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LŪDZU, PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS REIZES IZLASIET 
DROŠĪBAS NORĀDĪJUMUS 

• Lūdzu, rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un ieteiktos drošības norādījumus, lai nodrošinātu pareizu šīs ierīces lietošanu. 

• Ja ierīce lietota sālsūdenī, pēc tam noskalojiet ierīci, lai izvairītos no sāls korozijas. 

• Izvairieties no ierīces sasišanas, saspiešanas, pārduršanas vai saliekšanas. 

• Neieslēdziet ierīci apstākļos, kādos tas ir aizliegts vai kur tas var radīt traucējumus vai bīstamību. 

• Transportlīdzekļa vadīšanas laikā ievērojiet vietējos likumus attiecībā uz tālruņu lietošanu. 

• Slimnīcās un veselības aprūpes iestādēs vienmēr ievērojiet visus ierīces lietošanas noteikumus. 

• Lūdzu, konsultējieties ar savu ārstu un ierīces ražotāju, lai noteiktu, vai ierīces darbība var traucēt medicīniskās ierīces darbību. 

• Ceļojot ar gaisa transportu, ievērojiet lidsabiedrības personāla norādījumus par mobilo tālruņu izmantošanu lidmašīnā. 

• Neieslēdziet ierīci apstākļos, kuros mobilo tālruņu lietošana ir aizliegta, vai situācijā, kad ierīce varētu izraisīt traucējumus 
vai būt bīstama. 

• Ņemiet vērā, ka ierīces demontāža var ietekmēt ierīces garantiju. 

• Esiet piesardzīgs un ievērojiet norādījumus, izmantojot ierīci vidēs ar viegli uzliesmojošu gāzi, piemēram, degvielas uzpildes stacijā. 

• Neturiet ierīci un tās piederumus mazu bērnu tuvumā. Neļaujiet bērniem lietot ierīci bez norādījumiem. 

• Ierīces uzlādei ieteicams lietot Cat Phones apstiprinātus lādētājus. 

• Ievērojiet normatīvos aktus attiecībā uz bezvadu ierīču lietošanu. Izmantojot bezvadu ierīci, cieniet citu cilvēku privātumu 
un likumīgās tiesības. 

• Izslēdziet ierīci, ja atrodaties apgabalos, kuros ir norāde par divvirzienu radioaparātu vai elektronisko ierīču izslēgšanu, lai izvairītos no 
traucējumiem cita aprīkojuma darbībā.
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JURIDISKAIS PAZIŅOJUMS 
 

© 2022 Caterpillar. Visas tiesības aizsargātas. 

CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, to attiecīgie logotipi, “Caterpillar Yellow”, “Power Edge” un Cat “Modern Hex” tirdzniecības 

identitāte, kā arī šeit izmantotā korporatīvā un izstrādājuma identitāte ir Caterpillar prečzīmes un tās nedrīkst izmantot bez atļaujas. 

Bullitt Mobile Ltd. ir Caterpillar Inc. licenciāts. 

Bullitt Mobile Ltd. un trešo pušu prečzīmes ir to attiecīgo īpašnieku īpašums. 

 

Nevienu šā dokumenta daļu nedrīkst nekādā veidā, ne ar kādiem līdzekļiem atveidot vai pārsūtīt bez iepriekšējas Caterpillar Inc. 

rakstveidā sniegtas piekrišanas. 

 

Šajā rokasgrāmatā aprakstītais izstrādājums var ietvert ar autortiesībām aizsargātu programmatūru un iespējamos licenču devējus. 

Klienti nekādā veidā nedrīkst pavairot, izplatīt, pārveidot, dekompilēt, izjaukt, atšifrēt, izvilkt, dekonstruēt, iznomāt, piešķirt vai 

apakšlicencēt minēto programmatūru vai aparatūru, ja vien šādus ierobežojumus neaizliedz piemērojamie likumi vai šādas darbības nav 

apstiprinājuši attiecīgie autortiesību īpašnieki saskaņā ar licencēm. 

 

Šīs rokasgrāmatas saturs tiek nodrošināts “tāds, kāds tas ir”. Izņemot gadījumus, kad to paredz piemērojamie normatīvie akti, attiecībā 

uz šīs rokasgrāmatas precizitāti, uzticamību vai saturu netiek sniegtas nekāda veida tiešas vai netiešas garantijas, tostarp, bet ne tikai, 

netiešas garantijas par piemērotību pārdošanai un atbilstību noteiktam mērķim. 

 

Ciktāl to pieļauj piemērojamie tiesību akti, ražotājs nekādā gadījumā neatbild par tīšiem, nejaušiem, netiešiem vai izrietošiem 

zaudējumiem vai zaudētu peļņu, uzņēmējdarbību, ieņēmumiem, datiem, nemateriālām vērtībām vai gaidāmiem ietaupījumiem. 

 

Wi-Fi® ir Wi-Fi Alliance® reģistrēta preču zīme. 

 

Bluetooth® vārdiskā prečzīme un logotipi ir reģistrētas prečzīmes, kas pieder Bluetooth SIG, Inc., un uzņēmums Bullitt Group Ltd 

ir licencēts izmantot jebkuras šādas prečzīmes. Visas pārējās trešo pušu prečzīmes un tirdzniecības nosaukumi pieder to 

attiecīgajiem īpašniekiem. 

 

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

 

Visas pārējās trešo pušu preču zīmes un tirdzniecības nosaukumi, tostarp Bullitt preču zīme, ir to attiecīgo īpašnieku īpašums. 
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PAZIŅOJUMS 
Dažas šeit aprakstītā izstrādājuma un tā piederumu funkcijas ir atkarīgas no instalētās programmatūras, lokālā tīkla iespējām un 
iestatījumiem, un var gadīties, ka tās nevarēs aktivizēt vai tās būs ierobežojis mobilo sakaru tīkla operators vai tīkla pakalpojumu 
sniedzējs. Šā iemesla dēļ apraksti šajā rokasgrāmatā var precīzi neatbilst jūsu iegādātajam izstrādājumam vai tā piederumiem. 

 
Ražotājs patur tiesības mainīt vai grozīt informāciju vai specifikācijas šajā rokasgrāmatā bez iepriekšēja paziņojuma vai pienākuma. 

 
Ražotājs neatbild par produktu, ko augšupielādējat vai lejupielādējat, izmantojot šo ierīci, tostarp, bet ne tikai, par teksta, attēlu, 
mūzikas, filmu un neiebūvētas, ar autortiesībām aizsargātas programmatūras, likumību un kvalitāti. Par sekām, kas var rasties, 
instalējot un izmantojot šajā ierīcē iepriekš minētos produktus, esat atbildīgs jūs. 

 

IMPORTA UN EKSPORTA NOTEIKUMI 
Klientiem jāievēro visi piemērojamie eksporta vai importa likumi un noteikumi. Klientiem jāiegūst visas nepieciešamās valdības 
atļaujas un licences, lai eksportētu, reeksportētu vai importētu šajā rokasgrāmatā minēto izstrādājumu, tostarp programmatūru un 
tehniskos datus. 
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IEPAZĪSTIETIES AR CAT® S53 
Tālrunis Cat S53 ir izturīgs un uzticams. Tas nav tikai ārēji izturīgs, tam ir arī elegants un izsmalcināts interfeiss. Šajā jaunākajā Cat 
viedtālruņu sērijas papildinājumā iekļauti ievērojami jauninājumi. Ātrāka 5G savienojamība, labāka kamera un vairāk atmiņas. 

Mēs izstrādājām Cat S53, lai ārkārtas situācijās varat uz to paļauties. Ar ilgāku akumulatora kalpošanas laiku un lielu spilgtu ekrānu 
varat lasīt tiešā saules gaismā, kā arī varat izmantot tālruni, valkājot cimdus, turklāt tālrunis ir izturīgs pret triecieniem. Varat to 
berzt karstā ūdenī ar ziepēm. Tas ir īpaši svarīgi šajā laikā, kad pastiprināti jāievēro higiēna. 

 

IZTURĪBA DAŽĀDOS APSTĀKĻOS 
IERĪCES NOMEŠANA: 

• Atļauts: izmanot ierīci līdz 1,8 metru augstumā — šajā augstuma diapazonā tā ir izturīga pret triecieniem. 

• Aizliegts: mest to ar spēku vai mest no augstuma virs 1,8 metriem — ierīce ir izturīga, bet ne neiznīcināma. 

ŪDENSIZTURĪBA: 

• Atļauts: izmanot ierīci drēgnos un mitros apstākļos. Pirms lietošanas ūdenī pārliecinieties, vai visi komponenti un pārsegi 
ir atbilstoši noslēgti. Ierīce var izturēt 1,5 metru dziļumu līdz 30 minūtēm. 

• Aizliegts: mēģināt to izmantot ilgāk par 30 minūtēm 1,5 metru vai lielākā dziļumā. 

IZTURĪBA PRET PUTEKĻIEM UN SKRĀPĒJUMIEM: 

• Atļauts: izmantot ierīci netīrā, putekļainā vidē. Tālrunis Cat® S53 ir sertificēts ar IP68 un IP69K, kas ir nozares standarta 
izturības rādītājs. 

EKSTREMĀLAS TEMPERATŪRAS: 

• Atļauts: izmantot ierīci temperatūras diapazonā no -25°C līdz +55°C. Tā var izturēt arī ekstremālas temperatūras izmaiņas, 
videi strauji mainoties no aukstas uz karstu vai otrādi. 

• Aizliegts: izmantot ierīci ārpus temperatūras diapazona no 0°C to 45°C bez aizsargcimdiem. 
 

KAS IETILPST KOMPLEKTĀ 
• Ierīce 

• Īsā lietošanas pamācība 

• USB kabelis 

• Rūpnīcā uzstādīts ekrāna aizsargs (jau ir uz ierīces) 

Piezīme.  

Jūsu ierīce ir aprīkota ar rūpnīcā uzstādītu ekrāna aizsargu. Lūdzu, pārliecinieties, vai ekrāna aizsargs atrodas tam paredzētajā vietā. 
Ekrāna aizsarga noņemšana var izraisīt to, ka jebkādi turpmāki bojājumi, ko būs nepieciešams labot, tiks uzskatīti par ārpusgarantijas 
bojājumiem. Ja ekrāna aizsargu nepieciešams nomainīt, lūdzu, apmeklējiet vietni https://www.catphones.com/screen-protectors.  

Dažos variantos var būt ietverts arī lādētājs vai austiņas 

https://www.catphones.com/screen-protectors
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1. Augšējais mikrofons     8. Priekšējā kamera 
2. Skaļuma palielināšanas/samazināšanas taustiņi   9. Pirksta nospieduma skenētājs 
3. Ieslēgšanas/izslēgšanas poga    10. Skaļrunis 
4. 3,5 mm austiņu ports     11. Zibspuldze 
5. USB ports      12. Aizmugurējās kameras 
6. Programmējamais taustiņš 
7. SIM/SD vāciņš  

 

TAUSTIŅU FUNKCIJAS 
SKAĻUMA PALIELINĀŠANAS/SAMAZINĀŠANAS TAUSTIŅŠ 

• Skaļums — spiediet skaļuma palielināšanas taustiņu, lai palielinātu zvana, zvana signāla, multivides vai modinātāja skaļumu, 
vai skaļuma samazināšanas taustiņu, lai to samazinātu. 

