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LUE TURVAOHJEET ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA 
• Lue tämä opas ja suositellut turvallisuustoimenpiteet huolellisesti tämän laitteen asianmukaisen käytön varmistamiseksi. 

• Jos laitetta käytetään suolaisessa vedessä, huuhtele se myöhemmin suolaveden aiheuttaman korroosion estämiseksi. 

• Vältä sen iskemistä, heittämistä, murskaamista, puhkomista tai taivuttamista. 

• Älä käynnistä laitetta, kun laitteiden käyttö on kielletty tai kun se saattaa aiheuttaa häiriötä tai vaaraa. 

• Kun ajat, noudata paikallisia lakeja puhelimen käytön suhteen. 

• Noudata aina laitteen käyttösääntöjä sairaaloissa ja terveydenhoitolaitoksissa. 

• Kysy neuvoa lääkäriltä ja laitteen valmistajalta, jotta voit selvittää, voiko laitteen käyttö häiritä lääkinnällisen laitteen toimintaa. 

• Kun matkustat lentoliikenteessä, noudata lentohenkilöstön ohjeita, koskien matkapuhelinten käyttöä lentokoneessa. 

• Älä kytke laitetta päälle olosuhteissa, joissa matkapuhelimen käyttö on kielletty tai tilanteessa, jossa laite saattaa aiheuttaa häiriöitä 
tai vaaratilanteen. 

• Pidä mielessä, että laitteen purkaminen voi vaikuttaa laitteen takuuseen. 

• Ole varovainen ja noudata ohjeita, kun käytät laitetta helposti syttyvien kaasujen lähellä, kuten huoltoasemalla. 

• Pidä laite ja sen tarvikkeet poissa pienten lasten ulottuvilta. Älä anna lasten käyttää laitetta ilman valvontaa. 

• On suositeltavaa käyttää Cat-puhelimien hyväksymiä latureita. 

• Noudata kaikkia langattomien laitteiden käyttöä koskevia lakeja ja määräyksiä. Kunnioita muiden yksityisyyttä ja laillisia oikeuksia 
langatonta laitetta käyttäessäsi. 

• Sammuta laite, kun olet alueilla, joilla on ohjeistettu sammuttamaan "kaksisuuntaiset radiot" tai "elektroniset laitteet", jotta vältetään 
häiriöt muihin laitteisiin. 
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TEKIJÄNOIKEUSTIEDOT 
 

© 2022 Caterpillar. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Tässä käytetyt CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, niiden vastaavat logot, ”Caterpillar Yellow”, ”Power Edge” ja Cat "Modern Hex" 

-tavaramerkkiasut sekä yritys- ja tuotetunnukset ovat Caterpillar-yhtiön tavaramerkkejä, eikä niitä saa käyttää ilman lupaa. 

Bullitt Mobile Ltd on Caterpillar Inc:n lisenssinhaltija. 

Bullitt Mobile Ltd:n ja kolmannen osapuolen tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. 

 

Mitään tämän asiakirjan osaa ei saa jäljentää tai siirtää missään muodossa tai millään tavalla ilman Caterpillar Inc:ltä etukäteen saatua 

kirjallista suostumusta. 

 

Tässä käyttöoppaassa kuvattu tuote voi sisältää tekijänoikeudella suojattuja ohjelmistoja ja mahdollisia lisenssinhaltijoita. Asiakkaat 

eivät saa millään tavalla jäljentää, jakaa, muuttaa, palauttaa lähdekoodiksi, purkaa osiksi, purkaa salausta, takaisinmallintaa, vuokrata, 

luovuttaa tai alilisensoida edellä mainittua ohjelmistoa tai laitteistoa, elleivät sellaiset rajoitukset ole sovellettavien lakien kieltämiä tai 

sellaiset toimenpiteet ole asianomaisten tekijänoikeuden haltijoiden hyväksymiä lisenssien puitteissa. 

 

Tämän käyttöoppaan sisältö tarjotaan käyttöön sellaisenaan. Sovellettavien lakien vaatimuksia lukuun ottamatta tämän käyttöoppaan 

suhteen ei anneta mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta koskien esimerkiksi sen kaupallista hyödynnettävyyttä ja sopivuutta tiettyyn 

tarkoitukseen tai käyttöoppaan tarkkuutta, luotettavuutta tai sisältöä. 

 

Sovellettavan lain sallimassa enimmäislaajuudessa valmistaja ei ole missään tapauksessa vastuussa mistään erityisistä, satunnaisista, 

epäsuorista tai välillisistä vahingoista tai liikevoiton, liiketoiminnan, tulojen, tietojen, liikearvon tai oletettujen säästöjen menetyksistä. 

 

Wi-Fi® on Wi-Fi Alliancen® rekisteröity tavaramerkki. 

 

Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä ja Bullitt Group Ltd käyttää näitä merkkejä 

lisenssillä. Kaikki muut kolmannen osapuolen tavaramerkit ja tuotenimet ovat omistajiensa omaisuutta. 

 

Google, Android, Google Play ja muut merkit ovat Google LLC:n tavaramerkkejä. 

 

Kaikki muut kolmannen osapuolen tavaramerkit ja kauppanimet, mukaan lukien Bullit-tavatamerkki, ovat omistajiensa omaisuutta. 
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HUOMAUTUS 
Jotkin tässä kuvatut tuotteen ja sen tarvikkeiden toiminnot perustuvat asennettuun ohjelmistoon ja paikallisen verkon kapasiteettiin 
ja asetuksiin, joita paikalliset operaattorit tai verkkopalvelujen tarjoajat eivät ehkä ole aktivoineet tai joita he ovat voineet rajoittaa. 
Näin ollen tässä käyttöoppaassa esitetyt kuvaukset eivät ehkä vastaa ostamaasi tuotetta tai sen tarvikkeita. 

 
Valmistaja pidättää oikeuden muuttaa tai muokata mitä tahansa tietoja tai määrityksiä tässä oppaassa ilman ennakkoilmoitusta 
tai velvoitetta. 

 
Valmistaja ei vastaa niiden tuotteiden laillisuudesta tai laadusta, jotka lataat tai lähetät tämän laitteen kautta, mukaan lukien 
seuraavat mutta ei rajoittuen niihin: tekstit, kuvat, musiikki, elokuvat ja tekijänoikeussuojatut ohjelmistot, jotka eivät sisälly 
matkapuhelimeen. Kaikki seuraukset, jotka aiheutuvat edellä mainittujen tuotteiden asennuksesta tähän matkapuhelimeen tai niiden 
käytöstä tällä matkapuhelimella, ovat omalla vastuullasi. 

 

TUONTI- JA VIENTIMÄÄRÄYKSET 
Asiakkaiden tulee noudattaa kaikkia vienti- ja tuontilakeja ja -määräyksiä. Asiakkaat on hankittava kaikki tarpeelliset viranomaisluvat 
ja -lisenssit voidakseen viedä, viedä edelleen tai tuoda tässä oppaassa mainittuja tuotteita, mukaan lukien niiden ohjelmistot ja 
tekniset tiedot. 
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TERVETULOA KÄYTTÄMÄÄN CAT® S53:ÄÄ 
Cat S53 on kestävä ja luotettava. Se on sekä sitkeä ulkopuolelta että tyylikäs ja hienostunut sisäpuolelta. Tämä viimeisin lisäys Cat-
puhelimien valikoimaan sisältää merkittäviä päivityksiä. Nopeampi 5G-yhteys, parempi kamera ja enemmän muistia. 

Suunnittelimme Cat S53:n luotettavaksi äärimmäisissäkin tilanteissa. Akun käyttöikä on pitkä ja kookkaan, kirkkaan näytön 
ansiosta voit lukea suorassa auringonpaisteessa.  Puhelinta voi käyttää hanskat kädessä ja se tietenkin kestää putoamisia. Lisäksi 
voit puhdistaa sen kuumalla vedellä ja saippualla. Tämä on hyödyllinen ominaisuus aikana, jona hygienian suhteen pitää olla 
valppaana. 

 

KESTÄVÄ MUOTOILU 
LAITTEEN PUDOTTAMINEN: 

• Käytä: laitetta jopa 1,8 metrin korkeudessa – se on putoamissuojattu tältä korkeudelta. 

• Älä käytä: laitetta tai heitä sitä yli 1,8 metrin korkeudesta; se on kestävä mutta ei tuhoutumaton. 

VESITIIVIYS: 

• Voit: Käyttää laitetta kosteissa ja märissä olosuhteissa. Varmista, että kaikki osat ja suojukset ovat kunnolla kiinni ennen 
laitteen käyttämistä vedessä. Laite kestää vettä 1,5 metrin syvyydessä jopa 30 minuutin ajan. 

• Et voi: yritä käyttää laitetta yli 30 minuutin ajan 1,5 metrin syvyydessä tai sitä syvemmällä. 

PÖLYTIIVIS JA NAARMUUNTUMATON: 

• Voit käyttää laitettasi likaisissa, pölyisissä ympäristöissä. Cat® S53 on sertifioitu IP68- ja IP69K-laitteille, joka on alan 
standardi kestävyydelle.  

ÄÄRILÄMPÖTILAT: 

• Voit: käyttää laitetta sen käyttölämpötila-alueella -25–55 °C. Se kestää myös äärimmäiset lämpötilavaihtelut: erittäin nopeat 
muutokset kylmästä kuumaan tai päinvastoin. 

• Et voi: käyttää sitä 0–45 °C:sen lämpötila-alueen ulkopuolella ilman suojakäsineiden käyttöä. 
 

LAATIKON SISÄLTÖ 
• Laite 

• Pika-aloitusopas 

• USB-kaapeli 

• Tehdasasennettu näytön suojus (jo kiinni laitteessa) 

Huom: 

Laitteessa on mukana tehdasasennettu näytön suojus. Varmista, että näytön suojus pysyy paikallaan. Näytön suojuksen poistaminen voi 
johtaa siihen, että korjaustoimenpiteitä vaativien vahinkojen katsotaan olevan ”takuun ulkopuolella”. Käy osoitteessa 
https://www.catphones.com/screen-protectors, jos tarvitset uuden näytön suojuksen. 

Jotkin versiot voivat sisältää myös laturin tai kuulokkeet 

https://www.catphones.com/screen-protectors
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1. Kuuloke       8. Etukamera 
2. Äänenvoimakkuuden nosto/lasku-näppäimet   9. Sormenjälki skanneri 
3. Virta-painike      10. Kaiutin 
4. 3,5 mm:n kuuloke-portti     11. Salama 
5. USB-portti      12. Takakamerat 
6. Ohjelmoitava näppäin  
7. SIM/SD-korttiluukku 

 

PÄÄTOIMINNOT 
ÄÄNENVOIMAKKUUDEN LISÄYS-/VÄHENNYSPAINIKE 

• Äänenvoimakkuus – Paina äänenvoimakkuuden lisäysnäppäintä lisätäksesi puhelun, soittoäänen, median tai hälytysäänen 
äänenvoimakkuutta tai äänenvoimakkuuden vähennysnäppäintä vähentääksesi äänenvoimakkuutta. 

• Kuvankaappaus – Paina virtapainiketta ja äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta samanaikaisesti (kuvakaappaukset 
tallentuvat valokuva-albumiin) 

• Kamerasovellus – Paina äänenvoimakkuuden lisäys- tai vähennyspainiketta ottaaksesi kuvan. 
 

ALOITUS 
SIM-KORTIN JA MUISTIKORTIN ASENNUS 
1. Aseta laite tasaiselle ja puhtaalle pinnalle kasvot ylöspäin. 

2. Käytä sormenkärkeä ka vedä SIM/SD-luukku ja SIM/SD-kortin alusta ulos. 

3. Aseta SIM-kortti alustaan SIM-kortin kultaiset pinnit ylöspäin, kohti puhelimen selkää. 
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4. 5. Jos haluat käyttää microSD-korttia, aseta se microSd-alustaan niin, että muistikortin kultaiset pinnit osoittaa niin 
ikään ylöspäin. 

5. Aseta alusta varoen takaisin SIM-kortin aukkoon ja sulje luukku. 

HUOM. 

Paina SIM/SD-luukku takaisin kunnes se on kunnolla kiinni. 
 
