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МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ОТНОСНО МЕРКИТЕ 
ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРЕДИ ПЪРВАТА УПОТРЕБА 

• Моля, прочетете внимателно настоящото ръководство и препоръчителните мерки за безопасност, за да се гарантира правилната 
употреба на това устройство. 

• Ако е било използвано в солена вода, изплакнете устройството, за да предотвратите корозия от солта. 

• Избягвайте удряне, хвърляне, смачкване, пробиване или огъване на устройството. 

• Не включвайте устройството при обстоятелства, когато това е забранено или може да създаде смущения или опасност. 

• Когато шофирате, задължително спазвайте местното законодателство относно използването на телефони. 

• Винаги спазвайте всички правила относно използването на устройства в болници и здравни заведения. 

• Моля, консултирайте се със своя лекар и производителя на устройството, за да определите дали функционирането 
на устройството може да попречи на функционирането на медицинското Ви устройство. 

• Когато пътувате по въздух, спазвайте насоките на персонала на авиокомпанията относно използването на мобилни телефони 
в самолета. 

• Не включвайте устройството при обстоятелства, в които използването на мобилни телефони е забранено, или в ситуации, 
в които устройството може да доведе до смущения или опасност. 

• Имайте предвид, че разглобяването на устройството може да повлияе на гаранцията на устройството. 

• Бъдете внимателни и спазвайте насоките, когато използвате устройството в среда със запалим газ, като например 
бензиностанция. 

• Дръжте устройството и аксесоарите му далеч от малки деца. Не позволявайте на деца да използват устройството без надзор. 

• За зареждане на устройството се препоръчва да използвате зарядни, съвместими с CAT телефоните. 

• Спазвайте всички закони или разпоредби относно използването на безжични устройства. Уважавайте неприкосновеността 
на личния живот и законовите права на другите хора, когато използвате безжичното устройство. 

• Изключете устройството, когато се намирате в зони, в които е посочено да изключите „двупосочни 
радиоустройства“ или „електронни устройства“, за да избегнете смущения с друго оборудване.
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ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ 
 

© 2022 Caterpillar. Всички права запазени. 

CAT, CATERPILLAR, НЕКА ДА СВЪРШИМ РАБОТАТА, съответните им лога, търговските оформления „Caterpillar Yellow“, “Power 

Edge” и Cat “Modern Hex”, както и използваната в настоящото ръководство корпоративна и продуктова идентичност са търговски 

марки на Caterpillar и не могат да се използват без разрешение. 

Bullitt Mobile Ltd. е лицензополучател на Caterpillar Inc. 

Търговските марки на Bullitt Mobile Ltd. и на трети страни са притежание на съответните им собственици. 

 

Никоя част от този документ не може да бъде възпроизвеждана или предавана под каквато и да е форма или по какъвто и да е 

начин без предварителното писмено съгласие на Caterpillar Inc. 

 

Продуктът, описан в настоящото ръководство, може да включва софтуер с авторски права и възможни лицензодатели. Клиентите 

нямат право да възпроизвеждат, разпространяват, променят, декомпилират, деасемблират, дешифрират, извличат, извършват 

обратно инженерство, отдават под наем, присвояват или отдават с подлиценз по какъвто и да е начин посочения софтуер или 

хардуер, освен ако тези ограничения не се забраняват от действащите закони или тези действия не са одобрени от съответните 

носители на авторски права под лиценз. 

 

Съдържанието на това ръководство се предоставя „както е“. Освен ако това не се изисква съгласно приложимото 

законодателство, не се предоставят никакви гаранции от какъвто и да е вид, изрично упоменати или подразбиращи се, 

включително, но без да се ограничава до, подразбиращи се гаранции за продаваемост и пригодност за определена цел, 

по отношение на точността, надеждността или съдържанието на настоящото ръководство. 

 

До максималната степен, позволена от приложимото право, производителят в никакъв случай не носи отговорност за специални, 

случайни, косвени или последващи щети или загуба на ползи, стопанска дейност, приходи, данни, положителната репутация 

или очаквани спестявания. 

 

Wi-Fi® е регистрирана търговска марка на Wi-Fi Alliance®. 

 

Словната марка и логата Bluetooth® са регистрирани търговски марки, собственост на Bluetooth SIG, Inc. и всяка употреба на тези 

марки от Bullitt Group Ltd е под лиценз. Всички други търговски марки и търговски наименования от трети лица са притежание 

на съответните им собственици. 
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Google, Android, Google Play и други марки са търговски марки на Google LLC. 

 

Всички други търговски марки и търговски наименования, включително търговската марка Bullitt, са притежание на съответните 

им собственици. 
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ЗАБЕЛЕЖКА 
Някои функции на продукта и неговите аксесоари, описани в настоящото ръководство разчитат на инсталирания софтуер, 
възможностите и настройките на локалната мрежа и е възможно да не могат да се активират или да са ограничени от 
операторите на локалната мрежа или доставчиците на мрежови услуги. Затова описанията в това ръководство може да не 
съвпадат точно със закупения продукт или неговите аксесоари. 

 
Производителят си запазва правото да променя или изменя информацията или спецификациите, съдържащи се в настоящото 
ръководство, без предизвестие и без да поема задължения. 

 
Производителят не носи отговорност за легитимността и качеството на продукти, които качвате или изтегляте чрез това 
устройство, включително текст, изображения, музика, филми и невграден софтуер със защита на авторското право. 
Носите отговорност за всякакви последици в резултат от инсталирането или използването на гореспоменатите продукти 
на това устройство. 

 

РЕГЛАМЕНТИ ЗА ВНОС И ИЗНОС 
Клиентите трябва да спазват всички приложими закони и регламенти за износ или внос. Клиентите трябва да получат всички 
необходими държавни разрешения и лицензии за износ, реекспорт или внос на продукта, посочени в настоящото ръководство, 
включително софтуера и техническите данни. 
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ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ CAT® S53 
Cat S53 е издръжлив и надежден. Той не само е здрав от външната си страна, но също така функционира по елегантен 
и усъвършенстван начин. Това най-ново попълнение в гамата на Cat телефоните включва някои важни подобрения. 
5G свързаност с по-висока скорост, по-добра камера и повече памет. 

Проектирахме Cat S53, за да бъде надежден дори в екстремни ситуации. С удължения живот на батерията и големия, ярък 
екран можете да четете на силна слънчева светлина, също и с ръкавици, и разбира се телефонът е издръжлив на падане. 
Можете да го измиете с гореща вода и сапун. Това е практично сега, когато хигиената е от съществено значение. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИЗДРЪЖЛИВОСТ 
ИЗПУСКАНЕ НА УСТРОЙСТВОТО: 

• Уместно: Използвайте устройството на височина до 1,8 метра – то може да издържи на падане от такава височина. 

• Неуместно: Не го хвърляйте със сила и не го изпускайте от височина, по-голяма от 1,8 метра – то е издръжливо, но не неразрушимо. 

ВОДОУСТОЙЧИВОСТ: 

• Уместно: Използвайте устройството си при влажни и мокри условия. Преди да използвате във вода, се уверете, че всички компоненти 
и капаци са правилно затворени. Устройството може да издържи на дълбочина от 1,5 метра в продължение на до 30 минути. 

• Неуместно: Не се опитвайте да го използвате в продължение на повече от 30 минути на дълбочина от 1.5 метра или повече. 

УСТОЙЧИВОСТ НА ПРАХ И НАДРАСКВАНЕ: 

• Уместно: Можете да използвате устройството си в мръсни и прашни среди. Cat® S53 е сертифициран съгласно IP68 
и IP69K, стандартна промишлен мярка за издръжливост. 

ЕКСТРЕМНИ ТЕМПЕРАТУРИ: 

• Уместно: Можете да използвате устройството си в температурния диапазон от -25°C до 55°C. То издържа и на екстремни 
промени в температурата: рязка промяна между студено и топло и обратно. 

• Неуместно: Не го използвайте извън диапазона от 0°C до 45°C без защитни ръкавици. 
 

КАКВО ИМА В КУТИЯТА 
• Устройство 

• Ръководство за бързо стартиране 

• USB кабел 

• Фабрично поставен протектор за екран (вече на устройството) 

Забележка: 

Устройството идва с фабрично поставен протектор за екран. Не отстранявайте протектора за екрана. Ако отстраните протектора 
за екран, това може да бъде причина последващи щети, за които е необходим ремонт, да не бъдат покрити от гаранцията. 
Посетете https://www.catphones.com/screen-protectors, ако се нуждаете от нов протектор за екран.  

Някои варианти може да включват и зарядно или слушалки. 

https://www.catphones.com/screen-protectors
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1. Слушалка      8. Предна камера 
2. Бутони за увеличаване/намаляване на звука   9. Скенер на пръстови отпечатъци 
3. Бутон на захранването     10. Високоговорител 
4. 3.5mm порт за слушалки     11. Светкавица 
5. USB порт      12. Задни камери 
6. Програмируем бутон  
7. Капаче на SIM/SD 

 
 

ФУНКЦИИ НА БУТОНИТЕ 
БУТОН ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ/НАМАЛЯНЕ НА ЗВУКА 

• Звук – натиснете горния бутон, за да увеличите, и долния бутон, за да намалите силата на звука на обажданията, мелодията 
на звънене, медиите или алармата 

• Снимка на екрана – натиснете едновременно бутоните на захранването и за увеличаване на звука (снимките на 
екрана се запазват в албума със снимки) 

• Приложение на камерата – натиснете бутона за увеличаване или намаляване на звука, за да направите снимка. 
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НАЧАЛО 
ИНСТАЛИРАНЕ НА SIM КАРТА И КАРТА ПАМЕТ 
1. Поставете устройството на равна и чиста повърхност с екрана нагоре. 

2. С върха на пръста си отворете капачето на SIM/SD картите и издърпайте рамката. 

3. Поставете SIM картата в рамката за SIM, като златистите части трябва да гледат нагоре. 

4. Ако искате да използвате microSD карта, поставете я в рамката за microSD, като златните части трябва да гледат 
нагоре. 

5. Внимателно върнете рамката в отвора за SIM и поставете капачето. 

БЕЛЕЖКА 

Избутайте капачето на SIM/SD, докато не се затвори плътно. 
 
 
 

                     

 

 
 

ЗАРЕЖДАНЕ НА БАТЕРИЯТА 
Батерията S53 не може да се отстранява от устройството. За да я заредите: 
 

                

1. Свържете захранващия USB кабел към зарядния адаптер и USB порта. 
 

 



11  

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО БЪДЕЩОТО 
ИЗПОЛЗВАНЕ НА БАТЕРИЯТА 
 
Когато зарядът на батерията е нисък, устройството показва подкана. Когато батерията е почти изтощена, устройството ви ще 
се изключи автоматично. Времето, необходимо за зареждане на батерията зависи от нейната възраст и от температурата на 
околната среда. 

 
Ако батерията е напълно изтощена, устройството ви може да не се включили веднага след започване на зареждането. Оставете 
батерията да се зарежда за няколко минути, преди да се опитате да го включите. Анимацията на зареждане на екрана може да 
не се показва през този период. 
 