• Ekrānuzņēmums — vienlaikus nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas un skaļuma samazināšanas taustiņus (ekrānuzņēmumi tiek 
saglabāti fotoalbumā). 

• Kameras lietotne — spiediet skaļuma palielināšanas vai samazināšanas taustiņu, lai uzņemtu attēlu. 
 

DARBA SĀKŠANA 
SIM KARTES UN ATMIŅAS KARTES INSTALĒŠANA 
1. Novietojiet ierīci uz līdzenas, tīras virsmas ar displeju uz augšu. 

2. Ar pirksta galu atveriet SIM/SD slota vāciņu un izvelciet SIM/SD paliktni. 

3. Ievietojiet SIM karti SIM paliktnī ar SIM kartes zelta elementiem uz augšu (virzienā pret tālruņa aizmuguri). 
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4. Ja vēlaties izmantot microSD karti, ievietojiet to microSD paliktnī ar atmiņas kartes zelta elementiem uz augšu. 

5. Uzmanīgi ievietojiet paliktni atpakaļ SIM kartes slotā un aizveriet vāciņu. 

PIEZĪME 

Pavirziet SIM/SD vāciņu, līdz tas ir cieši aizvērts. 
 
 
 

                     

 

 
 

AKUMULATORA UZLĀDE 
S53 akumulatoru nevar izņemt no ierīces. Lai to uzlādētu: 
 

                

1. Pievienojiet USB strāvas kabeli lādēšanas strāvas adapterim un ievietojiet USB kabeli USB portā. 
 

 

SVARĪGA INFORMĀCIJA PAR TURPMĀKU AKUMULATORA 
IZMANTOŠANU 
 
Kad akumulatora uzlādes līmenis ir zems, ierīces displejā tiek parādīta uzvedne. Kad akumulatora enerģija ir gandrīz iztukšota, 
ierīce automātiski izslēgsies. Akumulatora uzlādei nepieciešamais laiks ir atkarīgs no tā vecuma un vides temperatūras. 

 
Ja akumulators ir pilnībā izlādējies, ierīce var neieslēgties uzreiz pēc uzlādes sākuma. Pirms mēģināt to ieslēgt, ļaujiet akumulatoram 
dažas minūtes uzlādēties. Iespējams, šajā laikā ekrānā nebūs redzama uzlādes animācija. 

  



10  

IERĪCES IESLĒGŠANA/IZSLĒGŠANA 
IESLĒGŠANA 

• Lai ieslēgtu tālruni, nospiediet un turiet ieslēgšanas taustiņu. 

Pirmajā tālruņa ieslēgšanas reizē jūs redzēsiet sveiciena ekrānu. Atlasiet vēlamo valodu un piekarieties opcijai SĀKT, lai turpinātu 
iestatīšanu. 

• Kad ierīce ir ieslēgta, nospiediet un turiet ieslēgšanas taustiņu, lai atvērtu izslēgšanas opcijas (izslēgšana/restartēšana/ārkārtas 
situācija). 

• Nospiediet, lai bloķētu vai aktivizētu ekrānu, kad ierīce netiek lietota. 
 

PIEZĪME. 

Lai piekļūtu datiem vai pakalpojumiem, nepieciešams Wi-Fi vai datu savienojums. 

Ja SIM kartei ir aktivizēta aizsardzība ar personas identifikācijas numuru (PIN), pirms sveiciena ekrāna parādīšanas jums tiks 
prasīts ievadīt PIN. 

Lai ierīcē varētu izmantot dažus Google pakalpojumus, ir nepieciešams Google konts. Jums tiks lūgts pierakstīties ar jūsu esošo 
Google kontu vai vēlāk iestatīt jaunu kontu. 

Varat arī reģistrēt vienu vai vairākus savus pirksta nospiedumus, izmantojot pirksta nospiedumu skenētāju ierīces aizmugurē. 
Tas ir drošs veids, kā atbloķēt ierīci. Jums ir arī jāiestata PIN kods vai kombinācija kā sekundāra ierīces atbloķēšanas metode. 

 

IZSLĒGŠANA 

1. Lai atvērtu izslēgšanas opciju izvēlni, nospiediet un turiet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu. 

2. Pieskarieties opcijai Izslēgt. 
 

SKĀRIENEKRĀNS 
DARBĪBAS SKĀRIENEKRĀNĀ 

• Pieskāriens: izmantojiet pirkstu, lai ekrānā atlasītu vienumu, apstiprinātu izvēli vai palaistu lietotni. 

• Pieskāriens un turēšana: pieskarieties vienumam ar pirkstu un turpiniet turēt, līdz ekrāns reaģē (piemēram, lai atvērtu aktīva ekrāna 
opciju izvēlni, pieskarieties ekrānam un turiet, līdz tiek parādīta izvēlne). 

• Pavilkšana: vertikāli vai horizontāli velciet ar pirkstu pāri ekrānam (piemēram, pavelciet pa kreisi vai pa labi, lai pārslēgtos starp 
ekrāniem). 

• Vilkšana: lai pārvietotu vienumu, pieskarieties tam ar pirksta galu un turiet, pēc tam velciet uz jebkuru ekrāna daļu. 
 

SĀKUMA EKRĀNS 
Sākuma ekrāns ir sākumpunkts, lai piekļūtu ierīces funkcijām. Tajā tiek attēlotas lietotņu ikonas, logrīki, saīsnes un daudz kas cits. 

Sākuma ekrānu var pielāgot, iestatot dažādas fona tapetes un attēlojot jums vēlamus vienumus. 
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EKRĀNA/TĀLRUŅA BLOĶĒŠANA UN ATBLOĶĒŠANA 
EKRĀNA BLOĶĒŠANA 
1. Ja ierīce ir ieslēgta, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu, lai bloķētu ekrānu. Ja ekrāns ir bloķēts, jūs joprojām saņemsiet 
ziņojumus un zvanus. 

2. Ja ierīce noteiktu laiku netiek lietota, ekrāns tiks automātiski bloķēts. Varat pielāgot šo ilgumu iestatījumu izvēlnē. 
 

TĀLRUŅA ATBLOĶĒŠANA 

Izmantojiet pirksta nospieduma sensoru, lai atbloķētu. Jums tiks piedāvāts to konfigurēt iestatīšanas vednī. Ja vēlaties pievienot vairāk 
pirkstu nospiedumu, dodieties uz Iestatījumi > Drošība > Pirksta nospiedums 

PIEZĪME. 

Reģistrējot pirkstu nospiedumus, stipri spiediet pirkstu pret sensoru. Pretējā gadījumā pirksta nospieduma sensora lietošanas 
laikā var rasties pretrunīgi rezultāti. 

Lai aktivizētu ekrānu, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu. Lai atbloķētu ekrānu, pavelciet uz augšu. Ievadiet 
kombināciju vai PIN kodu, ja tāds ir iepriekš iestatīts. 

 

DISPLEJS 
DISPLEJA IZKĀRTOJUMS 
PAZIŅOJUMI UN INFORMĀCIJA PAR STATUSU 
Statusa josla ir redzama katra ekrāna augšpusē. Tajā tiek parādītas paziņojumu ikonas, piemēram, neatbildētie zvani vai saņemtie 
ziņojumi kopā ar pašreizējo laiku (kreisajā pusē) un tālruņa statusa ikonas, piemēram, akumulatora statuss (labajā pusē). 

 

STATUSA IKONAS 
 

 

 

PAZIŅOJUMU IKONAS 
 

5G Izveidots savienojums ar 5G mobilo tīklu  Problēma ar pierakstīšanos vai sinhronizāciju 

4G LTE Izveidots savienojums ar 4G LTE mobilo tīklu  Mobilais signāls 

LTE Izveidots savienojums ar LTE mobilo tīklu  Vibrēšanas režīms 

3G Izveidots savienojums ar 3G mobilo tīklu  Tiek izmantots atrašanās vietas pakalpojums 

G Izveidots savienojums ar GPRS mobilo tīklu  Akumulators ir pilnībā uzlādēts 

E Izveidots savienojums ar EDGE mobilo tīklu  Notiek akumulatora uzlāde 

H Izveidots savienojums ar HSDPA mobilo tīklu  Izveidots ekrānuzņēmums 

H+ Izveidots savienojums ar HSPA+ mobilo tīklu  Lidmašīnas režīms 

R Viesabonēšana  Izveidots savienojums ar Wi-Fi tīklu 

 VoLTE  Ieplānots notikums 

 VoWiFi  Izveidots savienojums ar Bluetooth ierīci 
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 Mobilā tīkla signāla stiprums  Neatbildēts zvans 

 NFC iespējots  Aktivizēts skaļrunis 

 Jauns e-pasta ziņojums  Tālruņa mikrofons ir izslēgts 

 Iestatīts modinātājs  Datu lejupielāde 

 Datu sinhronizācija  Jauna īsziņa 

 
NAVIGĀCIJAS JOSLA 

Navigācijas josla atrodas ekrāna apakšdaļā. Kad ierīce ir pilnekrāna režīmā, pavelciet uz augšu no ierīces apakšdaļas, lai attēlotu 
navigācijas joslu. 

• Ja vēlaties piekļūt visām lietotnēm, pavelciet uz augšu no joslas. 

 

Joslā ir trīs galvenās izvēles pogas: 
 

Poga Atpakaļ    Pieskarieties, lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā. 

Poga Sākums  
Pieskarieties, lai atgrieztos sākuma ekrānā. 
Pieskarieties un turiet, lai runātu ar Google. 

Poga Nesen izmantotās lietotnes   Pieskarieties, lai atlasītu iepriekš atvērtās lietotnes. 

 

PAZIŅOJUMU PANELIS 
Jums tiks parādīts paziņojums, kad saņemsiet jaunu īsziņu, neatbildēsiet uz zvanu vai jums būs drīzumā ieplānots pasākums. Atveriet 
paziņojumu paneli, lai skatītu signālus, bezvadu tīkla operatorus vai ziņojumu, atgādinājumu vai paziņojumu par pasākumu. 

 

PAZIŅOJUMU PANEĻA ATVĒRŠANA 

1. Kad parādās jauna ikona, pavelciet paziņojumu paneli uz leju un pēc tam velciet uz leju, lai atvērtu paziņojumu paneli. 