 
 

                     

 

 
 

AKUN LATAAMINEN 
S53:n akkua ei voi irrottaa laitteesta. Akun lataaminen: 
 

                

1. Yhdistä USB-kaapeli laturin virtalähteeseen ja aseta USB-kaapeli USB-porttiin. 
 

 

TÄRKEÄÄ TIETOA AKUN KÄYTÖSTÄ JATKOSSA 
 
Kun akun varaustaso on alhainen, laite näyttää kehotteen. Laite sammuu automaattisesti, kun akun varaus on loppumassa. 
Akun latausaika vaihtelee sen iän ja ympäristön lämpötilan mukaan. 

 
Jos akku on täysin tyhjä, laitteesi ei ehkä käynnisty heti, kun lataus aloitetaan. Anna akun latautua muutaman minuutin ajan, 
ennen kuin yrität käynnistää laitettasi. Näytön latausanimaatio ei välttämättä näy tänä aikana. 
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LAITTEEN KÄYNNISTYS/SAMMUTTAMINEN 
KÄYNNISTYS 

• Pidä virtapainiketta pohjassa käynnistääksesi puhelimen. 

Kun puhelin käynnistetään ensimmäisen kerran, näet Tervetuloa-näytön. Valitse haluamasi kieli ja paina START jatkaaksesi asennusta. 

• Pidä pohjassa avataksesi sammuttamisvalikon (virta pois / uudelleenkäynnistys / kuvakaappaus), kun laite on päällä. 

• Paina näppäintä, kun haluat lukita tai herättää lepotilassa olevan näytön. 
 

HUOM: 

Datan ja palvelujen käyttämiseen tarvitaan Wi-Fi- tai datayhteys. 

Jos henkilökohtaisen tunnusnumeron (PIN) suojaus on käytössä SIM-kortillasi, sinun on annettava PIN-koodisi ennen Tervetuloa-
näyttöä. 

Google-tili vaaditaan joidenkin laitteen Google-palveluiden käyttämiseksi. Sinua kehotetaan kirjautumaan Google-tiliisi tai luomaan 
uusi tili myöhemmin. 

Voit myös tallentaa yhden tai useamman sormenjälkesi käyttämällä sormenjälkilukijaa laitteen takaosassa. Näin voit avata 
laitteen lukituksen turvallisesti. Voit myös määrittää PIN-koodin toissijaiseksi tavaksi avata laitteen lukituksen. 

 

SAMMUTTAMINEN 

1. Avaa puhelimen sammuttamisvalikko pitämällä virtapainiketta painettuna. 

2. Napauta Sammuta virta. 
 

KOSKETUSNÄYTTÖ 
KOSKETUSNÄYTTÖTOIMINNOT 

• Napauta: Valitse kohde, vahvista valinta tai käynnistä sovellus napauttamalla näyttöä sormellasi. 

• Pidä painettuna: Pidä kohdetta painettuna sormenpäälläsi, kunnes näyttö vastaa.  Voit esimerkiksi avata aktiivisen näytön valikon 
pitämällä sormea paikallaan, kunnes valikko tulee esiin. 

• Pyyhkäisy: Liikuta sormeasi näytöllä joko pysty- tai vaakasuoraan.  Voit esimerkiksi siirtyä kuvasta toiseen pyyhkäisemällä 
vasemmalle tai oikealle. 

• Vedä: Jos haluat siirtää kohteen, pidä sitä pohjassa sormellasi.  Vedä kohde sitten mihin tahansa näytön kohtaan. 
 

ALOITUSNÄYTTÖ 
Aloitusnäytön kautta pääset laitteen ominaisuuksiin. Se näyttää sovelluskuvakkeet, pienoissovellukset, pikakuvakkeet ja muut toiminnot. 

Voit mukauttaa aloitusnäytöä eri taustakuvilla ja säätää sitä näyttääksesi haluamasi kohteet. 
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NÄYTÖN/PUHELIMEN LUKITSEMINEN JA LUKITUKSEN AVAAMINEN 
NÄYTÖN LUKITSEMINEN 
1. Jos laite on päällä, lukitse näyttö painamalla virtapainiketta. Voit vastaanottaa viestejä ja puheluja, vaikka näyttö on lukittuna. 

2. Jos laite on käyttämättömänä tietyn ajan, näyttö lukittuu automaattisesti. Voit säätää lukitusta edeltävää aikaa 
asetusvalikosta. 

 

LUKITUKSEN AVAAMINEN 

Avaa lukitus sormenjälkilukijalla. Sinua kehotetaan määrittämään tämä asennusvelhon aikana. Jos haluat lisätä sormenjälkiä mene 
Asetukset > Turvallisuus > Sormenjälki 

HUOM: 

Lukiessasi sormenjälkiä paina sormeasi voimakkaasti lukijaa vasten. Muutoin lukija ei välttämättä pysty tunnistamaan 
sormenjälkeä.  

Herätä näyttö painamalla Virta-painiketta. Pyyhkäise ylös avataksesi näytön lukituksen. Anna kuvio tai PIN-koodi, jos se on 
esiasetettu. 

 

NÄYTTÖ 
NÄYTÖN ASETTELU 
ILMOITUKSET JA TILATIEDOT 
Tilapalkki näkyy jokaisen näytön yläosassa. Tämä näyttää ilmoituskuvakkeet, kuten Vastaamattomat puhelut tai vastaanotetut 
viestit, nykyisen ajan (vasemmalla) ja puhelimen tilakuvakkeet, kuten akun tila (oikealla). 

 

TILAKUVAKKEET 
 

 

 

ILMOITUSKUVAKKEET 
 

5G Liitetty 5G-matkapuhelinverkkoon  Ongelma sisäänkirjautumisessa tai synkronoinnissa 

4G LTE Liitetty 4G LTE-matkapuhelinverkkoon  Puhelinverkon signaali 

LTE Liitetty LTE-matkapuhelinverkkoon  Värinätila 

3G Liitetty 3G-mobiiliverkkoon  Sijaintipalvelu on käytössä 

G Liitetty GPRS-mobiiliverkkoon  Akku on täynnä 

E Liitetty EDGE-matkapuhelinverkkoon  Akku latautuu 

H Liitetty HSDPA-mobiiliverkkoon  Kuvakaappaus otettu 

H+ Liitetty HSPA+-mobiiliverkkoon  Lentotila 

R Verkkovierailu  Liitetty Wi-Fi-verkkoon 

 VoLTE  Tuleva tapahtuma 

 VoWiFi  Liitetty Bluetooth-laitteeseen 
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 Mobiiliverkon signaalin voimakkuus  vastaamaton puhelu 

 NFC otettu käyttöön  Kaiutin on aktivoitu 

 Uusi sähköpostiviesti  Puhelimen mikrofoni on mykistetty 

 Hälytys on asetettu  Tietoja ladataan 

 Tietoja synkronoidaan  Uusi tekstiviesti 

 
NAVIGOINTIPALKKI 

Navigointipalkki on näytön alalaidassa. Kokonäyttötilassa liu'uta sormeasi ylöspäin näytön alalaidasta tuodaksesi navigointipalkin 
näkyviin. 

• Jos haluat käyttää kaikkia sovelluksia, pyyhkäise ylöspäin palkista. 

 

Palkissa on kolme pääpikapainiketta: 
 

Takaisin-painike  Napauta palataksesi edelliseen näkymään. 

Etusivu-painike  
Napauta palataksesi aloitusnäyttöön. 
Napauta ja pidä painettuna, puhuaksesi Googlelle. 

Viimeisin sovellus -painike  Napauta valitaksesi viimeksi avatuista sovelluksista. 

 

ILMOITUSPANEELI 
Saat ilmoituksen, kun vastaanotat uusia viestejä tai sinulla on vastaamaton puhelu tai tuleva tapahtuma. Avaa ilmoituspaneeli, niin voit 
tarkistaa hälytykset tai verkon operaattorin.  Voit myös lukea viestin, muistutuksen tai tapahtumailmoituksen. 

 

ILMOITUSPANEELIN AVAAMINEN 

1. Kun uusi kuvake ilmestyy, pyyhkäise alaspäin ilmoituspaneeli ja vedä sitten alas, avataksesi ilmoituspaneelin. 

2. Napauta ilmoitusta, niin siihen liittyvä sovellus avautuu. 
 

ILMOITUSPANEELIN SULKEMINEN 

1. Sulje ilmoituspaneeli liu'uttamalla paneelin alaosaa ylöspäin. 

2. Jos haluat sulkea ilmoituksen katsomatta sitä, paina ilmoitusta ja vedä se näytöltä vasemmalle tai oikealle. 

HUOM: 

Ilmoitusasetukset voidaan muuttaa ASETUKSET > SOVELLUKSET ja ILMOITUKSET. 
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PIKAKUVAKKEET 
UUDEN ALOITUSNÄYTTÖKOHTEEN LISÄÄMINEN 

1. Pyyhkäise aloitusnäytössä ylöspäin. 

2. Voit lisätä kohteen aloitusnäyttöön vetämällä sen kuvakkeen valitsemaasi paikkaan. 
 

ALOITUSNÄYTTÖKOHTEEN SIIRTÄMINEN 

1. Paina sovelluksen kuvaketta aloitusnäytössä, kunnes kuvake liikkuu. 

2. Vedä kuvake haluttuun paikkaan näytössä nostamatta sormeasi ja nosta sitten sormi näytöltä.  

HUOM: 

Kuvakkeelle on oltava riittävästi tilaa, jotta se mahtuu aloitusnäyttöön. 
 

ALOITUSNÄYTTÖKOHTEEN POISTAMINEN 

1. Paina sovelluksen kuvaketta aloitusnäytössä, kunnes kuvake liikkuu. 

2. Vedä kuvake sormeasi nostamatta Poista-kuvakkeen päälle ja päästä sitten irti. 
 

PIENOISSOVELLUKSET 
Pienoissovellus antaa sinun esikatselulla tai käyttää sovellusta. Voit asettaa pienoissovellukset aloitusnäyttöön kuvakkeina tai 
esikatseluikkunoina. Puhelimeen on esiasennettu useita pienoissovelluksia, ja voit ladata niitä lisää Google Play -kaupasta. 

 

UUDEN PIENOISSOVELLUKSEN LISÄÄMINEN 

1. Napauta aloitusnäyttöä ja pidä valittuna. 

2. Paina pienoissovelluksen asetuksia nähdäksesi, mitä on saatavilla. 

3. Vedä haluamasi pienoissovellus aloitusnäyttöön. 
 

PIENOISSOVELLUKSEN POISTAMINEN 

1. Pidä pienoissovelluksen kuvaketta painettuna aloitusnäytössä, kunnes kuvake liikkuu. 

2. Älä nosta sormeasi, vaan vedä kuvake Poista -kuvakkeen päälle näytön ylälaitaan ja irrota. 
 

KANSIOT 
KANSION LUOMINEN 

Voit ryhmitellä tiettyjä sovelluksia aloitusnäytössä vetämällä kuvakkeen tai pikakuvakkeen toisen päälle. Tämä luo uuden kansion, 
johon voit lisätä haluamiasi kohteita. 
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KANSION NIMEÄMINEN UUDELLEEN 

1. Avaa kansio napauttamalla sitä. 

2. Kirjoita uusi kansion nimi otsikkoriville. 

3. Kosketa sitten näyttöä missä tahansa kansion ulkopuolella. 

 

TAUSTAKUVAT 
TAUSTAKUVAN VAIHTAMINEN 

1. Napauta aloitusnäyttöä ja pidä valittuna. 

2. Napauta Taustakuvat. 

3. Selaa käytettävissä olevia vaihtoehtoja. 

4. Napauta valitsemasi kuvan Aseta taustakuvaksi -valintaa.  Voit nyt valita, asetatko sen lukitusnäytön taustakuvaksi, 
aloitusnäytön taustakuvaksi vai molempiin. 

 

MEDIAN SIIRTÄMINEN LAITTEESEESI JA LAITTEESTASI 
Siirrä lempi musiikkisi ja  valokuvasi laitteesi ja  tietokoneen välillä Media Device MTP-tilassa. 

1. Liitä ensin laite tietokoneeseen USB-kaapelilla. 

2. Avaa ilmoituspaneeli ja USB-yhteysvaihtoehdot. Napauta Laitteen lataaminen USB:llä avataksesi lisää asetuksia. 

3. Napauta Tiedostonsiirto jakaaksesi tiedostoja tietokoneesi kanssa. 

4. Laitteesi tulisi näkyä irrotettavana laitteena, joka käyttää puhelimen sisäisen muistin. Jos laitteessa on muistikortti, 
myös microSD-kortti näytetään. Kopioi valitsemasi tiedostot laitteeseen. 

