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PRIEŠ NAUDODAMI PIRMĄ PARTĄ PERSKAITYKITE 
SAUGOS TAISYKLES 

• Perskaitykite šį vadovą ir rekomenduojamas saugos taisykles, kad tinkamai naudotumėtės šiuo įrenginiu. 

• Jei įrenginys naudojamas sūriame vandenyje, jį po to nuskalaukite, kad išvengtumėte druskos ėsdinimo. 

• Saugokite įrenginį nuo smūgių, metimų, traiškymo, pradūrimo ar lankstymo. 

• Tuo atveju, kai draudžiama naudoti įrenginį arba jis gali sukelti trukdžių arba pavojų, jo neįjunkite. 

• Vairuodami būtinai laikykitės vietos įstatymų, kuriais reglamentuojamas telefonų naudojimas tai darant. 

• Visada laikykitės ligoninių ir sveikatos priežiūros įstaigų nustatytų įrenginių naudojimo taisyklių. 

• Pasitarkite su gydytoju ir įrenginio gamintoju, kad išsiaiškintumėte, ar įrenginys gali kelti trukdžių jūsų medicininio įrenginio veikimui. 

• Keliaudami oro transportu laikykitės oro transporto bendrovių darbuotojų nurodymų dėl mobiliųjų telefonų naudojimo orlaiviuose. 

• Tuo atveju, kai draudžiama naudoti mobiliuosius telefonus arba įrenginys gali sukelti trukdžių ar pavojų, jo neįjunkite. 

• Atminkite, kad išardžius įrenginį gali negalioti jo garantija. 

• Naudodamiesi įrenginiu aplinkoje, kurioje yra degiųjų dujų, pvz., degalinėje, imkitės atsargumo priemonių ir laikykitės nurodymų. 

• Įrenginį ir jo priedus laikykite mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje. Neleiskite vaikams įrenginio naudoti be priežiūros. 

• Rekomenduojama „Cat“ telefonus įkrauti patvirtintais įkrovikliais. 

• Laikykitės visų belaidžių įrenginių naudojimą reglamentuojančių įstatymų ir taisyklių. Naudodamiesi belaidžiu įrenginiu gerbkite kitų 
privatumą ir įstatymuose numatytas teises. 

• Išjunkite įrenginį, jei esate zonoje, kurioje nurodyta išjungti „dvikrypčio radijo ryšio priemones“ arba „elektroninius įrenginius“, 
kad nebūtų trukdžių kitai įrangai.
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TEISINIS PRANEŠIMAS 
 

© 2022 m. „Caterpillar“. Visos teisės saugomos. 

CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, atitinkami logotipai, „Caterpillar Yellow“, „Power Edge“ ir „Cat Modern Hex“ apipavidalinimas 

ir įmonės bei gaminių tapatybė yra „Caterpillar“ prekių ženklai ir jų negalima naudoti be leidimo. 

„Bullitt Mobile Ltd.“ turi „Caterpillar Inc.“ licenciją. 

„Bullitt Mobile Ltd.“ ir trečiųjų šalių prekių ženklai priklauso jų atitinkamiems savininkams. 

 

Nė viena šio dokumento dalis negali būti atkuriama ar siunčiama bet kokia forma ar priemonėmis be išankstinio rašytinio 

„Caterpillar Inc.“ sutikimo. 

 

Šiame vadove aprašytas gaminys gali apimti autorių teisių saugomą programinę įrangą ir galimus licencijų išdavėjus. Klientai negali 

kokiu nors būdu minėtos programinės ar aparatinės įrangos atkurti, platinti, modifikuoti, dekompiliuoti, išmontuoti, iššifruoti, išskleisti, 

apdoroti apgrąžos inžinerijos būdu, išnuomoti, perduoti ar sublicencijuoti, išskyrus atvejus, kai tokie apribojimai draudžiami pagal 

galiojančius įstatymus arba tokius veiksmus pagal licencijas patvirtina atitinkami autorių teisių subjektai. 

 

Šio vadovo turinys pateikiamas „toks, koks yra“. Išskyrus atvejus, kai to reikalaujama pagal galiojančius įstatymus, nėra suteikiamos 

jokios aiškiai išreikštos ar numanomos garantijos, įskaitant, be kita ko, numanomas tinkamumo parduoti ar tinkamumo konkrečiam 

tikslui garantijas, susijusias su šio vadovo ar jo turinio tikslumu ir patikimumu. 

 

Tiek, kiek tai leidžiama pagal galiojančius įstatymus, gamintojas jokiu atveju nebus atsakingas už bet kokią ypatingą, atsitiktinę, 

netiesioginę ar šalutinę žalą arba už prarastą pelną, verslą, pajamas, duomenis, prestižą ar numatomas santaupas. 

 

„Wi-Fi®“ yra registruotasis „Wi-Fi Alliance®“ prekės ženklas. 

 

„Bluetooth®“ žodinis prekių ženklas ir logotipai yra registruotieji prekių ženklai, priklausantys „Bluetooth SIG, Inc.“, „Bullitt Group 

Ltd“ tokius ženklus visada naudoja pagal licenciją. Visi kiti trečiųjų šalių prekių ženklai ir prekių pavadinimai priklauso jų 

atitinkamiems savininkams. 

 

„Google“, „Android“, „Google Play“ ir kiti ženklai yra „Google LLC“ prekių ženklai. 

 

Visi kiti trečiųjų šalių prekių ženklai ir prekių pavadinimai, įskaitant „Bullitt“ prekių ženklą, priklauso atitinkamiems jų savininkams. 
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PRANEŠIMAS 
Kai kurios čia aprašytos gaminio ir jo priedų funkcijos priklauso nuo įdiegtos programinės įrangos ir nuo vietinio tinklo gebos bei 
nustatymų, todėl vietinių tinklų operatoriai arba tinklo paslaugos teikėjai jų gali neaktyvuoti arba jas apriboti. Todėl šiame vadove 
pateikiami aprašymai gali ne visiškai atitikti jūsų pirktą gaminį ar jo priedus. 

 
Gamintojas pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo ar įsipareigojimo keisti ar modifikuoti bet kokią šiame vadove pateikiamą informaciją 
ar specifikacijas. 

 
Gamintojas nėra atsakingas už bet kokių produktų, kuriuos naudodamiesi šiuo įrenginiu išsiunčiate ar parsisiunčiate (įskaitant, be 
kita ko, tekstus, nuotraukas, muzikos kūrinius, filmus ir autorių teisių saugomą neįtaisytą programinę įrangą) teisėtumą ar kokybę. 
Atsakomybė už bet kokias pasekmes, atsiradusias dėl anksčiau minėtų produktų įdiegimo arba naudojimo šiame įrenginyje, 
tenka jums. 

 

IMPORTO IR EKSPORTO TAISYKLĖS 
Klientai turi laikytis visų taikomų eksporto ar importo įstatymų ir taisyklių. Klientai privalo gauti visus reikiamus valdžios leidimus ir 
licencijas eksportuoti, pakartotinai eksportuoti arba importuoti produktus, nurodytus šiame vadove, įskaitant programinę įrangą ir 
techninius duomenis. 
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SVEIKINAME ĮSIGIJUS CAT® S53“ 
„Cat S53“ yra tvirtas ir patikimas įrenginys. Jis ne tik tvirtas išorėje, bet ir elegantiškas bei pažangus viduje. Šis naujausias 
„Cat“ telefonų asortimento įrenginys pasižymi išskirtiniais atnaujinimais. Spartesnis 5G ryšys, geresnis fotoaparatas ir daugiau 
atminties vietos. 

Sukūrėme „Cat S53“ tam, kad turėtumėte patikimą įrenginį susidūrę su ekstremaliomis situacijomis. Šio telefono baterijos veikimo 
trukmė ilgesnė, jis turi didelį ryškų ekraną, kuriame pateiktą vaizdą aiškiai matysite, net kai jis bus tiesiogiai apšviestas saulės. 
Be to, juo galima naudotis dėvint pirštines ir, žinoma, jis atsparus kritimui. Taip pat galite jį šveisti naudodami karštą vandenį ir 
muilą. Tai naudinga galiojant būtiniesiems higienos reikalavimams. 

 

PASIŽYMINTYS TVIRTUMU 
ĮRENGINIO NUKRITIMAS 

• Ką galima daryti: įrenginiu galite naudotis iki 1,8 m aukštyje – jis atsparus kritimui iš tokio aukščio. 

• Ko nevertėtų daryti: stipriai sviesti arba mesti iš daugiau nei 1,8 m aukščio – jis patvarus, bet nėra nesunaikinamas. 

NELAIDUMAS VANDENIUI 

• Ką galima daryti: naudotis įrenginiu drėgnoje aplinkoje. Prieš naudodami įrenginį vandenyje, pasirūpinkite, kad visos dalys 
ir dangteliai būtų tinkamai uždaryti. Įrenginys nesugenda naudojamas 1,5 m gylyje iki 30 min. 

• Ko nevertėtų daryti: naudoti jį 1,5 m ar didesniame gylyje ilgiau nei 30 min. 

ATSPARUMAS DULKĖMS IR ĮBRĖŽIMAMS 

• Ką galima daryti: naudotis įrenginiu purvinoje, dulkėtoje aplinkoje. „Cat® S53“ turi IP68 ir IP69K (tai standartinė šios 
pramonės šakos patvarumo vertinimo priemonė) sertifikatą. 

EKSTREMALI TEMPERATŪRA 

• Ką galima daryti: naudotis įrenginiu, kai veikimo temperatūros diapazonas yra nuo –25 °C iki 55 °C. Jis taip pat veikia esant 
ekstremaliems temperatūros pokyčiams: kai žemą temperatūrą greitai pakeičia aukšta ir atvirkščiai. 

• Ko nevertėtų daryti: naudotis įrenginių už diapazono nuo 0 °C iki 45 °C laipsnių ribų be apsauginių pirštinių. 
 

DĖŽUTĖS TURINYS 
• Įrenginys 

• Greito pasirengimo darbui vadovas 

• USB laidas 

• Gamykloje uždėta ekrano apsauga (jau uždėta ant įrenginio) 

Pastaba 

Įrenginys parduodamas su gamykloje uždėta ekrano apsauga. Pasirūpinkite, kad ekrano apsauga liktų savo vietoje. Nuėmus ekrano 
apsaugą ir po to sugadinus įrenginį, taisymo darbams garantija gali nebūti taikoma. Jei reikia pakaitinės ekrano apsaugos, apsilankykite 
adresu https://www.catphones.com/screen-protectors.  

Su kai kuriais telefono variantais taip pat gali būti pateikiamas įkroviklis ar ausinės. 

https://www.catphones.com/screen-protectors
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1. Pokalbio garsiakalbis     8. Priekinis fotoaparatas 
2. Garsumo didinimo / mažinimo mygtukai    9. Pirštų atspaudų skaitytuvas 
3. Maitinimo mygtukas     10. Garsiakalbis 
4. 3,5 mm ausinių prievadas     11. Blykstė 
5. USB prievadas      12. Galiniai fotoaparatai 
6. Programuojamas mygtukas  
7. SIM (SD) kortelės dangtelis  

 
 

MYGTUKŲ FUNKCIJOS 
GARSUMO DIDINIMO (MAŽINIMO) MYGTUKAS 

• Garsumas – paspaudę garsumo didinimo mygtuką padidinsite pokalbio, skambėjimo tono, medijos ar signalo garsumą, o paspaudę 
garsumo mažinimo mygtuką šį garsumą sumažinsite. 

• Ekrano kopija – vienu metu paspauskite maitinimo ir garsumo mažinimo mygtukus (ekrano kopijos įrašomos nuotraukų albume). 

• Fotoaparato programa – norėdami fotografuoti paspauskite garsumo didinimo arba mažinimo mygtuką. 
 

PRADŽIA 
SIM KORTELĖS IR ATMINTIES KORTELĖS ĮDĖJIMAS 
1. Padėkite įrenginį ant lygaus, švaraus paviršiaus ekranu į viršų. 

2. Piršto galiuku ištraukite SIM (SD) kortelės dangtelį ir SIM (SD) kortelės dėklą. 

3. Įdėkite SIM kortelę į SIM kortelės dėklą taip, kad auksiniai SIM kortelės kontaktai būtų nukreipti į viršų, link galinės telefono pusės. 
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4. Jei norite naudoti „microSD“ kortelę, įdėkite ją į „microSD“ kortelės dėklą taip, kad auksiniai atminties kortelės kontaktai būtų 
taip pat nukreipti į viršų. 

5. Atsargiai įkiškite dėklą į SIM kortelės lizdą ir uždėkite dangtelį. 

PASTABA 

Spauskite SIM (SD) kortelės dangtelį, kol jis bus tinkamai uždarytas. 
 
 
 

                     

 

 
 

BATERIJOS ĮKROVIMAS 
S53 baterijos negalima išimti iš įrenginio. Norėdami ją įkrauti, atlikite toliau nurodytus veiksmus. 
 