 

ВКЛЮЧВАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ВАШЕТО УСТРОЙСТВО 
ВКЛЮЧВАНЕ 

• Натиснете и задръжте бутона на захранването, за да включите телефона. 

При първото включване на телефона ще видите приветстващ екран. Изберете предпочитания от Вас език и докоснете START, 
за да продължите настройката. 

• Натиснете и задръжте, за да отворите опциите за изключване (Изключване/Рестартиране/Спешност), когато устройството 
е включено. 

• Натиснете, за да заключите или да събудите екрана, когато устройството е неактивно. 
 

ЗАБЕЛЕЖКА: 

За да получите достъп до данните и услугите, е необходима Wi-Fi връзка или връзка за данни. 

Ако за SIM картата ви е активиран личен идентификационен номер (PIN), ще трябва да въведете своя PIN преди 
приветстващия екран. 

За да използвате някои от услугите на Google, се изисква Google акаунт. Ще трябва да влезете в своя съществуващ Google 
акаунт или да създадете нов акаунт по-късно. 

Можете също да запишете един или няколко от пръстовите си отпечатъци, като използвате скенера на пръстови 
отпечатъци на задната страна на устройството. Това осигурява сигурен начин за отключване на устройството. Трябва 
също така да определите PIN код или фигура като вторичен метод за отключване на устройството. 

 

ИЗКЛЮЧВАНЕ 

1. Натиснете и задръжте бутона на захранването, за да отворите менюто с опциите за изключване. 

2. Докоснете „Изключване“. 
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СЕНЗОРЕН ЕКРАН 
ДЕЙСТВИЯ НА СЕНЗОРНИЯ ЕКРАН 

• Докосване: Използвайте пръста си, за да изберете елемент, да потвърдите избор или да стартирате приложение на екрана. 

• Докосване и задържане: Докоснете елемент с пръста си и задръжте, докато екранът не реагира (напр. за да отворите менюто 
с опции за активния екран, докоснете екрана и задръжте, докато менюто се появи). 

• Плъзване: Придвижете пръста си по екрана вертикално или хоризонтално (напр. плъзнете наляво или надясно, за да 
превключите между екраните). 

• Придърпване: За да преместите елемент, докоснете и задръжте с пръст върху него, след което го придърпайте до друга част 
на екрана. 

 

НАЧАЛЕН ЕКРАН 
Началният екран е началната точка за достъп до функциите на устройството Ви. Той показва икони на приложения, изпълними 
модули, икони за бърз достъп и други. 

Можете да персонализирате началния екран с различни тапети и да настроите да показва предпочитаните от Вас елементи. 
 
 

ЗАКЛЮЧВАНЕ И ОТКЛЮЧВАНЕ НА ЕКРАНА/ТЕЛЕФОНА 
ЗАКЛЮЧВАНЕ НА ЕКРАНА 
1. Ако устройството е включено, натиснете бутона на захранването, за да заключите екрана. Можете да получавате 
съобщения и повиквания дори когато екранът е заключен. 

2. Ако устройството бъде оставено неактивно за определен период от време, екранът ще се заключи автоматично. 
Можете да регулирате продължителността на този период от менюто с настройки. 

 

ОТКЛЮЧВАНЕ НА ТЕЛЕФОНА 

Използвайте сензора за пръстови отпечатъци, за да отключите. Ще бъдете подканени да направите това по време на 
първоначалните настройки. Ако искате да добавите още пръстови отпечатъци, отидете на Настройки > Сигурност > 
Пръстови отпечатъци 

ЗАБЕЛЕЖКА: 

Когато настройвате пръстовите си отпечатъци, притиснете пръста си плътно към сензора. В противен случай това може 
да доведе до проблеми при използването на пръстовия отпечатък. 

Натиснете бутона Захранване, за да събудите екрана. Плъзнете с пръст, за да отключите екрана. Въведете фигурата 
или PIN кода, ако са предварително зададени. 
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ЕКРАН 
ОФОРМЛЕНИЕ НА ЕКРАНА 
ИЗВЕСТИЯ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТАТУСА 
Лентата на статуса се появява в горната част на всеки екран. Тя показва икони за известия, като например пропуснати 
повиквания или получени съобщения, както и текущото време (вляво), и икони за статуса на телефона, като например 
състоянието на батерията (вдясно). 

 

ИКОНИ ЗА СТАТУСА 
 

 

 

ИКОНИ ЗА ИЗВЕСТИЯ 
 

5G Свързан с 5G мобилна мрежа  Проблем с влизането или синхронизирането 

4G LTE Свързан с 4G LTE мобилна мрежа  Клетъчен сигнал 

LTE Свързан с LTE мобилна мрежа  Режим на вибрация 

3G Свързан с 3G мобилна мрежа  Използва се услугата за местоположение 

G Свързан с GPRS мобилна мрежа  Батерията е напълно заредена 

e Свързан с EDGE мобилна мрежа  Батерията се зарежда 

H Свързан с HSDPA мобилна мрежа  Направена е снимка на екрана 

H+ Свързан с HSPA+ мобилна мрежа  Самолетен режим 

R Роуминг  Свързан с Wi-Fi мрежа 

 VoLTE  Предстоящо събитие 

 VoWiFi  Свързан с Bluetooth устройство 

 Сила на сигнала на мобилната мрежа   Пропуснато обаждане 

 Активирана е NFC комуникация  Високоговорителят е активиран 

 Ново имейл съобщение  Микрофонът на телефона е изключен 

 Настроена аларма  Изтегляне на данни 

 Данните се синхронизират  Ново текстово съобщение 
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НАВИГАЦИОННА ЛЕНТА 

Навигационната лента се намира в долната част на екрана. Когато устройството е в режим на цял екран, плъзнете от долу 
нагоре по екрана, за да се появи навигационната лента. 

• Ако искате да получите достъп до всички приложения, плъзнете нагоре от лентата. 

 

Лентата има три основни екранни бутона: 
 

Бутон „Назад“    Докоснете, за да се върнете на предишния екран. 

Бутон „Начало“  
Докоснете, за да се върнете на началния екран 
Докоснете и задръжте, за да говорите на Google 

Бутон „Последно използвани приложения“   Докоснете, за да изберете последно отворените приложения. 

 

ПАНЕЛ ЗА ИЗВЕСТИЯ  
Ще получите известие, когато имате ново съобщение, пропуснато повикване или предстоящо събитие. Отворете панела за 
известия, за да видите алармите, операторите на безжични мрежи или за да видите съобщение, напомняне или известие за 
събитие. 

 

ОТВАРЯНЕ НА ПАНЕЛА ЗА ИЗВЕСТИЯ 

1. Когато се появи нова икона, плъзнете панела за известия надолу, след което придърпайте надолу, за да го отворите. 

2. Докоснете известие, за да отворите съответното приложение. 
 

ЗАТВАРЯНЕ НА ПАНЕЛА ЗА ИЗВЕСТИЯ 

1. За да затворите панела за известия, плъзнете долната част на панела нагоре. 

2. За да затворите известие (без да го разгледате), задръжте известието и го притеглете наляво/надясно по екрана. 

ЗАБЕЛЕЖКА: 

Предпочитанията за известията може да бъдат променени от НАСТРОЙКИ > ПРИЛОЖЕНИЯ И ИЗВЕСТИЯ. 
 

ИКОНИ ЗА БЪРЗ ДОСТЪП 
ДОБАВЯНЕ НА НОВ ЕЛЕМЕНТ НА НАЧАЛНИЯ ЕКРАН 

1. Плъзнете нагоре от началния екран. 

2. За да добавите елемент към началния екран, притеглете иконата му към избраната позиция. 
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ПРЕМЕСТВАНЕ НА ЕЛЕМЕНТ ОТ НАЧАЛНИЯ ЕКРАН 

1. Докоснете и задръжте иконата на приложението на началния екран, докато не се раздвижи. 

2. Без да вдигате пръст, притеглете иконата до избраната позиция на екрана, след което я пуснете.  

ЗАБЕЛЕЖКА: 

Трябва да има свободно място за иконата на панела на началния екран. 

ПРЕМАХВАНЕ НА ЕЛЕМЕНТ ОТ НАЧАЛНИЯ ЕКРАН 

1. Докоснете и задръжте иконата на приложението на началния екран, докато не се раздвижи. 

2. Без да вдигате пръст, притеглете иконата до Премахни и я пуснете. 
 

ИЗПЪЛНИМИ МОДУЛИ 
Изпълните модули Ви позволяват да преглеждате или използвате дадено приложение. Можете да поставяте изпълними модули 
на началния екран като икони или прозорци за преглед. Няколко изпълнителни модули вече са инсталирани на телефона 
и можете да изтеглите други от Google Play. 

ДОБАВЯНЕ НА ИЗПЪЛНИМ МОДУЛ 

1. Докоснете и задръжте началния екран. 

2. Докоснете опцията „Изпълними модули“, за да видите наличните такива. 

3. Придърпайте избрания изпълним модул до началния екран. 
 

ПРЕМАХВАНЕ НА ИЗПЪЛНИМ МОДУЛ 

1. Докоснете и задръжте иконата на изпълнимия модул на началния екран, докато не се раздвижи. 

2. Без да вдигате пръст, притеглете иконата до Премахни в горната част на екрана, след което я пуснете. 
 

ПАПКИ 
СЪЗДАВАНЕ НА ПАПКА 

Можете да групирате определени приложения на началния екран, като придърпате икона или икона за бърз достъп и я пуснете 
върху друга. Ще бъде създадена нова папка, към която може да добавяте още икони. 

 
ПРЕИМЕНУВАНЕ НА ПАПКА 

1. Докоснете дадена папка, за да я отворите. 

2. Въведете ново име на папката в лентата за заглавието. 

3. След това докоснете някъде по екрана извън папката. 
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ТАПЕТИ 
ПРОМЯНА НА ТАПЕТА 

1. Докоснете и задръжте началния екран. 

2. Докоснете Тапети. 

3. Превъртете през наличните опции. 

4. Докоснете „Задай тапет“ върху избраното изображение, след което изберете да го зададете като тапет 
за Екрана при заключване, за Началния екран или и за двата. 

 

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА МЕДИИ КЪМ И ОТ УСТРОЙСТВОТО 
Прехвърлете любимата си музика и изображения между устройството и компютъра си в режим „Медийни устройства (MTP)“. 

1. Свържете устройството към компютъра си с захранващия USB кабел. 

2. Отворете панела за известия и опциите за USB връзка. Докоснете Зараждане на устройството чрез USB, 
за да се покажат още опции. 

3. Докоснете Прехвърляне на файлове, за да изпратите файлове от/към компютъра си. 

4. Устройството следва да се появи като преносимо устройство с информация за вътрешната памет на телефона. Ако е 
поставена карта памет, microSD картата следва също да е показана. Копирайте избраните файлове на устройството си. 

Устройството ще бъде показано като преносимо устройство с информация за вътрешната памет на телефона. Ако е поставена 
карта памет, данните за microSD картата също ще бъдат показани. 