Laitteesi näkyy irrotettavana laitteena, joka näyttää puhelimen sisäisen muistin. Jos laitteessa on muistikortti, microSD-kortin 
tiedot näkyvät myös. 

HUOM: 

Jos käytät MAC-tietokonetta, ajurit on ladattava osoitteesta: http://www.android.com/filetransfer/ 
 

LENTOTILAN KÄYTTÖ 
Joissakin paikoissa tietoyhteydet on sammutettava. Sen sijaan, että sammuttaisit laitteesi, aseta se lentotilaan. 

1. Liu'uta aloitusnäytöstä alas ilmoituspaneeli ja napauta  käynnistääksesi lentotilan. 

HUOMAA: 

Saat lentotilan käyttöön myös Asetukset -valikosta. 

  

http://www.android.com/filetransfer/
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PUHELUN SOITTAMINEN 
Voit soittaa puhelun monella tavalla. Vaihtoehdot: 

1. Napauta Puhelimen kuvaketta > syötä numero näppäimistöön. 

2. Valitse numero yhteystietoluettelostasi. 

3. Voit valita numeron verkkosivulta tai asiakirjasta. 

 

HUOM: 

Kun puhelu on käynnissä, voit joko vastata uusiin saapuviin puheluihin tai siirtää ne vastaajaan. Voit myös käynnistää 
neuvottelupuhelun usean osallistujan kanssa. 

Napauta puhelun aikana Aloitusnäyttö-painiketta palataksesi aloitusnäyttöön, jossa voit käyttää muita toimintoja. 
Palaa puhelunäyttöön vetämällä ilmoituspalkkia alas ja koskettamalla Nykyinen puhelu. 

 

PUHELUN SOITTAMINEN NÄPPÄIMISTÖLLÄ 
Napauta aloitusnäytössä . Napauta sitten  nähdäksesi näppäimistön. 

Näppäile puhelinnumero numeronäppäimillä. 

Kun olet valinnut numeron tai yhteystiedon, napauta  . 

Vinkki: Laite tukee SmartDial-toimintoa. Kun valitset numeron näppäimistöllä, toiminto tekee automaattisesti haun 

yhteystietoluettelostasi ja listaa numeroa vastaavat vaihtoehdot. Voit sulkea näppäimistön, jos haluat nähdä enemmän mahdollisia 

osumia. 

 

PUHELUN SOITTAMINEN YHTEYSTIEDOISTA 

1. Pyyhkäise aloitusnäytöstä ylöspäin kohtaan Yhteystiedot yhteystietoluettelon tarkastelemiseksi. Napauta näppäimistöstä -

välilehteä nähdäksesi luettelon yhteystiedoistasi. 

2. Valitse yhteystieto. 

3. Napauta puhelinnumeroa, soittaaksesi yhteystiedon numeroon 

 

PUHELUN SOITTAMINEN PUHELULOKISTA 

1. Pyyhkäise aloitusnäytöstä ylöspäin kohtaan > Puhelin viimeisimpien puheluiden luettelon  tarkastelemiseksi. 

Jos et löydä haluttua yhteystietoa, kosketa kohtaa >  Puheluhistoria nähdäksesi puheluhistorian kokonaan. 

2. Valitse yhteystieto luettelosta ja napauta soittaaksesi. 
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PUHELUUN VASTAAMINEN TAI SEN HYLKÄÄMINEN 
 
Kun saat puhelinsoiton, saapuvan puhelun näyttö avautuu ja näyttää soittajan nimen sekä mahdolliset lisätiedot, jotka olet lisännyt 
Yhteystietoihin. 

• Vastataksesi puheluun napauta VASTAA. 

• Hylätäksesi puhelun napauta HYLKÄÄ. 

Jos haluat hylätä puhelun ja lähettää viestin soittajalle, napauta ilmoituspalkkia ja napauta sitten . Valitse yksi käytettävissä 

olevista malliviestivaihtoehdoista tai napauta Kirjota oma viesti, jos haluat kirjoittaa henkilökohtaisen viestin. 

 

PUHELUN PÄÄTTÄMINEN 
 

Paina puhelun aikana Päätä puhelu  päättääksesi puhelun. 
 

YHTEYSTIEDOT 
 
Yhteystiedot-sovelluksen avulla voit tallentaa ja hallita yhteystietojesi tietoja. 

YHTEYSTIEDOT-SOVELLUKSEN AVAAMINEN 

Kun määrität laitetta, Yhteystiedot näyttää viestin, jossa esitetään, miten yhteyshenkilöiden lisääminen aloitetaan. Avaa sovellus 
tekemällä jokin seuraavista: 

• Pyyhkäise aloitusnäytöstä ylöspäin ja napauta kohtaa Yhteystiedot  . 

• Kaikki yhteystietosi näkyvät aakkosjärjestyksessä vieritysluettelossa. Napauta merkintää nähdäksesi lisätietoja. 

 
YHTEYSTIETOJEN KOPIOIMINEN 

Voit kopioida SIM-kortille, sisäiseen muistiin tai muistikortille tallennetut yhteystiedot. 

Napauta yhteystietoluettelossa > Asetukset > Tuo. 

Tee jokin seuraavista: 

Tuo yhteystietoja SIM-kortilta seuraavasti: 

• Napauta SIM-kortti. Valitse yhteystiedot ja napauta TUO tuodaksesi valitut yhteystiedot. 

Tuo yhteystiedot sisäisestä muistista tai muistikortilta seuraavasti: 

• Napauta .vcf-tiedostoa. Valitse sijainti, josta yhteystiedot tuodaan, ja tuo yhteystiedot napauttamalla *.vcf-tiedostoa. 
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YHTEYSTIETOJEN VARMUUSKOPIOINTI 

Voit kopioida yhteystiedot sisäiseen muistiin. 
 

1. Napauta yhteystietoluettelossa   > Asetukset > Vie. 

2. Valitse sijainti, johon haluat tallentaa yhteystiedot ja napauta TALLENNA. 
 
UUDEN YHTEYSTIEDON LISÄÄMINEN 

1. Napauta yhteystietoluettelossa kohtaa  lisätäksesi uuden yhteystiedon. 

2. Anna yhteyden nimi ja lisää sitten tiedot, kuten puhelinnumero ja osoite. 

3. Napauta Tallenna tallentaaksesi yhteystiedot. 
 
UUDEN YHTEYSTIEDON LISÄÄMINEN SUOSIKKEIHIN 

1. Valitse yhteyshenkilö, jonka haluat lisätä suosikkeihin. 
 

2. Napa uta oikeassa yläkulmassa. 
 
YHTEYSTIEDON ETSIMINEN 

1. Napauta yhteystietoluettelossa  etsi yhteystieto. 

2. Anna etsittävän yhteystiedon nimi. Nimeä kirjoittaessasi yhteystiedoista löytyvät vastaavat nimet tulevat näkyviin 
hakukentän alapuolelle. 

 

YHTEYSTIEDON MUOKKAAMINEN 

Voit muokata yhteystietoihin tallentamiasi tietoja milloin tahansa. 

1. Napauta yhteystietoluettelossa yhteystietoa, jota haluat muuttaa. 
 

2. Napauta muokkaa-kivaketta  

3. Tee haluamasi muutokset yhteystietoon ja napauta Tallenna. Peruuta muutokset painamalla X. 
 

YHTEYSTIEDON POISTAMINEN 

1. Napauta yhteystietoluettelossa yhteystietoa, jonka haluat poistaa. 
 

2. Napauta  > Poista. 

3. Vahvista valitsemalla uudelleen Poista. 
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NÄYTTÖNÄPPÄIMISTÖN KÄYTTÄMINEN 
NÄYTTÖNÄPPÄIMISTÖN NÄYTTÄMINEN 
Joissakin sovelluksissa näppäimistö avautuu automaattisesti. Toisissa sovelluksissa näppäimistö avataan napauttamalla 
tekstikenttää. Paina Takaisin-painiketta piilottaaksesi näppäimistön. 

 
VAAKASUUNTAISEN NÄPPÄIMISTÖN KÄYTTÖ 
Jos sinulla on vaikeuksia käyttää näppäimistöä pystysuunnassa, käännä laite sivusuuntaiseksi. Näyttö näyttää näppäimistön 
vaakasuunnassa, jolloin näppäimistön asettelu on leveämpi. 

 

NÄPPÄIMISTÖASETUSTEN  MUKAUTTAMINEN 

1. Pyyhkäise aloitusnäytössä ylöspäin kohtaan Asetukset  > Järjestelmä > Kieli ja syöttö. 

2. Tee jokin seuraavista: 

• Napauta näytön näppäimistössä määrittääksesi Google-näppäimistön ja Google puhekirjoitusasetukset. 

• Napauta fyysistä näppäimistöä määrittääksesi ulkoisen näppäimistön asetukset. 

• Napauta lisäasetuksia määrittääksesi syöttöavusteisiin liittyviä asetuksia. 
 

WI-FI® 
Langattoman internetin käyttö laitteellasi edellyttää pääsyä langattomiin tukiasemiin (hotspot). 

WI-FI-YHTEYDEN OTTAMINEN KÄYTTÖÖN JA YHTEYDEN MUODOSTAMINEN LANGATTOMAAN 
VERKKOON 

1. Pyyhkäise aloitusnäytössä ylöspäin kohtaan Asetukset  > Verkko ja Internet. 
 

2. Napauta Wi-Fi ja pyyhkäise Wi-Fi-kytkin oikealle 

3. Valitse luettelosta Wi-Fi-verkko, johon haluat muodostaa yhteyden. 

4. Jos valitset avoimen verkon, laite muodostaa yhteyden automaattisesti. Jos valitset suojatun verkon, kirjoita salasana ja 
napauta Yhdistä. 

HUOM: 

• Sinun ei tarvitse syöttää suojatun verkon salasanaa uudelleen, jos olet muodostanut siihen yhteyden aikaisemmin, ellei laitetta ole 
palautettu oletusasetuksiin tai jos Wi-Fi-salasanaa ei ole muutettu. 

• Wi-Fi-signaalin peittävät esteet heikentävät signaalin voimakkuutta. 

Vinkki: Voit lisätä näkymättömän Wi-Fi-verkon valitsemalla Wi-Fi-asetusten näytössä + Lisää verkko. 
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TEKSTI- JA MULTIMEDIAVIESTIT 
VIESTIEN AVAAMINEN 

Avaa sovellus tekemällä jokin seuraavista: 

• Napauta  aloitusnäytössä. 

• Pyyhkäise aloitusnäytössä ylöspäin kohtaan Viestit.  
 

TEKSTIVIESTIN LUOMINEN JA LÄHETTÄMINEN 

Voit luoda uuden tekstiviestin tai avata käynnissä olevan viestiketjun. 
 

1. Aloita uusi tekstiviesti napauttamalla Aloita keskustelu tai avaa olemassa oleva viestiketju napauttamalla sitä. 

2. Syötä puhelinnumero tai yhteystieto Vastaanottaja-kenttään. Kun kirjoitat, SmartDial yrittää löytää vastaavuuksia laitteen 
yhteystiedoista. Napauta ehdotettua vastaanottajaa tai jatka kirjoittamista. Avaa käynnissä oleva viestiketju napauttamalla sitä. 

3. Aloita viestin kirjoittaminen napauttamalla tekstiruutua. Jos painat  Takaisin-painiketta viestiä kirjoittaessasi, viesti 
tallentuu luonnoksena viestiluetteloon. Jatka kirjoittamista napauttamalla viestiä. 

 

4. Kun viesti on valmis, napauta  . 

HUOM: 

• Kun katsot ja lähetät lisäviestejä, syntyy viestikeskustelu. 
 
MULTIMEDIAVIESTIN LUOMINEN JA LÄHETTÄMINEN 

 

1. Napauta Aloita keskustelu viestinäytössä. 

2. Syötä puhelinnumero tai yhteystieto Vastaanottaja-kenttään tai vieritä yhteystietoluetteloa löytääksesi viestin yhteystiedon. 
Napauta aloittaaksesi ryhmäkeskustelun. 