                

1. Prijunkite USB maitinimo laidą prie įkrovimo maitinimo adapterio ir USB laidą prie USB lizdo. 
 

 

SVARBI INFORMACIJA APIE BŪSIMĄ BATERIJOS NAUDOJIMĄ 
 
Kai baterijos įkrovos lygis žemas, telefono ekrane pateikiamas atitinkamas raginimas. Kai baterija yra beveik išsikrovusi, telefonas 
automatiškai išsijungia. Baterijai įkrauti reikiamas laikas priklauso nuo jos mažiaus ir aplinkos temperatūros. 

 
Kai baterija yra beveik išsikrovusi, įrenginys gali neįsijungti iš karto po to, kai pradedamas įkrovimas. Kelias minutes palaukite, 
kol baterija bus įkrauta, ir tik tada bandykite įjungti. Gali būti, kad tuo metu ekrane nebus rodoma įkrovimo animacija. 
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ĮRENGINIO ĮJUNGIMAS IR IŠJUNGIMAS 
ĮJUNGIMAS 

• Norėdami įjungti telefoną, palaikykite paspaustą maitinimo mygtuką. 

Kai telefoną įjungsite pirmą kartą, išvysite pasveikinimo ekraną. Pasirinkite pageidaujamą kalbą ir palietę PRADĖTI tęskite nustatymą. 

• Įrenginiui esant įjungtam, palaikykite paspaudę, kad atidarytumėte išjungimo parinktis (Išjungti maitinimą / Paleisti iš naujo / 
Pagalba). 

• Kai įrenginys nenaudojamas, paspaudę užrakinkite arba pažadinkite ekraną. 
 

PASTABA 

Norint pasiekti duomenis arba naudotis paslaugomis, reikalingas „Wi-Fi“ arba duomenų ryšys. 

Jei SIM kortelėje įjungta asmeninio identifikavimo numerio (PIN) kodo apsauga, prieš atsiveriant pasveikimo ekranui būsite 
prašomi įvesti savo PIN kodą. 

Tam, kad galėtumėte naudotis kai kuriomis jūsų įrenginyje siūlomomis „Google“ paslaugomis, būtina „Google“ paskyra. 
Būsite paprašyti prisijungti prie esamos „Google“ paskyros arba nustatyti naują paskyrą vėliau. 

Taip pat galite įrašyti vieną ar kelis pirštų atspaudus, naudodami įrenginio galinėje pusėje esantį pirštų atspaudų skaitytuvą. Tai yra 
saugus būdas atrakinti įrenginį. Taip pat turite nustatyti antrinį įrenginio atrakinimo būdą – PIN kodą arbą atrakinimo kombinaciją. 

 

IŠJUNGIMAS 

1. Atidarykite išjungimo parinkčių meniu palaikę paspaudę maitinimo mygtuką. 

2. Palieskite parinktį „Išjungti maitinimą“. 
 

JUTIKLINIS EKRANAS 
VEIKSMAI SU JUTIKLINIU EKRANU 

• Palietimas: pirštu pasirinkite elementą, patvirtinkite pasirinkimą arba paleiskite programą ekrane. 

• Laikymas palietus: palieskite elementą pirštu ir toliau jį spauskite, kol ekranas sureaguos (pvz., norėdami atidaryti aktyvaus ekrano 
parinkčių meniu, palieskite ekraną ir laikykite palietę, kol pasirodys meniu). 

• Braukimas: braukite pirštu per ekraną vertikaliai arba horizontaliai (pvz., pereikite iš vieno ekrano į kitą perbraukdami į kairę 
arba į dešinę). 

• Vilkimas: norėdami perkelti elementą, palietę piršto galiuku laikykite, tada nuvilkite į bet kurią ekrano dalį. 
 

PRADŽIOS EKRANAS 
Pradžios ekranas yra pradinis taškas, iš kurio galite pasiekti įrenginio funkcijas. Jame rodomos programų piktogramos, valdikliai, 
nuorodos ir kt. 

Pradžios ekraną galite tinkinti naudodami skirtingus ekrano fonus arba jį nutatyti pridėdami norimų elementų. 
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EKRANO (TELEFONO) UŽRAKINIMAS IR ATRAKINIMAS 
EKRANO UŽRAKINIMAS 
1. Jei įrenginys įjungtas, atrakinkite ekraną paspausdami maitinimo mygtuką. Esant užrakintam ekranui vis tiek galite gauti žinutes 
ir priimti skambučius. 

2. Jei įrenginys tam tikrą laiką neliečiamas, ekranas užsirakina automatiškai. Šią trukmę galite reguliuoti nustatymų meniu. 
 

TELEFONO ATRAKINIMAS 

Norėdami atrakinti naudokite pirštų atspaudų jutiklį. Būsite paraginti sukonfigūruoti šį nustatymą naudodamiesi nustatymo vedliu. 
Jei norite pridėti daugiau pirštų atspaudų, eikite į Nustatymai > Saugumas > Piršto atspaudas. 

PASTABA 

Registruodami pirštų atspaudus būtinai stipriai prispauskite pirštą prie jutiklio. Jei to nepadarysite, naudojantis pirštų atspaudų 
jutiklių rezultatai gali būti nenuoseklūs. 

Paspaudę maitinimo mygtuką pažadinkite ekraną. Perbraukę aukštyn atrakinkite ekraną. Įveskite atrakinimo kombinaciją arba 
PIN kodą (jei nustatyta iš anksto). 

 

EKRANAS 
EKRANO IŠDĖSTYMAS 
PRANEŠIMAI IR BŪSENOS INFORMACIJA 
Būsenos juosta matoma kiekvieno ekrano viršuje. Joje pateikiamos pranešimų piktogramos, pvz., praleistų skambučių ar gautų 
žinučių, ir esamas laikas (kairėje) bei telefono būsenos, pvz., baterijos būsenos, piktogramos (dešinėje). 

 
BŪSENOS PIKTOGRAMOS 

 

 

 

PRANEŠIMŲ PIKTOGRAMOS 
 

5G Prisijungta prie 5G mobiliojo tinklo  Prisijungimo ar sinchronizavimo sutrikimas 
4G 
LTE 

Prisijungta prie 4G LTE mobiliojo tinklo  Mobiliojo ryšio signalas 

LTE Prisijungta prie LTE mobiliojo tinklo  Vibravimo režimas 

3G Prisijungta prie 3G mobiliojo tinklo  Naudojama vietos nustatymo paslauga 

G Prisijungta prie GPRS mobiliojo tinklo  Baterija visiškai įkrauta 

e Prisijungta prie EDGE mobiliojo tinklo  Baterija įkraunama 

H Prisijungta prie HSDPA mobiliojo tinklo  Padaryta ekrano kopija 

H+ Prisijungta prie HSPA+ mobiliojo tinklo  Lėktuvo režimas 

R Naudojamas tarptinklinis ryšys  Prisijungta prie „Wi-Fi“ tinklo 

 VoLTE  Artėjantis įvykis 
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 VoWiFi  Prisijungta prie „Bluetooth“ įrenginio 

 Mobiliojo tinklo signalo stiprumas  Praleistas skambutis 

 NFC įjungta  Aktyvuotas garsiakalbis 

 Naujas el. laiškas  Telefono mikrofonas nutildytas 

 Nustatytas signalas  Atsisiunčiami duomenys 

 Duomenys sinchronizuojami  Nauja teksto žinutė 

 
NARŠYMO JUOSTA 

Naršymo juosta pateikiama ekrano apačioje. Įrenginiui veikiant visaekraniu režimu, perbraukite aukštyn nuo įrenginio apačios, 
kad būtų rodoma naršymo juosta. 

• Jei norite pasiekti visas programas, perbraukite aukštyn nuo juostos. 

 

Šioje juostoje pateikiami trys toliau nurodyti ekraniniai mygtukai. 
 

Grįžties mygtukas    Palietę grįžkite į ankstesnį ekraną. 

Pradžios mygtukas  
Palietę grįžkite į pradžios ekraną. 
Palietę ir palaikę kalbėkitės su „Google“. 

 Paskiausios programos mygtukas   Palietę pasirinkite ankstesnes programas, kurias buvote atidarę. 

 

PRANEŠIMŲ SKYDELIS 
Būsite informuoti pranešimu, kai gausite naują žinutę, praleisite skambutį ar turėsite artėjantį įvykį. Atidarykite pranešimų skydelį, 
kad peržiūrėtumėte signalus, belaidžio tinklo operatorius arba žinutę, priminimą ar įvykio pranešimą. 

 

PRANEŠIMŲ SKYDELIO ATIDARYMAS 

1. Pasirodžius naujai piktogramai, perbraukite žemyn per pranešimų skydelį, tada vilkdami žemyn jį atidarykite. 

2. Palietę pranešimą atidarykite susijusią programą. 
 

PRANEŠIMŲ SKYDELIO UŽDARYMAS 

1. Norėdami uždaryti pranešimų skydelį, skydelio apačią braukite aukštyn. 

2. Jei pranešimą norite iškart užverti (jo neperžiūrėdami), jį neatleisdami nuvilkite į kairiąją (dešiniąją) ekrano pusę. 

PASTABA 

Pranešimų parinktis galite pakeisti nuėję į NUSTATYMAI > PROGRAMOS IR PRANEŠIMAI. 
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NUORODŲ PIKTOGRAMOS 
NAUJO PRADŽIOS EKRANO ELEMENTO PRIDĖJIMAS 

1. Pradžios ekrane perbraukite aukštyn. 

2. Norėdami pridėti elementą pradžios ekrane, nuvilkite jo piktogramą į pasirinktą vietą. 
 

PRADŽIOS EKRANO ELEMENTO PERKĖLIMAS 

1. Palietę palaikykite pradžios ekrane pateiktą programos piktogramą, kol ji pajudės. 

2. Nepakeldami piršto, piktogramą nuvilkite į pasirinktą ekrano vietą ir tada atleiskite.  

PASTABA 

Pradžios ekrano srityje turi būti pakankamai vietos, kad piktograma tilptų. 

PRADŽIOS EKRANO ELEMENTO PAŠALINIMAS 

1. Palietę palaikykite pradžios ekrane pateiktą programos piktogramą, kol ji pajudės. 

2. Nepakeldami piršto nuvilkite piktogramą prie parinkties Pašalinti, tada atleiskite. 
 

VALDIKLIAI 
Naudodami valdiklius galite peržiūrėti programas arba jomis naudotis. Valdiklius pradžios ekrane galite pridėti kaip piktogramas arba 
peržiūros langus. Keli valdikliai jau įdiegti telefone, o daugiau jų galima atsisiųsti iš Google Play. 

VALDIKLIO PRIDĖJIMAS 

1. Palietę palaikykite pradžios ekraną. 

2. Palieskite valdiklių parinktį ir peržiūrėkite galimus valdiklius. 

3. Nuvilkite pasirinktą valdiklį į pradžios ekraną. 
 

VALDIKLIO PAŠALINIMAS 

1.     Palietę palaikykite pradžios ekrane esančią valdiklio piktogramą, kol ji pajudės. 

2.     Nepakeldami piršto nuvilkite piktogramą prie parinkties Pašalinti, esančios ekrano viršuje, tada atleiskite. 
 

APLANKAI 
APLANKO KŪRIMAS 

Galite sugrupuoti tam tikras programas pradžios ekrane, nuvilkdami piktogramą ar nuorodą ir atleisdami ją virš kitos piktogramos 
ar nuorodos. Taip sukursite naują aplanką, kuriame galėsite pridėti pasirinktus elementus. 
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APLANKO PAVADINIMO KEITIMAS 

1. Atidarykite aplanką jį paliesdami. 

2. Pavadinimo juostoje įveskite naują aplanko pavadinimą. 

3. Tada palieskite ekraną bet kurioje vietoje už aplanko ribų. 

 

EKRANO FONAI 
EKRANO FONO PAKEITIMAS 

1. Palietę palaikykite pradžios ekraną. 

2. Palieskite parinktį Ekrano fonai. 

3. Slinkite galimų parinkčių sąrašu. 

4. Ties pasirinktu vaizdu palieskite parinktį „Nustatyti ekrano foną“, tada pasirinkite, ar norite jį nustatyti kaip užrakto ekrano 
foną, pradžios ekrano foną ar kaip abu fonus. 

 

MEDIJOS PERKĖLIMAS Į ĮRENGINĮ IR IŠ JO 
Savo mėgstamą muziką ir nuotraukas iš įrenginio į kompiuterį arba atvirkščiai perkelkite medijos įrenginio MTP režimu. 

1. Prijunkite įrenginį prie kompiuterio USB maitinimo laidu. 

2. Atidarykite pranešimų skydelį ir USB ryšio parinktis. Norėdami pasiekti daugiu parinkčių, palieskite Šio įrenginio 
įkrovimas per USB. 

3. Palietę Failų perkėlimas bendrinkite failus su kompiuteriu arba iš jo. 

4. Jūsų įrenginys turėtų būti rodomas kaip keičiamasis įrenginys, kuriame turėtumėte matyti telefono vidinę atmintį. Jei įdėta 
atminties kortelė, taip pat matysite „microSD“ kortelę. Nukopijuokite pasirinktus failus į įrenginį. 