2. Pieskarieties paziņojumam, lai atvērtu saistīto lietotni. 
 

PAZIŅOJUMU PANEĻA AIZVĒRŠANA 

1. Lai aizvērtu paziņojumu paneli, slidiniet paneļa apakšējo daļu uz augšu. 

2. Lai aizvērtu paziņojumu (neapskatot to), turiet to un velciet uz ekrāna kreiso vai labo pusi. 

PIEZĪME. 

Paziņojumu preferences var mainīt sadaļā IESTATĪJUMI > LIETOTNES UN PAZIŅOJUMI. 
 
  



13  

ĪSINĀJUMIKONAS 
JAUNA VIENUMA PIEVIENOŠANA SĀKUMA EKRĀNĀ 

1. Sākuma ekrānā pavelciet uz augšu. 

2. Lai pievienotu vienumu sākuma ekrānam, velciet tā ikonu uz izvēlēto vietu. 
 

VIENUMA PĀRVIETOŠANA SĀKUMA EKRĀNĀ 

1. Sākuma ekrānā pieskarieties lietotnes ikonai un turiet to, līdz tā sakustas. 

2. Neatlaižot pirkstu, velciet ikonu uz izvēlēto vietu ekrānā, pēc tam atlaidiet pirkstu.  

PIEZĪME. 

Jābūt pietiekami daudz vietai, lai ikona ietilptu sākuma ekrāna panelī. 

VIENUMA NOŅEMŠANA NO SĀKUMA EKRĀNA 

1. Sākuma ekrānā pieskarieties lietotnes ikonai un turiet to, līdz tā sakustas. 

2. Neatlaižot pirkstu, velciet ikonu uz norādi Noņemt, pēc tam atlaidiet pirkstu. 
 

LOGRĪKI 
Logrīkus izmanto, lai priekšskatītu vai izmantotu lietotnes. Logrīkus var arī novietot sākuma ekrānā kā ikonas vai priekšskatījuma logus. 
Tālrunī jau ir instalēti vairāki logrīki, tomēr jūs varat lejupielādēt vairāk logrīku pakalpojumā Google Play. 

LOGRĪKA PIEVIENOŠANA 

1. Pieskarieties un turiet sākuma ekrānā. 

2. Pieskarieties opcijai Logrīki, lai skatītu pieejamos vienumus. 

3. Velciet izvēlēto logrīku uz sākuma ekrānu. 
 

LOGRĪKA NOŅEMŠANA 

1. Sākuma ekrānā pieskarieties logrīka ikonai un turiet to, līdz tā sakustas. 

2. Neatlaižot pirkstu, velciet ikonu uz norādi Noņemt ekrāna augšdaļā, pēc tam atlaidiet pirkstu. 
 

MAPES 
MAPES IZVEIDE 

Varat grupēt noteiktas lietotnes sākuma ekrānā, velkot ikonu vai saīsni un atlaižot to virs citas. Tādējādi tiks izveidota jauna mape, 
ko varat papildināt pēc izvēles. 

 
MAPES PĀRDĒVĒŠANA 

1. Pieskarieties mapei, lai to atvērtu. 
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2. Virsrakstjoslā ievadiet jauno mapes nosaukumu. 

3. Pēc tam pieskarieties ekrānam jebkurā vietā ārpus mapes. 

 

FONA TAPETES 
FONA TAPETES MAIŅA 

1. Pieskarieties un turiet sākuma ekrānā. 

2. Pieskarieties vienumam Fona tapetes. 

3. Ritiniet pieejamās opcijas. 

4. Uz izvēlētā attēla pieskarieties opcijai Iestatīt fona tapeti, pēc tam izvēlieties, vai iestatīt to kā bloķēšanas ekrāna 
fona tapeti, sākuma ekrāna fona tapeti vai abus. 

 

MULTIVIDES PĀRSŪTĪŠANA UZ IERĪCI UN NO TĀS 
Pārsūtiet savu iecienītāko mūziku un attēlus starp ierīci un datoru, izmantojot multivides ierīces MTP režīmu. 

1. Savienojiet ierīci ar datoru, izmantojot USB strāvas kabeli. 

2. Atveriet paziņojumu paneli un USB savienojuma opcijas. Lai piekļūtu papildu opcijām, pieskarieties vienumam 
Šīs ierīces uzlāde, izmantojot USB. 

3. Lai koplietotu failus ar datoru, pieskarieties vienumam Failu pārsūtīšana. 

4. Jūsu ierīce tiks parādīta kā noņemama ierīce, attēlojot tālruņa iekšējo atmiņu. Ja atmiņas karte ir ievietota, būs redzama 
arī microSD karte. Kopējiet izvēlētos failus savā ierīcē. 

Jūsu ierīce tiks parādīta kā noņemama ierīce, parādot tālruņa iekšējo atmiņu. Ja atmiņas karte ir ievietota, būs redzama arī detalizēta 
informācija par microSD karti. 

PIEZĪME. 

Ja izmantojat MAC datoru, nepieciešams lejupielādēt draiverus vietnē http://www.android.com/filetransfer/ 
 

LIDMAŠĪNAS REŽĪMA IZMANTOŠANA 
 

Dažās atrašanās vietās var būt nepieciešams izslēgt datu savienojumus. Ierīces izslēgšanas vietā varat to iestatīt lidmašīnas režīmā. 

1. Sākuma ekrānā pavelciet paziņojumu paneli uz leju un pieskarieties ikonai   , lai ieslēgtu lidmašīnas režīmu.  

PIEZĪME. 

Lidmašīnas režīmam varat piekļūt arī no izvēlnes Iestatījumi. 
  

http://www.android.com/filetransfer/
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ZVANA VEIKŠANA 
Pastāv vairāki veidi, kā veikt zvanu.  

1. Pieskarieties ikonai Tālrunis un sastādiet numuru tastatūrā. 

2. Atlasiet numuru no kontaktpersonu saraksta. 

3. Atlasiet numuru tīmekļa lapā vai dokumentā, kas satur tālruņa numuru. 

PIEZĪME. 

Zvana laikā varat atbildēt uz ienākošajiem zvaniem vai novirzīt zvanītājus uz savu balss pastu. Pastāv arī iespēja izveidot konferences 
zvanus ar vairākiem dalībniekiem. 

Zvana laikā nospiediet sākuma pogu, lai atgrieztos sākuma ekrānā un izmantotu citas funkcijas. Lai atgrieztos zvanīšanas 
ekrānā, velciet uz leju paziņojumu joslu un pieskarieties vienumam Pašreizējais zvans. 

 

ZVANA VEIKŠANA, IZMANTOJOT TASTATŪRU 
Sākuma ekrānā pieskarieties ikonai   . Pēc tam pieskarieties ikonai  , lai tiktu attēlota tastatūra. 

Pieskarieties ciparu taustiņiem, lai sastādītu tālruņa numuru. 

Pēc numura ievadīšanas vai kontaktpersonas atlasīšanas pieskarieties ikonai  . 

Padoms. Jūsu ierīce atbalsta SmartDial funkciju. Ievadot numuru tastatūrā, ierīce automātiski meklē kontaktpersonas un parāda 

iespējas, kas atbilst numuram. Varat aizvērt tastatūru, lai skatītu vairāk iespējamo atbilstību. 

 

ZVANA VEIKŠANA NO KONTAKTPERSONĀM 

1. Lai tiktu parādīts kontaktpersonu saraksts, sākuma ekrānā pavelciet uz augšu un atveriet Kontaktpersonas. Ekrānā Tālrunis 

pieskarieties cilnei   , lai skatītu kontaktpersonu sarakstu. 

2. Atlasiet kontaktpersonu. 

3. Pieskarieties tālruņa numuram, lai zvanītu kontaktpersonai. 

 

ZVANA VEIKŠANA NO ZVANU ŽURNĀLA 

1. Sākuma ekrānā pavelciet uz augšu un atveriet Tālrunis   , lai skatītu pēdējo zvanu sarakstu. Ja vēlamo kontaktpersonu 

neizdodas atrast, pieskarieties ikonai >            Zvanu vēsture, lai tiktu parādīta visu zvanu vēsture. 

2. Atlasiet kontaktpersonu no saraksta un pieskarieties, lai veiktu zvanu. 
 

ATBILDĒŠANA UZ ZVANU UN TĀ NORAIDĪŠANA 
 
Kad saņemsiet zvanu, ienākošā zvana ekrānā tiks parādīts zvanītāja ID, kā arī cita papildu informācija par zvanītāju, ko esat ievadījis 
lietotnē Kontaktpersonas. 
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• Lai atbildētu uz zvanu, pieskarieties ATBILDĒT. 

• Lai noraidītu zvanu, pieskarieties NORAIDĪT. 

Lai noraidītu zvanu un nosūtītu zvanītājam ziņojumu, pieskarieties zvanu paziņojumu joslai un pēc tam pieskarieties ikonai . 

Atlasiet kādu no pieejamajām īsziņu veidnēm vai pieskarieties opcijai Rakstīt savu, lai rakstītu personisku ziņojumu. 

 

ZVANA BEIGŠANA 
 

Zvana laikā nospiediet taustiņu Nolikt klausuli   , lai noliktu klausuli. 
 

KONTAKTPERSONAS 
 
Lietotne Kontaktpersonas ļauj saglabāt un pārvaldīt informāciju par kontaktpersonām. 

KONTAKTPERSONU LIETOTNES ATVĒRŠANA 

Ierīces iestatīšanas laikā lietotne Kontaktpersonas rādīs ziņojumu ar norādi par to, kā sākt pievienot kontaktpersonas. Lai atvērtu 
lietotni, veiciet kādu no tālāk norādītajām darbībām. 

• Sākuma ekrānā pavelciet uz augšu un pēc tam pieskarieties vienumam Kontaktpersonas   . 

• Tiek parādītas visas jūsu kontaktpersonas ritināmā sarakstā, kas ir sakārtots alfabētiskā secībā. Pieskarieties tām, lai skatītu detalizētu 
informāciju. 

 
KONTAKTPERSONU KOPĒŠANA 
 

Varat kopēt kontaktpersonas no SIM kartes vai tās kontaktpersonas, kas saglabātas iekšējā krātuvē vai atmiņas kartē. 

Kontaktpersonu sarakstā pieskarieties ikonai  > Iestatījumi > Importēt. 

Veiciet kādu no šīm darbībām: 

Lai importētu kontaktpersonas no SIM kartes: 

• Pieskarieties vienumam SIM karte. Atlasiet kontaktpersonu(-as) un pieskarieties opcijai IMPORTĒT, lai importētu 
atlasīto(-ās) kontaktpersonu(-as). 

Lai importētu kontaktpersonas no iekšējās krātuves vai atmiņas kartes, veiciet tālāk norādītās darbības. 

• Pieskarieties .vcf failam. Atlasiet atrašanās vietu, kur importēt kontaktpersonas un pieskarieties *.vcf failam, lai importētu 
kontaktpersonas. 

 

KONTAKTPERSONU DUBLĒŠANA 

Varat kopēt kontaktpersonas iekšējā krātuvē. 
 