3. Aloita viestin kirjoittaminen napauttamalla tekstiruutua. 

4. Napauta  uudestaan   ja valitse mediatiedoston tyyppi. Valitse liitettävä tiedosto. 

5. Laite on nyt multimediatilassa. Kun olet valmis, napauta . 
 
VIESTIN AVAAMINEN JA SIIHEN VASTAAMINEN 

1. Avaa teksti- tai multimediaviestiketju viestiluettelossa napauttamalla sitä. 

2. Aloita viestin kirjoittaminen napauttamalla tekstiruutua. 

3. Kun olet valmis, napauta . 
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BLUETOOTH® 
Cat® S53 -laitteessasi on Bluetooth. Se voi muodostaa langattoman yhteyden muiden Bluetooth-laitteiden kanssa, joten voit jakaa 
tiedostoja ystävien kanssa, käyttää laitetta handsfree-tilassa Bluetooth-kuulokkeilla tai jopa siirtää kuvia laitteestasi 
tietokoneeseen. 

Jos käytössäsi on Bluetooth, muista pysyä 10 metrin säteellä Bluetooth-laitteesta, johon haluat luoda yhteyden. Muista, että esteet, 
kuten seinät tai muut sähkölaitteet, voivat häiritä Bluetooth-yhteyttä. 

 

BLUETOOTHIN KYTKEMINEN PÄÄLLE 

1. Pyyhkäise aloitusnäytössä ylöspäin kohtaan Asetukset > Liitetyt laitteet. 
 

2. Napauta Yhteysasetus > Bluetooth ja pyyhkäise kytkin   oikealle ottaaksesi toiminnon käyttöön. 
 

Kun Bluetooth-toiminto on käytössä, Bluetooth-kuvake  tulee näkyviin ilmoituspalkkiin. 
 

BLUETOOTH-LAITEPARIN MUODOSTAMINEN 

Bluetooth-toiminnon avulla voit tehdä seuraavia: 

• Käytä Bluetooth-laitetta handsfree-tilassa. 

• Käytä Bluetooth-mono- tai -stereokuulokkeita. 

• Hallita, mitä Bluetooth-kuulokkeista tulee etänä. 
 

Ennen kuin voit käyttää Bluetooth-toimintoa, sinun on muodostettava laitepari toisen Bluetooth-laitteen kanssa seuraavasti: 

1. Varmista, että Bluetooth-toiminto on otettu käyttöön laitteessasi. 

2. Napauta + Pariliitä uusi laite. Laite etsii kantaman sisällä olevat Bluetooth-laitteet. 

3. Napauta laitetta, johon haluat luoda yhteyden. 

4. Seuraa näyttöön tulevia ohjeita yhteyden muodostamiseen. 

HUOM: 

Kun laitepari on luotu, uusi yhteys tähän Bluetooth-laitteeseen ei enää edellytä salasanan antamista. 

 
TIEDOSTOJEN LÄHETTÄMINEN BLUETOOTHILLA 

Bluetoothin kautta voit jakaa kuvia, videoita tai musiikkitiedostoja perheesi ja ystäviesi kanssa. Tiedostojen lähettäminen Bluetoothilla: 

1. Napauta tiedostoa, jonka haluat lähettää. 
 

2. Napauta  > Bluetooth, ja valitse sitten liitettävä laite. 
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BLUETOOTH-YHTEYDEN TAI PARILIITOKSEN KATKAISEMINEN 

Pyyhkäise aloitusnäytössä ylöspäin kohtaan Asetukset > Liitetyt laitteet. 

Napauta Aiemmin liitetyt laitteet 

Napauta   ja napauta sitten UNOHDA vahvistaaksesi yhteyden katkaisu 
 

VALOKUVAAMINEN JA VIDEOIDEN TALLENTAMINEN 
Voit käyttää Cat® S53:a kuvataksesi ja jakaaksesi kuvia ja videoita. 

KAMERAN KÄYNNISTÄMINEN JA KUVAN OTTAMINEN 

Avaa Kamera-sovellus seuraavasti: 
 

• Napauta  aloitusnäytössä. 

• Sovellus aukeaa oletuksena kamera-tilassa. Jos näin ei tapahdu, napauta Valokuva näytön alalaidassa. 
 

• Vaihda etu- ja takakameran välillä napauttamalla . 

• Sommittele valokuva kuvausnäytössä. 

• Kohdista tiettyyn alueeseen napauttamalla näyttöä. 

• Lähennä tai loitonna kuvauskohdetta nipistämällä tai levittämällä sormilla. 

• Vieritys vasemmalle ja oikealle muuttaa kameran tilaa 
 

• Napauta  muuttaaksesi kamera ja videoasetuksia. 
 

• Napauta   ottaaksesi valokuvan. 

• Voit myös ottaa kuvia painamalla Äänenvoimakkuus ylös/alas -painikkeita. 
 

KUVIEN KATSELU 

Kun haluat katsella valokuviasi, tee jokin seuraavista: 

• Kamera-sovelluksessa voit napauttaa viimeisimmän kuvan pikakuvaketta oikeassa alakulmassa päästäksesi kuvagalleriaan. 

• Pyyhkäise ylös kahdesti aloitusnäytössä > Kuvat  nähdäksesi kaikki kuvat ja videot. 
 

HUOM: 

Siirry takaisin kameraan, paina kameran kuvaketta vasemmassa yläkulmassa tai pyyhkäise oikealle kunnes kuvake näyttää uudelleen. 
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VALOKUVIEN MUOKKAAMINEN JA JAKAMINEN 

Kun selaat valokuvia, voit käyttää seuraavia toimintoja: 
 

• Jaa: Napauta   jakaaksesi kuviasi eri sovelluksilla. 
 

• Muokkaa: Napauta   muokataksesi kuviasi eri vaihtoehtojen mukaan. 

• Haku: Napauta  nähdäksesi kuvaa vastaavan haun. 
 

• Poista: Napauta   poistaaksesi kuvat, joita et halua säilyttää. 
 

• Lisätiedot: Pyyhkäise ylös, nähdäksesi valokuvien tiedot. 
 

VIDEON KUVAAMINEN 

• Napauta  aloitusnäytössä. 

1. Sovellus aukeaa oletuksena kamera-tilassa. 

2. Pyyhkäise sormea vasemmalle vaihtaaksesi video-tilaan. 

• Vaihda etu- ja takakameran välillä napauttamalla  . 

• Napauta aloittaaksesi nauhoituksen. 

• Nauhoittamisen aikana tee jokin seuraavista: 

• Lähennä tai loitonna kuvauskohdetta nipistämällä tai laajentamalla näyttöä sormilla. 

• Napauta  keskeyttääksesi tallennuksen. Napauta uudestaan jatkaaksesi kuvaamista. 

• Napauta  ottaaksesi valokuvan. 

• Napauta  lopettaaksesi kuvauksen. 
 

VIDEOIDEN KATSELU 

Voit katsella videoita galleriassa kuvaamisen jälkeen napauttamalla viimeisimmän videon pikakuvaketta oikeassa alakulmassa.  

Voit katsoa niitä myös Kuvissa . 
 

KUVIEN KÄYTTÖ 

Kuvat-sovellus etsii automaattisesti laitteellesi tai muistikortille tallennetut kuvat ja videot. Valitse albumi tai kansio ja toista se 
diaesityksenä tai valitse kohteet, jotka haluat jakaa muihin sovelluksiin. 

 

VALOKUVIEN AVAAMINEN 

Pyyhkäise aloitusnäytössä ylöspäin kohtaan Valokuvat  avataksesi sovelluksen. Kuvat-sovellus luokittelee valokuvasi 
ja videosi tallennuspaikan mukaan ja tallentaa tiedostot kansioihin. Voit katsella kansiossa olevia kuvia tai videoita napauttamalla 
kansiota. 
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KUVAN KATSELU 

1. Napauta kansiota Kuvat-sovelluksessa, jos haluat tarkastella siinä olevia kuvia. 

2. Napauta kuvaa, niin näet sen koko näytön tilassa.  Voit siirtyä seuraavaan tai edelliseen kuvaan sipaisemalla näyttöä vasemmalle 
tai oikealle. 

3. Lähennä kuvaa liikuttamalla kahta sormea kauemmas toisistaan siinä kuvan kohdassa, jota haluat lähentää. Zoomaustilassa 
voit liikkua kuvassa pyyhkäisemällä sormea näytöllä ylös, alas, vasemmalle tai oikealle. 

 

MUSIIKIN KUUNTELEMINEN 
Voit siirtää musiikkitiedostoja tietokoneelta Cat® S53 -laitteellesi, joten voit kuunnella musiikkia missä tahansa. 

MUSIIKIN KOPIOIMINEN LAITTEESEEN 

1. Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla  ja pyyhkäise alas näytön yläosasta ja valitse Tiedostonsiirto laitteeseen. 

2. Siirry tietokoneessa USB-asemaan (nimellä Cat® S53) ja avaa se. 

3. Luo kansio laitteen root-hakemistoon tai SD-kortille (esim. Musiikki). 

4. Kopioi musiikki tietokoneesta uuteen kansioon. 

5. Odota, kunnes musiikin kopiointi on päättynyt, ja irrota sitten matkapuhelin turvallisesti tietokoneesta tietokoneen 
käyttöjärjestelmän edellyttämällä tavalla. Irrota USB-kaapeli. 

 

YOUTUBE MUSICIN AVAAMINEN JA MUSIIKIN TOISTAMINEN 

• Pyyhkäise aloitusnäytössä ylöspäin ja napauta kohtaan YT Music.  

• Napauta Kirjasto, ja napauta Lataukset lisätäksesi kappaleita soittolistaan tai napauta Haku-painiketta oikeassa yläkulmassa 
nähdäksesi kappaleesi verkossa. 

 

GOOGLE-PALVELUIDEN KÄYTTÄMINEN 
Sinun on kirjauduttava Google-tiliin käyttääksesi Gmail-, Google Kalenteri-, ja ladataksesi ja käyttääksesi muita Google-sovelluksia. 

GOOGLE-TILIN LUOMINEN 

Jos et halunnut luoda Google-tiliä puhelimen asentamisen aikana, se on helppo luoda: 

1. Pyyhkäise aloitusnäytössä ylöspäin kohtaan Asetukset . 

2. Napauta Tilit > Lisää tili. 

3. Napauta Google  ja seuraa näytön ohjeita. 
 

GMAILIN KÄYTTÄMINEN 

Asennuksen  aikana olet saattanut määrittää laitteen olemassa olevaan Google-tiliin. Kun avaat ensimmäisen kerran 
Gmail-sovelluksen puhelimellasi, Saapuneet-kansio sisältää tämän tilin viestit. 
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GMAILIN AVAAMINEN 

Pyyhkäise aloitusnäytössä ylöspäin > Gmail  
 

TILIEN VÄLILLÄ VAIHTAMINEN 

Napauta tilin kuvan yläosassa näytön yläreunassa, ja tilin valintalaatikko ilmestyy esiin, jotta voit vaihtaa tiliin jota haluat katsoa. 
 

SÄHKÖPOSTIVIESTIN LUOMINEN JA LÄHETTÄMINEN 

1. Napauta Saapuneet-näytössä Kirjoita. 

2. Anna vastaanottajan sähköpostiosoite Vastaanottaja-kenttään. 

• Jos lähetät sähköpostin useille vastaanottajille, erota sähköpostiosoitteet välilyönneillä. 
 

• Jos haluat lähettää kopion tai piilokopion muille vastaanottajille, napauta  näyttääksesi Kopio/Piilokopio-kentät. 

3. Lisää sähköpostin aihe ja kirjoita viesti. 
 

• Jos haluat liittää kuvan, napauta   > Liitä tiedosto valitaksesi tiedoston. 
 

4. Napauta lähettääksesi 
 

SÄHKÖPOSTIVIESTIIN VASTAAMINEN JA VIESTIN LÄHETTÄMINEN EDELLEEN 

1. Valitse sähköposti Saapuvat-näytössä. 

2. Napauta  vastataksesi tai napauta   valitaksesi Vastaa kaikille tai Lähetä edelleen. 
 

GMAIL-ASETUSTEN MUKAUTUS 
 

3. Napauta > Asetukset  Gmailin aloitusnäkymässä. 

4. Valitse Yleiset asetukset tai sähköpostitili. 

5. Napauta asetusta ja muuta sitä tarpeen mukaan. 
 

GOOGLE PLAY -SOVELLUKSEN KÄYTTÄMINEN 

Lataa ja asenna sovelluksia ja pelejä Google Play -kaupasta. 
 