Jūsų įrenginys bus rodomas kaip keičiamasis įrenginys, kuriame matysite telefono vidinę atmintį. Jei įdėta atminties kortelė, 
taip pat matysite „microSD“ kortelės duomenis. 

PASTABA 

Jei naudojate MAC kompiuterį, reikia atsisiųsti tvarkykles iš šios svetainės: http://www.android.com/filetransfer/. 
 

LĖKTUVO REŽIMO NAUDOJIMAS 
 

Kai kuriose vietose gali būti reikalaujama, kad išjungtumėte duomenų ryšius. Užuot išjungę įrenginį, galite jame nustatyti 

lėktuvo režimą. 

1. Pradžios ekrane perbraukite žemyn per pranešimų skydelį ir palietę  įjunkite lėktuvo režimą.  

PASTABA 

Lėktuvo režimą galite pasirinkti Nustatymų meniu.  

http://www.android.com/filetransfer/
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SKAMBINIMAS  
Paskambinti galima įvairiais būdais. Toliau nurodyti galimi skambinimo būdai. 

1. Palieskite Telefono programos piktogramą > klaviatūroje surinkite numerį. 

2. Kontaktų sąraše pasirinkite numerį. 

3. Pasirinkite numerį tinklalapyje ar dokumente, kuriame yra telefono numeris. 

PASTABA 

Kalbėdami telefonu galite atsiliepti į gaunamus skambučius arba nusiųsti juos į balso paštą. Be to, galite užmegzti konferencinį 
ryšį su keliais dalyviais. 

Kalbėdami telefonu paspauskite pradžios mygtuką ir grįžkite į pradžios ekraną bei naudokitės kitomis funkcijomis. Norėdami grįžti 
į skambinimo ekraną, pranešimų juostą nuvilkite žemyn ir palieskite Dabartinis skambutis. 

 

SKAMBINIMAS NAUDOJANT KLAVIATŪRĄ 
Pradžios ekrane palieskite   . Tada palieskite   , kad būtų rodoma klaviatūra. 

Norėdami surinkti telefono numerį, palieskite skaitmenų klavišus. 

Įvedę numerį arba pasirinkę kontaktą, palieskite . 

Patarimas: jūsų įrenginyje veikia funkcija SmartDial. Klaviatūroje įvedus numerį, jūsų kontaktų ir sąrašų parinktyse automatiškai 

ieškoma atitinkamo numerio. Galite uždaryti klaviatūrą ir peržiūrėti daugiau atitikmenų. 

 

SKAMBINIMAS IŠ KONTAKTŲ 

1. Perbraukite aukštyn per pradžios ekraną > „Kontaktai“, kad būtų rodomas kontaktų sąrašas. Telefono programoje palieskite 
skirtuką , kad matytumėte kontaktų sąrašą. 

2. Pasirinkite kontaktą. 

3. Palietę telefono numerį skambinkite kontaktui. 

 

SKAMBINIMAS IŠ SKAMBUČIŲ ŽURNALO 

1. Perbraukite aukštyn per pradžios ekraną > Telefonas , kad matytumėte paskiausių skambučių sąrašą. 

Jei pageidaujamo kontakto nerandate, palieskite >         Skambučių istorija, kad būtų rodoma visa skambučių istorija. 

2. Norėdami skambinti, sąraše pasirinkite ir palieskite kontaktą. 
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ATSILIEPIMAS Į TELEFONO SKAMBUTĮ IR JO ATMETIMAS 
 
Kai gaunate telefono skambutį, atveriamas įeinančio skambučio ekranas su skambintojo ID ir papildomais skambintojo duomenimis, 
kuriuos įvedėte kontaktų sąraše. 

• Norėdami atsiliepti į skambutį, palieskite ATSILIEPTI. 

• Norėdami atmesti skambutį, palieskite ATMESTI. 

Norėdami atmesti skambutį ir nusiųsti žinutę tiesiogiai skambintojui, palieskite informacinę skambučio pranešimų juostą, 

o tada – . Norėdami rašyti asmeninę žinutę, pasirinkite vieną iš galimų žinučių šablonų parinkčių arba palieskite „Rašyti savo“. 

 

TELEFONO SKAMBUČIO UŽBAIGIMAS 
 

Kalbėdami telefonu ir norėdami nutraukti pokalbį. paspauskite Padėti ragelį . 
 

KONTAKTAI 
 
Naudodami Kontaktų programą galite įrašyti ir tvarkyti kontaktų informaciją. 

KONKTAKTŲ PROGRAMOS ATIDARYMAS 

Nustačius įrenginį, Kontaktuose rodomas pranešimas, kuriame paaiškinama, kaip pradėti kontaktų pridėjimą. Norėdami atidaryti 
programą, atlikite vieną iš toliau nurodytų veiksmų. 

• Perbraukite aukštyn per pradžios ekraną ir palieskite „Kontaktai“ . 

• Visi jūsų kontaktai slenkančiame sąraše rodomi abėcėlės tvarka. Palieskite juos, kad būtų rodoma išsamesnė informacija. 

 
KONTAKTŲ KOPIJAVIMAS 
 

Galite nukopijuoti kontaktus iš SIM kortelės arba įrašytus vidinėje atmintinėje ar atminties kortelėje. 

Kontaktų sąraše palieskite  > Nustatymai > Importuoti. 

Naudokite vieną iš toliau nurodytų būdų. 

Norėdami importuoti kontaktus iš SIM kortelės, atlikite toliau nurodytus veiksmus. 

• Palieskite SIM kortelę. Pasirinkite kontaktą (-us) ir palieskite IMPORTUOTI, kad jį (juos) importuotumėte. 

Norėdami importuoti kontaktus iš vidinės atmintinės arba atminties kortelės, atlikite toliau nurodytus veiksmus. 

• Palieskite .vcf failą. Pasirinkite vietą, į kurią kopijuosite kontaktus, ir palieskite *.vcf failą, kad juos importuotumėte. 
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KONTAKTŲ ATSARGINĖS KOPIJOS KŪRIMAS 

Galite nukopijuoti kontaktus į vidinę atmintinę. 
 

1. Kontaktų sąraše palieskite           > Nustatymai > Eksportuoti. 

2. Pasirinkite vietą, kurioje įrašysite kontaktus, ir palieskite ĮRAŠYTI. 

 
NAUJO KONTAKTO PRIDĖJIMAS 

1. Norėdami pridėti naują kontaktą, kontaktų sąraše palieskite . 

2. Įveskite kontakto vardą ir pridėkite išsamius duomenis, pvz., telefono numerį ar adresą. 

3. Palieskite Įrašyti ir išsaugokite kontakto duomenis. 
 

NAUJO KONTAKTO PRIDĖJIMAS PRIE PARANKINIŲ 

1. Palieskite kontaktą, kurį norite pridėti prie parankinių. 
 

2. Viršutiniame dešiniajame kampe palieskite  . 
 

KONTAKTO PAIEŠKA 

1. Norėdami ieškoti kontakto, kontaktų sąraše palieskite  . 

2. Įveskite ieškomo kontakto vardą. Jums rašant, paieškos langelio apačioje bus rodomi paiešką atitinkantys vardai. 
 

KONTAKTO REDAGAVIMAS 

Išsaugotus kontakto duomenis galite bet kada keisti. 

1. Kontaktų sąraše palieskite norimą redaguoti kontaktą. 
 

2. Palieskite redagavimo piktogramą          . 

3. Atlikite pageidaujamus kontakto duomenų pakeitimus ir palieskite Įrašyti. Norėdami atšaukti bet kokius pakeitimus, paspauskite X. 
 

KONTAKTO IŠTRYNIMAS 

1. Kontaktų sąraše palieskite norimą ištrinti kontaktą. 
 

2. Palieskite  > Ištrinti. 

3. Patvirtinkite, dar kartą paliesdami Ištrinti. 

 

EKRANINĖS KLAVIATŪROS NAUDOJIMAS 
EKRANINĖS KLAVIATŪROS RODYMAS EKRANE 
Naudojant kai kurias programas klaviatūra atidaroma automatiškai. Norėdami atidaryti klaviatūrą kitose programose, palieskite 
teksto laukelį. Norėdami paslėpti klaviatūrą, paspauskite grįžties mygtuką.  
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GULSČIOSIOS KLAVIATŪROS NAUDOJIMAS 
Jei jums sunku naudoti stačiąją klaviatūrą, tiesiog pakreipkite įrenginį šonu. Tada ekrane bus rodoma gulsčioji klaviatūra, kurios 
klavišai išdėstyti plačiau. 

 

KLAVIATŪROS NUSTATYMŲ TINKINIMAS 

1. Perbraukite aukštyn per pradžios ekraną > Nustatymai  > Sistema > Kalbos ir įvestis. 

2. Naudokite bet kurį iš toliau nurodytų būdų. 

• Palietę ekraninę klaviatūrą sukonfigūruokite „Google“ klaviatūrą ir „Google“ teksto diktavimo nustatymus. 

• Palieskite fizinę klaviatūrą ir sukonfigūruokite išorinės klaviatūros nustatymus. 

• Palieskite „Išplėstinis“ ir pasiekite su įvesties pagalba susijusius nustatymus. 
 

„WI-FI®“ 
Norint gauti prieigą prie belaidžio ryšio prieigos taškų, įrenginyje būtina naudoti „Wi-Fi“. 

„WI-FI“ ĮJUNGIMAS IR PRISIJUNGIMAS PRIE BELAIDŽIO TINKLO 

1. Perbraukite aukštyn per pradžios ekraną > Nustatymai  > Tinklas ir internetas. 
 

2. Palieskite Wi-Fi ir pastumkite Wi-Fi jungiklį į dešinę            . 

3. Sąraše pasirinkite Wi-Fi tinklą, prie kurio norite prisijungti. 

4. Jei pasirinksite atvirąjį tinklą, įrenginys prisijungs automatiškai. Jei pasirinksite apsaugotą tinklą, turėsite įvesti slaptažodį 
ir paliesti Prisijungti. 

PASTABA 

• Apsaugoto tinklo slaptažodžio nereikės įvesti pakartotinai, jei prie jo jau jungėtės anksčiau, nebent buvo atkurti numatytieji 
įrenginio nustatymai arba buvo pakeistas „Wi-Fi“ slaptažodis. 

• Jei yra „Wi-Fi“ signalą blokuojančių kliūčių, jis bus ne toks stiprus. 

Patarimas: „Wi-Fi“ nustatymų ekrane palieskite + Pridėti tinklą, kad pridėtumėte nematomą „Wi-Fi“ tinklą. 
 

SMS IR MMS 
ŽINUČIŲ ATIDARYMAS 

Norėdami atidaryti programą, atlikite vieną iš toliau nurodytų veiksmų. 

• Pradžios ekrane palieskite . 

• Perbraukite aukštyn per pradžios ekraną > Žinutės . 
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TEKSTO ŽINUTĖS KŪRIMAS IR SIUNTIMAS 

Galite sukurti naują teksto žinutę arba atidaryti esamą žinučių giją. 
 

1. Palieskite Pradėti pokalbį ir pradėkite kurti naują teksto žinutę arba atidarykite esamą žinučių giją, ją paliesdami. 

2. Laukelyje „Kam“ įveskite telefono numerį arba kontakto vardą. Rašant funkcija SmartDial bandys rasti atitikmenį įrenginio 
kontaktuose. Palieskite siūlomą gavėją arba veskite tekstą toliau. Jei norite atidaryti esamą žinučių giją, tiesiog ją palieskite. 

3. Palieskite teksto langelį, kad sukurtumėte žinutę. Jei kurdami žinutę paspausite    grįžties mygtuką, jūsų žinučių sąraše ji 
bus išsaugota kaip juodraštis. Palieskite žinutę, kad galėtumėte tęsti. 

 
4. Kai žinutė bus paruošta siųsti, palieskite        . 

PASTABA 

• Jums peržiūrint ir siunčiant papildomas žinutes, sukuriama žinučių gija. 
 
MULTIMEDIJOS ŽINUTĖS KŪRIMAS IR SIUNTIMAS 

 

1. Žinučių ekrane palieskite Pradėti pokalbį. 

2. Įveskite telefono numerį arba kontakto vardą laukelyje Kam arba slinkite žemyn iki kontaktų sąrašo, kad rastumėte kontaktą, 
kuriam norite siųsti žinutę. Palieskite ir pradėkite grupės pokalbį. 

3. Palieskite teksto langelį, kad sukurtumėte žinutę. 

4. Palieskite           ir pasirinkite medijos failo tipą. Pasirinkite norimą pridėti failą. 

5. Dabar įrenginys veiks multimedijos režimu. Baigę palieskite . 

 
ŽINUTĖS ATIDARYMAS IR ATSAKYMAS Į JĄ 

1. Žinučių sąraše palieskite teksto arba multimedijos žinučių giją, kad ją atidarytumėte. 