ЗАБЕЛЕЖКА: 

Ако използвате MAC, драйверите трябва да бъдат изтеглени от: http://www.android.com/filetransfer/ 
 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА САМОЛЕТЕН РЕЖИМ 
 

На някои места може да е необходимо да изключите връзките за данни. Вместо да изключвате устройството, можете да го 

поставите в самолетен режим. 

1. От Началния екран плъзнете надолу панела за известия и докоснете , за да превключите към самолетен режим.  

ЗАБЕЛЕЖКА: 

Можете да включите самолетния режим и от менюто Настройки. 

 

ТЕЛЕФОННИ ОБАЖДАНИЯ 
Има няколко начина да извършите обаждане. Те са следните: 

1. Докоснете иконата Телефон > Наберете номера на клавиатурата. 

2. Изберете номер от списъка си с Контакти. 

http://www.android.com/filetransfer/
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3. Изберете номер от уебстраница или документ, които съдържат телефонен номер. 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: 

Докато говорите по телефона, можете да отговаряте на входящи повиквания или да ги препращате към гласовата поща. 
Можете също така да провеждате конферентни разговори с няколко участника. 

Докато говорите по телефона, натиснете бутона „Начало“, за да се върнете на началния екран и да използвате други функции. 
За да се върнете на екрана за обаждания, притеглете лентата за известия надолу и докоснете Текущо повикване. 

 

ОБАЖДАНЕ ЧРЕЗ КЛАВИАТУРАТА 
На Началния екран докоснете . След което докоснете , за да се покаже клавиатурата. 

Докоснете цифровите бутони, за да наберете телефонния номер. 

След като наберете номера или изберете контакт, докоснете . 

Съвет: Устройството поддържа функцията SmartDial. Докато въвеждате номер на клавиатурата, тази функция автоматично 

търси във Вашите контакти и показва предложения на такива, които отговарят на номера. Можете да затворите клавиатурата, 

за да видите повече възможни съвпадения. 

 

ОБАЖДАНЕ ОТ КОНТАКТИ 

1. Плъзнете нагоре от Началния екран > Контакти, за да се покаже списъкът с контакти. От меню „Телефон“ докоснете 

раздел  , за да се покаже списъкът с контакти. 

2. Изберете контакт. 

3. Докоснете телефонния номер, за да се обадите на контакта. 

 

ОБАЖДАНЕ ОТ РЕГИСТЪРА НА ПОВИКВАНИЯТА 

1. Плъзнете нагоре от Началния екран > Телефон , за да видите списък с последните повиквания. Ако не можете да 

откриете търсения контакт, докоснете >    История на повикванията, за да се покаже цялата история на повикванията. 

2. Изберете контакт от списъка и докоснете, за да се извършите обаждане. 
 

ПРИЕМАНЕ И ОТХВЪРЛЯНЕ НА ТЕЛЕФОННО ОБАЖДАНЕ 
 
Когато получите телефонно обаждане, екранът за входящо повикване ще покаже идентификатора на обаждащия се. 

• За да отговорите на повикването, докоснете ПРИЕМИ. 

• За да отхвърлите повикване, докоснете ОТХВЪРЛИ. 
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За да отхвърлите повикването и да изпратите директно съобщение на обаждащия се, докоснете банера на известията за 

повиквания, след което докоснете . Изберете един от наличните шаблони на съобщения или докоснете „Въвеждане“, за да 

съставите лично съобщение. 

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТЕЛЕФОННО ОБАЖДАНЕ 
 

По време на телефонно обаждане натиснете Затвори , за да затворите. 
 

КОНТАКТИ 
 
Приложението „Контакти“ Ви позволява да запазвате и управлявате информация относно контактите си. 

ОТВАРЯНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО „КОНТАКТИ“ 

След първоначалните настройки на устройството приложението „Контакти“ ще покаже съобщение как да добавите контакти. 
За да отворите приложението, направете едно от следните: 

• Плъзнете нагоре от началния екран и докоснете „Контакти“ . 

• Всички контакти се показват по азбучен ред в списък с превъртане. Докоснете ги, за да видите повече информация. 

 
КОПИРАНЕ НА КОНТАКТИ 
 

Можете да копирате контактите си от SIM картата, вътрешната памет или карта памет. 

В списъка с контакти докоснете  > Настройки > Импортиране. 

Направете едно от следните: 

За да импортирате от SIM картата: 

• Докоснете „SIM карта“. Изберете контактите и докоснете ИМПОРТИРАНЕ, за да импортирате избраните контакти. 

За да импортирате контакти от вътрешната памет или картата памет: 

• Докоснете .vcf файла. Изберете къде да импортирате контактите и докоснете *.vcf файла, за да импортирате 

контактите. 

 

РЕЗЕРВНО КОПИЕ НА КОНТАКТИ 

Можете да копирате контакти във вътрешната памет. 
 

1. В списъка с контакти докоснете    > Настройки > Експортиране. 

2. Изберете къде да запазите контактите и докоснете ЗАПАЗИ. 
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ДОБАВЯНЕ НА НОВ КОНТАКТ 

1. В списъка с контакти докоснете , за да добавите нов контакт. 

2. Въведете името на контакта, след което добавете допълнителна информация, като например телефонен номер и адрес. 

3. Докоснете Запази, за да запазите информацията за контакта. 
 

 

ДОБАВЯНЕ НА КОНТАКТ КЪМ ЛЮБИМИ 

1. Докоснете контакта, който искате да добавите към любимите. 
 

2. Докоснете    в горния десен ъгъл. 
 

ТЪРСЕНЕ НА КОНТАКТ 

1. В списъка с контакти докоснете , за да търсите контакт. 

2. Въведете името на контакта, който търсите. Докато въвеждате, под полето за търсене се показват контакти със съвпадащи имена. 
 

РЕДАКТИРАНЕ НА КОНТАКТ 

Винаги можете да промените информацията, която сте запазили за даден контакт. 

1. В списъка с контакти докоснете контакта, който искате да редактирате. 
 

2. Докоснете иконата за редактиране . 

3. Направете желаните промени на информацията за контакт, след което докоснете Запази. За да отмените всички промени, 
натиснете X. 

 

ИЗТРИВАНЕ НА КОНТАКТ 

1. В списъка с контакти докоснете контакта, който искате да изтриете. 

2. Докоснете    > Изтрий. 

3. Докоснете отново Изтрий, за да потвърдите. 

 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕКРАННАТА КЛАВИАТУРА 
ПОКАЗВАНЕ НА КЛАВИАТУРНИЯ ПАНЕЛ 
Някои приложения отварят клавиатурата автоматично. При други трябва да докоснете текстово поле, за да я отворите. 
Натиснете бутона „Назад“, за да скриете клавиатурата. 

 
ИЗПОЛЗВАНЕ НА КЛАВИАТУРАТА С ПЕЙЗАЖНА ОРИЕНТАЦИЯ 
Ако се затруднявате да използвате клавиатурата с портретна ориентация, просто завъртете устройството хоризонтално. 
Екранът ще покаже клавиатурата в пейзажна ориентация, при която ще имате по-широка клавиатура. 
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ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ НА НАСТРОЙКИТЕ НА КЛАВИАТУРАТА 

1. Плъзнете нагоре от началния екран > Настройки  > Система > Език и въвеждане. 

2. Направете едно от следните: 

• Докоснете „Екранна клавиатура“, за да конфигурирате Google клавиатурата и настройките на Google за гласово въвеждане. 

• Докоснете „Физическа клавиатура“, за да конфигурирате настройките за външна клавиатура. 

• Докоснете „Разширени“, за да отворите настройките за помощ при въвеждането. 

 

WI-FI® 
За да използвате Wi-Fi на устройството, е необходим достъп до безжични точки за достъп (хотспот). 

ВКЛЮЧВАНЕ НА WI-FI И СВЪРЗВАНЕ КЪМ БЕЗЖИЧНА МРЕЖА 

1. Плъзнете нагоре от началния екран > Настройки  > Мрежа и интернет. 

2. Докоснете Wi-Fi и плъзнете Wi-Fi слайдера надясно   . 

3. Изберете Wi-Fi мрежа от списъка, с която да се свържете. 

4. Ако изберете отворена мрежа, устройството ще се свърже автоматично. Ако изберете мрежа, която е защитена, трябва да 
въведете парола и да докоснете Свързване. 

ЗАБЕЛЕЖКА: 

• Ако вече сте се свързвали с дадена защитена мрежа, не е нужно да въвеждате паролата отново, освен ако устройството е 
било нулирано до настройките по подразбиране или ако паролата е била променена. 

• Ако има прегради за Wi-Fi сигнала, това ще намали силата му. 

Съвет: На екрана за Wi-Fi настройките докоснете + Добавяне на мрежа, за да добавите скрита Wi-Fi мрежа. 
 

SMS И MMS 
ОТВАРЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЯ 

За да отворите приложението, направете едно от следните: 

• Докоснете  на началния екран. 

• Плъзнете нагоре от началния екран > Съобщения  
 

СЪЗДАВАНЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА ТЕКСТОВО СЪОБЩЕНИЕ 

Можете да създадете ново текстово съобщение или да отворите съществуващ разговор. 
 

1. Докоснете Започни чат, за да започнете ново съобщение или докоснете съществуващ разговор, за да го отворите. 
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2. Въведете телефонен номер или име на контакт в полето „До“. Докато въвеждате, SmartDial ще се опита да открие 
съвпадения от контактите на устройството. Изберете някой от предложените получатели или продължете да въвеждате. 
Ако искате да отворите съществуващ разговор, просто го докоснете. 

3. Докоснете текстовото поле, за да съставите съобщението си. Ако натиснете бутона  Назад, докато въвеждате 
съобщение, то ще бъде запазено като чернова в списъка със съобщения. Докоснете съобщението, за да продължите. 

 

4. Когато сте готови да изпратите съобщението, докоснете  . 

ЗАБЕЛЕЖКА: 

• С преглеждането и изпращането на допълнителни съобщения се създава разговор. 
 

СЪЗДАВАНЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА МУЛТИМЕДИЙНО СЪОБЩЕНИЕ 
 

1. На екрана за съобщенията докоснете Започни чат. 

2. Въведете телефонен номер или име на контакт в полето До или превъртете надолу списъка с контакти, за да откриете 
контакта, на който искате да изпратите съобщение. Докоснете, за да започнете групов разговор. 

3. Докоснете текстовото поле, за да съставите съобщение. 

4. Докоснете  и изберете вида медиен файл. Изберете файла за прикачване. 

5. Сега устройството е в мултимедиен режим. Когато сте готови, докоснете . 
 

ОТВАРЯНЕ И ОТГОВОР НА СЪОБЩЕНИЕ 

1. В списъка със съобщения, докоснете разговор с текстови или мултимедийни съобщения, за да го отворите. 

2. Докоснете текстовото поле, за да съставите съобщение. 

3. Когато сте готови, докоснете . 

 

BLUETOOTH® 
Вашето устройство Cat® S53 има Bluetooth. С него може да създадете безжична връзка с други Bluetooth устройства, за да 
споделяте файлове с приятели, да говорите, без да държите телефона, с Bluetooth слушалки или да прехвърляте снимки от 
устройството към компютъра си. 