1. Kontaktpersonu sarakstā pieskarieties ikonai           > Iestatījumi > Eksportēt. 
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2. Atlasiet atrašanās vietu, kur saglabāt kontaktpersonas un pieskarieties opcijai SAGLABĀT. 

 
JAUNAS KONTAKTPERSONAS PIEVIENOŠANA 

1. Lai pievienotu jaunu kontaktpersonu, kontaktpersonu sarakstā pieskarieties ikonai   . 

2. Ievadiet kontaktpersonas vārdu un pēc tam norādiet sīkāku informāciju, piemēram, tālruņa numuru vai adresi. 

3. Lai saglabātu kontaktinformāciju, pieskarieties opcijai Saglabāt. 

 

JAUNAS KONTAKTPERSONAS PIEVIENOŠANA IZLASEI 

1. Pieskarieties kontaktpersonai, kuru vēlaties pievienot izlasei. 
 

2. Pieskarieties ikonai  augšējā labajā stūrī. 
 

KONTAKTPERSONU MEKLĒŠANA 

1. Lai meklētu kontaktpersonu, kontaktpersonu sarakstā pieskarieties ikonai   . 

2. Ievadiet meklējamās kontaktpersonas vārdu. Ievades laikā kontaktpersonas ar atbilstošu vārdu ir redzamas zem 
meklēšanas lodziņa. 

 

KONTAKTPERSONAS REDIĢĒŠANA 

Saglabāto kontaktpersonas informāciju var mainīt jebkurā laikā. 

1. Kontaktpersonu sarakstā pieskarieties kontaktpersonai, kuru vēlaties rediģēt. 
 

2. Pieskarieties rediģēšanas ikonai        . 

3. Veiciet vēlamās izmaiņas kontaktinformācijā un pēc tam pieskarieties opcijai Saglabāt. Lai atceltu jebkādas izmaiņas, nospiediet X. 
 

KONTAKTPERSONAS DZĒŠANA 

1. Kontaktpersonu sarakstā pieskarieties kontaktpersonai, kuru vēlaties dzēst. 
 

2. Pieskarieties ikonai  > Dzēst. 

3. Pieskarieties opcijai Dzēst vēlreiz, lai apstiprinātu. 

 

EKRĀNA TASTATŪRAS IZMANTOŠANA 
TASTATŪRAS PANEĻA ATTĒLOŠANA 
Dažas lietotnes atver tastatūru automātiski. Citās lietotnēs jāpieskaras teksta laukam, lai atvērtu tastatūru. Nospiediet pogu 
Atpakaļ, lai paslēptu tastatūru. 

 
TASTATŪRAS IZMANTOŠANA AINAVAS ORIENTĀCIJĀ 
Ja ir sarežģīti izmantot tastatūru portreta orientācijā, vienkārši pagrieziet ierīci horizontālā stāvoklī. Tādējādi tastatūra ekrānā tiks 
attēlota ainavas orientācijā, nodrošinot platāku tastatūras izkārtojumu.  
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TASTATŪRAS IESTATĪJUMU PIELĀGOŠANA 

1. Sākuma ekrānā pavelciet uz augšu un atveriet Iestatījumi  > Sistēma > Valodas un ievade. 

2. Veiciet jebkuru no šīm darbībām: 

• Pieskarieties ekrāna tastatūrai, lai konfigurētu iestatījumus Google tastatūrai un Google rakstīšanai ar balsi. 

• Pieskarieties vienumam Fiziska tastatūra, lai konfigurētu ārējās tastatūras iestatījumus. 

• Pieskarieties opcijai Papildu, lai piekļūtu ar ievades palīdzību saistītiem iestatījumiem. 

 

WI-FI® 
Lai ierīcē izmantotu Wi-Fi, nepieciešama piekļuve bezvadu piekļuves punktiem (tīklājiem). 

WI-FI IESLĒGŠANA UN SAVIENOJUMA IZVEIDE AR BEZVADU TĪKLU 

1. Sākuma ekrānā pavelciet uz augšu un atveriet Iestatījumi  > Tīkls un internets. 
 

2. Pieskarieties vienumam Wi-Fi un pabīdiet Wi-Fi slēdzi pa labi           . 

3. Sarakstā izvēlieties Wi-Fi tīklu, ar kuru izveidot savienojumu. 

4. Ja izvēlēsieties atvērtu tīklu, ierīce izveidos savienojumu automātiski. Ja izvēlēsieties aizsargātu tīklu, jums jāievada parole 
un jāpieskaras opcijai Izveidot savienojumu. 

PIEZĪME. 

• Jums nebūs atkārtoti jāievada aizsargāta tīkla parole, ja būsiet izveidojis savienojumu ar to iepriekš, ja vien netiks atiestatīti ierīces 
noklusējuma iestatījumi vai Wi-Fi parole netiks nomainīta. 

• Šķēršļi, kas bloķē Wi-Fi signālu, samazina tā stiprumu. 

Padoms. Wi-Fi iestatījumu ekrānā pieskarieties opcijai + Pievienot tīklu, lai pievienotu neredzamu Wi-Fi tīklu. 
 

SMS UN MMS 
ZIŅOJUMAPMAIŅAS ATVĒRŠANA 

Lai atvērtu lietotni, veiciet kādu no tālāk norādītajām darbībām. 

• Sākuma ekrānā pieskarieties ikonai   . 

• Sākuma ekrānā pavelciet uz augšu un atveriet Ziņojumi  . 
 

ĪSZIŅAS IZVEIDE UN NOSŪTĪŠANA 

Varat izveidot jaunu īsziņu vai atvērt esošu saraksti. 
 

1. Pieskarieties opcijai Sākt tērzēt, lai rakstītu jaunu īsziņu vai pieskarieties esošam ziņojumu pavedienam, lai to atvērtu. 



19  

2. Laukā Kam ievadiet tālruņa numuru vai kontaktpersonas vārdu. Rakstīšanas laikā funkcija SmartDial mēģinās atrast ierīcē 
atbilstošu kontaktpersonu. Pieskarieties ieteiktajam adresātam vai turpiniet rakstīt. Ja vēlaties atvērt esošu ziņojumu pavedienu, 
vienkārši pieskarieties tam. 

3. Lai rakstītu īsziņu, pieskarieties tekstlodziņam. Ja ziņojuma rakstīšanas laikā nospiedīsiet pogu   Atpakaļ, tas tiks saglabāts 
ziņojumu sarakstā kā melnraksts. Pieskarieties ziņojumam, lai atsāktu rakstīšanu. 

 
4. Kad ziņojums ir gatavs nosūtīšanai, pieskarieties ikonai          . 

PIEZĪME. 

• Kad apskatāt un nosūtāt papildu ziņojumus, tiek izveidota ziņojumu sarakste. 
 
MULTIZIŅAS IZVEIDE UN NOSŪTĪŠANA 

 
1. Ziņojumapmaiņas ekrānā pieskarieties opcijai Sākt tērzēt. 

2. Laukā Kam ievadiet tālruņa numuru vai kontaktpersonas vārdu vai ritiniet kontaktpersonu sarakstu, lai atrastu 
kontaktpersonu, kurai vēlaties nosūtīt ziņojumu. Pieskarieties, lai sāktu grupas sarunu. 

3. Pieskarieties tekstlodziņam, lai rakstītu ziņojumu. 

4. Pieskarieties ikonai           un atlasiet multivides faila veidu. Atlasiet pievienojamo failu. 

5. Tagad ierīce ir multivides režīmā. Kad esat pabeidzis, pieskarieties ikonai  . 
 
ZIŅOJUMA ATVĒRŠANA UN ATBILDĒŠANA UZ TO 

1. Ziņojumu sarakstā pieskarieties īsziņu vai multiziņu pavedienam, lai to atvērtu. 

2. Pieskarieties tekstlodziņam, lai rakstītu ziņojumu. 

3. Kad esat pabeidzis, pieskarieties ikonai   . 

 

BLUETOOTH® 
Tālrunim Cat® S53 ir Bluetooth funkcija. Tā var izveidot bezvadu savienojumu ar citām Bluetooth ierīcēm, lai varat kopīgot failus 
ar draugiem, runāt brīvroku režīmā, izmantojot Bluetooth austiņas, vai pat pārsūtīt fotoattēlus no ierīces uz datoru. 

Ja izmantojat Bluetooth, atcerieties, ka jāatrodas 10 metru attālumā no Bluetooth ierīces, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu. 
Ņemiet vērā, ka šķēršļi, piemēram, sienas vai cita elektroniska iekārta, var traucēt Bluetooth savienojumam. 

 

BLUETOOTH IESLĒGŠANA 

1. Sākuma ekrānā pavelciet uz augšu un atveriet Iestatījumi > Pievienotās ierīces. 
 

2. Pieskarieties vienumam Savienojuma preference > Bluetooth un slidiniet slēdzi             pa labi, lai iespējotu funkciju. 
 

Kad ir ieslēgta tehnoloģija Bluetooth, paziņojumu joslā ir redzama Bluetooth ikona       . 
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SAVIENOŠANA PĀRĪ UN BLUETOOTH IERĪCES PIEVIENOŠANA 

Ar Bluetooth varat: 

• izmantot brīvroku Bluetooth ierīci; 

• izmantot mono vai stereo Bluetooth austiņas; 

• attāli kontrolēt, kas tiek atskaņots Bluetooth austiņās. 
 

Lai varētu izmantot Bluetooth, ierīce jāsavieno pārī ar citu Bluetooth ierīci. To dara šādi: 

1. Pārliecinieties, ka ierīcē ir iespējota tehnoloģija Bluetooth. 

2. Pieskarieties opcijai + Savienot pārī jaunu ierīci. Ierīce meklēs citas uztveršanās zonā esošas Bluetooth ierīces. 

3. Pieskarieties tās ierīces nosaukumam, ar kuru vēlaties izveidot pāra savienojumu. 

4. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pabeigtu savienojuma izveidi. 

PIEZĪME. 

Pēc pāra savienojuma izveides jums vairs nevajadzēs ievadīt paroli atkārtoti, ja vēlreiz veidosiet savienojumu ar attiecīgo 
Bluetooth ierīci. 

 

FAILU SŪTĪŠANA, IZMANTOJOT BLUETOOTH 

Izmantojot Bluetooth, var kopīgot attēlus, videoklipus vai mūzikas failus ar ģimenes locekļiem un draugiem. Lai sūtītu failus, 
izmantojot Bluetooth, rīkojieties šādi: 

1. Pieskarieties failam, kuru vēlaties sūtīt. 
 

2. Pieskarieties > Bluetooth un pēc tam atlasiet pārī savienoto ierīci. 

BLUETOOTH IERĪCES ATVIENOŠANA VAI PĀRA SAVIENOJUMA PĀRTRAUKŠANA 

Sākuma ekrānā pavelciet uz augšu un atveriet Iestatījumi > Pievienotās ierīces. 