2. Palieskite teksto langelį, kad sukurtumėte žinutę. 

3. Kai žinutė bus paruošta, palieskite . 

 

„BLUETOOTH®“ 
Įrenginyje „Cat® S53“ veikia „Bluetooth“. Jį naudojant užmezgamas belaidis ryšys su kitais „Bluetooth“ įrenginiais, kad galėtumėte 
bendrinti failus su draugais, kalbėti naudodami laisvų rankų įrangą ir „Bluetooth“ ausines ar net perkelti įrenginyje esančias 
nuotraukas į kompiuterį. 

Jei naudojatės „Bluetooth“, nepamirškite, kad nuo „Bluetooth“ įrenginio, prie kurio norite prisijungti, turite nenutolti daugiau nei 
10 metrų. Atsiminkite, kad dėl sienų, kitos elektroninės įrangos ar kitų kliūčių gali atsirasti „Bluetooth“ ryšio trukdžių. 
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„BLUETOOTH“ ĮJUNGIMAS 

1. Perbraukite aukštyn per pradžios ekraną > Nustatymai > Prijungti įrenginiai. 
 

2. Palieskite „Ryšio nuostata“ > „Bluetooth“ ir pastumkite jungiklį             į dešinę, kad įjungtumėte funkciją. 
 

Įjungus „Bluetooth“, pranešimų juostoje atsiras „Bluetooth“ piktograma        . 
 

„BLUETOOTH“ ĮRENGINIO SUSIEJIMAS ARBA PRIJUNGIMAS 

Naudodamiesi „Bluetooth“ galite atlikti toliau nurodytus veiksmus. 

• Naudoti laisvų rankų „Bluetooth“ įrenginį. 

• Naudoti monofonines arba stereofonines „Bluetooth“ ausines. 

• Nuotoliniu būdu valdyti tai, ko klausotės per „Bluetooth“ ausines. 
 

Prieš pradėdami naudotis „Bluetooth“, įrenginį turite susieti su kitu „Bluetooth“ įrenginiu, kaip nurodyta toliau. 

1. Įsitikinkite, kad įrenginyje įjungta „Bluetooth“ funkcija. 

2. Palieskite + Susieti naują įrenginį. Tada įrenginys pradės ieškoti ryšio zonoje esančių „Bluetooth“ įrenginių. 

3. Palieskite įrenginį, su kuriuo norite susieti. 

4. Norėdami užbaigti sujungimo procesą, vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas. 

PASTABA 

Kai įrenginiai bus susieti, prie to paties „Bluetooth“ įrenginio vėl galėsite prisijungti neįvesdami slaptažodžio. 
 

FAILŲ SIUNTIMAS PER „BLUETOOTH“ 

Naudodamiesi „Bluetooth“, su savo šeima ar draugais galite dalytis nuotraukų, vaizdo įrašų ar muzikos failais. Norėdami per 
„Bluetooth“ siųsti failus, atlikite toliau nurodytus veiksmus. 

1. Palieskite norimą siųsti failą. 
 

2. Palieskite   > Bluetooth,, tada pasirinkite susietą įrenginį. 

„BLUETOOTH“ ĮRENGINIO ATJUNGIMAS ARBA ATSIEJIMAS 

Perbraukite aukštyn per pradžios ekraną > „Nustatymai“ > „Prijungti įrenginiai“. 

Palieskite Anksčiau prijungti įrenginiai. 

Palieskite   , tada – PAMIRŠTI, kad patvirtintumėte atjungimą. 
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FOTOGRAFAVIMAS IR FILMAVIMAS 
Telefonu „Cat® S53“ galite fotografuoti ir filmuoti bei dalytis nuotraukomis ir vaizdo įrašais. 

FOTOAPARATO ATIDARYMAS IR FOTOGRAFAVIMAS 

Norėdami atidaryti fotoaparato programą, atlikite toliau nurodytus veiksmus. 
 

• Pradžios ekrane palieskite . 

• Pagal numatytuosius nustatymus atidaryta programa veikia fotografavimo režimu. Jei taip nėra, ekrano apačioje palieskite Nuotrauka. 
 

• Norėdami perjungti priekinį ar galinį fotoaparatą, atitinkamai palieskite . 

• Nuotraukų fiksavimo ekrane fotografuokite nuotrauką. 

• Palieskite ekraną, kad būtų sufokusuota konkreti sritis. 

• Dviem pirštais priartinkite arba nutolinkite objektą. 

• Slenkant į kairę ir dešinę pakeičiamas fotoaparato režimas. 
 

• Palieskite  ir pakeiskite fotoaparato ir vaizdo įrašo nustatymus. 
 

• Norėdami fotografuoti, palieskite            . 

• Fotografuoti galite ir paspausdami garsumo didinimo (mažinimo) mygtukus. 
 

NUOTRAUKŲ PERŽIŪRA 

Norėdami peržiūrėti nuotraukas, atlikite vieną iš toliau nurodytų veiksmų. 

• Atidarę Fotoaparato programą, palieskite paskutinės užfiksuotos nuotraukos miniatiūrą, esančią apatiniame kairiajame kampe, 
kad pasiektumėte galerijos programą. 

• Norėdami peržiūrėti visas nuotraukas ir vaizdo įrašus, perbraukite aukštyn per pradžios ekraną > Nuotraukos  . 
 

PASTABA 

Norėdami grįžti į Fotoaparato rodinį, paspauskite viršutiniame kairiajame kampe esančią fotoaparato piktogramą arba 
braukite į dešinę, kol bus rodomas fiksavimo ekranas. 

 

NUOTRAUKŲ REDAGAVIMAS IR BENDRINIMAS 

Naršydami nuotraukas galite naudotis toliau nurodytomis parinktimis. 
 

• Bendrinti: palieskite           ir bendrinkite nuotraukas per įvairias įrenginyje esančias programas. 
 

• Redaguoti: palieskite           ir redaguokite nuotraukas naudodamiesi įvairiomis galimomis parinktimis. 

• Ieškoti: palieskite  ir ieškokite panašaus vaizdo internete. 
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• Ištrinti: palieskite            ir ištrinkite nereikalingas nuotraukas. 
 

• Išsami informacija: perbraukite aukštyn ir peržiūrėkite išsamią nuotraukų informaciją. 
 

FILMAVIMAS 

• Pradžios ekrane palieskite . 

1. Pagal numatytuosius nustatymus atidaryta programa veikia fotografavimo režimu. 

2. Norėdami perjungti filmavimo režimą, braukite į dešinę. 

• Norėdami perjungti priekinį ar galinį fotoaparatą, atitinkamai palieskite . 

• Norėdami pradėti įrašymą, palieskite . 

• Įrašymo metu galite atlikti toliau nurodytus veiksmus. 

• Dviem pirštais objektą priartinkite arba nutolinkite. 

• Norėdami pristabdyti įrašymą, palieskite  . Norėdami tęsti, palieskite dar kartą. 

• Norėdami fotografuoti, palieskite . 

• Norėdami sustabdyti filmavimą, palieskite  . 
 

VAIZDO ĮRAŠŲ PERŽIŪRA 

Norėdami peržiūrėti nufilmuotą vaizdo įrašą, palieskite paskutinio užfiksuoto vaizdo įrašo miniatiūrą, esančią apatiniame kairiajame 
kampe, kad pasiektumėte galerijos programą.  

Jį galite peržiūrėti ir Nuotraukų  programoje. 
 

NUOTRAUKŲ NAUDOJIMAS 

Nuotraukų programa automatiškai ieško įrenginyje ar atminties kortelėje įrašytų nuotraukų ir vaizdo įrašų. Pasirinkite 
albumą (aplanką) ir žiūrėkite kaip skaidrių demonstravimą arba pasirinkite elementus, kuriuos norite bendrinti su kitomis programomis. 

 

NUOTRAUKŲ ATIDARYMAS 

Norėdami atidaryti programą, perbraukite aukštyn per pradžios ekraną > Nuotraukos . Nuotraukų programa jūsų 
nuotraukas ir vaizdo įrašus suskirsto į kategorijas pagal saugyklos vietą ir šiuos failus saugo aplankuose. Norėdami peržiūrėti 
aplanko viduje esančias nuotraukas ar vaizdo įrašus, palieskite aplanką. 

 

NUOTRAUKOS PERŽIŪRA 

1. Nuotraukų programoje palieskite tam tikrą aplanką, kad galėtumėte peržiūrėti jame esančias nuotraukas. 

2. Palieskite nuotrauką, jei ją norite atidaryti visaekraniu režimu, tada braukite į kairę arba į dešinę, kad peržiūrėtumėte ankstesnę ar 
tolesnę nuotrauką. 

3. Jei vaizdą norite priartinti, ekrano vietoje, kurią norite priartinti, išskėskite du pirštus. Esant įjungtam mastelio keitimo režimui, 
pirštą braukite aukštyn arba žemyn ir į kairę arba į dešinę.  
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MĖGAVIMASIS MUZIKA 
Galima perkelti muzikos failus iš kompiuterio į „Cat® S53“ ir klausytis muzikos, kad ir kur būtumėte. 

MUZIKOS KOPIJAVIMAS Į ĮRENGINĮ 

1. Prijunkite įrenginį prie kompiuterio USB laidu, tada braukite žemyn nuo ekrano viršaus ir įrenginyje pasirinkite Failų perkėlimas. 

2. Kompiuteryje suraskite USB įrenginį (pavadintą „Cat® S53“) ir jį atidarykite. 

3. Įrenginio šakniniame kataloge arba SD kortelėje sukurkite aplanką (pvz., „Muzika“). 

4. Nukopijuokite muziką iš kompiuterio į naują aplanką. 

5. Norėdami saugiai atjungti įrenginį nuo kompiuterio, palaukite, kol muzika bus baigta kopijuoti, tada atjunkite įrenginį pagal jūsų 
kompiuterio operacinės sistemos nurodymus. Atjunkite USB laidą. 

 

„YouTube Music“ ATIDARYMAS IR MUZIKOS PALEIDIMAS 

• Perbraukite aukštyn per pradžios ekraną, tada palieskite „YT Music“ . 

• Palieskite Biblioteka, tada – Atsisiuntimai, kad į grojaraštį pridėtumėte dainų, arba palieskite viršutiniame dešiniajame ekrano 
kampe esantį Paieškos mygtuką ir ieškokite dainų internete. 

 

NAUDOJIMASIS „GOOGLE“ PASLAUGOMIS 
Norėdami naudotis „Gmail“, „Google“ kalendoriumi ir atsisiųsti kitas „Google“ programas bei jomis naudotis, turite prisijungti prie 
„Google“ paskyros. 

„GOOGLE“ PASKYROS SUKŪRIMAS 

Jei nusprendėte nekurti „Google“ paskyros nustatymo proceso metu, tai lengva padaryti dabar. 

1. Perbraukite aukštyn per pradžios ekraną > Nustatymai . 

2. Palieskite Paskyros > Pridėti paskyrą. 

3. Palieskite Google , tada vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas. 

 

NAUDOJIMASIS „GMAIL“ 

Galbūt nustatymo proceso metu sukonfigūravote įrenginį susiedami su esama „Google“ paskyra. Pirmą kartą atidarę 
Gmail programą telefone, gautų laiškų dėžutėje rasite žinučių iš šios paskyros. 

 

„GMAIL“ ATIDARYMAS 

Perbraukite aukštyn per pradžios ekraną > Gmail  . 
 

PASKYRŲ PERJUNGIMAS 

Norėdami perjungti norimą peržiūrėti paskyrą, palieskite viršutiniame dešiniajame ekrano kampe esantį paskyros paveikslėlį, 
tada išvysite paskyros parinkimo langelį. 

  



24  

EL. LAIŠKO KŪRIMAS IR SIUNTIMAS 

1. Gautų laiškų dėžutės ekrane palieskite Rašyti. 

2. Laukelyje Kam įveskite laiško gavėjo el. pašto adresą. 

• Jei el. laišką norite siųsti keliems gavėjams, el. pašto adresus atskirkite tarpais. 
 

• Jei norite siųsti kopiją arba nematomą kopiją kitiems gavėjams, palieskite          , kad būtų rodomi laukeliai 
Kopija / nematoma kopija. 

3. Įveskite el. laiško temą ir parašykite el. laišką. 
 

• Jei norite pridėti nuotrauką, palieskite           > Pridėti failą, kad pasirinktumėte failą. 
 

4. Norėdami siųsti, palieskite           . 
 

ATSAKYMAS Į EL. LAIŠKĄ AR JO PERSIUNTIMAS 

1. Gautų laiškų dėžutės ekrane palieskite el. laišką. 

2. Norėdami atsakyti, palieskite  arba palieskite         ir pasirinkite Atsakyti visiems arba Persiųsti. 
 

„GMAIL“ NUSTATYMŲ TINKINIMAS 
 

3. „Gmail“ pradžios ekrane palieskite           > Nustatymai. 

4. Pasirinkite „Bendrieji nustatymai“ arba el. pašto paskyrą. 

5. Palieskite parinktį ir pakeiskite reikiamus nustatymus. 
 

NAUDOJIMASIS „GOOGLE PLAY“ 

Atsisiųskite programų ir žaidimų iš Google Play ir juos įdiekite. 
 