Ако използвате Bluetooth, не забравяйте, че трябва да стоите в рамките на 10 метра от Bluetooth устройството, с което искате да се 
свържете. Имайте предвид, че препятствия като стени или други електронни устройства може да смущават връзката с Bluetooth. 

 

ВКЛЮЧВАНЕ НА BLUETOOTH 

1. Плъзнете от Началния екран > Настройки > Свързани устройства. 
 

2. Докоснете „Предпочитания за връзка“ > Bluetooth и плъзнете слайдера    надясно, за да активирате функцията. 
 

Когато Bluetooth е включен, Bluetooth иконата    се показва в лентата за известия. 
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СДВОЯВАНЕ И СВЪРЗВАНЕ НА BLUETOOTH УСТРОЙСТВО 

Bluetooth позволява следното: 

• Да използвате Bluetooth хендсфри устройство. 

• Да използвате моно или стерео Bluetooth слушалки. 

• Да управлявате от разстояние какво се възпроизвежда чрез Bluetooth слушалките. 
 

Преди да използвате Bluetooth, трябва да сдвоите своето устройство с друго Bluetooth устройство: 

1. Уверете се, че Bluetooth функцията на устройството е активирана. 

2. Докоснете + Сдвояване с ново устройство. Устройството Ви ще започне да търси Bluetooth устройства в обхват. 

3. Докоснете името на устройството, с което искате да сдвоите. 

4. Следвайте инструкциите на екрана, за да осъществите връзката. 

ЗАБЕЛЕЖКА: 

След като сдвоите устройствата, вече няма да се изисква да въвеждате парола, когато се свързвате с Bluetooth 
устройството отново. 

 

ИЗПРАЩАНЕ НА ФАЙЛОВЕ ЧРЕЗ BLUETOOTH 

С Bluetooth можете да споделяте изображения, видео или музикални файлове със семейството и приятелите си. 
За да изпратите файлове чрез Bluetooth: 

1. Докоснете файла, който искате да изпратите. 
 

2. Докоснете    > Bluetooth, след което изберете сдвоено устройство. 
 

ИЗКЛЮЧВАНЕ ИЛИ ПРЕМАХВАНЕ НА СДВОЯВАНЕТО НА BLUETOOTH УСТРОЙСТВО 

Плъзнете нагоре от Началния екран > Настройки > Свързани устройства 

Докоснете Предишни сдвоени устройства 

Докоснете  , а след това – ЗАБРАВИ, за да потвърдите прекъсването на връзката 
 

ФОТОГРАФИИ И ЗАПИС НА ВИДЕО 
Можете да използвате своя Cat® S53, за да заснемате снимки и видео. 

ОТВАРЯНЕ НА КАМЕРАТА И ЗАСНЕМАНЕ НА СНИМКА 

За да отворите приложението на камерата, направете следното: 
 

• Докоснете  на началния екран. 

• По подразбиране приложението се отваря в режим на камера. В противен случай докоснете Снимка в долната част на екрана. 

• За да превключите между предната и задната камера, докоснете . 
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• Подгответе кадъра на екрана за заснемане на снимки. 

• Докоснете екрана, за да фокусирате определена зона. 

• Щипнете, за да приближите/отдалечите. 

• Можете да промените режима на камерата с плъзгане наляво и надясно. 

• Докоснете , за да промените настройките за камера и видео. 

• Докоснете  , за да направите картината. 

• Можете да правите снимки и като натиснете бутоните за увеличаване/намаляване на звука. 
 

РАЗГЛЕЖДАНЕ НА СНИМКИ 

За да прегледате снимките, направете едно от следните: 

• В приложението Камера докоснете миниатюрата на последната заснета снимка в долния ляв ъгъл, за да отворите галерията. 

• Плъзнете нагоре от началния екран > Снимки , за да видите всички снимки и видеоклипове. 
 

ЗАБЕЛЕЖКА: 

За да се върнете в изгледа на камерата, натиснете иконата на камерата в горния ляв ъгъл или плъзнете надясно, 
докато екранът за заснемане не се появи отново. 

 

РЕДАКТИРАНЕ И СПОДЕЛЯНЕ НА СНИМКИ 

Когато преглеждате снимките, са налични следните опции: 

• Споделяне: Докоснете , за да споделите снимките си чрез наличните приложения в устройството. 

• Редактиране: Докоснете , за да редактирате снимки с помощта на различните налични опции. 

• Търсене: Докоснете , за да търсите подобни изображения онлайн. 

• Изтриване: Докоснете , за да изтриете снимките, които не Ви трябват. 

• Детайли: Плъзнете нагоре, за да видите детайлите за снимките. 
 

ЗАПИС НА ВИДЕО 

• Докоснете  на началния екран. 

1. По подразбиране приложението се отваря в режим на снимки. 

2. Плъзнете надясно, за да превключите към режим на видео. 

• За да превключите между предната и задната камера, докоснете . 

• Докоснете , за да започнете запис. 

• Докато записвате, направете едно от следните: 

• Щипнете, за да приближите/отдалечите картината. 
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• Докоснете , за да поставите записа на пауза. Докоснете отново, за да възобновите. 

• Докоснете , за да направите снимка. 

• Докоснете , за да спрете записа. 
 

ГЛЕДАНЕ НА ВИДЕОКЛИПОВЕ 

Ако искате да гледате видеото, след като го запишете, докоснете миниатюрата на последното записано видео в долния ляв 

ъгъл, за да отворите галерията. Можете да го видите и в „Снимки“ . 
 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА СНИМКИ 

Приложението Снимки автоматично търси снимки и видеоклипове, записани на устройството или картата памет. Можете да 
изберете албум/папка и да ги разгледате като слайдшоу или да изберете елементи, които да споделите с други приложения. 

 

ОТВАРЯНЕ НА СНИМКИ 

Плъзнете нагоре от Началния екран > Снимки , за да отворите приложението. Приложението „Снимки“ групира 
снимките и видеоклиповете според мястото на съхранение и ги съхранява в папки. Докоснете дадена папка, за да видите 
снимките и видеоклиповете, които са в нея. 

 

ПРЕГЛЕД НА СНИМКА 

1. В Снимки докоснете дадена папка, за да видите снимките в нея. 

2. Докоснете снимката, за да я видите в режим на цял екран, след което плъзнете наляво или надясно, за да видите предишната 
или следващата снимка. 

3. За да приближите изображението, докоснете с два пръста и ги раздалечете на мястото на екрана, където искате 
да приближите. В режим на мащабиране, плъзнете нагоре или надолу, наляво или надясно. 

 

СЛУШАНЕ НА МУЗИКА 
Можете да прехвърляте музикални файлове от компютър към своя Cat® S53, за да слушате музика, където и да сте. 

КОПИРАНЕ НА МУЗИКА НА УСТРОЙСТВОТО 

1. Свържете устройството си с компютър чрез USB кабел, плъзнете надолу от горната част на екрана и изберете 
Прехвърляне на файлове на устройството. 

2. От компютъра намерете USB устройството (наречено Cat® S53) и го отворете. 

3. Създайте папка в главната директория на устройството или на SD картата (например „Music“). 

4. Копирайте музиката си от компютъра в новата папка. 

5. За да отстраните безопасно устройството от компютъра, изчакайте, докато всички файлове са копирани, след което 
натиснете „Изваждане“ от операционната система на компютъра. Извадете USB кабела. 
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ОТВАРЯНЕ НА YouTube Music и ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА МУЗИКА 

• Плъзнете нагоре от Началния екран, след което докоснете YT Music  

• Докоснете Библиотека, след което – Изтегляния, за да добавите песни в плейлиста, или докоснете бутона Търсене в 
горния десен ъгъл, за да търсите песни онлайн. 

 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА GOOGLE SERVICES 
Трябва да влезете в Google акаунт, за да използвате Gmail, Google Calendar и за да изтегляте и използвате други приложения 
на Google. 

СЪЗДАВАНЕ НА GOOGLE АКАУНТ 

Ако по време на първоначалните настройки сте избрали да не създавате Google акаунт, лесно можете да създадете такъв 
по-късно: 

1. Плъзнете нагоре от Началния екран > Настройки  . 

2. Докоснете Акаунти > Добави акаунт. 

3. Докоснете Google , след което следвайте инструкциите на екрана. 
 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА GMAIL 

По време на първоначалните настройки може да сте конфигурирали устройството със съществуващ Google акаунт. Когато 
отворите за първи път приложението Gmail на телефона си, пощенската кутия ще съдържа съобщенията от акаунта. 

 

ОТВАРЯНЕ НА GMAIL 

Плъзнете нагоре от Началния екран > Gmail  . 
 

ПРЕВКЛЮЧВАНЕ МЕЖДУ АКАУНТИ 

Докоснете на изображението на акаунта в горния десен ъгъл на екрана. Ще се появи кутия за избор на акаунт, от която може 
да изберете кой акаунт да отворите. 

 

СЪЗДАВАНЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА ИМЕЙЛИ 

1. От екрана на пощенската кутия докоснете Напиши. 

2. Въведете имейл адреса на получателя в полето До. 

• За да изпратите имейл на няколко получателя, отделете имейл адресите с празно място. 
 

• За да изпратите като Явно копие или Скрито копие до други получатели, докоснете , за да се покажат полетата Як/Ск. 

3. Въведете темата на имейла и напишете съобщението си. 
 

• Ако искате да прикачите изображение, докоснете  > Прикачи файл, за да изберете файл. 
 

4. За да изпратите, докоснете .  
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ОТГОВОР ИЛИ ПРЕПРАЩАНЕ НА ИМЕЙЛ 

1. Изберете имейла от екрана на пощенската кутия. 

2. Докоснете , за да отговорите, или докоснете    , за да изберете Отговори на всички или Препрати. 
 

ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ НА НАСТРОЙКИТЕ НА GMAIL 
 

1. От началния екран на Gmail докоснете    > Настройки. 

2. Изберете „Общи настройки“ или имейл акаунт. 

3. Докоснете опция и променете съответните настройки. 
 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА GOOGLE PLAY 

Свалете и инсталирайте приложения и игри от Google Play. 
 

ОТВАРЯНЕ НА GOOGLE PLAY 

Плъзнете нагоре от Началния екран > Google Play. 
 

ТЪРСЕНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЯ 

За да откриете приложения от началния екран на Google Play, направете едно от следните: 

• Разгледайте приложенията по категория: Докоснете категория и превъртете. 

• Използвате опцията за търсене: Въведете ключова дума в полето за търсене. 
 

ИНСТАЛИРАНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 

1. Плъзнете нагоре от Началния екран > Google Play. 

2. Докоснете категория, след което – елемента, който искате да изтеглите, за да видите допълнителна информация. 

3. За да инсталирате елемент, докоснете Инсталиране.  

ЗАБЕЛЕЖКА: 

За част от съдържанието в Google Play може да е необходимо заплащане. Можете да проверите напредъка на изтеглянето 
в панела за известия. 

 

ДЕИНСТАЛИРАНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

1. Плъзнете нагоре от началния екран, за да се появи секцията с приложения. 
 