Pieskarieties vienumam Iepriekš pievienotās ierīces. 

Pieskarieties ikonai            un pēc tam pieskarieties opcijai AIZMIRST, lai apstiprinātu savienojuma pārtraukšanu. 
 

FOTOGRAFĒŠANA UN VIDEO IERAKSTĪŠANA 
Ar tālruni Cat® S53 varat fotografēt un kopīgot attēlus un videoklipus. 

KAMERAS ATVĒRŠANA UN FOTOGRAFĒŠANA 

Lai atvērtu kameras lietotni, rīkojieties šādi: 
 

• Sākuma ekrānā pieskarieties ikonai  . 

• Pēc noklusējuma lietotne tiek atvērta kameras režīmā. Ja tā nenotiek, ekrāna apakšdaļā pieskarieties vienumam Foto. 
 

• Lai pārslēgtos starp priekšējo un aizmugurējo kameru, pieskarieties ikonai  . 
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• Izveidojiet fotoattēla kompozīciju fotoattēla uzņemšanas ekrānā. 

• Pieskarieties ekrānam, lai fiksētu fokusu uz noteiktu vietu. 

• Savelciet vai izpletiet pirkstus, lai tuvinātu vai tālinātu objektu fotoattēlā. 

• Ritinot pa kreisi un pa labi, tiks mainīts kameras režīms. 
 

• Pieskarieties ikonai   , lai mainītu kameras un video iestatījumus. 
 

• Pieskarieties            , lai fotografētu. 

• Varat fotografēt arī nospiežot skaļuma palielināšanas/samazināšanas taustiņus. 
 

FOTOATTĒLU SKATĪŠANA 

Lai skatītu fotoattēlus, veiciet kādu no šīm darbībām: 

• Atveriet lietotni Kamera un apakšējā kreisajā stūrī pieskarieties pēdējā uzņemtā fotoattēla sīktēlam, lai piekļūtu galerijai. 

• Sākuma ekrānā pavelciet uz augšu un atveriet Fotoattēli   , lai skatītu visus fotoattēlus un videoklipus. 
 

PIEZĪME. 

Lai atgrieztos kameras skatā, augšējā kreisajā stūrī nospiediet kameras ikonu vai pavelciet pa labi, līdz tveršanas ekrāns 
tiek parādīts vēlreiz. 

 

FOTOATTĒLU REDIĢĒŠANA UN KOPĪGOŠANA 

Fotoattēlu pārlūkošanas laikā ir pieejamas šādas opcijas: 
 

• Kopīgošana: pieskarieties ikonai           , lai kopīgotu fotoattēlus, izmantojot dažādas ierīcē pieejamās lietotnes. 
 

• Rediģēšana: pieskarieties ikonai           , lai rediģētu fotoattēlus, izmantojot virkni pieejamo opciju. 

• Meklēšana: pieskarieties ikonai  , lai meklētu līdzīgus attēlus tiešsaistē. 
 

• Dzēšana: pieskarieties ikonai          , lai dzēstu nevajadzīgus fotoattēlus. 
 

• Informācija: pavelciet uz augšu, lai skatītu detalizētu informāciju par fotoattēliem. 
 

VIDEO UZŅEMŠANA 

• Sākuma ekrānā pieskarieties ikonai . 

1. Pēc noklusējuma lietotne tiek atvērta kameras režīmā. 

2. Pavelciet pa labi, lai pārslēgtos uz video režīmu. 

• Lai pārslēgtos starp priekšējo un aizmugurējo kameru, pieskarieties ikonai  . 
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• Pieskarieties ikonai  , lai sāktu ierakstīt. 

• Ierakstīšanas laikā veiciet kādu no šīm darbībām: 

• Savelciet, lai tuvinātu vai tālinātu objektu fotoattēlā. 

• Pieskarieties ikonai    , lai pauzētu ierakstīšanu. Lai atsāktu, pieskarieties tai vēlreiz. 

• Pieskarieties ikonai   , lai fotografētu. 

• Pieskarieties ikonai    , lai pārtrauktu ierakstīšanu. 
 

VIDEO SKATĪŠANĀS 

Lai pēc ierakstīšanas skatītu videoklipu, kreisajā apakšējā stūrī pieskarieties pēdējā uzņemtā videoklipa sīktēlam, lai piekļūtu galerijai.  

Videoklipu varat skatīt arī lietotnē Fotoattēli  . 
 

FOTOATTĒLU IZMANTOŠANA 

Lietotne Fotoattēli automātiski meklē ierīcē vai atmiņas kartē saglabātos attēlus un videoklipus. Atlasiet albumu vai mapi un 
atskaņojiet to kā slaidrādi vai atlasiet vienumus, lai kopīgotu tos citās lietotnēs. 

 

FOTOATTĒLU ATVĒRŠANA 

Sākuma ekrānā pavelciet uz augšu un atveriet Fotoattēli   , lai atvērtu lietotni. Lietotne Fotoattēli kategorizē jūsu 
fotoattēlus un videoklipus pēc atrašanās vietas krātuvē, kā arī saglabā šos failus mapēs. Pieskarieties mapei, lai skatītu tajā esošos 
fotoattēlus vai videoklipus. 

 

FOTOATTĒLA SKATĪŠANA 

1. Lietotnē Fotoattēli pieskarieties mapei, lai skatītu tajā esošos fotoattēlus. 

2. Pieskarieties attēlam, lai skatītu to pilnekrāna režīmā, un pēc tam pavelciet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu nākamo attēlu. 

3. Lai tuvinātu attēlu, savelciet vai izpletiet divus pirkstus ekrānā tajā vietā, kuru vēlaties tuvināt. Tuvināšanas režīmā pavelciet 
ar pirkstu uz augšu vai uz leju un pa kreisi vai pa labi. 

 

MŪZIKAS KLAUSĪŠANĀS 
Mūzikas failus var pārsūtīt no datora uz tālruni Cat® S53, kā rezultātā varēsiet klausīties mūziku jebkurā vietā. 

MŪZIKAS KOPĒŠANA IERĪCĒ 

1. Savienojiet ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli, pavelciet uz leju no ekrāna augšdaļas un ierīcē atlasiet Failu pārsūtīšana. 

2. Atrodiet datorā USB disku ar nosaukumu Cat® S53 un atveriet to. 

3. Ierīces saknes direktorijā vai SD kartē izveidojiet mapi (piemēram, ar nosaukumu Mūzika). 

4. Kopējiet mūziku no datora jaunajā mapē. 

5. Lai droši atvienotu ierīci no datora, uzgaidiet, līdz mūzikas kopēšana ir pabeigta un pēc tam atvienojiet disku saskaņā ar jūsu 
datora operētājsistēmas prasībām. Atvienojiet USB kabeli. 
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YouTube Music ATVĒRŠANA un MŪZIKAS ATSKAŅOŠANA 

• Sākuma ekrānā pavelciet uz augšu un pēc tam pieskarieties YT Music   

• Pieskarieties vienumam Bibliotēka un pēc tam pieskarieties vienumam Lejupielādes, lai savam atskaņošanas sarakstam pievienotu 
dziesmas, vai augšējā labajā stūrī pieskarieties pogai Meklēt, lai meklētu dziesmas tiešsaistē. 

 

GOOGLE PAKALPOJUMU IZMANTOŠANA 
Lai izmantotu Gmail, Google kalendāru un lejupielādētu un izmantotu citas Google lietotnes, jums jāpierakstās Google kontā. 

GOOGLE KONTA IZVEIDE 

Ja neizveidojāt Google kontu iestatīšanas laikā, to var vienkārši izdarīt šādi: 

1. Sākuma ekrānā pavelciet uz augšu un atveriet Iestatījumi  . 

2. Pieskarieties vienumam Konti > Pievienot kontu. 

3. Pieskarieties Google  un pēc tam izpildiet ekrānā redzamos norādījumus. 
 

GMAIL LIETOŠANA 

Iestatīšanas laikā, iespējams, būsiet konfigurējis savu ierīci, izmantojot esošu Google kontu. Tālrunī atverot lietotni 
Gmail pirmo reizi, iesūtnē būs ziņojumi no šī konta. 

 

GMAIL ATVĒRŠANA 

Sākuma ekrānā pavelciet uz augšu un atveriet Gmail  
 

PĀRSLĒGŠANĀS STARP KONTIEM 

Ekrāna augšējā labajā stūrī pieskarieties kontam attēlam un jums tiks parādīts konta atlases logs, lai pārslēgtos uz kontu, 
kuru vēlaties skatīt. 

 

E-PASTA ZIŅOJUMA IZVEIDE UN NOSŪTĪŠANA 

1. Iesūtnes ekrānā pieskarieties opcijai Izveidot. 

2. Ievadiet ziņojuma adresāta e-pasta adresi laukā Kam. 

• Lai nosūtītu e-pasta ziņojumu vairākiem adresātiem, atdaliet e-pasta adreses ar atstarpi. 
 

• Lai nosūtītu kopiju vai diskrēto kopiju citiem adresātiem, pieskarieties ikonai          , lai attēlotu laukus Cc/Bcc. 

3. Ievadiet e-pasta ziņojuma tematu un uzrakstiet ziņojumu. 
 

• Ja vēlaties pielikumā pievienot attēlu, pieskarieties ikonai           > Pievienot failu, lai atlasītu failu. 
 

4. Lai nosūtītu, pieskarieties ikonai           . 
  



24  

ATBILDĒŠANA UZ E-PASTA ZIŅOJUMU VAI TĀ PĀRSŪTĪŠANA 

1. Iesūtnes ekrānā atlasiet e-pasta ziņojumu. 

2. Pieskarieties ikonai , lai atbildētu, vai pieskarieties ikonai       , lai atlasītu Atbildēt visiem vai Pārsūtīt. 
 

GMAIL IESTATĪJUMU PIELĀGOŠANA 
 

3. Gmail sākuma ekrānā pieskarieties ikonai           > Iestatījumi. 

4. Izvēlieties Vispārīgie iestatījumi vai e-pasta kontu. 

5. Pieskarieties opcijai un mainiet nepieciešamos iestatījumus. 
 

GOOGLE PLAY IZMANTOŠANA 

Lejupielādējiet un instalējiet lietotnes un spēles pakalpojumā Google Play. 
 

GOOGLE PLAY ATVĒRŠANA 

Sākuma ekrānā pavelciet uz augšu un atveriet Google Play. 
 

LIETOTŅU MEKLĒŠANA 

Lai atrastu lietotnes Google Play sākuma ekrānā, varat rīkoties šādi: 

• kārtot lietotnes pēc kategorijas: pieskarieties kategorijai un ritiniet rezultātus; 

• izmantot meklēšanu: laukā ievadiet meklējamos atslēgvārdus. 
 