„GOOGLE PLAY“ ATIDARYMAS 

Perbraukite aukštyn per pradžios ekraną > Google Play. 
 

PROGRAMŲ PAIEŠKA 

Ieškodami programų Google Play pradžios ekrane, galite atlikti toliau nurodytus veiksmus. 

• Išdėstyti programas pagal kategoriją: palieskite tam tikrą kategoriją ir slinkite ja. 

• Naudoti paiešką: laukelyje įveskite paieškos reikšminius žodžius. 
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PROGRAMOS DIEGIMAS 

1. Perbraukite aukštyn per pradžios ekraną > Google Play. 

2. Palieskite tam tikrą kategoriją, o tada – elementą, kurį norite atsisiųsti, kad matytumėte papildomą informaciją. 

3. Norėdami įdiegti elementą, palieskite Įdiegti.  

PASTABA 

Kai kuriam „Google Play“ turiniui gali būti taikomi mokesčiai. Atsisiuntimo eigą galite stebėti pranešimų skydelyje.  
 

PROGRAMOS IŠDIEGIMAS 
 

1. Perbraukite aukštyn per pradžios ekraną, kad atvertumėte Programų skydelį.  
 

2. Laikykite pirštą virš programos, kurią norite išdiegti, ir nuvilkite ją ties parinktimi „Išdiegti“ viršutiniame dešiniajame ekrano kampe. 

PASTABA 

Programas taip pat galima valdyti nuėjus į pagrindinius telefono Nustatymus > Programos ir pranešimai. 

 

INFORMACIJOS SINCHRONIZAVIMAS 
Kai kuriose programose (pavyzdžiui, „Gmail“ ir Kalendoriuje), esančiose telefone  Cat® S53“, suteikiama prieiga prie tos pačios 
informacijos, kurią galite pridėti, peržiūrėti ir redaguoti kituose įrenginiuose. Jei pridėsite informacijos, ją pakeisite ar ištrinsite 
bet kurioje iš šių programų, esančių kituose įrenginiuose, atnaujinta informacija bus matoma ir jūsų įrenginyje. 

Tai tapo įmanoma dėl belaidžio duomenų sinchronizavimo. Šis procesas vykdomas fone ir neturi įtakos jūsų įrenginio naudojimui. 
Kai įrenginys sinchronizuojamas, pranešimų juostoje rodoma duomenų sinchronizavimo piktograma. 

 

PASKYRŲ VALDYMAS 

Galite sinchronizuoti kontaktus, el. paštą ir kitą įrenginyje laikomą informaciją su „Google“ ar kitokiomis paskyromis, atsižvelgiant 
į įrenginyje įdiegtas programas. 

Pavyzdžiui, pridėjus asmeninę „Google“ paskyrą jūsų asmeninis el. paštas, kontaktai ir kalendoriaus įrašai būtų visada pasiekiami. 
Galite pridėti ir darbo paskyrą, kad su darbu susiję el. laiškai, kontaktai ir kalendoriaus įrašai būtų laikomi atskirai. 

 
PASKYROS PRIDĖJIMAS 

1. Perbraukite aukštyn per pradžios ekraną > Nustatymai. 

2. Palieskite Paskyros. Ekrane bus rodomi dabartiniai sinchronizavimo nustatymai ir jūsų esamų paskyrų, naudojamų susijusiose 
programose, sąrašas. 

PASTABA 

• Kai kuriais atvejais gali prireikti iš tinklo administratoriaus pagalbos komandos gauti paskyros duomenis. Pavyzdžiui, gali tekti 
sužinoti paskyros domeną arba serverio adresą. 
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3. Palieskite + Pridėti paskyrą. 

4. Palieskite norimos pridėti paskyros tipą. 

5. Vadovaudamiesi ekrane pateikiamais nurodymais įveskite privalomus ir pasirinktinius paskyros duomenis. Daugeliui paskyrų 
reikia įvesti naudotojo vardą ir slaptažodį, tačiau duomenys priklauso nuo paskyros tipo ir paslaugos, prie kurios jungiatės, 
konfigūracijos. 

6. Kai baigsite, paskyra bus įtraukta į skilties Paskyros nustatymų ekrane rodomą sąrašą. 

 

PASKYROS ŠALINIMAS 

Paskyrą ir visus su ja susijusius duomenis (įskaitant el. laiškus, kontaktus, nustatymus ir kt.) iš įrenginio galite pašalinti. Tačiau 
negalite pašalinti kai kurių paskyrų, pvz., paskyros, prie kurios įrenginyje prisijungėte pirmiausiai. Jei bandysite pašalinti tam tikras 
paskyras, atkreipkite dėmesį, kad visi su jomis susieti asmeniniai duomenys bus ištrinti. 

1. Skilties Paskyros nustatymų ekrane palieskite norimą ištrinti paskyrą. 

2. Palieskite Pašalinti paskyrą, tada padarykite tai dar kartą, kad patvirtintumėte. 
 

PASKYROS SINCHRONIZAVIMO TINKINIMAS 

Visoms įrenginyje įdiegtoms programoms galite sukonfigūruoti foninių duomenų naudojimo ir sinchronizavimo parinktis. Taip pat  
galite sukonfigūruoti, kokio tipo duomenis kiekvienai paskyrai reikia sinchronizuoti. Kai kurios programos (pvz., Kontaktai ir „Gmail“) 
gali sinchronizuoti duomenis iš kelių programų. 

Kai kuriose paskyrose sinchronizavimas yra dvikryptis, t. y. duomenų pakeitimai, kuriuos atliekate įrenginyje, taip pat atliekami 
žiniatinklyje saugomoje duomenų kopijoje. Kai kuriose paskyrose galimas tik vienkryptis sinchronizavimas, todėl duomenys jūsų 
įrenginyje yra tik skaitomi. 

 

PASKYROS SINCHRONIZAVIMO NUSTATYMŲ KEITIMAS 

1. Skilties Paskyros nustatymų ekrane palieskite konkrečią paskyrą. 

2. Palieskite Paskyros sinchronizavimas. Bus atvertas duomenų ir sinchronizavimo ekranas, kuriame pateikiamas 
informacijos, kurią galima sinchronizuoti paskyroje, sąrašas. 

3. Įjunkite norimus sinchronizuoti elementus, atlikdami toliau nurodytus veiksmus. 

 

• Pastumkite atitinkamą duomenų jungiklį į dešinę           . 
 

• Norėdami išjungti automatinį sinchronizavimą, pastumkite atitinkamą duomenų jungiklį į kairę          . 
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KITŲ PROGRAMŲ NAUDOJIMAS 
KALENDORIAUS NAUDOJIMAS 

Norėdami kurti ir tvarkyti įvykius, susirinkimus ir susitikimus, naudokitės Kalendoriumi. Atsižvelgiant į sinchronizavimo nustatymus, 
kalendorius jūsų įrenginyje sinchronizuojamas su jūsų kalendoriumi kituose įrenginiuose. 
 

KALENDORIAUS ATIDARYMAS 

Perbraukite aukštyn per pradžios ekraną > Kalendorius , kad atidarytumėte programą. Palieskite         , kad ekrane būtų 
rodomos įvairios rodymo ir nustatymų parinktys. 

 

ĮVYKIO KŪRIMAS 
 

1. Bet kuriame kalendoriaus rodinyje palieskite  > Įvykis, kad pradėtumėte įvykio pridėjimą. 

2. Įveskite įvykio pavadinimą, vietą arba kontaktinę informaciją. 

• Jei įvykiui reikia priskirti laiko intervalą, palieskite pradžios ir pabaigos dieną bei laiką. 
 

• Jei tai ypatinga proga, pvz., gimtadienis ar visos dienos įvykis, pastumkite parinkties „Visa diena“ jungiklį į dešinę             . 

3. Nustatykite įvykio priminimo laiką, pakvieskite žmonių, nustatykite spalvą ir pridėkite pastabų ar priedų. 

4. Kai visa informacija bus įvesta ir visi nustatymai bus baigti, palieskite Įrašyti. 
 

ĮVYKIO PRIMINIMO NUSTATYMAS 

1. Bet kuriame kalendoriaus rodinyje palieskite įvykį, kad peržiūrėtumėte jo išsamius duomenis. 

2. Palieskite   , kad įvykį pradėtumėte redaguoti. 

3. Palieskite Pridėti pranešimą, kad nustatytumėte įvykio priminimą. 

4. Palieskite Įrašyti ir įrašykite jį. 
 

LAIKRODŽIO IR SUSIJUSIŲ FUNKCIJŲ NAUDOJIMAS 

Laikrodžio programoje yra daug kitų funkcijų, įskaitant Žadintuvą, Laikmatį, Chronometrą ir Miego laiką.  
 

LAIKRODŽIO ATIDARYMAS 

Perbraukite aukštyn per pradžios ekraną  > Laikrodis . 
 

SIGNALO PRIDĖJIMAS 
 

1. Signalų sąrašo lange palieskite            , kad pridėtumėte signalą. 

2. Norėdami nustatyti signalą, atlikite toliau nurodytus veiksmus. 

• Nustatykite valandas ir minutes ciferblate, palieskite Gerai. 

• Jei norite nustatyti kartojimo režimą, palieskite žymimąjį langelį Kartoti. Palieskite vieną ar kelias parinktis. 
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• Norėdami nustatyti signalo garsą, palieskite , tada pažymėkite atitinkamą parinktį. 

• Jei norite, kad signalui skambant įrenginys vibruotų, palieskite žymimąjį langelį Vibruoti. 

• Norėdami pridėti signalo etiketę, palieskite „Etiketė“. Įveskite etiketę, tada palieskite Gerai.  

PASTABA 

• Pagal numatytuosius nustatymus signalas aktyvuojamas automatiškai. 
 

LAIKMAČIO NUSTATYMAS 

1. Pasirinkite Laikmatis, nurodykite laikmačio veikimo trukmę ir paspauskite          . 

2. Kai baigsis laikmačio laikas, pasigirs signalas. 
 

CHRONOMETRO NAUDOJIMAS 

1. Norėdami paleisti ir sustabdyti chronometrą, palieskite ekraną. 
 

MIEGO LAIKAS 
 

Naudodami miego laiko funkciją galite sukonfigūruoti telefono veikimą naktį. Ši funkcija apima signalų laikus ir nustatymą Netrukdyti.  
 

SKAIČIUOTUVAS 

Telefone „Cat® S53“ yra skaičiuotuvas, veikiantis įprastu ir išplėstiniu režimu. 

 

SKAIČIUOTUVO ATIDARYMAS 
 

1. Norėdami atidaryti programą, perbraukite aukštyn per pradžios ekraną > „Skaičiuotuvas“           . 

2. Norėdami įjungti išplėstinį skaičiuotuvo režimą, perbraukite į kairę arba pasukite įrenginį į horizontalią padėtį. 
 

ĮRENGINIO VALDYMAS 
Norėdami sukonfigūruoti įrenginį, perbraukite aukštyn per pradžios ekraną > Nustatymai. 

 

DATOS IR LAIKO NUSTATYMAS 
Pirmą kartą įjungus įrenginį pateikiama parinktis atnaujinti laiką ir datą automatiškai, naudojant tinklo pateiktą laiką. 

 
PASTABA 

Naudojantis automatine funkcija, datos, laiko ir laikos juostos rankiniu būdu nustatyti negalima. Jei norite nustatyti 
datos ir laiko nustatymus rankiniu būdu, atlikite toliau nurodytus veiksmus. 

1. Nustatymų ekrane palieskite Sistema > „Data ir laikas“. 

2. Pastumkite parinkties Naudoti tinklo pateiktą laiką / laiko juostą jungiklį į kairę           , kad išjungtumėte šias funkcijas. 

3. Palieskite Data, tada pasirinkite pageidaujamą datą ir palieskite Gerai.  
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4. Palieskite Laikas. Laiko nustatymo ekrane palieskite valandų arba minučių laukelį ir rodyklę pastumkite į viršų arba į apačią, 
kad nustatytumėte laiką. Baigę konfigūruoti palieskite Gerai. 

5. Palieskite Laiko juosta ir iš sąrašo pasirinkite pageidaujamą laiko juostą. 

6. Norėdami įjungti 24 val. arba 12 val. formatą, įjunkite arba išjunkite parinktį „Naudoti 24 val. formatą“. 
 

EKRANO SUASMENINIMAS 
EKRANO RYŠKUMO NUSTATYMAS 

1. Skilties Nustatymai ekrane palieskite Ekranas > Ryškumo lygis. 

2. Šliaužiklį nutempkite į kairę, kad ekranas būtų tamsesnis, arba į dešinę, kad ekranas būtų šviesesnis. 

3. Pakelkite pirštą nuo slankiklio, kad nustatymai būtų automatiškai įrašyti. 

Patarimas: pastumkite parinkties „Priderinamas ryškumas“ jungiklį į dešinę, kad įrenginys ekrano šviesumą automatiškai priderintų 
prie aplinkos apšvietimo. 

 
AUTOMATINIS EKRANO PASUKIMAS 

Jei norite, kad pasukus įrenginį gulsčiai arba stačiai jo ekranas pasisuktų, palieskite Išplėstinis ir pastumkite automatinio 
pasukimo jungiklį į dešinę          . 