2. Задръжте пръста си върху приложението, което искате да деинсталирате и го притеглете до „Деинсталирай“ в горния десет 
ъгъл на екрана. 

ЗАБЕЛЕЖКА: 

Приложенията могат да се управляват и от основните Настройки > Приложения и известия.  
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СИНХРОНИЗИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА 
Някои приложения (например Gmail и календара) на Cat® S53 осигуряват достъп до същата информация, която можете 
да добавяте, разглеждате и редактирате на други устройства. Ако добавите, промените или изтриете информация в някое 
от тези приложения на други устройства, актуализираната информация ще се появи и на Вашето устройство. 

Това се осъществява чрез синхронизация на данни по въздуха. Процесът се извършва във фонов режим и не пречи 
на използването на устройството. Когато устройството се синхронизира, в лентата с известия ще се появи икона 
за синхронизация на данни. 

 

УПРАВЛЕНИЕ НА АКАУНТИТЕ 

Можете да синхронизирате контакти, имейл и друга информация на устройството с множество Google или други акаунти 
в зависимост от приложенията, които сте инсталирали. 

Например, ако добавите личен Google акаунт, личните Ви имейл, контакти и записи в календара ще бъдат винаги достъпни 
за Вас. Можете да добавите и работен акаунт, така че работните имейли, контакти и записи в календара да бъдат отделени. 

 
ДОБАВЯНЕ НА АКАУНТ 

1. Плъзнете нагоре от Началния екран > Настройки. 

2. Докоснете Акаунти. Екранът ще покаже текущите настройки за синхронизация и списък с текущите акаунти, които се 
използват в съответните приложения. 

ЗАБЕЛЕЖКА: 

• В някои случаи данните за акаунта може да трябва да бъдат предоставени от центъра за помощ на Вашия мрежов 
администратор. Например, може да е необходимо да знаете домейна или адреса на сървъра на акаунта. 

3. Докоснете + Добави акаунт. 

4. Докоснете вида акаунт, който искате да добавите. 

5. Следвайте инструкциите на екрана, за да въведете необходимата и незадължителната информация за акаунта си. За 
повечето акаунти се изисква потребителско име и парола, но това зависи от вида акаунт и конфигурацията на услугата, с 
която се свързвате. 

6. Когато завършите, акаунтът ще бъде добавен в списъка в екрана с настройки Акаунти. 
 

ПРЕМАХВАНЕ НА АКАУНТ 

Даден акаунт и цялата информация, свързана с него, може да бъдат премахнати от устройството, например имейл, контакти, 
настройки и др. Някои акаунти обаче не могат да бъдат премахнати, като например първият акаунт, с който сте влезли на 
устройството. Ако се опитате да премахнете определени акаунти, имайте предвид, че цялата лична информация, свързана с 
тях, ще бъде изтрита. 

1. На екрана с настройки Акаунти докоснете акаунта, който искате да изтриете. 

2. Докоснете Премахни акаунта, и отново – за да потвърдите. 
 



28  

ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ НА СИНХРОНИЗАЦИЯТА НА АКАУНТИ  

Използването на данни във фонов режим и опциите за синхронизация могат да бъдат конфигурирани за всички приложения 
на устройството. Можете също да конфигурирате кои данни да се синхронизират за всеки акаунт. Някои приложения, като 
например „Контакти“ и Gmail, могат да синхронизират данните за множество приложения. 

Синхронизацията е двупосочна за някои акаунти и промените на информацията от Вашето устройство ще бъдат приложени 
и към същата информацията онлайн. Някои акаунти поддържат само еднопосочна синхронизация, при което можете 
единствено да преглеждате тази информация на устройството си. 

 

ПРОМЯНА НА НАСТРОЙКИТЕ ЗА СИНХРОНИЗАЦИЯ НА АКАУНТ 

1. На екрана с настройки Акаунти докоснете акаунта. 

2. Докоснете Синхронизация на акаунта. Ще се отвори екрана за данни и синхронизация и ще се покаже списък с 
информация, която може да бъде синхронизирана. 

3. Изберете за кои елементи искате да разрешите синхронизиране, като: 
 

• плъзнете слайдера за съответните данни надясно  . 
 

• За да изключите автоматичната синхронизация, плъзнете слайдера за съответните данни наляво  . 
 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДРУГИ ПРИЛОЖЕНИЯ 
ИЗПОЛЗВАНЕ НА КАЛЕНДАРА 

Използвайте Календар, за да създавате и управлявате събития, срещи и задачи. Календарът на устройството се синхронизира 
с календара на другите Ви устройства в зависимост от настройките за синхронизация. 

 

ОТВАРЯНЕ НА КАЛЕНДАРА 

Плъзнете нагоре от началния екран > Календар , за да отворите приложението. Докоснете  , за да се покажат 
различните опции за изглед и настройки. 

 

СЪЗДАВАНЕ НА СЪБИТИЕ 
 

1. Във всеки календарен изглед докоснете  > Събитие, за да създадете събитие. 

2. Въведете заглавието на събитието, местоположението или контактите. 

• Ако събитието има определена времева рамка, докоснете началната и крайната дата и часовете. 
 

• Ако това е специално събитие, като например рожден ден или целодневно събитие, плъзнете слайдера 
„Цял ден“ надясно  . 

3. Задайте часа на напомнянето за събитието, поканете хора, изберете цвят и добавете бележки или прикачени файлове. 

4. Когато цялата информация е въведена и настройките са готови, докоснете Запази. 
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ЗАДАВАНЕ НА НАПОМНЯНЕ ЗА СЪБИТИЕ 

1. Във всеки календарен изглед докоснете събитие, за да видите информацията за него. 

2. Докоснете  , за да редактирате събитието. 

3. Докоснете Добавяне на напомняне, за да зададете напомняне за събитието. 

4. Докоснете Запази, за да запазите. 
 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЧАСОВНИКА И СВЪРЗАНИТЕ ФУНКЦИИ 

В приложението „Часовник“ има редица други функционалности, като например аларма, таймер, хронометър и време за сън. 
 

ОТВАРЯНЕ НА ЧАСОВНИКА 

Плъзнете нагоре от Началния екран > Часовник . 

 
ДОБАВЯНЕ НА АЛАРМА 

 
1. На екрана със списъка с аларми докоснете  , за да добавите аларма. 

2. За да зададете аларма, направете следното: 

• Задайте часа и минутите, като превъртите, след което докоснете ОК. 

• За да изберете режим на повторение, докоснете кутийката за отметка Повторение. Докоснете една или повече опции. 

• За да зададете звук на алармата, докоснете  и изберете опция. 

• Ако искате устройството да вибрира, когато алармата се активира, докоснете кутийката за отметка Вибрация. 

• За да добавите етикет на алармата, докоснете „Етикет“. Въведете етикета, след което докоснете ОК.  

ЗАБЕЛЕЖКА: 

• По подразбиране алармата е активирана автоматично. 
 

НАСТРОЙВАНЕ НА ТАЙМЕР 

1. Изберете Таймер, въведете продължителността на таймера и натиснете        . 

2. Когато таймерът изтече, ще прозвучи аларма. 
 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ХРОНОМЕТЪРА 

1. Докоснете екрана, за да започнете или спрете хронометъра. 
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ВРЕМЕ ЗА СЪН 
Функцията „Време за сън“ Ви позволява да конфигурирате функционирането на телефона през нощта. Това включва часа 
на алармите и настройката Не ме безпокой.  
 

КАЛКУЛАТОР 

Cat® S53 е снабден с калкулатор, който има стандартен и разширен режим. 

 

ОТВАРЯНЕ НА КАЛКУЛАТОРА 
 

1. Плъзнете нагоре от началния екран > Калкулатор , за да отворите приложението. 

2. Плъзнете наляво или завъртете устройството хоризонтално, за да получите достъп до разширения режим на калкулатора. 
 

УПРАВЛЕНИЕ НА УСТРОЙСТВОТО 
За да конфигурирате устройството, плъзнете нагоре от Началния екран > Настройки. 

 

НАСТРОЙКИ НА ДАТА И ЧАС 
Когато включите устройството си за първи път, има опция да актуализирате часа и датата автоматично с времето, 
предоставено от мрежата Ви. 

 
ЗАБЕЛЕЖКА: 

Ако използвате автоматичната опция, не можете да задавате дата, час и часова зона ръчно. 

Ако искате да зададете дата и час ръчно, направете следното: 

1. От екрана с настройки докоснете Система > Дата и час. 

2. Плъзнете слайдерите Използвай часа/часовата зона на мрежата наляво  , за да деактивирате тези функции. 

3. Докоснете Дата, след което изберете дата и докоснете ОК. 

4. Докоснете Час. На екрана за задаване на часа докоснете полетата за час или минути и плъзнете нагоре или надолу, 
за да зададете часа. Докоснете ОК, когато настройката е завършена. 

5. Докоснете Часова зона, след което изберете часова зона от списъка. 

6. Включете или изключете функцията „Използвай 24-часов формат“, за да превключите между 24-часов и 12-часов формат. 
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ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ НА ЕКРАНА 
РЕГУЛИРАНЕ НА ЯРКОСТТА НА ЕКРАНА 

1. На екрана Настройки докоснете Дисплей > Яркост. 

2. Плъзнете слайдера наляво, за да направите екрана по-тъмен, или надясно, за да го направите по-светъл. 

3. Когато вдигнете пръст от слайдера, настройките ще се запазят автоматично. 

Съвет: Плъзнете слайдера „Адаптивна яркост“ надясно, за да разрешите устройството да регулира автоматично яркостта 
на екрана в зависимост от силата на светлината около Вас. 

 
АВТОМАТИЧНО ЗАВЪРТАНЕ НА ЕКРАНА 

За да разрешите екранът да се завърта, когато обръщате устройството хоризонтално или вертикално, докоснете 
Разширени и плъзнете слайдера „Автоматично завъртане“ надясно  . 

 

РЕГУЛИРАНЕ НА ВРЕМЕТО НА ИЗЧАКВАНЕ ПРЕДИ ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ЕКРАНА 

Ако Вашето устройство е неактивно за определен период от време, екранът ще се изключи, за да се запази зарядът 
на батерията. За да определите по-дълго или по-кратко време на изчакване: 

1. На екрана с настройките докоснете Дисплей > Разширени > Време на изчакване. 

2. Изберете продължителността, през която искате екранът да свети, преди да се изключи. 

ЗАБЕЛЕЖКА: 

Когато екранът е изключен, използвайте сензора за пръстови отпечатъци или натиснете бутона Захранване, за да 
събудите екрана. 

 

ЗАДАВАНЕ НА МЕЛОДИЯНА ЗВЪНЕНЕ 
ВКЛЮЧВАНЕ НА ТИХ РЕЖИМ 
• Натиснете Бутона за сила на звука, докато не се покаже таблото за управление на силата на звука. След което 

докоснете първата икона, докато не се появи . 

• Всички звуци, освен медиите и алармите, ще бъдат заглушени. 
 

