de SIM: Nano SIM
Bateria
3100mAH
Outros
Proteção de entrada: IP68
Queda: 1,5 m
Dimensões
158,11 x 76,70 x 9,69 mm
Pesa
210 g
* O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
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DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
Fabricante:
Nome: Bullitt Mobile Limited
Morada: One Valpy, Valpy Street, Reading, RG1 1AR, Berkshire, Reino Unido
Equipamento de rádio:
Modelo: S52
Objeto da declaração: Smartphone robusto
Versão do software: LTE_D0201121.1_S52
Componentes e acessórios fornecidos: adaptador CA, cabo USB, auscultadores
Nós, Bullitt Mobile Limited, declaramos, sob nossa exclusiva responsabilidade que o produto descrito
anteriormente está em conformidade com as legislações pertinentes de harmonização da União:
Diretiva RE (2014/53/UE), Diretiva RoHS (2011/65/UE) e (UE) 2015/863
As seguintes normas harmonizadas e/ou outras normas pertinentes foram aplicadas:
1.
Saúde e segurança (Artigo 3.1 (a) da Diretiva RE)
• EN 62311:2008, EN 62479:2010
• EN 50360:2017, EN 62209-1:2016
• EN 50566:2017, EN 62209-2:2010+A1:2019, EN 50663:2017
• EN 60950-1:2006/A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
• EN 50332-1 :2013, EN50332-2 :2013
2.
Compatibilidade eletromagnética (artigo 3.1 (b) da Diretiva RE)
• Proposta EN 301 489-1 V2.2.0, EN 301 489-3 V2.1.1
• Proposta EN 301 489-17 V3.2.0, EN 301 489-19 V2.1.1, Proposta EN 301 489-52 V1.1.0
• EN 55032:2015/AC:2016 Classe B, EN 55035:2017
3.
Utilização do espetro de radiofrequência (artigo 3.2 da Diretiva RE)
• EN 301 511 V12.5.1
• EN 301 908-1 V11.1.1, EN 301 908-2 V11.1.2, EN 301 908-13 V11.1.2
• EN 300 328 V2.2.2, EN 301 893 V2.1.1
• EN 300 440 V2.2.1
• EN 303 413 V1.1.1
• EN 300 330 V2.1.1
• EN 303 345-1 V1.1.1/Proposta EN 303 345-3 V0.0.10
A entidade notificada (Nome: Telefication, ID: 0560) realizou a avaliação da conformidade de acordo com o
Anexo III, Módulo B da Diretiva de Equipamentos de Rádio 2014/53/UE e emitiu o certificado de exame UE de
tipo (ref. n.º: 192140457/AA/00) que abrange os requisitos essenciais do(s) artigo(s) 3.1a, 3.1b, 3.2.
Assinado por e em nome de: Bullitt Mobile Limited
Morada:One Valpy, Valpy Street, Reading, RG1 1AR, Berkshire, Reino Unido
Data: 17 de outubro de 2019
Nome: Arlen Huang, Função: Diretor de Qualidade, Assinatura:
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© 2019 Caterpillar. Todos os direitos reservados. CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, os respetivos
logotipos, "Caterpillar Yellow" e as identidades visuais "Power Edge" e Cat "Modern Hex", assim como a
identidade corporativa e de produtos aqui utilizadas, são marcas registadas da Caterpillar e não podem
ser utilizadas sem autorização. www.cat.com / www.caterpillar.com

A Bullitt Mobile Ltd. é uma empresa licenciada da Caterpillar Inc.
A Bullitt Mobile Ltd. e as marcas comerciais registadas de terceiros são propriedade dos respetivos
proprietários.
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