 

NEVEIKIMO LAIKO PRIEŠ IŠSIJUNGIANT EKRANUI REGULIAVIMAS 

Jei įrenginys tam tikrą laiką nenaudojamas, ekranas išsijungs, kad būtų taupoma baterijos energija. Norėdami nustatyti ilgesnį 
ar trumpesnį neveikimo laiką, atlikite toliau nurodytus veiksmus. 

1. Nustatymų skilties ekrane palieskite Ekranas > Išplėstinis > Ekrano skirtasis laikas. 

2. Pasirinkite ekrano veikimo trukmę prieš jam išsijungiant. 

PASTABA 

Įrenginiui veikiant miego režimu, naudodami pirštų atspaudų jutiklį arba paspausdami Įjungti pažadinkite ekraną. 
 

SKAMBĖJIMO TONO NUSTATYMAS 
TYLIOJO REŽIMO ĮJUNGIMAS 
• Spauskite garsumo mygtuką, kol ekrane išvysite garsumo valdymo skydelį. Tada palieskite pirmą piktogramą, 

kol bus rodoma  . 

• Visi garsai, išskyrus medijos ir signalų, bus nutildyti. 
 

SKAMBĖJIMO TONO GARSUMO REGULIAVIMAS 

Skambėjimo tono garsumą galite reguliuoti pradžios ekrane arba bet kurioje programoje (išskyrus pokalbio metu arba kai 
leidžiama muzika ar vaizdo įrašai). Norėdami nustatyti pasirinkto lygio skambėjimo tono garsumą, paspauskite garsumo 
didinimo (mažinimo) mygtuką, tada – . Skambėjimo tono garsumą taip pat galima reguliuoti skilties Nustatymai ekrane. 
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1. Skilties Nustatymai ekrane palieskite Garsas. 

2. Skiltyje Skambėjimo garsumas nuvilkite slankiklį, kad nustatytumėte garsumo lygį. 
 

SKAMBĖJIMO TONO PAKEITIMAS 

1. Skilties Nustatymai ekrane palieskite Garsas. 

2. Palieskite Telefono skambėjimo tonas. 

3. Pasirinkite norimą naudoti skambėjimo toną. Pasirinkus bus paleista perklausa. 

4. Palieskite Gerai. 
 

NUSTATYMAS, KAD ĮRENGINYS VIBRUOTŲ GAUNANT SKAMBUČIUS 
Skilties Nustatymai ekrane palieskite Garsas. Taip pat pastumkite funkcijos Vibruoti skambinant jungiklį į dešinę           . 

 

TELEFONO PASLAUGŲ NUSTATYMAS 
TARPTINKLINIO DUOMENŲ RYŠIO ĮJUNGIMAS 

1. Skilties Nustatymai ekrane palieskite Tinklas ir internetas > Mobilusis tinklas. 

2. Pastumkite parinkties Tarptinklinis ryšys jungiklį į dešinę            . 

PASTABA 

• Atminkite, kad naudojantis tarptinklinio ryšio duomenų paslaugomis gali būti priskaičiuoti nemaži papildomi mokesčiai. Informacijos 
apie tarptinklinio duomenų ryšio mokesčius teiraukitės pas savo tinklo paslaugos teikėją. 

 

TARPTINKLINIO RYŠIO DUOMENŲ PASLAUGOS IŠJUNGIMAS 
 

Skilties Nustatymai ekrane palieskite Tinklas ir internetas > Mobilusis tinklas. 
Pastumkite mobiliųjų duomenų parinkties jungiklį į kairę . 

 

NFC NAUDOJIMAS 
Naudojant NFC galima keistis duomenimis tarp dviejų su NFC suderinamų įrenginių, kai jie abu liečiasi arba yra vienas nuo kito 
nutolę ne daugiau kaip per kelis centimetrus. 

NFC FUNKCIJOS AKTYVAVIMAS 

1. Skilties Nustatymai ekrane palieskite Prijungti įrenginiai > Ryšio nuostatos. 
 

2. Pastumkite NFC jungiklį į dešinę           . 
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TURINIO BENDRINIMAS PER NFC 
1. Pasirinkite norimą bendrinti turinį. Pasirinkite Bendrinti, tada – Bendrinti su netoliese esančiais įrenginiais. 

2. Dabar telefonas CAT S53 ieškos netoli esančių kitų įrenginių.  

3. Kai jūsų bendrinimo užklausa bus patvirtinta kitame įrenginyje, pasirinkite tą įrenginį, kad galėtumėte siųsti turinį į jį. 
 

ĮRENGINIO APSAUGA 
ĮRENGINIO APSAUGA NAUDOJANT EKRANO UŽRAKTĄ 

Tam, kad telefone „Cat® S53“ esantys saugesni abūtų galite naudoti ekrano užrakto metodą. 

1. Skilties Nustatymai ekrane palieskite Saugumas > Ekrano užraktas. 

2. Nurodykite vieną iš galimų parinkčių. 

• Braukimas: norėdami atrakinti ekraną, braukite spynos piktogramą aukštyn. 

• Kombinacija: norėdami atrakinti ekraną, ekrane atkartokite teisingą atrakinimo kombinaciją. 

• PIN: norėdami atrakinti ekraną, įveskite PIN kodo skaičius. 

• Slaptažodis: norėdami atrakinti ekraną, įveskite slaptažodį. 

3. Vadovaudamiesi ekrane pateikiamais nurodymais, užbaikite pasirinkto ekrano užrakto metodo nustatymą. 
 

PROGRAMŲ VALDYMAS 
ĮDIEGTOS PROGRAMOS PERŽIŪRA 

1. Skilties Nustatymai ekrane palieskite Programos ir pranešimai. 

2. Čia galite atlikti bet kurį iš toliau nurodytų veiksmų. 

• Palieskite programą ir peržiūrėkite jos duomenis tiesiogiai. 

• Palietę Pranešimai sukonfigūruokite pranešimų nustatymus. 

• Palietę Numatytosios programos nustatykite arba išvalykite numatytąsias programas. 

• Palieskite Išplėstinis > Leidimų tvarkyklė ir nustatykite, kokia informacija pasiekiama konkrečiai programai. 

• Palieskite Išplėstinis > Pavojaus įspėjimai ir pakeiskite pavojaus įspėjimų nustatymus. 

• Palieskite Išplėstinis > Speciali programų prieiga ir sukonfigūruokite, kurios programos gali pasiekti čia išvardytas funkcijas. 
 

ĮRENGINIO PRADINĖS BŪSENOS ATKŪRIMAS 
ASMENINIŲ NUSTATYMŲ ATSARGINĖS KOPIJOS KŪRIMAS 

Galima sukurti atsarginę jūsų asmeninių nustatymų kopiją „Google“ serveriuose, naudojant „Google“ paskyrą. Jei pakeisite įrenginį, 
atsarginė nustatymų kopija bus perkelta į naują įrenginį, pirmą kartą prisijungus prie „Google“ paskyros. 
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1. Skilties Nustatymai ekrane palieskite Sistema > Atsarginės kopijos kūrimas. 

2. Pastumkite funkcijos „Kurti atsarginę kopiją „Google“ diske“ jungiklį į dešinę          . 

GAMINTOJO DUOMENŲ ATKŪRIMAS 

Jei atkursite gamintojo duomenis, įrenginyje bus atkurti nustatymai, kurie buvo sukonfigūruoti gamykloje. Bus ištrinti visi vidinėje 
įrenginio atmintinėje laikomi jūsų asmeniniai duomenys, įskaitant paskyrų duomenis, sistemos bei programų nustatymus ir visas 
atsisiųstas programas. 

 
Atkuriant įrenginio pradinę būseną neištrinami sistemos programinės įrangos naujiniai, kuriuos atsisiuntėte, ar „microSD“ kortelėje 
laikomi failai, pvz., muzikos ar nuotraukų. 

1. Skilties Nustatymai ekrane palieskite Sistema > Išplėstinis > Nustatyti parinktis iš naujo > Ištrinti visus duomenis 
(gamintojo duomenų atkūrimas). 

2. Kai būsite paraginti, palieskite parinktį NUSTATYTI TELEFONĄ IŠ NAUJO, tada – IŠTRINTI VISKĄ. Įrenginyje bus atkurti 
pradiniai gamintojo nustatymai ir jis bus paleistas iš naujo. 
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PRIEDAS 
VEIKIMO TEMPERATŪRA 

• Kai įrenginys veikia naudodamas baterijos energiją, jį naudokite esant nuo –25 °C iki 55 °C laipsnių aplinkos temperatūrai. 
Įkraunant įrenginį aplinkos temperatūra turėtų būti nuo 0 °C iki 40 °C laipsnių. Naudodamiesi įrenginiu už diapazono nuo 0 °C iki 
45 °C ribų dėvėkite apsaugines pirštines. 

 

ELEKTRONINIO ŽYMENS PERŽIŪRA 
Norėdami peržiūrėti reglamentavimo informaciją apie šį įrenginį, atlikite toliau nurodytus veiksmus. 

1. Pradžios ekrane palieskite Nustatymai. 

2. Nustatymų ekrane palieskite Apie telefoną > Reglamentavimo informacija. 
 

KLAUSOS PRARADIMO PREVENCIJA 
  Norėdami apsisaugoti nuo galimų klausos sutrikimų, neklausykite nustatę aukštą garso lygį ilgą laiką. 

 

PAGALBOS SKAMBUTIS 
Šį įrenginį ryšio zonoje galite naudoti skambindami pagalbos telefonais. Tačiau negalima garantuoti, kad ryšys veiks esant bet kokioms 
sąlygoms. Neturėtumėte remtis vien šiuo įrenginiu būtinam ryšiui užtikrinti. 
 

ATITIKTIS CE SAR REIKALAVIMAMS 
Šis įrenginys atitinka ES reikalavimus (1999/519/EB) dėl elektromagnetinių laukų poveikio plačiajai visuomenei ribojimo užtikrinant 
sveikatos apsaugą. 
 
Šios ribos yra išsamių rekomendacijų, skirtų visos visuomenės apsaugai, dalis. Šias rekomendacijas parengė ir patikrino nepriklausomos 
mokslo organizacijos, reguliariai ir kruopščiai vertindamos mokslinių tyrimų rezultatus. Europos Vadovų Tarybos rekomenduojama riba 
mobiliesiems įrenginiams matuojama savitosios sugerties spartos (SAR) vienetais. SAR riba yra 2,0 W/kg, kai imamas 10 g audinio 
tenkantis kiekio vidurkis. Tai atitinka Tarptautinės apsaugos nuo nejonizuojančiosios spinduliuotės komisijos (ICNIRP) reikalavimus. 
 
Išbandžius šį ant kūno nešiojamą įrenginį nustatyta, kad jis atitinka ICNIRP poveikio gaires ir Europos standartą EN 62209-2, 
kai yra naudojamas su skirtaisiais priedais. Kitų priedų, kuriuose yra metalo, naudojimas gali neatitikti ICNIRP poveikio gairių. 
 
SAR matuojamas tarp įrenginio ir kūno nustačius 5 mm tarpą, įrenginiui skleidžiant didžiausią patvirtintą išėjimo galios lygį visose 
jo dažnių juostose. 
 
Didžiausios pagal CE taisykles nustatytos šio telefono SAR vertės nurodytos toliau. 
Galvos SAR: 1,179 W/kg, kūno SAR: 1,362 W/kg, galūnių SAR: 1,624 W/Kg.  
 
Jei norite sumažinti RD energijos poveikį, naudokite laisvų rankų įrangos priedą arba panašų variantą, kad įrenginys būtų toliau nuo 
galvos ir kūno. Įrenginį nešiokitės laikydami 5 mm atstumu nuo kūno, kad poveikio lygis išliktų toks pat arba žemesnis nei išbandytieji 
lygiai. Rinkitės diržinius laikiklius, dėklus arba kitus ant kūno nešiojamus priedus, kuriuose nėra metalinių dalių, tokiu būdu netrikdydami 
naudojimo. Metalinių dalių turintys dėklai, jei jie nebuvo išbandyti arba sertifikuoti, gali pakeisti įrenginio RD savybes, įskaitant jo atitiktį 
RD poveikio gairėms. Todėl tokių priedų nereikėtų naudoti. 
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FCC TAISYKLĖS 
Šis mobilusis telefonas atitinka FCC taisyklių 15 dalies reikalavimus. Taikomos dvi toliau nurodytos naudojimo sąlygos. 

1) Šis įrenginys negali skleisti kenksmingų trukdžių; 2) šis įrenginys turi priimti bet kokius trukdžius, įskaitant tokius, 
kurie gali turėti nepageidaujamos įtakos veikimui. 

 
Šis mobilusis telefonas buvo išbandytas ir nustatyta, kad jis atitinka B klasės skaitmeniniam įrenginiui taikomus apribojimus, 
nustatytus FCC taisyklių 15 dalyje. Šie apribojimai yra skirti apsaugoti nuo kenksmingų trukdžių montuojant gyvenamojoje vietoje. 
Ši įranga skleidžia, naudoja ir gali spinduliuoti energiją radijo dažniais, ir, jei yra sumontuota ir naudojama ne pagal instrukcijas, 
gali sukelti radijo ryšiui kenksmingus trukdžius. 