РЕГУЛИРАНЕ НА СИЛАТА НА ЗВУКА 

Можете да регулирате силата на звънене от Началния екран или от всяко приложение (освен по време на обаждане или 
когато се възпроизвежда музика или видео). Натиснете бутоните за увеличаване/намаляване на силата на звука, след 
което , за да регулирате силата на звънене според предпочитанията Ви. Можете да регулирате силата на звънене 
и от екрана Настройки. 

1. На екрана Настройки докоснете Звук. 

2. От Сила на звука при звънене плъзнете слайдера, за да регулирате силата на звука. 
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ПРОМЯНА НА МЕЛОДИЯТА НА ЗВЪНЕНЕ 

1. На екрана Настройки докоснете Звук. 

2. Докоснете Мелодия на телефона. 

3. Изберете мелодия на звънене, която искате да използвате. Когато изберете, мелодията ще прозвучи за кратко.  

4. Докоснете ОК. 
 

НАСТРОЙВАНЕ НА ВИБРАЦИЯ ЗА ВХОДЯЩИ ПОВИКВАНИЯ 
На екрана Настройки докоснете Звук. След това плъзнете слайдера Вибриране при обаждания надясно . 
 

НАСТРОЙКИ НА ТЕЛЕФОННИТЕ УСЛУГИ  
ВКЛЮЧВАНЕ НА РОУМИНГ НА ДАННИ 

1. На екрана Настройки докоснете Мрежа и интернет > Мобилна мрежа. 

2. Плъзнете слайдера Роуминг надясно . 

ЗАБЕЛЕЖКА: 

• Не забравяйте, че използването на услуги за данни в роуминг може да доведе до значителни допълнителни такси. Попитайте 
Вашия доставчик на мрежови услуги за таксите за роуминг на данни. 

 

ИЗКЛЮЧВАНЕ НА УСЛУГА ЗА ДАННИ 
На екрана Настройки докоснете Мрежа и интернет > Мобилна мрежа. 
Плъзнете слайдера „Мобилни данни“ наляво  . 

 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА NFC 
NFC позволява обмен на данни между две устройства с включена NFC комуникация, когато двете устройства се допират или 
са на само няколко сантиметра разстояние едно от друго. 

АКТИВИРАНЕ НА ФУНКЦИЯТА NFC 

1. На екрана Настройки докоснете Свързани устройства > Предпочитания за връзка. 

2. Плъзнете слайдера за NFC надясно . 
 

СПОДЕЛЯНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕ ЧРЕЗ NFC 
1. Изберете съдържанието, което искате да споделите. Изберете "Споделяне", последвано от "Споделяне наблизо". 

2. Вашият CAT S53 ще търси други устройства, които се намират наблизо. 

3. След като другото устройство е приело вашата заявка за споделяне, изберете това устройство, за да му изпратите 
съдържанието. 
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ЗАЩИТА НА УСТРОЙСТВОТО 
ЗАЩИТА НА УСТРОЙСТВОТО СЪС ЗАКЛЮЧВАНЕ НА ЕКРАНА 

За да защитите по-добре данните на Вашия Cat® S53, можете да използвате метод за заключване на екрана. 

1. На екрана Настройки докоснете Сигурност > Заключване на екрана. 

2. Изберете една от наличните опции. 

• Плъзнете: Плъзнете иконата за заключването нагоре, за да отключите екрана. 

• Фигура: Нарисувайте правилната фигура, за да отключите екрана. 

• PIN: Въведете PIN номер, за да отключите екрана. 

• Парола: Въведете парола, за да отключите екрана. 

3. Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройката на избрания метод на заключване на екрана. 

 

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИЛОЖЕНИЯТА 
ПРЕГЛЕД НА ИНСТАЛИРАНО ПРИЛОЖЕНИЕ 

1. На екрана Настройки докоснете Приложения и известия. 

2. Тук може да направите едно от следните: 

• Докоснете приложение, за да видите детайлите за него директно. 

• Докоснете Известия, за да конфигурирате настройките за известяване. 

• Докоснете Приложения по подразбиране, за да зададете или да изчистите приложенията по подразбиране. 

• Докоснете Разширени > Мениджър на Разрешенията, за да регулирате до каква информация има достъп 
приложението. 

• Докоснете Разширени > Сигнали при спешни случаи, за да промените настройките за сигналите при спешни случаи. 

• Докоснете Разширени > Специален достъп за приложението, за да конфигурирате кои приложения имат достъп 
до изброените тук специални функции. 

 

НУЛИРАНЕ НА УСТРОЙСТВОТО 
РЕЗЕРВНО КОПИЕ НА ЛИЧНИТЕ НАСТРОЙКИ 

Можете да използвате Google акаунт, за да запазите резервно копие на Вашите лични настройки на сървърите на Google. 
Ако смените устройството, архивираните настройки ще бъдат прехвърлени на новото устройство при първото влизане с Google 
акаунт. 

1. На екрана Настройки докоснете Система > Резервно копие. 

2. Плъзнете слайдера „Резервно копие в Google Drive“ надясно . 
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ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ФАБРИЧНИТЕ НАСТРОЙКИ 

Ако възстановите фабричните настройки, устройството Ви ще се върне към настройките, които са конфигурирани във фабриката. 
Цялата лична информация от вътрешната памет на устройството, включително информацията за акаунтите, настройките 
на системата и приложенията и всички изтеглени приложения, ще бъдат изтрити. 

 
Нулирането на устройството не изтрива актуализациите на софтуера на системата, които са били изтеглени, нито файловете 
на microSD картата, като например музика или снимки. 

1. На екрана Настройки докоснете Система > Разширени > Опции за нулиране > Изтрий всички данни 
(фабрични настройки). 

2. Когато се появи опцията, докоснете НУЛИРАНЕ НА ТЕЛЕФОНА, а след това – ИЗТРИЙ ВСИЧКО. Устройството ще 
се върне към първоначалните фабрични настройки, а след това ще се рестартира. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА 

• Температурата на околната среда трябва да бъде между -25°C и 55°C, когато устройството се захранва от батерията. 
Температурата на околната среда трябва да бъде между 0°C и 40°C, докато устройството се зарежда. Задължително 
носете защитни ръкавици, когато го ползвате извън диапазона от 0°C до 45°C. 

 

ПРЕГЛЕД НА ЕЛЕКТРОННИЯ ЕТИКЕТ 
За да видите регулаторната информация за устройството, направете следното: 

1. От Началния екран, докоснете > Настройки. 

2. На екрана с настройките докоснете Информация за телефона > Регулаторна информация. 
 
 

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ СРЕЩУ УВРЕЖДАНЕ НА СЛУХА 
  За да предотвратите евентуално увреждане на слуха, не слушайте продължително с висока сила на звука. 

 

СПЕШНО ПОВИКВАНЕ 
Това устройство може да се използва за спешни повиквания в зоната на обхват. Връзката обаче не може да бъде гарантирана 
при всички условия. Не следва да се разчита единствено на устройството за основни комуникации. 
 

СЪОТВЕТСТВИЕ С CE SAR 
Това устройство отговаря на изискванията на ЕС (1999/519/ЕО) относно ограничаването на експозицията на населението 
на електромагнитни полета с цел защита на здравето. 
 
Тези ограничения са част от разширените препоръки за защита на населението. Тези препоръки са разработени и проверени от 
независими научни организации посредством редовни и задълбочени оценки на научните изследвания. Използваната мярка 
за препоръчителната граница за мобилните устройства съгласно Европейския съвет е „специфична погълната мощност“ (SAR), 
а границата за SAR е 2.0 W/ kg средно на 10 грама тъкан. Тя отговаря на изискванията на Международната комисия за защита 
срещу нейонизиращите лъчения (ICNIRP). 
 
Този уред е бил тестван и отговаря на изискванията от насоките на ICNIRP относно излагането на нейонизиращи лъчения и на 
европейския стандарт EN 62209-2 за използване на устройството заедно с прилежащите му аксесоари в близост до тялото. 
Използването на други аксесоари, които съдържат метали, не гарантира съответствие с насоките на ICNIRP относно излагането. 
 
SAR се измерва по отношение на устройството на разстояние от 5 mm от тялото с предаване на най-високото ниво на мощност 
във всички честотни ленти на устройството. 
 
Най-високите докладвани стойности на SAR съгласно разпоредбите на CE за телефона са следните: 
SAR – глава:  1.179 W/kg, SAR – тяло: 1.362 W/kg, SAR – крайници: 1.624 W/kg. 
 
За да намалите излагането на радиочестотна енергия, използвайте хендсфри аксесоар или други подобни опции, за да държите 
устройството далеч от главата и тялото. Устройството трябва да се носи на 5 mm от тялото, за да се гарантира, че нивата на 
експозиция са равни или по-ниски от позволените. Изберете щипки за колани, държачи или други подобни аксесоари за 
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прикачване към дадена част от тялото, които не съдържат метални компоненти, за да подобрите работата на телефона си по този 
начин. Калъфите за телефони с метални компоненти могат да повлияят на радиочестотното функциониране на устройството, 
включително на съответствието му с насоките относно експозицията по начин, който не е бил тестван или сертифициран. Поради 
това използването на подобни аксесоари трябва да се избягва. 

 

 

 

 

 
 

 
 

РАЗПОРЕДБИ НА FCC 
Този мобилен телефон отговаря на част 15 от Правилата на FCC. Използването е предмет на следните две условия: 

(1) Това устройство не трябва да причинява вредни смущения и (2) трябва да приема получените смущения, 
включително смущения, които може да повлияят на функционирането. 

 
Този мобилен телефон е тестван и е установено, че отговаря на ограниченията за цифрово устройство от клас B съгласно 
част 15 от Правилата на FCC . Тези ограничения са предназначени да осигурят разумна защита срещу вредните смущения 
в жилищна инсталация. Това оборудване генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и, ако не 
е инсталирано и не се използва в съответствие с инструкциите, може да причини вредни смущения на радиокомуникациите. 

Също така не може да се гарантира, че няма да се появят смущения в определена инсталация. Ако това оборудване 
причинява вредни смущения по отношение на радио или телевизионното приемане, което може да бъде установено чрез 
неговото включване и изключване, потребителят може да се опита да отстрани смущенията посредством една или повече 
от следните мерки: 

– Преориентиране или преместване на приемната антена. 

– Увеличаване на разстоянието между оборудването и приемника. 

– Свързване на оборудването в контакт към верига, различна от тази, към която е включен приемникът. 

– Консултиране с разпространителя или опитен радио/телевизионен техник. 

 
ЗАБЕЛЕЖКА НА FCC: 

Внимание: Промени или модификации, които не са изрично одобрени от страната, която отговаря за съответствието, 
може да доведат до анулиране на правото на потребителя да използва оборудването. 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕКСПОЗИЦИЯТА НА РАДИОЧЕСТОТНИ ВЪЛНИ (SAR) 
Този мобилен телефон е създаден и произведен, така че да не надвишава ограниченията на емисиите за експозиция на 
радиочестотна енергия (RF), определени от Федералната комисия за комуникации на Съединените щати. 