GOOGLE PLAY -SOVELLUKSEN AVAAMINEN 

Pyyhkäise aloitusnäytössä ylöspäin > Google Play. 
 

SOVELLUSTEN HAKEMINEN 

Voit hakea sovelluksia Google Playn aloitusnäytössä seuraavasti: 

• Luetteloi sovellukset kategorian mukaan: Napauta kategoriaa ja selaa. 

• Käytä hakua: Syötä hakusanat kenttään. 
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SOVELLUKSEN ASENTAMINEN 

1. Pyyhkäise aloitusnäytössä ylöspäin > Google Play. 

2. Napauta luokkaa ja haluamaasi kohdetta, niin näet siitä lisätietoja. 

3. Asenna kohde napauttamalla Asenna. 

HUOMAA: 

Joitakin Google Playn sisältöjä voi koskea maksuja. Voit tarkistaa latauksen edistymisen avaamalla ilmoituspaneelin. 
 

SOVELLUKSEN ASENNUKSEN POISTAMINEN 
 

1. Pyyhkäise aloitusnäytössä ylöspäin käyttääksesi sovelluslaatikkoa. 
 

2. Pidä sormeasi sovelluksessa, jonka haluat poistaa ja vetää ylöspäin Poista asennusta näytön yläreunassa. 

HUOM: 

Voit hallita sovelluksia myös valitsemalla puhelimessa Asetukset > Sovellukset ja ilmoitukset. 

 

TIETOJEN SYNKRONOIMINEN 
Jotkin sovellukset (esim. Gmail ja Kalenteri) Cat® S53 -puhelimessa antavat pääsyn tietoihin, joita voit lisätä, katsella tai muokata 
muilla laitteilla. Jos lisäät, muutat tai poistat tietoja jossakin näistä sovelluksista muilla laitteilla, päivitetyt tiedot näkyvät myös 
matkapuhelimessasi. 

Tämä on mahdollista radioteitse tapahtuvalla tietojen synkronoinnilla. Synkronointi tapahtuu taustalla, eikä se häiritse laitteen 
käyttöä. Kun puhelimesi synkronoi, tietojen synkronointikuvake näkyy ilmoituspalkissa. 

 

TILIEN HALLINTA 

Voit synkronoida yhteystietoja, sähköposteja ja muita tietoja laitteessasi useiden Google-tilien tai muiden tilien kanssa, 
riippuen asennetuista sovelluksista. 

Lisäämällä esimerkiksi henkilökohtaisen Google-tilisi varmistat, että henkilökohtainen sähköpostisi, yhteystietosi ja 
kalenterimerkintäsi ovat aina saatavilla. Voit myös lisätä työtilisi, jolloin työhön liittyvät sähköpostiviestit, yhteystiedot ja 
kalenterimerkinnät pidetään erillään. 

 
TILIN LISÄÄMINEN 

1. Pyyhkäise aloitusnäytössä ylöspäin kohtaan Asetukset. 

2. Napauta Tilit. Näet näytöllä voimassa olevat synkronointiasetuksesi ja luettelon tileistä, joita käytetään vastaavissa sovelluksissa. 

HUOM: 

• Joissakin tapauksissa tarvittavat tilitiedot on pyydettävä verkko-operaattorin tukipalvelusta. Saatat esimerkiksi tarvita tilisi 
verkkotunnuksen tai palvelimen osoitteen. 
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3. Napauta + Lisää tili. 

4. Napauta lisättävän tilin tyyppiä. 

5. Anna tilisi vaaditut ja valinnaiset tiedot noudattamalla näyttöön tulevia vaiheita. Useimmat tilit vaativat käyttäjänimen ja 
salasanan.  Tarvittavat tiedot vaihtelevat tilin tyypin ja yhdistettävän palvelun määritysten mukaan. 

6. Kun olet valmis, tili lisätään Tilit-asetusnäytön luetteloon. 
 

TILIN POISTAMINEN 

Voit poistaa tilin ja kaikki siihen liittyvät tiedot, kuten sähköpostit, yhteystiedot, asetuksia jne. Joitakin tilejä ei kuitenkaan voi 
poistaa, kuten ensimmäistä tiliä, johon olet kirjautunut laitteessasi. Jos yrität poistaa tiettyjä tilejä, ota huomioon, että kaikki tiliin 
liittyvät henkilökohtaiset tiedot poistetaan. 

1. Napauta Tilit -asetusnäytössä poistettavaa tiliä. 

2. Napauta Poista tili, sitten uudelleen, kun sinua pyydettiin vahvistamaan. 
 

Tilin synkronoinnin mukauttaminen 

Taustatietojen käyttö- ja synkronointiasetukset voidaan määrittää kaikille laitteeseen asennetuille sovelluksille. Voit myös 
määrittää, minkä tyyppisiä tietoja kustakin tilistä synkronoidaan. Jotkin sovellukset, kuten Yhteystiedot ja Gmail, voivat 
synkronoida tietoja useista sovelluksista. 

Synkronointi on kaksisuuntainen joillekin tileille ja laitteessasi oleviin tietoihin tehdyt muutokset tehdään verkossa olevaan kopioon. 
Jotkin tilit tukevat vain yksisuuntaista synkronointia, jolloin matkapuhelimessa olevat tiedot ovat vain luku -tietoja. 

 

Tilin synkronointiasetusten muuttaminen 

1. Napauta tiliä Tilit-asetusnäytössä. 

2. Napauta Tilin synkronointi. Tiedot ja synkronointinäyttö avautuvat ja näkyviin tulee luettelo tietotyypeistä, joita tili voi 
synkronoida. 

3. Ota käyttöön haluamiesi kohteiden synkronointi: 

 

• Pyyhkäise niitä vastaava datakytkin oikealle 
 

• Voit poistaa automaattisen synkronoinnin käytöstä pyyhkäisemällä vastaavan datakytkimen vasemmalle 
 

MUIDEN SOVELLUSTEN KÄYTTÄMINEN 
KALENTERIN KÄYTTÄMINEN 

Käytä Kalenteri-sovellusta tapahtumien, kokousten ja tapaamisten luomiseen ja hallintaan. Synkronointiasetuksista riippuen 
laitteen kalenteri on edelleen synkronoitu muilla laitteillasi olevaan kalenteriin. 
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KALENTERIN AVAAMINEN 

Pyyhkäise aloitusnäytössä ylöspäin kohtaan Kalenteri avataksesi. Napauta   näyttääksesi eri näkyvyys- ja asetus vaihtoehtoja. 

 
TAPAHTUMAN LUOMINEN 

 

1. Napauta missä tahansa kalenterinäkymässä kohtaa  > Tapahtuma aloittaaksesi tapahtuman luomisen. 

2. Anna tapahtumalle nimi, sijainti tai yhteyshenkilöt. 

• Jos tapahtumalla on alkamis- ja päättymisaika, valitse asianmukaiset päivämäärät ja ajat. 
 

• Jos kyseessä on erikoistapahtuma, kuten syntymäpäivä tai koko päivän kestävä tapahtuma, pyyhkäise Koko päivä -kytkin oikealle. 

3. Aseta tapahtuman muistutusaika, kutsu ihmisiä, valitse väri ja lisää muistiinpanoja tai liitteitä. 

4. Kun kaikki tiedot on syötetty ja asetukset ovat valmis, napauta Tallenna. 
 

TAPAHTUMAMUISTUTUKSEN ASETTAMINEN 

1. Napauta tapahtumaa missä tahansa kalenterinäkymässä nähdäksesi sen tiedot. 

2. Napauta     niin voit muokata tapahtumaa. 

3. Napauta Lisää ilmoitus, jotta voit asettaa tapahtuman muistutuksen. 

4. Napauta Tallenna tallentaaksesi sen. 
 

KELLON JA SIIHEN LIITTYVIEN TOIMINTOJEN KÄYTTÄMINEN 

Kello-sovelluksen sisällä on useita muita toimintoja, kuten Hälytys, Ajastus, sekuntikello ja nukkumisaika. 
 

KELLON AVAAMINEN 

Pyyhkäise aloitusnäytössä ylöspäin kohtaan Kello . 

 
HÄLYTYKSEN LISÄÄMINEN 

 
1. Napauta hälytysluettelonäytöllä kohtaa   lisätäksesi hälytyksen. 

2. Aseta hälytys seuraavasti: 

• Aseta tunnit ja minuutit valitsimesta ja napauta sitten OK. 

• Aseta toistettavuus napauttamalla Toista -valintaruutua. Voit valita useita vaihtoehtoja. 

• Aseta soittoääni  napauttamalla  ja valitsemalla sitten sopivan vaihtoehdon. 

• Napauta Värinä-valintaruutua, jos haluat, että laite värisee hälytysäänen soidessa. 

• Lisää hälytysotsikko valitsemalla Otsikko. Anna otsikko ja valitse sitten OK. 
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HUOMAA: 

• Oletusarvoisesti hälytys aktivoidaan automaattisesti. 
 

AJASTIMEN ASETTAMINEN 

1. Valitse Ajastus, aseta ajastuksen kesto ja paina . 

2. Kun ajastin vanhenee, hälytys soi. 
 

SEKUNTIKELLON KÄYTTÄMINEN 

1. Napauta näyttöä aloittaaksesi ja pysäyttääksesi sekuntikellon. 
 

NUKKUMISAIKA 
Nukkumisajan avulla voit määrittää, miten puhelimesi toimii öisin. Tämä sisältää hälytysaikoja ja Älä häiritse -asetuksen. 
 

LASKIN 

Cat® S53 on varustettu laskimella, jossa on tavallinen ja edistynyt tila. 

 
LASKIMEN AVAAMINEN 
 

1. Pyyhkäise aloitusnäytössä ylöspäin kohtaan Kalenteri   avataksesi sovelluksen. 

2. Siirry edistyneeseen laskintilaan pyyhkäisemällä vasemmalle tai kääntämällä laite vaaka-asentoon. 
 

LAITTEEN HALLINTA 
Määritä laite pyyhkäisemällä aloitusnäytöstä ylöspäin kohtaan Asetukset. 

 

PÄIVÄMÄÄRÄN JA KELLONAJAN ASETTAMINEN 
Kun käynnistät laitteen ensimmäistä kertaa, voit valita päivämäärän ja kellonajan automaattisen päivityksen käyttäen verkkosi 
antamaa aikaa. 

 
HUOM: 

Et voi asettaa päivämäärää, aikaa ja aikavyöhykettä manuaalisesti, jos käytössä on automaattinen 

vaihtoehto. Jos haluat muuttaa päivämäärää ja aikaa manuaalisesti, toimi seuraavasti: 

1. Napauta Asetukset-näkymässä Järjestelmä > Päivämäärä ja aika. 

2. Pyyhkäise Automaattinen aikavyöhyke -kytkimet vasemmalle  poistaaksesi toiminnot käytöstä. 

3. Napauta Päivämäärä, valitse haluamasi päivämäärä ja napauta OK. 

4. Napauta Aika. Napauta kellonajan asetusnäytössä tunti- tai minuuttikenttää ja aseta aika liikuttamalla osoitinta ylös tai alas. 
Kun olet määrittänyt asetukset, valitse OK. 

5. Napauta Aikavyöhyke ja valitse haluamasi aikavyöhyke luettelosta. 

6. Ota käyttöön tai poista käytöstä Käytä 24-tuntista kelloa -toiminto vaihtaaksesi 24 tunnin ja 12 tunnin kellon välillä. 
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NÄYTÖN MUKAISTAMINEN 
NÄYTÖN KIRKKAUDEN SÄÄTÄMINEN 

1. Valitse asetusnäytössä Näyttö > Kirkkaustaso. 

2. Voit tummentaa näyttöä vetämällä liukusäädintä vasemmalle tai lisätä kirkkautta vetämällä liukusäädintä oikealle. 

3. Kun nostat sormen pois liukusäätimeltä, asetus tallennetaan automaattisesti. 

Vinkki: Pyyhkäise Sopeutuva kirkkaus -kytkin oikealle ottaaksesi käyttöön laitteen näytön automaattisen kirkkauden säädön 
ympäristön valoisuuden mukaan. 

 
NÄYTÖN AUTOMAATTINEN KIERTO 

Jos haluat mahdollistaa näytön kierron, kun käännät laitetta vaakasuorasta pystysuoraan ja toisinpäin, napauta Lisäasetukset 
ja vedä Automaattinen kierto -kytkin oikealle  . 