Tačiau negarantuojama, kad konkretaus sumontavimo atveju nebus skleidžiami trukdžiai. Jei ši įranga sukelia kenksmingų trukdžių 
radijo ar televizijos signalų priėmimui, kuriuos galima nustatyti įrangą įjungiant ir išjungiant, naudotojui rekomenduojama trukdžius 
pašalinti viena ar keliomis iš šių priemonių: 

– pakeisti signalus priimančios antenos kryptį arba vietą; 

– padidinti atstumą tarp įrangos ir imtuvo; 

– įrangą prijungti prie kito elektros srovės lizdo nei tas, prie kurio prijungtas imtuvas; 

– kreiptis pagalbos į pardavėją arba patyrusį radijo arba televizijos techniką. 

 
FCC PASTABA 

Įspėjimas: atlikus pakeitimų ar modifikacijų, kurių aiškiai nepatvirtino už atitiktį atsakinga šalis, gali būti panaikinti naudotojui 
suteikti įgaliojimai naudoti šią įrangą. 

 

INFORMACIJA APIE IŠMETIMĄ IR PERDIRBIMĄ 
Šis įrenginys sukurtas ir pagamintas taip, kad nebūtų viršijamos spinduliavimo, darančio poveikį radijo dažnių (RF) energijai, ribos, 
nustatytos JAV Federalinės ryšių komisijos. 

Atliekant SAR bandymus įrenginys nustatytas taip, kad perduotų didžiausio lygio patvirtintą galią visose bandomose dažnių juostose 
ir laikytas tokiose padėtyse, kuriose imituojamas RF poveikis jo naudojimo metu galvai be jokio atskyrimo ir laikant arti kūno, kai 
įrenginys nuo jo atskirtas 10 mm. Nors SAR nustatomas pagal aukščiausią patvirtintą galios lygį, faktinis įrenginio SAR lygis 
naudojantis juos gali būti gerokai mažesnis nei didžiausia jo vertė. Taip yra todėl, kad telefonas suprojektuotas veikti įvairiais galios 
lygiais, kad būtų naudojama tik tokia galia, kokios reikia norint pasiekti tinklą. Apskritai, kuo arčiau belaidžio ryšio bazinės stoties 
antenos esate, tuo mažesnė išėjimo galia. 

  

NORĖDAMI SUMAŽINTI APŠVITOS SPINDULIUOTĖS LYGĮ, IMKITĖS TOLIAU NURODYTŲ PRIEMONIŲ. 

• Mobilųjį telefoną naudokite ten, kur yra geras ryšys, kad sumažintumėte gaunamos apšvitos kiekį  
 (ypač požeminėse automobilių stovėjimo aikštelėse ir keliaudami traukiniu ar automobilu). 
• Naudokite laisvų rankų komplektą. 
• Nėščios moterys įrenginio neturėtų laikyti arti pilvo. 
• Kai naudojatės įrenginiu, jo nelaikykite arti lyties organų.  
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Belaidžiams įrenginiams taikomas poveikio standartas vertinamas naudojant matavimo vienetą, vadinamą savitosios sugerties 
sparta (SAR). 

FCC nustatyta SAR riba yra 1,60 W/kg. 

Šio mobiliojo telefono SAR lygis visiems vartotojams atitinka reikalavimus (nekontroliuojamo poveikio ribas, nustatytas ANSI/IEEE 
C95.1-1992) ir išbandytas taikant matavimo metodus bei procedūras, nurodytas IEEE1528. FCC šio modelio telefonui suteikė 
įrangos leidimą, įvertinusi, kad visi SAR lygiai, apie kuriuos pranešta, atitinka FCC RD poveikio gaires. Šio modelio telefono SAR 
duomenys užregistruoti FCC ir juos galima rasti svetainės www.fcc.gov/oet/ea/fccid skiltyje „Display Grant“ (Ekrano leidimas), 
atlikus paiešką pagal FCC ID: ZL5BM1S4LE. 

 
Didžiausios pagal FCC taisykles nustatytos šio telefono SAR vertės nurodytos toliau: galvos SAR: 0,513 W/kg, 

kūno SAR: 1,166 W/kg, 

belaidžio kelvedžio SAR: 1,166 W/kg. 

Nors įvairių telefonų, laikomų įvairiomis padėtimis, SAR lygiai gali skirtis, jie visi atitinka valdžios reikalavimus. 
 

Kad įrenginys atitiktų SAR reikalavimus, kai yra dėvimas ant kūno, jis turėtų būti laikomas nuo žmogaus kūno 10 mm atstumu. 
Šį įrenginį nešiokitės laikydami bent 10 mm atstumu nuo savo kūno, kad RD poveikio lygis atitiktų reikalavimus arba būtų žemesnis 
nei nurodytas lygis. Norėdami dėvėti įrenginį ant kūno, rinkitės diržinius laikiklius ar dėklus, kuriuose nėra metalinių dalių, kad 
išlaikytumėte 10 mm atstumą tarp šio įrenginio ir savo kūno. 

 
RD poveikio atitiktis reikalavimams naudojant su ant kūno dėvimais priedais, kuriuose yra metalo, nebuvo išbandyta ir patikrinta, 
todėl tokių ant kūno dėvimų priedų nereikėtų naudoti. 

 

INFORMACIJA APIE IŠMETIMĄ IR PERDIRBIMĄ 
Šis ant įrenginio (ir ant prie jo pridedamų baterijų) nurodytas simbolis rodo, kad jų negalima išmesti kaip įprastų buitinių 
šiukšlių. Įrenginio ar baterijų neišmeskite kaip nerūšiuotų komunalinių atliekų. Kai įrenginys (ir baterijos) tampa 
nebetinkamas (-os), jį reikėtų perduoti sertifikuotam surinkimo punktui perdirbti arba tinkamai pašalinti. 

 
Norėdami daugiau sužinoti apie įrenginio ar baterijų perdirbimą, kreipkitės į savo miesto savivaldybę, buitinių atliekų šalinimo tarnybą 
arba mažmeninę parduotuvę, iš kurios šį įrenginį pirkote. 

 
Šio įrenginio šalinimui taikomos Europos Sąjungos direktyvos dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų (EEĮA) nuostatos. Elektros ir 
elektroninės įrangos atliekos bei baterijos atskiriami nuo kitų atliekų siekiant sumažinti galimą pavojingų medžiagų, kurių tokia įranga 
gali turėti, poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai. 

 

SAUGOS TAISYKLĖS 
ĮSPĖJIMAI IR ATSARGUMO PRIEMONĖS 

Šiame skyriuje pateikiama svarbi informacija, susijusi su šio įrenginio naudojimo instrukcijomis. Jame taip pat pateikiama 
informacijos, kaip įrenginiu naudotis saugiai. Šią informaciją atidžiai perskaitykite prieš pradėdami naudotis įrenginiu. 

  

http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid
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VANDENIUI ATSPARUS KORPUSAS 

Kad įrenginys nepraleistų vandens, SIM (SD) kortelės dangtelis turi būti tinkamai uždarytas. 
 

NESINAUDOKITE ĮRENGINIU TOLIAU NURODYTOMIS SĄLYGOMIS. 

Išjunkite įrenginį atsidūrę situacijose, kai juo naudotis draudžiama, pavyzdžiui: 

• ligoninėse ir sveikatos priežiūros įstaigose – taip siekiama išvengti galimų trukdžių jautriai medicinos įrangai; 

• medicininiai įrenginiai – pasitarkite su gydytoju ir įrenginio gamintoju, kad išsiaiškintumėte, ar įrenginys gali kelti trukdžių jūsų 
medicininio įrenginio veikimui. Laikykitės ligoninių ir sveikatos priežiūros įstaigų nustatytų reikalavimų ir taisyklių; 

• širdies stimuliatorių gamintojai rekomenduoja, kad tarp įrenginio ir širdies stimuliatoriaus būtų ne mažesnis nei 15 cm atstumas, 
kad būtų galima išvengti galimo širdies stimuliatoriaus veikimo trikdymo. Jei naudojate širdies stimuliatorių, įrenginį 
naudokite kitoje pusėje ir jo nenešiokite priekinėje kišenėje; 

• orlaiviai – pasitarkite su oro transporto bendrovių darbuotojais apie belaidžių įrenginių naudojimą orlaiviuose. Jei jūsų įrenginyje 
yra lėktuvo režimas, jį reikia įjungti prieš įlipant į orlaivį; 

• kiti įrenginiai – nesinaudokite įrenginiu tokiose vietose, kuriose jis galėtų sugadinti kitus elektroninius įrenginius arba kelti 
jiems trukdžių; 

• potencialiai sprogi aplinka – potencialiai sprogioje aplinkoje įrenginį išjunkite ir laikykitės visų ženklų bei nurodymų. Vietos, kuriose 
aplinka gali būti sprogi, apima vietas, kuriose patariama išjungti transporto priemonės variklį. Tokioje vietoje susidarę kibirkštys 
gali sukelti sprogimą ar gaisrą, dėl kurio gali būti sužaloti ar net žūti žmonės. Įrenginio neįjunkite degalinėse ir kitose degalų 
pildymo vietose. Laikykitės apribojimų, kurie radijo įrangos naudojimui taikomi degalų sandėliuose, saugyklose ir paskirstymo 
vietose bei chemijos gamyklose. Be to, laikykitės apribojimų vietose, kur vykdomi sprogdinimo darbai. Prieš naudodamiesi 
įrenginiu, įsitikinkite, kad nesate potencialiai sprogioje aplinkoje, kuri dažnai, nors ne visuomet, yra aiškiai pažymėta. Tokios 
vietos apima žemiau laivų denių esančias zonas, cheminių medžiagų gabenimo ar sandėliavimo patalpas ir vietas, kur ore yra 
cheminių medžiagų ar dalelių, tokių kaip grūdai, dulkės ar metalo milteliai. Pasiteiraukite suskystintomis dujomis (pvz., propanu 
ar butanu) varomų automobilių gamintojų, ar šalia tokių automobilių šį įrenginį saugu naudoti. 

• Nedidelė dalis žmonių, žiūrėdami į blyksinčias šviesas ar šviesos pluoštą, pvz., naudodamiesi šviesos diodų žibintuvėliu, žaisdami 
žaidimus ar žiūrėdami vaizdo įrašą, gali netekti sąmonės arba patirti priepuolį (net jei niekada to nėra patyrę anksčiau). Jei esate 
patyrę priepuolių ar netekę sąmonės arba tokių atvejų yra pasitaikę jūsų šeimoje, prieš naudodamiesi tokiomis funkcijomis, 
turėtumėte pasitarti su gydytoju. 

 

EISMO SAUGA 

Naudodamiesi šiuo įrenginiu laikykitės vietos įstatymų ir taisyklių. Be to, jei įrenginiu tenka naudotis vairuojant transporto 
priemonę, vadovaukitės toliau nurodytomis gairėmis. 

• Visą dėmesį skirkite vairavimui. Pagrindinė jūsų atsakomybė yra vairuoti saugiai. 

• Nekalbėkite telefonu vairuodami. Naudokite laisvų rankų priedus. 

• Jei reikia paskambinti ar atsiliepti į skambutį, prieš naudodamiesi įrenginiu transporto priemonę pastatykite kelkraštyje. 

• RD signalai gali paveikti motorinių transporto priemonių elektronines sistemas. Norėdami gauti daugiau informacijos, 
kreipkitės į transporto priemonės gamintoją. 
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• Kai esate transporto priemonėje, įrenginio nedėkite virš saugos oro pagalvės arba saugos oro pagalvės išsiskleidimo srityje. 
Jei saugos oro pagalvė išsiskleistų, dėl didelės jėgos virš jos esantis įrenginys gali smarkiai jus sužeisti. 

• Keliaudami oro transportu, įrenginyje įjunkite skrydžio režimą. Lėktuve naudojami belaidžiai įrenginiai gali kelti pavojų lėktuvo 
veikimui ir sutrikdyti belaidžio telefono ryšį. Tai taip pat gali būti laikoma neteisėtais veiksmais. 

Nedalyvaukite dėmesį blaškančiuose pokalbiuose, kurie kelia stiprias emocijas ar stresą. Tam, kad sumažintumėte vairuotojo dėmesio 
nukreipimo tikimybę, būtinai informuokite pašnekovus, kad vairuojate. 

 

VEIKIMO APLINKA 

• Įrenginys atitinka RD specifikacijas, kai yra naudojamas netoli ausies arba 1 cm atstumu nuo kūno. Užtikrinkite, kad įrenginio 
priedai (pvz., įrenginio įmautė ar dėklas) nebūtų pagaminti iš metalinių dalių. Laikykite įrenginį 1 cm atstumu nuo kūno, 
kad laikytumėtės pirmiau nurodyto reikalavimo. 