По време на SAR тестовете това устройство е било настроено да предава на най-високите си сертифицирани нива на 
мощност във всички тествани честотни ленти и поставено на позиции, с които се симулира експозиция на радиочестотна 
енергия при употреба до главата без разстояние и в близост до тялото на разстояние от 10 mm. Макар че SAR се измерва при 
най-високото сертифицирано ниво на мощност реалното ниво на SAR на устройството при работа може да бъде много по-

ЗА ДА НАМАЛИТЕ НИВОТО НА ИЗЛАГАНЕ НА ЛЪЧЕНИЕ, СПАЗВАЙТЕ СЛЕДНИТЕ ПРАВИЛА: 
• Използвайте мобилния телефон в условия на добър обхват, за да се намали количеството на радиационно 

облъчване (по-специално в подземни паркинги или по време на пътуване с влак или автомобил) 
• Използвайте хендсфри 
• За бременни жени – дръжте устройството далеч от корема 
• Не приближавайте устройството до областта на гениталиите 
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ниско от максималната стойност. Това е така, тъй като телефонът е предназначен да работи на няколко нива на мощност, 
за да се използва само необходимата мощност за осъществяване на контакт с мрежата. Като цяло колкото по-близо сте до 
антената на безжична базова станция, толкова по-ниска е изходната мощност. 

 
Стандартната единица за измерване на експозицията за безжични устройства е известна като специфична погълната 
мощност или SAR. 

Определената от FCC граница за SAR е 1.60 W/kg. 

Този мобилен телефон отговаря на ограниченията за SAR за експозиция на населението/неконтролирана експозиция 
съгласно ANSI/IEEE C95.1-1992 и е тестван в съответствие с методите и процедурите за измерване, определени в IEEEE1528. 
FCC е предоставила разрешително за оборудване за този модел телефон с всички докладвани нива на SAR, за които е 
установено, че съответстват на насоките на FCC относно експозицията на радиочестотна енергия. Информацията относно 
SAR за този модел телефон е налична в архивите на FCC и може да бъде открита в раздел Display Grant 
www.fcc.gov/oet/ea/fccid при търсене на FCC ID: ZL5BM1S4LE. 

 
Най-високите докладвани стойности на SAR съгласно разпоредбите на FCC за този телефон са следните: 

SAR – глава: 0.513 W/kg, 

SAR – тяло: 1.166 W/kg, 

SAR – безжичен рутер: 1.166 W/kg 

Макар че може да има разлики между нивата на SAR на различните телефони и на различни позиции, всички те отговарят 
на държавните изисквания. 

 
За да се осигури съответствие с ограниченията на SAR за работа на телефона в близост до тялото, трябва да се поддържа 
разстояние от 10 mm между устройството и човешкото тяло. Носете това устройство на разстояние от най-малко 10 mm от 
тялото, за да сте сигурни, че нивото на експозиция на радиочестотна енергия отговаря или е по-ниско от позволеното ниво. 
За да носите телефона в близост до тялото, изберете щипки за колани или калъфи, които не съдържат метални компоненти 
и се уверете, че между устройството и Вашето тяло има разстояние от 10 mm. 

 
Експозицията на радиочестотна енергия с носени по тялото аксесоари, съдържащи метал, не е тествана и сертифицирана, 
поради което такива аксесоари трябва да се избягват. 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ИЗХВЪРЛЯНЕТО И РЕЦИКЛИРАНЕТО 
Този символ на устройството (и всички включени батерии) показва, че те не трябва да се третират като нормални битови 
отпадъци. Не изхвърляйте устройството или батериите като несортирани общински отпадъци. Устройството (и всички 
батерии) трябва да се предадат на сертифициран събирателен пункт за рециклиране или изхвърляне по подходящ 
начин в края на жизнения им цикъл. 

 
За по-подробна информация относно рециклирането на мобилния телефон или батериите се обърнете към местната община, 
службата за изхвърляне на битови отпадъци или магазина, откъдето сте закупили това устройство. 

 
Изхвърлянето на това устройство е предмет на Директивата за отпадъците от електрическо и електронно оборудване (WEEE) на 
Европейския съюз. Причината за разделянето на WEEE и батериите от другите отпадъци е да се сведат до минимум потенциалното 
въздействие на околната среда върху човешкото здраве, произтичащо от опасните вещества, които може да се съдържат в тях. 

http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid
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ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ 

Този раздел съдържа важна информация, свързана с инструкциите за работа с това устройство. В него също така ще откриете 
информация относно безопасното използване на устройството. Прочетете тази информация внимателно, преди да използвате 
устройството. 

 

ВОДОУСТОЙЧИВ КОРПУС 

Капачето на SIM/SD картата трябва да бъде затворено плътно, за да се гарантира водоустойчивостта на устройството. 
 

НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ УСТРОЙСТВОТО СИ В СЛЕДНИТЕ СЛУЧАИ: 

Изключете устройството, ако сте в ситуация, в която използването му е забранено, например: 

• Болници и здравни заведения – това е необходимо, за да се предотвратят евентуалните смущения за чувствително 
медицинско оборудване. 

• Медицински изделия - моля, консултирайте се с Вашия лекар и производителя на устройството, за да определите дали 
работата на устройството Ви може да попречи на работата на медицинското Ви устройство. Следвайте правилата и 
разпоредбите, определени от болниците и здравните заведения. 

• Производителите на пейсмейкъри препоръчват да се поддържа минимално разстояние от 15 cm между дадено устройство 
и пейсмейкъра, за да се предотвратят евентуалните смущения на функционирането на пейсмейкъра. Ако имате 
пейсмейкър, използвайте устройството от противоположната страна на пейсмейкъра и не го носете в предния си джоб. 

• Самолети – консултирайте се с персонала на авиокомпанията относно използването на безжични устройства на борда 
на самолета. Ако устройството разполага със самолетен режим, трябва да го активирате преди качването в самолета. 

• Други устройства – не използвайте устройството си на място, където може да причини повреди или смущения на 
други електронни устройства.  

• Потенциално експлозивна атмосфера – изключете устройството във всяка зона с потенциално експлозивна атмосфера и 
спазвайте всички знаци и инструкции. Зоните, които може да имат потенциално експлозивна атмосфера, включват зоните, 
в които се препоръчва изключването на двигателите на превозните средства. Появата на искри в такива зони може да 
причини експлозия или пожар, което може да доведе до телесни наранявания или дори смърт. Не включвайте 
устройството в пунктове за зареждане като бензиностанции. Спазвайте ограниченията относно използването на 
радиооборудване в складове и обекти за съхранение и пунктове за разпределение на гориво и химически заводи. Също 
така се съобразявайте с ограниченията в зони, в които се извършват взривни операции. Преди да започнете да работите 
с устройството си, се уверете, че не се намирате в зона, в която има потенциално експлозивна атмосфера, тъй като те 
често, но не винаги са ясно означени. Подобни места са например помещенията под палубата на кораби, съоръжения 
за разпределяне или съхранение на химикали и зони, във въздуха на които се съдържат химикали или частици, като 
например пясък, прах или метален прах. Консултирайте се с производителите на превозни средства, използващи втечнен 
нефтен газ (като например пропан или бутан), дали това устройство може да се използва безопасно в близост до тях. 

• За малък процент от хората може да има опасност от припадъци или пристъпи (дори и преди да не са имали такъв), когато 
са изложени на мигащи или движещи се светлинни модели, като например при използване на LED фенерчето, играене на 
игри или гледане на видео. Ако сте имали припадъци, пристъпи или имате фамилна анамнеза за такива състояния, 
следва да се консултирате с Вашия лекар, преди да използвате тези функции. 
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БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ШОФИРАНЕ 

Спазвайте местните закони и разпоредби при използването на това устройство. В допълнение, ако трябва да използвате 
устройството, докато шофирате превозно средство, спазвайте следните насоки: 

• Концентрирай се върху шофирането. Основната Ви отговорност е да шофирате безопасно. 

• Не говорете по устройството си, докато шофирате. Използвайте хендсфри аксесоари. 

• Ако трябва да се обадите или да отговорите на повикване, паркирайте автомобила встрани от пътя, преди да използвате 
устройството. 

• Радиочестотните сигнали може да повлияят на електронните системи на моторните превозни средства. За повече 
информация се консултирайте с производителя на превозното средство. 

• Когато сте в автомобил, не поставяйте устройството върху въздушната възглавница или в зоната за разгръщане на 
въздушната възглавница. Ако въздушната възглавница трябва да се разтвори и Вашето устройство е отгоре, 
значителната сила на отваряне може да причини сериозни наранявания. 

• Ако пътувате със самолет, поставете устройството в самолетен режим. Използването на безжични устройства в самолет 
може да създаде риск за функционирането на самолета и да смути безжичната телефонна мрежа. Това може да се 
счита и за незаконно. 

Не участвайте в разсейващи разговори, които са емоционални или стресиращи. За да се намали опасността вниманието 
на шофьора да бъде разсеяно, уверете се, че участниците в разговора осъзнават, че шофирате. 

 

ОПЕРАТИВНА СРЕДА 

• Устройството отговаря на радиочестотните спецификации, когато устройството се използва в близост до ухото или на 
разстояние от 1 cm от тялото. Уверете се, че аксесоарите за устройството, като например кейса и калъфа за 
устройството нямат метални компоненти. Дръжте устройството на разстояние, не по-малко от 1 cm от тялото, за да 
бъдат спазени гореспоменатите изисквания. 

• По време на дни с гръмотевични бури не използвайте устройството, когато се зарежда, за да избегнете опасността от 
мълнии. 

• Докато използвате устройството, спазвайте местните закони и разпоредби и зачитайте неприкосновеността на личния живот и 
правата на другите. 

 
Максимална височина на използване: не повече от 2000 m над морското равнище. 

 

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ СРЕЩУ УВРЕЖДАНЕ НА СЛУХА 

Използването на слушалки при голяма сила на звука може да доведе до увреждане на слуха. За да се намали рискът от 
увреждане на слуха, понижете силата на звука на слушалките до безопасно и приятно ниво. 

 

БЕЗОПАСНОСТ ЗА ДЕЦА 

Спазвайте всички предпазни мерки относно безопасността на децата. Оставянето на дете да играе с това устройство или 
аксесоарите му, които може да включват разглобяеми части, може да бъде свързано с опасност от задавяне. Уверете се, че 
устройството и неговите аксесоари се намират далеч от малки деца. 
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АКСЕСОАРИ 

Използвайте единствено зарядни устройства, които са одобрени за употреба с този модел от страна на производителя на 
устройството. Използването на други видове зарядни устройства или аксесоари може да доведе до анулиране на гаранцията, 
може да представлява нарушение на местните правила или закони или може да е опасно. Моля, свържете се с Вашия търговски 
представител за повече информация относно наличността на одобрени зарядни устройства и аксесоари в района. 

БАТЕРИЯ И ЗАРЯДНО УСТРОЙСТВО 

• Изключвайте зарядното устройство от контакта и от устройството, когато не се използва. 

• Батерията може да се зарежда и изтощава стотици пъти, преди да се изхаби. 