LIETOTNES INSTALĒŠANA 

1. Sākuma ekrānā pavelciet uz augšu un atveriet Google Play. 

2. Pieskarieties kategorijai un pēc tam pieskarieties vienumam, ko vēlaties lejupielādēt, lai iegūtu papildinformāciju. 

3. Lai instalētu vienumu, pieskarieties opcijai Instalēt.  

PIEZĪME. 

Par atsevišķu Google Play saturu var tikt piemērota maksa. Paziņojumu panelī varat pārbaudīt lejupielādes norisi.  
 

LIETOTNES ATINSTALĒŠANA 
 

1. Lai piekļūtu lietotņu panelim, sākuma ekrānā pavelciet uz augšu.  
 

2. Turiet ar pirkstu uz lietotnes, ko vēlaties atinstalēt un velciet to uz norādi Atinstalēt ekrāna augšējā labajā stūrī. 

PIEZĪME. 

Lietotnes var pārvaldīt, tālrunī atverot Iestatījumi > Lietotnes un paziņojumi. 
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INFORMĀCIJAS SINHRONIZĒŠANA 
Dažas lietotnes (piemēram, Gmail un Kalendārs) tālrunī Cat® S53 nodrošina piekļuvi tai pašai informācijai, ko varat pievienot, 
skatīt un rediģēt citās ierīcēs. Ja citās ierīcēs pievienosiet, mainīsiet vai dzēsīsiet informāciju jebkurā no šīm lietotnēm, atjauninātā 
informācija būs redzama arī tālrunī. 

Šo iespēju nodrošina bezvadu datu sinhronizācija. Process notiek fonā un netraucē ierīces darbību. Kamēr ierīce veic 
sinhronizēšanu, paziņojumu joslā ir redzama datu sinhronizēšanas ikona. 

 

KONTU PĀRVALDĪBA 

Varat sinhronizēt kontaktpersonas, e-pastu un citu informāciju savā ierīcē, izmantojot vairākus Google kontus vai citus kontus, 
atkarībā no instalētajām lietotnēm. 

Piemēram, ja pievienosiet personisko Google kontu, jūsu personiskais e-pasts, kontaktpersonas un kalendāra ieraksti būs vienmēr 
pieejami. Varat pievienot arī darba kontu, lai ar darbu saistīti e-pasta ziņojumi, kontaktpersonas un kalendāra ieraksti tiktu glabāti 
atsevišķi. 

 
KONTA PIEVIENOŠANA 

1. Sākuma ekrānā pavelciet uz augšu un atveriet Iestatījumi. 

2. Pieskarieties vienumam Konti. Ekrānā tiks parādīti jūsu pašreizējie sinhronizācijas iestatījumi un saraksts ar pašreizējiem 
kontiem, kas tiek izmantoti saistītajās lietotnēs. 

PIEZĪME. 

• Dažos gadījumos konta informāciju var būt nepieciešams iegūt no tīkla administratora. Piemēram, var būt nepieciešams zināt 
konta domēnu vai servera adresi. 

3. Pieskarieties opcijai + Pievienot kontu. 

4. Pieskarieties konta veidam, ko pievienot. 

5. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai ievadītu obligāto un neobligāto informāciju par kontu. Vairumam kontu jānorāda 
lietotājvārds un parole, taču informācija ir atkarīga no tā, ar kāda veida pakalpojuma kontu veidojat savienojumu, kā arī no 
konfigurācijas. 

6. Kad būsiet pabeidzis, konts tiks pievienots sarakstam iestatījumu ekrānā Konti. 
 

KONTA NOŅEMŠANA 

Kontu un visu ar to saistīto informāciju var noņemt no ierīces, tostarp e-pastu, kontaktpersonas, iestatījumus utt. Tomēr dažus 
kontus nevar noņemt, piemēram, pirmo kontu, ar kuru pierakstījāties savā ierīcē. Ja mēģināsit noņemt noteiktus kontus, ņemiet 
vērā, ka tiks dzēsta arī ar to saistītā personiskā informācija. 

1. Iestatījumu ekrānā Konti pieskarieties kontam, lai to dzēstu. 

2. Pieskarieties opcijai Noņemt kontu, pēc tam pieskarieties vēlreiz, lai apstiprinātu. 
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KONTA SINHRONIZĀCIJAS PIELĀGOŠANA 

Fona datu lietojumu un sinhronizācijas opcijas var konfigurēt visām ierīcē instalētajām lietotnēm. Varat arī konfigurēt katra konta 
sinhronizēto datu veidu. Dažas lietojumprogrammas, piemēram, Kontaktpersonas un Gmail, var sinhronizēt datus no vairākām 
lietojumprogrammām. 

Dažiem kontiem ir divvirzienu sinhronizēšana un ierīcē veiktās informācijas izmaiņas tiek veiktas arī šīs informācijas kopijai tīmeklī. 
Daži konti atbalsta tikai vienvirziena sinhronizāciju un informācija jūsu ierīcē ir tikai lasāma. 

 

KONTA SINHRONIZĀCIJAS IESTATĪJUMU MAINĪŠANA 

1. Iestatījumu ekrānā Konti pieskarieties kontam. 

2. Pieskarieties vienumam Konta sinhronizācija. Tiks atvērts datu un sinhronizācijas ekrāns, attēlojot sarakstu ar 
informāciju, ko konts var sinhronizēt. 

3. Iespējojiet vienumus, ko vēlaties sinhronizēt, rīkojoties šādi: 

 

• slidiniet attiecīgo datu slēdzi pa labi           ; 
 

• lai atspējotu automātisku sinhronizāciju, slidiniet attiecīgo datu slēdzi pa kreisi          . 
 

CITU LIETOTŅU IZMANTOŠANA 
KALENDĀRA IZMANTOŠANA 

Izmantojiet kalendāru, lai izveidotu un pārvaldītu pasākumus, tikšanās un norīkojumus. Atkarībā no sinhronizācijas iestatījumiem 
ierīcē redzamais kalendārs tiek sinhronizēts ar kalendāru citās ierīcēs. 

 

KALENDĀRA ATVĒRŠANA 

Sākuma ekrānā pavelciet uz augšu un atveriet Kalendārs , lai atvērtu lietotni. Pieskarieties ikonai          , lai attēlotu dažādas 
skata un iestatījumu opcijas. 

 

PASĀKUMA IZVEIDE 
 

1. Jebkurā kalendāra skatā pieskarieties vienumam  > Pasākums, lai pievienotu pasākumu. 

2. Ievadiet pasākuma nosaukumu, vietu vai kontaktpersonas. 

• Ja zināms pasākuma laikposms, pieskarieties sākuma un beigu datumam un laikiem. 
 

• Ja tas ir īpašs gadījums, piemēram, dzimšanas diena vai pasākums dienas garumā, slidiniet slēdzi Visu dienu pa labi            . 

3. Iestatiet pasākuma atgādinājuma laiku, uzaiciniet cilvēkus, iestatiet krāsu un pievienojiet piezīmes vai pielikumus. 

4. Kad visa informācija ir ievadīta un iestatījumi ir norādīti, pieskarieties opcijai Saglabāt. 
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PASĀKUMA ATGĀDINĀJUMA IESTATĪŠANA 

1. Jebkurā kalendāra skatā pieskarieties pasākumam, lai skatītu detalizētu informāciju par to. 

2. Pieskarieties ikonai   , lai sāktu rediģēt pasākumu. 

3. Pieskarieties opcijai Pievienot paziņojumu, lai iestatītu atgādinājumu par pasākumu. 

4. Pieskarieties opcijai Saglabāt, lai to saglabātu. 
 

PULKSTEŅA UN SAISTĪTO FUNKCIJU IZMANTOŠANA 

Lietotnē pulkstenis ir pieejams arī citas funkcijas, tostarp modinātājs, taimeris, hronometrs un gulētiešanas laiks.  

 

PULKSTEŅA ATVĒRŠANA 

Sākuma ekrānā pavelciet uz augšu un atveriet Pulkstenis  . 

 
MODINĀTĀJA PIEVIENOŠANA 

 
1. Modinātāju saraksta ekrānā pieskarieties ikonai   , lai pievienotu modinātāju. 

2. Lai iestatītu modinātāju, rīkojieties šādi: 

• Iestatiet stundu un minūtes, naviģējot skalā, un pieskarieties vienumam Labi. 

• Lai iestatītu atkārtošanas režīmu, pieskarieties izvēles rūtiņai Atkārtot. Pieskarieties vienai vai vairākām opcijām. 

• Lai iestatītu modinātāja signālu, pieskarieties ikonai  un pēc tam atlasiet opciju. 

• Lai, skanot modinātāja signālam, ierīce vibrētu, pieskarieties izvēles rūtiņai Vibrācija. 

• Lai pievienotu modinātāja etiķeti, pieskarieties vienumam Etiķete. Ievadiet etiķetes tekstu, pēc tam pieskarieties vienumam Labi.  

PIEZĪME. 

• Pēc noklusējuma modinātājs tiek aktivizēts automātiski. 
 

TAIMERA IESTATĪŠANA 

1. Atlasiet Taimeris, ievietojiet taimera ilgumu un nospiediet         . 

2. Kad taimera laiks beidzas, atskan brīdinājuma signāls. 
 

HRONOMETRA IZMANTOŠANA 

1. Pieskarieties ekrānam, lai sāktu un apturētu hronometra darbību. 
 

GULĒTIEŠANAS LAIKS 
 

Gulētiešanas laika funkcija ļauj konfigurēt to, kā tālrunis darbojas naktī. Tas attiecas uz modinātāja laikiem un iestatījumu Netraucēt.  
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KALKULATORS 

Tālrunis Cat® S53 ir aprīkots ar kalkulatoru, kam ir gan standarta, gan uzlabotais režīms. 

 
KALKULATORA ATVĒRŠANA 
 

1. Sākuma ekrānā pavelciet uz augšu un atveriet Kalkulators             , lai atvērtu lietotni. 

2. Pavelciet pa kresi vai pagrieziet ierīci horizontāli, lai piekļūtu kalkulatora uzlabotajam režīmam. 
 

IERĪCES PĀRVALDĪBA 
Lai konfigurētu ierīci, sākuma ekrānā pavelciet uz augšu un atveriet Iestatījumi. 

 

DATUMA UN LAIKA IESTATĪŠANA 
Kad ieslēdzat ierīci pirmo reizi, tiek piedāvāta opcija atjaunināt laiku un datumu automātiski, izmantojot jūsu tīkla nodrošināto laiku. 

 

PIEZĪME. 

Jūs nevarat iestatīt datumu, laiku un laika joslu manuāli, ja izmantojat automātiskas iestatīšanas opciju. Ja vēlaties iestatīt 
datuma un laika iestatījumus manuāli, rīkojieties šādi: 

1. Ekrānā Iestatījumi pieskarieties vienumam Sistēma > Datums un laiks. 

2. Slidiniet slēdžus Izmantot tīkla nodrošinātu laiku/laika joslu pa kreisi           , lai atspējotu funkcijas. 

3. Pieskarieties vienumam Datums, pēc tam atlasiet vēlamo datumu un pieskarieties vienumam Labi. 

4. Pieskarieties vienumam Laiks. Laika iestatīšanas ekrānā pieskarieties stundas vai minūšu laukam un pārvietojiet rādītāju uz 
augšu vai uz leju, lai iestatītu laiku. Kad konfigurēšana ir pabeigta, pieskarieties vienumam Labi. 