 

NÄYTÖN SAMMUTTAMISAJAN SÄÄTÄMINEN 

Jos laite on käyttämättömänä tietyn ajan, näyttö sammuu virran säästämiseksi. Aseta lyhyempi tai pidempi käyttämättömyysaika: 

1. Napauta asetusnäytössä Näyttö > Lisäasetukset > Näytön aikakatkaisu. 

2. Valitse haluamasi näytön valaisun kesto ennen sammumista. 

HUOM: 

Kun laitteesi on lepotilassa, käytä sormenjälkilukijaa tai paina Virta-painiketta herättääksesi näytön. 
 

SOITTOÄÄNEN ASETTAMINEN 
ÄÄNETTÖMÄN TILAN OTTAMINEN KÄYTTÖÖN 
• Paina Äänenvoimakkuus-painiketta, kunnes äänenvoimakkuuden säätöpaneeli tulee näytölle. Napauta ensimmäistä 

kuvaketta, kunnes se  on näkyvissä. 

• Tällöin kaikki äänet vaimennetaan mediaa ja hälytyksiä lukuun ottamatta. 
 

SOITTOÄÄNEN VOIMAKKUUDEN SÄÄTÄMINEN 

Voit säätää soittoäänen voimakkuutta Aloitusnäytössä tai missä tahansa sovelluksessa (paitsi puhelun aikana tai musiikkia tai 
videota toistettaessa). Säädä soittoäänen voimakkuus valitsemallesi tasolle painamalla Äänenvoimakkuuden lisäys/vähennys 

-näppäimiä. Voit säätää soittoäänen voimakkuutta myös Asetukset-näytössä. 

1. Napauta asetusnäytössä kohtaa Äänet. 

2. Vedä kohdassa Soiton äänenvoimakkuus liukukytkintä säätääksesi äänentasoa.  
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SOITTOÄÄNEN MUUTTAMINEN 

1. Napauta asetusnäytössä kohtaa Äänet. 

2. Napauta kohtaa Puhelimen soittoääni. 

3. Valitse haluamasi soittoääni. Esikatselu alkaa, kun se on valittu. 

4. Paina OK. 
 

VÄRINÄN KÄYTTÖ SAAPUVISSA PUHELUISSA 
Napauta asetusnäytössä kohtaa Äänet. Pyyhkäise sitten Värinä puheluihin -kytkin oikealle  . 

 

PUHELINPALVELUJEN ASETTAMINEN 
DATAVERKKOVIERAILUN OTTAMINEN KÄYTTÖÖN 

1. Napauta Asetukset-näytössä Verkko ja Internet  > Mobiiliverkko. 

2. Vedä Dataverkkovierailukytkin oikealle  . 

HUOM: 

• Muista, että datapalvelujen käyttö verkkovierailun aikana voi aiheuttaa huomattavia lisämaksuja. Tarkista verkko-operaattoriltasi 
tiedot dataverkkovierailumaksuista. 

 

DATAPALVELUN POISTAMINEN KÄYTÖSTÄ 
Napauta Asetukset-näytössä Verkko ja Internet  > Mobiiliverkko. 
Pyyhkäise Mobiilidatakytkin vasemmalle . 

 

NFC-TOIMINNON KÄYTTÄMINEN 
NFC mahdollistaa tiedonsiirron kahden NFC-yhteensopivan laitteen välillä, kun laitteet koskettavat toisiaan tai ovat enintään 
muutaman senttimetrin päässä toisistaan. 

NFC-TOIMINNON AKTIVOINTI 

1. Napauta Asetukset-näytössä kohtaa Liitetyt laitteet > Yhteysasetukset. 
 

2. Vedä NFC-kytkin oikealle  . 
 

SISÄLLÖN JAKAMINEN NFC:LLÄ 
1. Valitse sisältö, jota haluat jakaa. Valitse Jaaja sen jälkeen lähijako. 

2. CAT S53 etsii nyt muita läheisiä laitteita. 

3. Kun toinen laite on hyväksynyt jakopyynnön, valitse tämä laite, lähettääksesi sisältöä siihen. 
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LAITTEEN  SUOJAUS 
LAITTEEN SUOJAUS NÄYTTÖLUKON AVULLA 

Voit käyttää näyttölukkoa suojataksesi Cat® S53:ssa olevat tiedot. 

1. Kosketa asetusnäytöllä kohtaa Turvallisuus > Näyttölukko. 

2. Valitse yksi vaihtoehdoista. 

• Pyyhkäisy: Vapauta puhelimen lukitus pyyhkäisemällä lukkokuvaketta ylös. 

• Kuvio: Avaa puhelimen lukitus antamalla oikea kuviokoodi. 

• PIN-koodi: Syötä PIN-koodi puhelimen lukituksen avaamiseksi. 

• Salasana: Syötä salasana puhelimen lukituksen avaamiseksi. 

3. Suorita asetukset loppuun noudattamalla valitsemasi menetelmän näytössä näkyviä ohjeita. 
 

SOVELLUSTEN HALLINTA 
ASENNETTUJEN SOVELLUSTEN TARKASTELU 

1. Napauta Asetukset-näytöstä Sovellukset ja ilmoitukset. 

2. Täällä voit tehdä seuraavia: 

• Valitse sovellus, jonka tietoja haluat katsella. 

• Napauta Ilmoitukset määrittääksesi ilmoitusasetukset. 

• Napauta Oletussovellukset asettaaksesi tai poistaaksesi oletussovellukset. 

• Napauta Lisätiedot > Lupatietojen hallinta säätääksesi sovelluksen käyttöoikeuksia. 

• Napauta Lisäasetukset > Hätähälytykset muuttaaksesi hätähälytysasetuksia. 

• Napauta Lisäasetukset > Sovellusten erityisoikeudet määrittääksesi, mitkä sovellukset voivat käyttää tässä lueteltuja 
erityisominaisuuksia. 

 

LAITTEEN NOLLAUS 
OMIEN ASETUSTEN VARMUUSKOPIOINTI 

Voit varmuuskopioida matkapuhelimesi asetukset Google-palvelimiin Google-tililläsi. Jos vaihdat laitetta, varmuuskopioimasi 
asetukset tallennetaan uuteen puhelimeesi, kun kirjaudut ensimmäistä kertaa Google-tiliisi. 

1. Asetusnäytössä, napauta Järjestelmä > Varmuuskopiointi. 

2. Pyyhkäise Varmuuskopioi Google Driveen -kytkin oikealle 
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TEHDASASETUSTEN PALAUTUS 

Jos palautat puhelimesi tehdasasetukset, asetukset palautuvat tehtaalla määritellyiksi. Kaikki laitteen muistiin tallennetut 
henkilökohtaiset tiedot poistetaan, mukaan lukien tilitiedot, järjestelmä- ja sovellusasetukset sekä kaikki ladatut sovellukset. 

 
Puhelimen tehdasasetusten palauttaminen ei poista ladattuja järjestelmäohjelmiston päivityksiä tai microSD-kortilla olevia 
tiedostoja, kuten musiikkia ja kuvia. 

1. Napauta Asetukset-näytössä Järjestelmä > Lisäasetukset > Palauta asetukset > Poista kaikki tiedot 
(tehdasasetukset). 

2. Napauta kehotettaessa  NOLLAA PUHELIN ja napauta sitten POISTA KAIKKI. Laite palautetaan alkuperäisiin 
tehdasasetuksiin ja käynnistyy uudelleen. 
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LIITE 
TOIMINTALÄMPÖTILA 

• Pidä ympäristön lämpötila -25–55 °C:n alueella, kun käytät laitetta akkuvirralla. Laitetta ladattaessa ympäristön lämpötilan 
tulisi olla 0–40 °C. Käytä suojakäsineitä, kun käytät laitetta 0–45 °C:n alueen ulkopuolella. 

 

E-ETIKETIN KATSOMINEN 
Katso matkapuhelimen säännöstenmukaisuustiedot seuraavasti: 

1. Napauta aloitusnäytössä > Asetukset. 

2. Valitse asetusnäytössä kohta Tietoja puhelimesta > Säännöstenmukaisuustiedot. 
 

KUULOVAURION ESTÄMINEN 
Estä mahdollinen kuulovaurio välttämällä kuuntelemista suurella äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja. 

 

HÄTÄPUHELU 
Voit käyttää laitetta hätäpuheluihin palvelualueella. Yhteyttä ei voida kuitenkaan taata kaikissa olosuhteissa. Sinun ei tule luottaa 
pelkästään tähän laitteeseen välttämättömässä viestinnässä. 
 

CE SAR -VAATIMUSTENMUKAISUUS 
Tämä laite täyttää EU-vaatimukset (1999/519/EY) koskien yleisön terveyden suojelua rajoittamalla sähkömagneettisille kentille 
altistumista. 
 
Rajat ovat osa laajoja suosituksia, jotka koskevat yleisön suojelua. Nämä suositukset on kehitetty ja ne on tarkistettu riippumattomien 
tieteellisten organisaatioiden toimesta käyttäen tieteellisten tutkimusten säännöllisiä ja perusteellisia arviointeja. Euroopan neuvoston 
matkapuhelimille suosittelemien rajojen mittausyksikkö on SAR (Specific Absorption Rate, ominaisabsorptionopeus), ja SAR-raja 
on 2,0 W/kg per 10 g kudosta. Se täyttää kansainvälisen säteilysuojatoimikunnan (International Commission on Non-Ionizing 
Radiation Protection, ICNIRP) vaatimukset. 
 
Tämä laite on testattu vartalolla kannettavaan käyttöön ja se täyttää ICNIRP-suojausohjeet ja eurooppalaisen standardin EN 62209-2-
vaatimukset laitteelle tarkoitetuilla tarvikkeilla varustettuna. Muiden metallia sisältävien tarvikkeiden käyttö ei takaa ICNIRP-
altistumisohjeiden noudattamista. 
 
SAR mitataan, kun laite on 5 mm:n etäisyydellä vartalosta ja laitteen lähettäessä suurimmalla hyväksytyllä teholla kaikilla laitteen 
taajuusalueilla. 
 
Tämän puhelimen korkeimmat raportoidut SAR-arvot CE-säännösten mukaisesti on lueteltu alla: 
Pään SAR-: 1,179 W/kg, kehon SAR-: 1,362 W/kg, raajojen W/kg, : 1,624 W/kg, 
 
Käytä handsfree-lisävarustetta tai muuta vastaavaa vaihtoehtoa vähentääksesi radiotaajuiselle (RF-) energialle altistumista, jotta voit 
pitää laitteen kauempana päästäsi ja vartalostasi. Varmista altistumistasojen säilyminen testatuissa tasoissa tai niiden alapuolella 
pitämällä tätä laitetta vähintään 5 mm:n etäisyydellä kehostasi. Valitse vyöpidikkeet, kotelot ja muut vastaavat vartalossa kiinni olevat 
varusteet niin, etteivät ne sisällä metallia, niin laitteen toiminta vastaa näitä lukuja. Kotelot, joissa on metalliosia, saattavat muuttaa 
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laitteen RF-suorituskykyä, mukaan lukien sen RF-altistumisohjeiden noudattamisen, tavalla, jota ei ole testattu tai sertifioitu. 
Tällaisten lisävarusteiden käyttöä tulee välttää. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

FCC-SÄÄNNÖKSET 
Tämä matkapuhelin täyttää FCC-sääntöjen osan 15. Käyttö on sallittu seuraavilla kahdella ehdolla: 

(1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) tämän laitteen tulee sietää kaikkia häiriöitä, mukaan lukien 
häiriötä, jotka saattavat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa. 

 
Tämä matkapuhelin on testattu ja sen on todettu täyttävän luokan B digitaalisen laitteen rajat FCC-sääntöjen osan 15 mukaisesti. 
Näiden raja-arvojen tarkoituksena on varmistaa kohtuullinen suojaus haitallisia häiriöitä vastaan asuinalueilla. Tämä laite tuottaa, 
käyttää ja voi säteillä radiotaajuista energiaa ja jos sitä ei asenneta tai käytetä ohjeiden mukaisesti, se voi aiheuttaa häiriöitä 
radioliikenteelle. 