• Не оставайте батерията на слънчева светлина или в среда с дим или прах. Ако батерията бъде подложена на изключително 
ниско въздушно налягане, това може да доведе до експлозия или изтичане на запалима течност или газ. 

• В малко вероятния случай електролитът на батерията да протече внимавайте той да не попада в контакт с кожата и очите. Ако 
електролитът докосне кожата или пръсне в очите, измийте очите с чиста вода и незабавно се консултирайте с лекар. 

• В случай на деформиране на батерията, промяна на цвета или необичайно нагряване при зареждане незабавно спрете да използвате 
устройството. В противен случай това може да доведе до разтичане на батерията, прегряване, експлозия или пожар. 

• Не изхвърляйте устройството в огън, защото то може да експлодира. Батериите също може да експлодират, ако бъдат пробити 
или сериозно увредени. 

• Не променяйте или преправяйте, не се опитвайте да поставяте чужди тела в батерията, не потапяйте и не излагайте на 
вода или други течности, не излагайте на огън, експлозия или други опасности. 

• Не разглобявайте и не отваряйте, не смачквайте, огъвайте или деформирайте, не пробивайте и не режете. 

• Използвайте батерията единствено за системата, за която е предназначена. 

• Не предизвиквайте късо съединение на батерията и не позволявайте метални предмети, които са проводници, да влязат в 
контакт с терминалите на батерията. 

• Внимавайте да не изпускате устройството. Ако устройството бъде изпуснато, особено на твърда повърхност, и имате 
съмнения за повреда, занесете го за преглед в специализиран сервиз. Неправилната употреба може да доведе до пожар, 
експлозия или друга опасност. 

• Можете да замените батерията само с друга батерия, която е одобрена за системата. Използването на неодобрена 
батерия може да създаде риск от пожар, експлозия, изтичане или други опасности. Само оторизирани доставчици на 
услуги могат да сменят батерията. (Батерията на Cat® S53 не е предвидена да бъде сменяна от потребителя) 

• Изхвърлете незабавно използваните устройства в съответствие с местните разпоредби. 

• Използването на батерията от деца следва да се осъществява под надзор на възрастен. 

• Свързването на неправилно заземено оборудване с устройството може да доведе до токов удар, което може да причини 
трайни повреди по него. 

• Захранващият USB кабел се счита за отделно устройство от адаптера за зареждане. 

• Ако захранващият USB кабел е повреден (например вътрешната жица е оголена или прекъсната) или щепселът е 
разхлабен, веднага преустановете използването му. В противен случай това може да доведе до токов удар, късо 
съединение на зарядното или пожар. 

• Използвайте контакт с променлив ток съгласно спецификациите на зарядното устройство. Неподходящото напрежение 
може да причини пожар или неизправност на зарядното устройство. 
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ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА 

• Зарядното устройство не е водоустойчиво. Пазете сухо. Пазете зарядното устройство от вода или пари. Не докосвайте 
зарядното устройство с мокри ръце, в противен случай това може да доведе до късо съединяване, неизправност на 
устройството и може да причини токов удар. 

• Не поставяйте телефонът и зарядното си устройство на места, където могат да бъдат повредени от удар. В противен случай 
това може да доведе до разтичане на батерията, неизправност на устройството, прегряване, пожар или експлозия. 

• Не поставяйте магнитни носители за съхранение, като например магнитни карти и дискети в близост до устройството. 
Лъчението от устройството може да изтрие информацията, съхранявана на тях. 

• Не оставяйте този телефон и зарядното устройство на места с изключително висока или ниска температура. В противен 
случай те може да не функционират правилно и това може да доведе до пожар или експлозия. Когато температурата е 
по-ниска от 0°C, това ще се отрази на издръжливостта на батерията. 

• Не поставяйте остри метални предмети, като например игли, в близост до слушалката. Слушалката може да привлече тези 
предмети и да Ви нарани. 

• Преди почистване или поддръжка на това устройство го изключете от контакта и от зарядното устройство. 

• Не разглобявайте устройството или аксесоарите. В противен случай гаранцията на устройството и аксесоарите ще бъде 
анулирана и производителят не носи отговорност за щетите. 

• Ако екранът на устройството бъде счупен при сблъсък с твърд предмет, не го докосвайте и не се опитвайте да отстраните 
счупената част. Спрете да използвате устройството незабавно и се свържете с оторизиран сервиз. 

 
НАМАЛЯВАНЕ НА ОПАСНИТЕ ВЕЩЕСТВА 
Това устройство е в съответствие с европейския Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно 
регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) и Директивата на ЕС за ограничаване на 
опасните вещества (RoHS). 
Директива (Директива 2011/65/ЕС (RoHS) и директивата за изменението й (ЕС) 2015/863 на Европейския парламент и на 
Съвета). Препоръчително е да посещавате уебсайта редовно за най-актуалната информация. 

 
СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО НА ЕС 
С настоящото Bullitt Mobile Ltd. декларира, че това устройство е в съответствие с основните изисквания и други приложими 
разпоредби на Директива 2014/53/ЕС. За декларацията за съответствие, посетете уебсайта: 
https://www.catphones.com/download/Certification 
 
Упълномощен представител: 
Оторизиран представителен сервиз 
77 Camden Street Lower 
Dublin D02 XE80 
Ирландия 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ЕС 
Това устройство се ограничава до използване на закрито при работа в честотен диапазон от 5150 до 5350 MHz. Ограничения в: 
Белгия (BE), България (BG), Чешката република (CZ), Дания (DK), Германия (DE), Естония (EE), Ирландия (IE), Гърция (EL), Испания 
(ES), Франция (FR), Хърватия (HR), Италия (IT), Кипър (CY), Латвия (LV), Литва (LT), Люксембург (LU), Унгария (HU), Малта (MT), 

https://www.catphones.com/download/Certification
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Нидерландия (NL), Австрия (AT), Полша (PL), Португалия (PT), Румъния (RO), Словения (SI), Словакия (SK), Финландия (FI), Швеция 
(SE), Северна Ирландия (UK(NI), Швейцария (CH), Норвегия (NO), Исландия (IS), Лихтенщайн (LI) и Турция (TR). 
  

ЗАБЕЛЕЖКА: 
Спазвайте националните и местните разпоредби на мястото, където устройството ще бъде използвано. Използването на това 
устройство може да бъде ограничено в някои или всички държави - членки на Европейския съюз (ЕС). 

 
Някои ленти може да не са налични във всички държави или всички зони. За повече информация се свържете с местния оператор. 

 
Максимална радиочестотна мощност, предавана в честотните ленти, с които работи радиооборудването: 
Максималната мощност за всички ленти е по-малка от най-високата позволена стойност, определена в съответния хармонизиран 
стандарт. 

 
Номиналните гранични стойности за честотните ленти и мощността на предаване, приложими за това радиооборудване, са следните: 
 

ТАБЛИЦА НА СПЕКТЪРА И МОЩНОСТТА (само за варианта за ЕС) 
 

Честотна лента Подавана мощност (dB) 
GSM 900 32 
GSM 1800 30 

WCDMA, лента I 24 
WCDMA, лента VIII 24 

FDD-LTE B1 24 
FDD-LTE B3 24 
FDD-LTE B7 24 
FDD-LTE B8 24 

FDD-LTE B20 24 
FDD-LTE B28 25 
TDD-LTE B34 24 
TDD-LTE B38 24 
TDD-LTE B40 24 

5G NR SA лента n1 25 
5G NR SA лента n3 24 
5G NR SA лента n7 24 
5G NR SA лента n8 24 

5G NR SA лента n28 24 
5G NR SA лента  n41 25 
5G NR SA лента  n77 25 
5G NR SA лента  n78 25 

5GNR NSA EN-DC_1_n78 : 1920 - 1980 MHz 24 
5GNR NSA EN-DC_3_n78: 1710 - 1785 MHz 24 
5GNR NSA EN-DC_8_n78 : 880 - 915 MHz 24 

5GNR NSA EN-DC_3_n41: 2496 - 2690 MHz 25 
5GNR NSA EN-DC_1_n78 :3300 - 3800 MHz 25 
5GNR NSA EN-DC_3_n78 : 3300 - 3800 MHz 25 
5GNR NSA EN-DC_8_n78 :3300 - 3800 MHz 25 
5GNR NSA EN-DC_3_n41 : 1710 - 1785 MHz 22 

BT-BR/EDR 8 
BT-BLE 4 

WiFi 2.4G 18 
WiFi : 5180 - 5240 MHz 19 
WiFi : 5260 - 5320 MHz 19 
WiFi : 5500 - 5700 MHz 19 
WiFi : 5745 - 5825 MHz 14 

NFC : 13.553-13.567 MHz 8 dBuA/m 
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СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС РАЗПОРЕДБИТЕ НА UKCA 
С настоящото Bullitt Mobile Ltd. декларира, че радиооборудването в тази декларация и маркировката UKCA е в съответствие с 
Регламентите относно радиооборудването във Великобритания 2017. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е 
наличен на следния интернет адрес:  https://www.catphones.com/download/Certification 

 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С РАЗПОРЕДБИТЕ НА UKCA 
Ограничение в Обединеното кралство: 5150 до 5350 MHz единствено за употреба на закрито. 
 
 
 

  

https://www.catphones.com/download/Certification
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СПЕЦИФИКАЦИИ НА CAT® S53  
 

Операционна система Android 11 
Процесор Qualcomm SD480 
Памет Вътрешна памет: 128GB eMMC / 6GB LPDDR4X SDRAM 

Външна памет: SDXC, Клас 10/Ultra висока скорост/до 256GB 
Мрежа 
 

5G лента: n1, n2, n3, n5, n7, n8, n28, n41, n66, n77, n78 
LTE: 1,2,3,4,5,7,8,12,13,17,18,19,20,25,26,28,34,38,39,40,41,66 
WCDMA: 1,2,4,5,6,8,19 
GSM: 850,900,1800,1900 
CDMA: BC0, BC1, BC10 

Дисплей Размер 6.5” HD+ с поддръжка на мокри пръсти и ръкавица 
Камера Задна камера: 48MP и 2MP PDAF единична LED светкавица 

Предна камера: 16MP 
Сензор Околна светлина 

Акселерометър 
Жироскоп 
Компас 
Близост 

Свързаност Bluetooth: 5.1 
USB: 2.0 
WiFi 802.11 a/b/g/n/ac 
GPS, aGPS, GLONASS, Gaileo, EGNOS, SBAS, Beidou 
NFC 
Тип SIM карта: Nano SIM 

Батерия 3.85V, 5500mAH 
Други Защита срещу проникване: IP68 и IP69K 

Издръжливост на падане: 1.8 m 
Водоустойчивост: 1.5 m за до 30 минути 
Програмируем бутон с режим „Натисни и говори“ (PTT) 
USB, безжично зареждане 

Размери 171*81*16mm 
Тегло 290 g 

* Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без предварително уведомление. 
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Bullitt Mobile Ltd. е лицензополучател на Caterpillar Inc. 
Търговските марки на Bullitt Mobile Ltd. и на трети страни са притежание на съответните им собственици. 
Bullitt Mobile Ltd. One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire RG1 1AR, Обединено кралство 
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