5. Pieskarieties vienumam Laika josla un pēc tam sarakstā atlasiet vēlamo laika joslu. 

6. Iespējojiet vai atspējojiet funkciju Izmantot 24 stundu formātu, lai pārslēgtos starp 24 stundu un 12 stundu formātu. 
 

DISPLEJA PERSONALIZĒŠANA 
EKRĀNA SPILGTUMA NOREGULĒŠANA 

1. Ekrānā Iestatījumi pieskarieties vienumam Displejs > Spilgtuma līmenis. 

2. Velciet slīdni pa kreisi, lai padarītu ekrānu tumšāku, vai pa labi, lai to padarītu gaišāku. 

3. Atlaidiet pirkstu no slīdņa, lai saglabātu iestatījumus automātiski. 

Padoms. Slidiniet slēdzi Adaptīvais spilgtums pa labi, lai ierīce automātiski pielāgotu ekrāna spilgtumu atkarībā no 
apgaismojuma līmeņa. 

 
EKRĀNA AUTOMĀTISKĀ PAGRIEŠANA 

Lai iespējotu displeja pagriešanu, kad ierīce tiek pagriezta no ainavorientācijas portretorientācijā, pieskarieties opcijai Papildu 
un slidiniet slēdzi Automātiska pagriešana pa labi          . 
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DĪKSTĀVES LAIKA PIELĀGOŠANA PIRMS EKRĀNA IZSLĒGŠANAS 

Ja jūsu ierīce kādu laiku netiek lietota, ekrāns tiks izslēgts, lai taupītu akumulatora enerģiju. Lai iestatītu ilgāku vai īsāku dīkstāves 
laiku, veiciet tālāk norādītās darbības. 

1. Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumam Displejs > Papildu > Ekrāna taimauts. 

2. Atlasiet vēlamo ekrāna izgaismošanas ilgumu pirms tā izslēgšanas. 

PIEZĪME. 

Kad ierīce atrodas miega režīmā, izmantojiet pirksta nospieduma sensoru vai nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu, 
lai aktivizētu ekrānu. 

 

ZVANA SIGNĀLA IESTATĪŠANA 
KLUSĀ REŽĪMA IESLĒGŠANA 
 

• Nospiediet skaļuma regulēšanas taustiņu, līdz ekrānā tiek parādīts skaļuma vadības panelis. Pēc tam pieskarieties pirmajai 

ikonai, līdz tiek parādīta ikona  . 

• Tiks izslēgtas visas skaņas, izņemot multivides skaņas un modinātāja signālus. 
 

ZVANA SIGNĀLA SKAĻUMA NOREGULĒŠANA 

Zvana signāla skaļumu varat pielāgot sākuma ekrānā vai jebkurā lietotnē (izņemot zvana laikā vai mūzikas vai videoklipu 
atskaņošanas laikā). Nospiediet skaļuma palielināšanas/samazināšanas taustiņu un pēc tam pieskarieties ikonai   , lai 
pielāgotu zvana signāla skaļumu līdz izvēlētajam līmenim. Zvana signāla skaļumu varat arī pielāgot ekrānā Iestatījumi. 

1. Ekrānā Iestatījumi pieskarieties vienumam Skaņa. 

2. Sadaļā Zvana skaļums velciet slīdni, lai pielāgotu skaļuma līmeni. 

 
ZVANA SIGNĀLA MAIŅA 

1. Ekrānā Iestatījumi pieskarieties vienumam Skaņa. 

2. Pieskarieties vienumam Tālruņa zvana signāls. 

3. Atlasiet zvana signālu, kuru vēlaties izmantot. Atlasot signāls tiks atskaņots. 

4. Pieskarieties vienumam Labi. 

 

IERĪCES VIBRĀCIJAS IESTATĪŠANA, SAŅEMOT ZVANUS 
Ekrānā Iestatījumi pieskarieties vienumam Skaņa. Pēc tam slidiniet pa labi slēdzi Vibrēt, kad zvana          . 
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TĀLRUŅA PAKALPOJUMU IESTATĪŠANA 
DATU VIESABONĒŠANAS IESLĒGŠANA 

1. Ekrānā Iestatījumi pieskarieties vienumam Tīkls un internets > Mobilais tīkls. 

2. Slidiniet slēdzi Viesabonēšana pa labi         . 

PIEZĪME. 

• Ņemiet vērā, ka viesabonēšanas laikā izmantojot datu pakalpojumus, iespējamas ievērojamas papildu izmaksas. Sazinieties ar tīkla 
pakalpojumu sniedzēju, lai iegūtu informāciju par datu viesabonēšanas maksu. 

 

DATU PAKALPOJUMU ATSPĒJOŠANA 
Ekrānā Iestatījumi pieskarieties vienumam Tīkls un internets > Mobilais tīkls. 
Slidiniet slēdzi Mobilie dati pa kreisi . 

 

NFC IZMANTOŠANA 
NFC ļauj veikt datu apmaiņu starp divām NFC iespējotām ierīcēm, kad abas ierīces vai nu saskaras vai atrodas ne vairāk kā pāris 
collu attālumā. 

NFC FUNKCIJAS AKTIVIZĒŠANA 

1. Ekrānā Iestatījumi pieskarieties vienumam Pievienotās ierīces > Savienojuma preferences. 
 

2. Slidiniet NFC slēdzi pa labi           . 
 

SATURA KOPĪGOŠANA, IZMANTOJOT NFC 
1. Atlasiet saturu, ko vēlaties kopīgot. Atlasiet Kopīgot , kam seko vienums Tuvīnā koplietošana. 

2. Tālrunis CAT S53 meklēs citas tuvumā esošās ierīces.  

3. Tiklīdz citā ierīcē tiks apstiprināts kopīgošanas pieprasījums, atlasiet attiecīgo ierīci, uz kuru nosūtīt saturu. 
 

IERĪCES AIZSARDZĪBA 
IERĪCES AIZSARDZĪBA AR EKRĀNA BLOĶĒŠANU 

Lai pastiprinātu tālrunī Cat® S53 esošo datu drošību, varat izmantot ekrāna bloķēšanas metodi. 

1. Ekrānā Iestatījumi pieskarieties vienumam Drošība > Ekrāna bloķēšana. 

2. Izvēlieties kādu no pieejamajām opcijām. 

• Pavilkšana: pavelciet bloķēšanas ikonu uz augšu, lai atbloķētu ekrānu. 

• Kombinācija: velciet ekrānā pareizo atbloķēšanas kombināciju, lai atbloķētu ekrānu. 

• PIN: ievadiet PIN kodu, lai atbloķētu ekrānu. 

• Parole: ievadiet paroli, lai atbloķētu ekrānu. 

3. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pabeigtu izvēlētās ekrāna bloķēšanas metodes iestatīšanu. 
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LIETOTŅU PĀRVALDĪBA 
INSTALĒTAS LIETOTNES SKATĪŠANA 

1. Ekrānā Iestatījumi pieskarieties vienumam Lietotnes un paziņojumi. 

2. Šeit varat veikt šādas darbības: 

• Pieskarieties lietotnei, lai tieši skatītu tās detalizēto informāciju. 

• Pieskarieties vienumam Paziņojumi, lai konfigurētu paziņojumu iestatījumus. 

• Pieskarieties vienumam Noklusējuma lietotnes, lai iestatītu vai notīrītu noklusējuma lietotnes. 

• Pieskarieties vienumam Papildu > Atļauju pārvaldnieks, lai pielāgotu, kādai informācijai lietotne var piekļūt. 

• Pieskarieties vienumam Papildu > Brīdinājumi ārkārtas situācijā, lai mainītu iestatījumus brīdinājumiem ārkārtas situācijā. 

• Pieskarieties vienumam Papildu > Īpaša lietotņu piekļuve, lai konfigurētu, kuras lietotnes var piekļūt īpašām šeit norādītām 
funkcijām. 

 

IERĪCES ATIESTATĪŠANA 
PERSONISKO IESTATĪJUMU DUBLĒŠANA 

Jūsu personiskos iestatījumus var dublēt Google serveros, izmantojot Google kontu. Ja nomainīsiet ierīci, dublēties iestatījumi tiks 
pārsūtīti uz jauno ierīci, kad pirmo reizi tajā pierakstīsieties, izmantojot Google kontu. 

1. Ekrānā Iestatījumi pieskarieties vienumam Sistēma > Dublēšana. 

2. Slidiniet slēdzi Dublēt Google diskā pa labi          . 

RŪPNĪCAS DATU ATJAUNOŠANA 

Ja atjaunosiet rūpnīcas datus, ierīcē tiks atiestatīti rūpnīcā konfigurētie iestatījumi. Visi jūsu personas dati no ierīces iekšējās krātuves, 
tostarp konta informācija, sistēmas un lietotņu iestatījumi un visas lejupielādētās lietotnes, tiks dzēsti. 

 
Ierīces atiestatīšanas rezultātā netiek izdzēsti lejupielādētie sistēmas programmatūras atjauninājumi un visi microSD kartē esošie 
faili, piemēram, mūzika vai fotoattēli. 

1. Ekrānā Iestatījumi pieskarieties vienumam Sistēma > Papildu > Atiestatīšanas opcijas > Dzēst visus datus (rūpnīcas 
atiestatīšana). 

2. Pēc uzaicinājuma pieskarieties opcijai ATIESTATĪT TĀLRUNI un pēc tam pieskarieties opcijai DZĒST VISU. Ierīcē tiks 
atjaunoti sākotnējie rūpnīcas iestatījumi un pēc tam tā tiks restartēta. 
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PIELIKUMS 
DARBA TEMPERATŪRA 

• Ierīci ar akumulatoru varat izmantot apkārtējās vides temperatūrā no -25°C līdz 55 °C. Ierīces uzlādes laikā apkārtējās vides 
temperatūrai jābūt no 0°C līdz 40°C. Izmantojot ierīci ārpus temperatūras diapazona no 0°C to 45°C, lūdzu, valkājiet 
aizsargcimdus. 

 

E-MARĶĒJUMA SKATĪŠANA 
Lai skatītu normatīvo informāciju par savu ierīci, rīkojieties šādi: 

1. Sākuma ekrānā pieskarieties vienumam > Iestatījumi. 

2. Sākuma ekrānā pieskarieties vienumam Par tālruni > Normatīvā informācija. 
 
 

DZIRDES ZUDUMA NOVĒRŠANA 
  Lai izvairītos no iespējamā kaitējuma dzirdei, ilgstoši neklausieties lielā skaļumā. 