Ei ole kuitenkaan mitään takeita siitä, ettei häiriöitä esiinny tietyssä kokoonpanossa.  Jos tämä laite aiheuttaa vahingollista häiriötä 
radio- tai TV-vastaanottoon, mikä voidaan havaita kytkemällä laite pois päältä ja takaisin päälle, käyttäjää kehotetaan yrittämään 
häiriöiden poistamista yhdellä tai useammalla seuraavista toimenpiteistä: 

– Suuntaa vastaanottoantenni uudestaan tai sijoita se eri paikkaan. 

- Sijoita laite ja vastaanotin kauemmaksi toisistaan. 

– Liitä laite ja vastaanotin eri virtapiireissä oleviin pistorasioihin. 

- Kysy neuvoa jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio-/TV-asentajalta. 

 
FCC-HUOM.: 

Huomio: Muutokset, joita vastuullinen osapuoli ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää 
laitetta. 

 

RF-ALTISTUMISTIEDOT (SAR) 

Tämä matkapuhelin on suunniteltu ja valmistettu siten, ettei se ylitä Yhdysvaltain telehallintoviraston (Federal Communications 
Commission, FCC) asettamia päästörajoja radiotaajuiselle (RF) energialle. 

SAR-testauksen aikana laite asetettiin lähettämään suurimmalla hyväksytyllä teholla kaikilla testatuilla taajuusalueilla ja se 
sijoitettiin siten, että se simuloi RF-altistumista, kun laitetta käytetään suoraan päätä vasten ja lähellä kehoa 10 mm:n etäisyydellä.  
Vaikka SAR-arvo määritetään suurimmalla hyväksytyllä teholla, laitteen todellinen käytön aikainen SAR-taso voi alittaa selvästi 
tämän enimmäismäärän. Tämä johtuu siitä, että puhelin on suunniteltu toimimaan monilla tehotasoilla, jolloin se käyttää vain tehoa, 
joka on tarpeen verkkoyhteyden saamiseksi. Mitä lähempänä olet langattoman laitteen tukiaseman antennia, sitä pienempi laitteen 
lähtöteho yleensä on. 

Säteilylle altistumisen tasoa voidaan vähentää seuraavasti: 
• Käytä matkapuhelinta hyvissä vastaanotto-olosuhteissa vähentääksesi säteilylle altistumisen tasoa  
(erityisesti maanalaisissa autohalleissa tai juna- ja automatkoilla). 
• Käytä handsfree-laitetta. 
• Raskaana olevien naisten on pidettävä laite etäällä sikiöstä. 
• Käytä laitetta etäällä sukupuolielimistä. 
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Langattomien laitteiden käyttämä altistumisstandardi on SAR-mittausyksikkö (Specific Absorption Rate, ominaisabsorptionopeus). 

FCC:n asettama SAR-raja on 1,6 W/kg. 

Tämä matkapuhelin noudattaa ANSI/IEEE C95.1-1992 -standardissa määritettyjä ihmisten hallitsemattoman säteilylle altistumisen 
SAR-rajoja ja se on testattu IEEE1528:ssä määritettyjä mittausmenetelmiä ja toimenpiteitä noudattaen. FCC on myöntänyt 
laiteluvan tälle puhelinmallille ja sen kaikki raportoidut SAR-tasot on arvioitu vastaavan FCC:n RF-altistumisohjeita. Tämän 
puhelinmallin SAR-tiedot ovat FCC:n rekisterissä, ja ne ovat löydettävissä osoitteesta www.fcc.gov/oet/ea/fccid sen lupaosiosta 
haulla FCC ID: ZL5B40E. 

 
Korkeimmat raportoidut SAR-arvot FCC:n puhelinsäännösten mukaisesti on lueteltu alla: 

pään SAR: 0,513 W/kg, 

Kehon SAR: 1,166 W/kg, 

Langattoman reitittimen SAR: 1,14 W/kg 

Vaikka eri puhelimien ja asentojen SAR-tasojen välillä voi olla eroavuuksia, ne kaikki täyttävät viranomaisvaatimukset. 
 

SAR-vaatimustenmukaisuus käyttöön vartalolla kannettuna perustuu 10 mm:n etäisyyteen yksikön ja vartalon välillä. Pidä laitetta 
vähintään 10 mm:n päässä kehostasi varmistaaksesi vaatimustenmukaisen tai ilmoitettua matalamman RF-altistumistason. 
Vartalolla kannettuna käyttäessä käytä vyöpidikkeitä tai koteloita, joissa ei ole metalliosia, säilyttääksesi 10 mm etäisyyden laitteen 
ja vartalosi välillä. 

 
RF-altistumisen vaatimustenmukaisuutta millään vartalolla kannettavalla lisälaitteella, joka sisältää metallia, ei ole testattu tai 
sertifioitu, ja tällaisten lisävarusteiden käyttöä tulee välttää. 

 

TIETOJA HÄVITTÄMISESTÄ JA KIERRÄTYKSESTÄ 

Tämä symboli laitteessa (ja kaikissa mukana toimitettavissa akuissa) osoittaa, ettei niitä saa hävittää tavallisena 
kotitalousjätteenä. Älä hävitä laitetta tai akkuja lajittelemattomana yhdyskuntajätteenä. Laite (ja kaikki akut) on toimitettava 
valtuutettuun kierrätyspisteeseen kierrätystä tai asianmukaista hävitystä varten niiden käyttöiän päätyttyä. 

 
Tarkempia tietoja laitteen kierrätyksestä ja akuista voi saada paikallisilta viranomaisilta, jätehuoltopalvelusta tai myymälästä, josta laite 
ostettiin. 

 
Tätä laitetta koskee Euroopan unionin sähkö- ja elektroniikkalaiteromun hävittämistä koskeva direktiivi (Waste from Electrical and 
Electronic Equipment, WEEE). Syy WEEE-osien ja akkujen erottamiselle muusta jätteestä on se, että näin voidaan minimoida niissä 
olevien vaarallisten aineiden mahdolliset ympäristövaikutukset ihmisten terveydelle. 

  

http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid
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TURVALLISUUSOHJEET 
VAROITUKSET JA VAROTOIMET 

Tämä osa sisältää tärkeitä tietoja tämän laitteen käyttöohjeista. Se sisältää myös laitteen turvallista käyttöä koskevia tietoja. 
Lue nämä tiedot huolellisesti ennen laitteen käyttöä. 

 

VEDENPITÄVÄ KOTELO 

SIM/SD-luukku on suljettava tiukasti varmistaaksesi, että laite on vedenpitävä. 
 

ÄLÄ KÄYTÄ LAITETTASI SEURAAVISSA OLOSUHTEISSA: 

Sammuta laitteesi, jos laitteen käyttö on kielletty.  Esimerkkejä: 

• Sairaalat ja hoitolaitokset – tarkoituksena on estää mahdolliset häiriöt herkkiin lääkinnällisiin laitteisiin. 

• Lääketieteelliset laitteet – varmista lääkäriltä ja laitteen valmistajalta, häiritseekö puhelimesi käyttö mahdollisesti 
lääketieteellisen laitteesi toimintaa. Noudata sairaaloiden ja hoitolaitosten asettamia sääntöjä ja määräyksiä. 

• Sydämentahdistimien valmistajat suosittelevat vähintään 15 cm:n etäisyyden säilyttämistä laitteen ja sydämentahdistimen 
välillä sydämentahdistimen mahdollisten häiriöiden estämiseksi. Jos käytät sydämentahdistinta, käytä laitetta tahdistimeen 
nähden vartalon toisella puolella, äläkä kanna laitetta rintataskussa. 

• Lentokone – kysy lentohenkilökunnalta langattomien laitteiden käytöstä lentokoneessa. Jos laitteessasi on lentotila, se tulee 
ottaa käyttöön ennen lentokoneeseen nousemista. 

• Muut laitteet – älä käytä laitetta paikassa, jossa laitteen käyttö voi aiheuttaa vahinkoa tai häiriöitä elektronisille laitteille. 

• Mahdollisesti räjähdysvaarallinen ympäristö – sammuta laite mahdollisesti räjähdysvaarallisilla alueilla ja noudata kaikkia 
merkkejä ja ohjeita. Mahdollisesti räjähdysvaarallisiin ympäristöihin sisältyvät alueet, joissa sinua tavallisesti kehotetaan 
sammuttamaan auton moottori. Kipinöiden synnyttäminen tällaisilla alueilla voi aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon, joista seuraa 
fyysisiä vammoja ja jopa kuolemantapauksia. Älä käynnistä laitetta tankkauspisteissä, kuten huoltoasemilla. Noudata 
radiolaitteiden käyttörajoituksia polttoaineiden varasto- ja jakelualueilla sekä kemiallisissa tuotantolaitoksissa. Noudata myös 
rajoituksia alueilla, joilla suoritetaan räjäytystöitä. Varmista ennen laitteen käyttöä, ettet ole mahdollisesti räjähdysvaarallisissa 
tiloissa, jotka on usein, mutta ei aina, merkitty selvästi. Tällaisia paikkoja ovat veneiden kannen alapuoliset tilat, kemikaalien 
kuljetus- ja varastotilat ja alueet, joiden ilmassa on kemikaaleja tai hiukkasia, kuten viljaa, pölyä tai metallijauheita. 
Kysy nesteytettyjä polttoainekaasuja (kuten propaani tai butaani) käyttävien autojen valmistajilta, onko tämän laitteen käyttö 
turvallista niiden läheisyydessä. 

• Pieni osa ihmisistä saattaa olla alttiita muistikatkoksille tai kohtauksille (vaikka he eivät olisi näistä ennen kärsineet) altistuessaan 
välkkyvälle valolle tai valokuvioille, kuten LED-taskulamppua käyttäessä, pelejä pelatessa tai videoa katsellessa. Jos olet kokenut 
kohtauksia tai muistikatkoksia, tai suvussasi on ollut vastaavanlaisia tapauksia, kehotamme konsultoimaan lääkäriä ennen 
toimintojen käyttämistä. 

 

LIIKENNETURVALLISUUS 

Noudata paikallisia lakeja ja määräyksiä laitteen käytössä. Noudata lisäksi seuraavia ohjeita, jos käytät laitetta autoa ajaessasi. 

• Keskity ajamiseen. Tärkein vastuusi on ajaa turvallisesti. 
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• Älä puhu laitteeseen ajaessasi. Käytä handsfree-tarvikkeita. 

• Kun sinun on vastattava soittoon, pysäköi auto tien sivuun ennen laitteen käyttöä. 

• Radiotaajuiset (RF) signaalit voivat vaikuttaa moottoriajoneuvojen elektronisiin järjestelmiin. Pyydä lisätietoja ajoneuvon 
valmistajalta. 

• Älä aseta laitetta autossa turvatyynyn päälle tai sen purkautumisalueelle. Turvatyynyn purkautuessa sen suuri laitteeseesi 
kohdistuva voima voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisen. 

• Jos matkustat lentokoneessa, aseta laite lentotilaan. Langattomien laitteiden käyttö lentokoneessa voi vaarantaa lentokoneen 
toimintaa ja häiritä langatonta puhelinverkkoa. Se voi olla myös lainvastaista. 

Älä käy häiritseviä keskusteluja jotka ovat emotionaalisia tai stressaavia. Vähentääksesi kuljettajan huomiokyvyn mahdollista häirintää, 
varmista, että keskustelun osapuolet tietävät, että ajat. 

 

KÄYTTÖYMPÄRISTÖ 

• Laite täyttää RF-ohjearvot käytettäessä laitetta lähellä korvaa tai 1,0 cm:n etäisyydellä vartalosta. Varmista, etteivät laitteen 
tarvikkeet, kuten laitekuori ja laitekotelo, ole valmistettu metalliosista. Pidä laite 0,5 cm:n päässä vartalosta edellä 
esitettyjen vaatimusten mukaisesti. 

• Älä käytä laitetta ukkospäivänä sen ollessa latauksessa, jotta vältyt salaman aiheuttamalta vaaralta. 

• Noudata laitetta käyttäessäsi paikallisia lakeja ja määräyksiä ja kunnioita toisten ihmisten yksityisyyttä ja laillisia oikeuksia. 
 
Suurin käyttökorkeus on enintään 2000 metrin korkeudella merenpinnan yläpuolella. 

 

KUULOVAURION ESTÄMINEN 

Kuulokkeen käyttäminen suurella äänenvoimakkuudella voi vaurioittaa kuuloasi. Vähennä kuulovaurion vaaraa laskemalla kuulokkeen 
äänenvoimakkuus turvalliselle ja miellyttävälle tasolle. 