• Nesinaudokite įkraunamu įrenginiu esant audringam orui su perkūnija, kad išvengtumėte žaibo keliamo pavojaus. 

• Naudodamiesi įrenginiu laikykitės vietos įstatymų bei taisyklių ir gerbkite kitų privatumą ir įstatymuose numatytas teises. 
 
Didžiausias naudojimo aukštis: ne daugiau nei 2000 m virš jūros lygio. 

 

KLAUSOS SUTRIKIMŲ PREVENCIJA 

Jei naudodamiesi ausinėmis nustatysite didelį garsumo lygį, tai gali pažeisti jūsų klausą. Siekiant sumažinti klausos pažeidimo pavojų, 
ausinių garsumą reikia sumažinti iki saugaus ir malonaus lygio. 

 

VAIKŲ SAUGA 

Imkitės visų saugumo priemonių vaikų saugai užtikrinti. Dėl pavojaus paspringti gali būti pavojinga vaikui leisti žaisti su šiuo įrenginiu ar 
jo priedais, kuriuose gali būti nuo įrenginio atsijungiančių dalių. Užtikrinkite, kad įrenginys ir priedai būtų neprieinami mažiems vaikams. 

 

PRIEDAI 

Rinkitės tik tokius įkroviklius ir priedus, kuriuos įrenginio gamintojas patvirtino naudoti su šiuo modeliu. Jei bus naudojami bet kurio 
kito tipo įkrovikliai ar priedai, gali būti anuliuota bet kuri šio įrenginio garantija, tai gali pažeisti vietos taisykles bei įstatymus ir gali 
kelti pavojų. Kreipkitės į vietos prekybos atstovą, kuris jums suteiks informacijos apie galimybę įsigyti patvirtintų įkroviklių ir priedų. 

 

BATERIJA IR ĮKROVIKLIS 

• Nenaudojamą įkroviklį atjunkite nuo elektros kištuko ir įrenginio. 

• Baterija gali būti įkrauta ir gali išsikrauti šimtus kartų, bet galiausiai ji susidėvės. 

• Nelaikykite baterijos saulės šviesoje arba pridūmintoje, dulkėtoje aplinkoje. Jei baterija veikiama itin žemo oro slėgio, gali kilti 
sprogimas arba degaus skysčio ar dujų nuotėkis.  

• Jei susiklostytų labai mažai tikėtina situacija ir ištekėtų baterijos elektrolitas, pasirūpinkite, kad jis nepatektų į akis ar ant odos. 
Jei elektrolitas paliestų odą arba jo užtykštų ant akių, nedelsdami nuplaukite akis švariu vandeniu ir pasitarkite su gydytoju. 
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• Jei pasikeitė baterijos forma, spalva arba įkraunamas ji pradėjo per daug kaisti, įrenginiu tuojau pat nustokite naudotis. 
Priešingu atveju tai gali sukelti baterijos nuotėkį, perkaitimą, sprogimą ar gaisrą. 

• Įrenginio nemeskite į ugnį, nes jis gali sprogti. Baterija gali sprogti ir ją pradūrus arba smarkiai pažeidus. 

• Įrenginio nemodifikuokite ir neperdarykite, į jį nebandykite įstatyti pašalinių daiktų, jo nebandykite panardinti į vandenį ar kitus 
skysčius arba nelaikykite ten, kur kyla gaisro, sprogimo ar kitoks pavojus. 

• Įrenginio neardykite ir neatidarykite, nespauskite, nelenkite ir nedeformuokite, nepradurkite ir nesmulkinkite. 

• Bateriją naudokite tik su ta sistema, su kuria ją nurodyta naudoti. 

• Nesukelkite baterijos trumpojo jungimo ir pasirūpinkite, kad metaliniai laidūs daiktai nesiliestų su baterijos kontaktais. 

• Stenkitės, kad įrenginys nenukristų. Jei įrenginys nukrenta, ypač ant kieto paviršiaus, ir įtariate, kad jis galėjo būti pažeistas, 
nuneškite į kvalifikuotą techninės priežiūros centrą patikrai. Dėl netinkamo naudojimosi gali kilti gaisras, sprogimas ar kitų pavojų. 

• Bateriją pakeiskite tik kita tokia baterija, kuri tinkama sistemai. Naudojant netinkamą bateriją gali kilti gaisro, sprogimo, nuotėkio 
ar kitoks pavojus. Bateriją gali pakeisti tik įgaliotieji paslaugų teikėjai. („Cat® S53“ baterijos naudotojas negali pakeisti.) 

• Senus įrenginius tuojau pat išmeskite pagal vietos reikalavimus. 

• Jei baterija naudojasi vaikai, jie turi būti prižiūrimi. 

• Įrenginį prijungus prie netinkamai įžemintos įrangos galima sukelti įrenginio elektros smūgį ir nepataisomai sugadinti įrenginį. 

• USB maitinimo laidas laikomas atskiru nuo įkrovimo adapterio įrenginiu. 

• Jei USB maitinimo laidas pažeistas (pvz., nutrūkęs ar atviras laidas) arba atsipalaidavęs kištukas, laidu tuojau pat nustokite 
naudotis. Priešingu atveju jis gali sukelti elektros šoką, įkroviklio trumpąjį jungimą arba gaisrą. 

• Naudokite įkroviklio specifikacijose nurodytą kintamosios srovės maitinimo šaltinį. Dėl netinkamos maitinimo įtampos gali kilti 
gaisras ar sutrikti įkroviklio veikimas. 

 

VALYMAS IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA 

• Įkroviklis nėra atsparus vandeniui. Pasirūpinkite, kad jis būtų sausas.  Įkroviklį apsaugokite nuo vandens ar garų. Įkroviklio nelieskite 
šlapiomis rankomis, nes dėl to jis gali sukelti trumpąjį jungimą, įrenginio triktį ir naudotojas gali patirti elektros smūgį. 

• Įrenginio ir įkroviklio nedėkite ten, kur jie galėtų būti pažeisti dėl smūgio. Priešingu atveju tai gali sukelti baterijos nuotėkį, 
įrenginio triktį, perkaitimą, gaisrą ar sprogimą. 

• Magnetinių kortelių, lanksčiųjų diskelių ir kitų magnetinių laikmenų nelaikykite netoli įrenginio. Dėl įrenginio skleidžiamos 
radiacijos gali būti ištrinti juose saugomi duomenys. 

• Įrenginio ir įkroviklio nepalikite ten, kur yra itin aukšta ar žema temperatūra. Priešingu atveju jie gali neveikti tinkamai ar sukelti 
gaisrą ar sprogimą. Žemesnė nei 0 °C temperatūra turi įtakos baterijos veikimui. 

• Šalia pokalbio garsiakalbio nelaikykite aštrių metalinių daiktų, pvz., smeigtukų. Pokalbio garsiakalbis tokius daiktus gali pritraukti 
ir jūs galite susižeisti. 

• Prieš valydami šį įrenginį ar atlikdami jo techninės priežiūros darbus, jį išjunkite ir atjunkite nuo įkroviklio. 
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• Įrenginio ir jo priedų neardykite. Priešingu atveju įrenginio bei priedų garantija nustos galioti ir gamintojas nebus atsakingas 
už žalos atlyginimą. 

• Jei įrenginio ekranas sudūžta dėl susidūrimo su kietais daiktais, pažeistos dalies nebandykite liesti ar išimti. Tokiu atveju 
įrenginiu tuojau pat nustokite naudotis ir kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą. 

 

PAVOJINGŲ MEDŽIAGŲ KIEKIO MAŽINIMAS 
Šis įrenginys atitinka ES reglamentą dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) (Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006) ir ES Pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo direktyvą (RoHS) 
(Direktyva 2011/65/ES (RoHS) ir ją iš dalies keičiančią Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2015/863). Rekomenduojame 
reguliariai lankytis svetainėje, kad žinotumėte naujausią informaciją. 

 
ATITIKTIS ES TEISĖS AKTAMS 
„Bullitt Mobile Ltd.“ šiuo dokumentu pareiškia, kad šis įrenginys atitinka Direktyvos 2014/53/EB esminius reikalavimus ir kitas 
atitinkamas nuostatas. Atitikties deklaracija pateikiama svetainėje https://www.catphones.com/download/Certification. 
 
Įgaliotasis atstovas: 
Įgaliotoji atstovybė 
77 Camden Street Lower 
Dublin D02 XE80 
Ireland 

 

ES ATITIKTIES PAREIŠKIMAS 
Šis įrenginys turi būti naudojamas patalpose ir veikia tik 5150–5350 MHz dažnių diapazone. Apribojimai: Belgijoje (BE), Bulgarijoje 
(BG), Čekijoje (CZ), Danijoje (DK), Vokietijoje (DE), Estijoje (EE), Airijoje (IE), Graikijoje (EL), Ispanijoje (ES), Prancūzijoje (FR), Kroatijoje 
(HR), Italijoje (IT), Kipre (CY), Latvijoje (LV), Lietuvoje (LT), Liuksemburge (LU), Vengrijoje (HU), Maltoje (MT), Nyderlanduose (NL), 
Austrijoje (AT), Lenkijoje (PL), Portugalijoje (PT), Rumunijoje (RO), Slovėnijoje (SI), Slovakijoje (SK), Suomijoje (FI), Švedijoje (SE), 
Šiaurės Airijoje (UK(NI)), Šveicarijoje (CH), Norvegijoje (NO), Islandijoje (IS), Lichtenšteine (LI) ir Turkijoje (TR). 
  

PASTABA 
Laikykitės šalies ir vietos reikalavimų ten, kur įrenginys bus naudojamas. Gali būti, kad šį įrenginį bus galima naudoti tik kai kuriose ar 
visose Europos Sąjungos (ES) valstybėse narėse. 

 
Kai kurios dažnių juostos gali būti pasiekiamos ne visose šalyse ir ne visose teritorijose. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į vietinį 
operatorių. 

 
Didžiausia radijo dažnio galia, perduodama dažnių juostose, kuriose veikia radijo ryšio įrenginys: 
didžiausia galia visose dažnių juostose mažesnė nei didžiausia ribinė vertė, nurodyta susijusiame darniajame standarte. 

 
Šiam radijo ryšio įrenginiui taikomos toliau nurodytos dažnių juostos ir perduodamosios galios nominalios ribinės vertės. 

  

https://www.catphones.com/download/Certification
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SPEKTRO IR GALIOS LENTELĖ (tik ES variantas) 
 

Dažnių juosta  Praleidžiama galia (dB) 
GSM 900 32 
GSM 1800 30 

WCDMA I dažnių juosta 24 
WCDMA VIII dažnių juosta 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 1 dažnių juosta 25 
5G NR SA 3 dažnių juosta 24 
5G NR SA 7 dažnių juosta 24 
5G NR SA 8 dažnių juosta 24 

5G NR SA 28 dažnių juosta 24 
5G NR SA 41 dažnių juosta 25 
5G NR SA 77 dažnių juosta 25 
5G NR SA 78 dažnių juosta 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 

 

 
ATITIKTIS UKCA REIKALAVIMAMS 
„Bullitt Mobile Ltd.“ šiuo dokumentu pareiškia, kad šią deklaraciją ir UKCA žymą turinti radijo įranga atitinka 2017 m. JK radijo ryšio 
teisės aktus. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto 
adresu:: https://www.catphones.com/download/Certification. 

 
 

UKCA AITITIKTIES PAREIŠKIMAS 
JK taikomas apribojimas: įrenginys turi būti naudojamas tik patalpose, dažniui esant nuo 5150 iki 5350 MHz. 
 

  

https://www.catphones.com/download/Certification
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„CAT® S53“ SPECIFIKACIJA 
 

Operacinė sistema „Android 11“ 
Procesorius „Qualcomm SD480“ 
Atmintis Vidinė atmintis: 128 GB eMMC / 6 GB LPDDR4X SDRAM 

Išorinė atmintis: SDXC, 10 klasės / itin sparti / iki 256 GB 
Tinklas 5G dažnių juosta: 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 

Ekranas 6,5 col. dydžio HD+ su drėgnų pirštų ir pirštinių režimu 
Fotoaparatas Galinis fotoaparatas: 48 MP ir 2 MP PDAF viena šviesos diodų blykstė 

Priekinis fotoaparatas: 16 MP 
Jutiklis Aplinkos šviesos 

Akcelerometras 
Giroskopas 
Kompasas 
Arčio 

Ryšiai „Bluetooth“: 5.1 
USB: 2.0 
„WiFi“ 802.11 a/b/g/n/ac 
GPS, AGPS, GLONASS, „Gaileo“, EGNOS, SBAS, „Beidou“ 
NFC 
SIM kortelės tipas: „Nano SIM“ 

Baterija 3,85 V, 5500 mAH 
Kita Skverbties apsauga:  IP68 ir IP69K   

Kritimas: 1,8 m 
Nepralaidumas vandeniui: 1,5 m iki 30 min 
Programuojamas mygtukas su PTT režimu 
USB, belaidis įkrovimas 

Matmenys 171 * 81 * 16 mm 
Svoris 290 g 

* Konstrukcija ir specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo. 
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