 

LASTEN TURVALLISUUS 

Noudata kaikkia lasten turvallisuuteen liittyviä varotoimia. Lapsen ei tule antaa leikkiä laitteella tai sen tarvikkeilla, jotka voivat sisältää 
laitteesta irrotettavissa olevia osia, sillä se on vaarallista ja voi aiheuttaa tukehtumisvaaran. Varmista, että pienet lapset eivät pääse 
käsiksi laitteeseen ja sen tarvikkeisiin. 

 

TARVIKKEET 

Käytä vain valmistajan tässä laitemallissa käytettäväksi hyväksymiä latureita ja tarvikkeita. Muun tyyppisen akun, laturin tai 
tarvikkeen käyttö voi mitätöidä laitteen takuun, ja olla paikallisten määräysten ja lakien vastaista ja vaarallista. Ota yhteys 
jälleenmyyjään saadaksesi tietoja hyväksyttyjen laturien ja tarvikkeiden saatavuudesta alueellasi. 

 

AKKU JA LATURI 

• Irrota laturi pistorasiasta ja laitteesta, kun laturia ei käytetä. 

• Akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja ennen sen loppuun kulumista. 
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• Älä altista akkua auringonvalolle tai savuisalle, pölyisälle ympäristölle. Akku, joka altistuu erittäin alhaiselle ilmanpaineelle, voi 
aiheuttaa räjähdyksen tai syttyvän nesteen tai kaasun vuotamisen. 

• Jos akkuneste vuotaa ulos, mikä on erittäin epätodennäköistä, varmista, ettei akkuneste pääse kosketuksiin ihon ja silmien 
kanssa. Jos akkuneste koskettaa ihoasi tai sitä roiskuu silmiisi, pese silmäsi välittömästi puhtaalla vedellä ja ota yhteys 
lääkäriin. 

• Jos akku muuttaa muotoaan tai väriään tai kuumenee poikkeavasti latauksen aikana, lopeta laitteen käyttö välittömästi. 
Muutoin se voi aiheuttaa akkunesteen vuotamista, akun ylikuumenemisen, räjähdyksen tai tulipalon. 

• Älä hävitä tätä laitetta polttamalla, sillä se saattaa räjähtää. Akku voi räjähtää myös puhkaistuna tai vakavasti 
vahingoittuneena. 

• Älä muokkaa tai työstä akkua, yritä laittaa siihen vieraita esineitä, älä upota sitä veteen, altista vedelle tai muille nesteille, 
avotulelle, räjähdykselle tai muulle vaaralle. 

• Älä pura tai avaa, murskaa, taivuta tai muokkaa, lävistä tai murskaa. 

• Käytä akkua vain sen järjestelmän kanssa, johon se on määritetty 

• Älä aiheuta akkuun oikosulkua tai anna johtavien metalliesineiden ottaa kontaktia akun päihin. 

• Vältä laitteen pudottamista. Jos laite putoaa, erityisesti kovalle pinnalle, ja epäilet vauriota, vie laite valtuutettuun 
huoltokeskukseen tarkastettavaksi. Virheellinen käyttö voi aiheuttaa tulipalon, räjähdyksen tai muun vaaran. 

• Korvaa akku vain akulla, joka on hyväksytty järjestelmään. Vääränlaisen akun käyttö voi aiheuttaa tulipalon, räjähdyksen, 
vuodon tai muiden vaarojen vaaran. Vain valtuutetut palveluntarjoajat voivat vaihtaa akun. (Cat® S53:n akku ei ole 
käyttäjän vaihdettavissa) 

• Hävitä käytetyt laitteet asianmukaisesti paikallisten määräysten mukaisesti. 

• Lasten akun käyttöä tulee valvoa. 

• Laitteen yhdistäminen väärin maadoitettuun laitteistoon voi aiheuttaa sähköiskun laitteeseen ja vahingoittaa laitetta pysyvästi. 

• USB-kaapelia pidetään lataussovittimesta erillisenä laitteena. 

• Jos USB-kaapeli on vaurioitunut (esim. johto on näkyvissä tai rikkoutunut) tai pistoke löystyy, lopeta kaapelin käyttö 
välittömästi. Muutoin se voi aiheuttaa sähköiskun, laturin oikosulun tai tulipalon. 

• Käytä laturin teknisissä tiedoissa määritettyä verkkovirtaa. Väärä jännite saattaa aiheuttaa tulipalon tai laturin vaurioitumisen. 

 

PUHDISTUS JA HUOLTO 

• Laturi ei ole vedenpitävä. Pidä se kuivana. Suojaa laturi vedeltä tai höyryiltä. Älä koske laturiin märin käsin.  Muutoin seurauksena 
voi olla oikosulku, laitehäiriö ja sähköisku. 

• Älä aseta laitetta ja laturia paikkoihin, joissa ne voivat vaurioitua törmäyksen vuoksi. Muutoin se voi aiheuttaa akkunesteen 
vuotamista, laitehäiriön, ylikuumenemisen, tulipalon tai räjähdyksen. 

• Älä aseta laitteen lähelle magneettisia tallennusvälineitä, kuten magneettinauhalla varustettuja kortteja ja tietokonelevykkeitä. 
Laitteesta tuleva säteily voi poistaa niihin tallennetut tiedot. 

• Älä jätä laitetta ja laturia paikkoihin, joissa ne altistuvat erittäin korkealle tai alhaiselle lämpötilalle. Se voi aiheuttaa 
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toimintahäiriön tai johtaa tulipaloon tai räjähdykseen. Alle 0 °C:n lämpötila vaikuttaa akun suorituskykyyn. 

• Älä aseta teräviä metalliesineitä, kuten neuloja, kuulokkeiden lähelle. Kuulokkeet saattavat vetää tällaisia esineitä puoleensa ja 
aiheuttaa sinulle loukkaantumisen käyttäessäsi laitetta. 

• Sammuta laite ja irrota se laturista, ennen kuin puhdistat tai huollat sitä. 

• Älä pura laitetta tai tarvikkeita. Tällöin laitteen ja tarvikkeiden takuu raukeaa, eikä valmistaja ole velvollinen maksamaan 
vahingonkorvausta. 

• Jos laitteen näyttö on rikkoutunut iskusta kovaan kohteeseen, älä kosketa tai yritä poistaa rikkoutunutta osaa. Lopeta laitteen 
käyttö välittömästi ja ota yhteys valtuutettuun huoltokeskukseen. 

 
VAARALLISTEN AINEIDEN VÄHENTÄMINEN 
Tämä laite täyttää EU:n rekisteröintiä, arviointia, valtuutusta ja rajoitusta koskevat vaatimukset kemikaaleille (REACH) (Euroopan 
parlamentin ja neuvoston säännös 1907/2006/EC) ja EU:n vaarallisten aineiden (RoHS) rajoitukset. 
Direktiivi (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/65/EU (RohS) ja sen muutosdirektiivi (EU) 2015/863). Verkkosivustolla 
on suositeltavaa käydä säännöllisesti ajantasaisten tietojen saamiseksi. 

 
EU-SÄÄNNÖSTEN NOUDATTAMINEN 
Bullitt Mobile Ltd. vakuuttaa täten, että tämä laite täyttää direktiivin 2014/53/EU olennaiset vaatimukset ja muut asiaankuuluvat 
määräykset. Vaatimustenmukaisuusvakuutus on verkossa osoitteessa: https://www.catphones.com/download/Certification 
 
Valtuutettu edustaja: 
Authorised Representative Service 
77 Camden Street Lower 
Dublin D02 XE80 
Ireland 

 

EY-vaatimustenmukaisuuslausunto 
Tämä laite on rajoitettu vain sisäkäyttöön toimiessaan 5 150–5 350 MHz:n taajuusalueella. Rajotuksia seuraavasti: Belgia (BE), 
Bulgaria (BG), Tšekin tasavalta (CZ), Tanska (DK), Saksa (DE), Viro (EE), Irlanti (IE), Kreikka (EL), Espanja (ES), Ranska (FR), Kroatia 
(HR), Italia (IT), Kypros (CY), Latvia (LV), Liettua (LT), Luxemburg (LU), Unkari (HU), Malta (MT), Alankomaat (NL), Itävalta (AT), Puola 
(PL), Portugali (PT), Romania (RO), Slovenia (SI), Slovakia (SK), Suomi (FI), Ruotsi (SE), Pohjois-Irlanti (UK(NI)), Sveitsi (CH), Norja 
(NO), Islanti (IS), Liechtenstein (LI) ja Turkki (TR). 
  

HUOM: 
Noudata laitteen käyttöpaikan kansallisia ja paikallisia määräyksiä. Tämän laitteen käyttö voi olla rajoitettua joissakin tai kaikissa 
Euroopan unionin (EU) jäsenvaltioissa. 

 
Jotkin taajuusalueet eivät ehkä ole käytettävissä kaikissa maissa tai kaikilla alueilla. Lisätietoja saat paikalliselta operaattorilta. 

 
Suurin radiolaitteen käyttämillä taajuusalueilla lähetetty radiotaajuusteho: 
Kaikkien taajuusalueiden enimmäisteho on pienempi kuin yhdenmukaistetussa standardissa määritelty korkein raja-arvo. 

  

https://www.catphones.com/download/Certification
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Taajuusalueet ja lähetystehon nimellisraja-arvot tälle radiolaitteelle ovat seuraavat: 
 

SPEKTRI- JA TEHOTAULUKKO (vain EU-versiot) 
 

Taajuusalue Johdettu virta (DB) 
GSM 900 32 
GSM 1800 30 

WCDMA-taajuusalue I 24 
WCDMA-taajuusalue 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 
TD-LTE B40 24 

5G NR SA -kaista n1 25 
5G NR -kaista n3 24 

5G NR SA -kaista n7 24 
5G NR SA -kaista n8 24 

5G NR SA -kaista n28 24 
5G NR SA -kaista n41 25 
5G NR SA -kaista n77 25 
5G NR SA -kaista 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 
Wi-Fi : 5180 - 5240 MHz 19 
Wi-Fi : 5260 - 5320 MHz 19 
Wi-Fi : 5500 - 5700 MHz 19 
Wi-Fi : 5745 - 5825 MHz 14 
NFC-: 13.553-13.567 MHz 8 dBuA/m 

 

 
UKCA:N SÄÄNNÖSTEN NOUDATTAMINEN 
Bullitt Mobile Ltd. vakuuttaa täten, että tällä ilmoituksella ja UKCA-merkinnällä varustetut laitteet ovat Ison-Britannian 
Radiolaitemääräysten 2017 vaatimusten mukaisia. Iso-Britannian vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysi teksti on saatavilla verkko-
osoitteessa: 

 
 

UKCA:N VAATIMUSTEN NOUDATTAMINEN 
Rajoitus Isossa-Britanniassa: 5 150–5 350 MHz vain sisätiloissa käytettäväksi. 
 

  

https://www.catphones.com/download/Certification
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CAT® S53:N TEKNISET TIEDOT 

 
Käyttöjärjestelmä Android 11 
Prosessori Qualcomm SD480 
Muisti Sisäinen muisti: 128 Gt eMMC / 6 Gt LPDDR4X  SDRAM 

Ulkoinen muisti: SDXC, Class 10 / ultranopea / enint. 256 Gt 
Verkko 
 

5G-taajuus: n1, n2, 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 

Näyttö Koko 6,5” HD+ märän sormen ja käsineen tuki 
Kamera Takakamera: 48 Mp ja 2Mp PDAF yksi LED-salama 

Etukamera: 16 Mp 
Anturit Ympäristön valaistus 

Kiihtyvyysmittari 
Gyroskooppi 
Kompassi 
Etäisyys 

Liitettävyys Bluetooth: 5.1 
USB: 2.0 
Wi-Fi 802,11 a/b/g/n/ac 
GPS, aGPS, GLONASS, Gaileo, EGNOS, SBAS 
NFC 
SIM-tyyppi: Nano-SIM 

Akku 3,85V, 5500mH 
Muut Tiiviysluokitus: IP68 ja IP69K 

Putoamiskesto: 1,8 m 
Vesitiiviys: 1,5 m enintään 30 minuuttia 
Ohjelmoitava näppäin PTT-tilassa 
USB, langaton lataus 

Mitat 171*81*16 mm 
paino 290 g 

* Muotoilu ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. 
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