 

ĀRKĀRTAS ZVANS 
Šo ierīci var izmantot ārkārtas situācijas zvaniem pakalpojumu zonā. Tomēr savienojumu nevar garantēt jebkuros apstākļos. Svarīgiem 
sakariem nevajadzētu paļauties tikai uz ierīci. 
 

PAZIŅOJUMS PAR ATBILSTĪBU CE SAR 
Šī ierīce atbilst ES prasībām (1999/519/EK) par ierobežojumiem elektromagnētisko lauku iedarbībai uz plašu sabiedrību, izmantojot 
veselības aizsardzību. 
 
Šie ierobežojumi ir daļa no plašiem ieteikumiem vispārējas sabiedrības aizsardzībai. Šos ieteikumus ir izstrādājušas un pārbaudījušas 
neatkarīgas zinātniskas organizācijas, veicot regulārus un rūpīgus zinātnisku pētījumu novērtējumus. Eiropadomes ieteiktais mērījuma 
vienības ierobežojums mobilajām ierīcēm ir “specifiskās absorbcijas pakāpe“ (SAR), un SAR ierobežojums ir 2,0 W/kg uz 10 gramiem 
audu. Tas atbilst Starptautiskās komisijas aizsardzībai pret nejonizējošu starojumu (ICNIRP) prasībām. 
 
Šī ierīce ir pārbaudīta izmantošanai ciešā ķermeņa tuvumā un tā atbilst ICNIRP iedarbības vadlīnijām un Eiropas standartam EN 62209-
2, lai to varētu izmantot ar īpašiem piederumiem. Izmantošana ar citiem piederumiem, kas satur metālus, nevar nodrošināt atbilstību 
ICNIRP iedarbības vadlīnijām. 
 
SAR mēra, novietojot ierīci 5 mm attālumā no ķermeņa un vienlaikus raidot ar visaugstāko sertificēto izejas jaudas līmeni visās ierīces 
frekvenču joslās. 
 
Augstākās ziņotās SAR vērtības tālrunim saskaņā ar CE normatīviem ir uzskaitītas tālāk: 
Galvas SAR: 1,179 W/kg, ķermeņa SAR: 1,362 W/kg, ķermeņa locekļu SAR: 1,624 W/Kg  
 
RF enerģijas iedarbības mazināšanai izmantojiet brīvroku piederumus vai citas līdzīgas palīgierīces, kas ļauj lietot ierīci, neturot to tuvu 
galvai un ķermenim. Ierīce jānēsā 5 mm attālumā no ķermeņa, lai nodrošinātu, ka iedarbības līmeņi paliek pārbaudītajā līmenī vai zem 
tā. Izvēlieties jostas piespraudes, makstis vai citus līdzīgus pārnēsāšanas piederumus, kas nesatur metāla sastāvdaļas, lai atbalstītu 
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darbību šādā veidā. Ietvari ar metāla detaļām var mainīt ierīces RF veiktspēju, tostarp tās atbilstību RF iedarbības vadlīnijām tādā veidā, 
kas nav pārbaudīts vai sertificēts. Tāpēc jāizvairās no šādu piederumu lietošanas. 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

FSK NOTEIKUMI 
Šis mobilais tālrunis atbilst FSK noteikumu 15. daļai. Uz tā darbību attiecas divi tālāk izklāstītie nosacījumi. 

(1) Šī ierīce nedrīkst izraisīt kaitīgus traucējumus, un (2) šai ierīcei jāpieņem visi saņemtie traucējumi, tostarp 
traucējumi, kas var izraisīt nevēlamu darbību. 

 

Šis mobilais tālrunis ir pārbaudīts un atzīts par atbilstošu ierobežojumiem, kas noteikti B klases digitālām ierīcēm, saskaņā ar FSK 
noteikumu 15. daļu. Šie ierobežojumi ir izstrādāti, lai nodrošinātu pietiekamu aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem dzīvojamās 
telpās. Šī ierīce rada, izmanto un var izstarot radiofrekvenču enerģiju, un, ja tā netiek instalēta un izmantota saskaņā ar 
norādījumiem, var rasties nevēlami radiosakaru traucējumi. 

Tomēr nav garantijas, ka traucējumi neradīsies konkrētajā instalācijā. Ja šī ierīce rada kaitīgus traucējumus radio vai televīzijas 
uztveršanai, ko var noteikt, izslēdzot un ieslēdzot ierīci, lietotājam ieteicams mēģināt novērst traucējumus, veicot vienu vai vairākas 
tālāk minētās darbības. 

-Pārorientējiet vai pārvietojiet uztverošo antenu. 

-Palieliniet attālumu starp iekārtu un uztvērēju. 

-Pievienojiet ierīci kontaktligzdai, kas atrodas citā ķēdē, nevis tai, kurai ir pievienots uztvērējs. 

- Lai saņemtu palīdzību, konsultējieties ar izplatītāju vai pieredzējušu radio/TV tehniķi. 

 
FSK PIEZĪME. 

Uzmanību! Izmaiņas vai modifikācijas, kuras nav apstiprinājusi par atbilstību atbildīgā puse, var liegt lietotājam tiesības izmantot 
aprīkojumu. 

 

INFORMĀCIJA PAR RF IEDARBĪBU (SAR) 
Šis mobilais tālrunis ir projektēts un ražots tā, lai tas nepārsniegtu radiofrekvenču (RF) enerģijas iedarbības emisijas ierobežojumus, 
ko noteikusi ASV Federālā sakaru komisija. 

SAR pārbaudes laikā šī ierīce tika iestatīta raidīšanai ar visaugstāko sertificēto jaudas līmeni visās pārbaudītajās frekvenču joslās 
un novietota pozīcijās, kas simulē RF iedarbību tiešā galvas tuvumā un ķermeņa tuvumā 10 mm attālumā. Lai gan SAR tiek noteikts 
augstākajā sertificētajā jaudas līmenī, ierīces faktiskais SAR līmenis darbības laikā var būt krietni zem maksimālās vērtības. Tas ir 
tāpēc, ka tālrunis ir paredzēts darbam ar vairākiem jaudas līmeņiem, lai izmantotu tikai tīkla sasniegšanai nepieciešamo enerģiju. 
Jo tuvāk esat bezvadu bāzes stacijas antenai, jo zemāka ir izejas jauda. 

  

Lai samazinātu radiācijas iedarbības līmeni, lūdzu, rīkojieties šādi: 
• Izmantojiet mobilo tālruni labos uztveršanas apstākļos, lai samazinātu saņemtā starojuma daudzumu  
  (jo īpaši pazemes autostāvvietās un pārbraucienos ar vilcienu vai automašīnu). 
• Izmantojiet brīvroku komplektu. 
• Grūtnieces nedrīkst turēt ierīci vēdera tuvumā. 
• Neizmantojiet šo ierīci ģenitāliju tuvumā. 
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Attiecībā uz bezvadu ierīcēm iedarbības standartā tiek izmantota mērvienība, kas ir pazīstama kā īpatnējās absorbcijas ātrums 
jeb SAR. 

FSK noteiktais SAR ierobežojums ir 1,60 W/kg. 

Šis mobilais tālrunis atbilst ANSI/IEEE C95.1-1992 SAR vispārējās populācijas/nekontrolētās iedarbības robežvērtībām un tika 
pārbaudīts saskaņā ar IEEE1528 norādītajām mērīšanas metodēm un procedūrām. FSK šim tālruņa modelim ir piešķīrusi 
aprīkojuma izmantošanas atļauju ar visiem reģistrētajiem SAR līmeņiem, kas novērtēti kā atbilstoši FSK RF iedarbības vadlīnijām. 
SAR informācija par šo tālruņa modeli ir pieejama FSK un ir atrodama sadaļā Display Grant vietnē www.fcc.gov/oet/ea/fccid, 
meklējot pēc FSK ID: ZL5BM1S4LE. 

 
Augstākās reģistrētās SAR vērtības tālrunim saskaņā ar FSK normatīviem ir redzamas sarakstā: 

galvas SAR: 0,513 W/kg, 

ķermeņa SAR: 1,166 W/kg, 

bezvadu maršrutētāja SAR: 1,166 W/kg. 

Lai gan var būt atšķirības starp dažādu tālruņu SAR līmeņiem un dažādām pozīcijām, tie visi atbilst valdības prasībām. 
 

SAR atbilstība valkāšanai ciešā ķermeņa tuvumā ir balstīta uz 10 mm attālumu starp ierīci un cilvēka ķermeni. Nēsājiet šo ierīci 
vismaz 10 mm attālumā no ķermeņa, lai nodrošinātu, ka RF iedarbības līmenis ir atbilstošs vai zemāks par norādīto. Lai nēsātu ciešā 
ķermeņa tuvumā, izvēlieties jostas skavas vai makstis, kas nesatur metāla detaļas, lai nodrošinātu 10 mm attālumu starp šo ierīci 
un ķermeni. 

 
RF iedarbības atbilstība jebkuram ciešā ķermeņa tuvumā valkātam piederumam, kas satur metālu, netika pārbaudīta un 
sertificēta, un tāpēc būtu jāizvairās no piederumu valkāšanas ciešā ķermeņa tuvumā. 

 

INFORMĀCIJA PAR UTILIZĀCIJU UN OTRREIZĒJU PĀRSTRĀDI 
Šis simbols uz ierīces (un visiem komplektā iekļautajiem akumulatoriem) norāda, ka tos nevajadzētu izmest kā parastus 
sadzīves atkritumus. Neizmetiet ierīci vai akumulatorus kā nešķirotus sadzīves atkritumus. Ierīce (un akumulatori) jānodod 
pārstrādei sertificētā savākšanas punktā vai atbilstīgi jāatbrīvojas no tā kalpošanas laika beigās. 

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

 
Uz ierīces izmešanu attiecas Eiropas Savienības Direktīva par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA). EEIA un 
akumulatoru nodalīšanas no citiem atkritumiem mērķis ir samazināt iespējamo vides ietekmi uz cilvēku veselību, ko var izraisīt jebkura 
no potenciāli klātesošajām bīstamajām vielām. 

 

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI 
BRĪDINĀJUMI UN PIESARDZĪBAS PASĀKUMI 

Šajā sadaļā ir svarīga informācija par šīs ierīces lietošanas norādījumiem. Tā satur arī informāciju par drošu ierīces lietošanu. 
Pirms ierīces lietošanas uzmanīgi izlasiet šo informāciju. 

 

http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid
http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid
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ŪDENSNECAURLAIDĪGS KORPUSS 

SIM/SD vāciņam ir jābūt cieši aizvērtam, lai saglabātu ierīces ūdensnecaurlaidību. 
 

NELIETOJIET IERĪCI TĀLĀK NORĀDĪTAJOS APSTĀKĻOS. 

Izslēdziet ierīci, ja atrodaties situācijā, kad tās lietošana ir aizliegta, piemēram, tālāk minētajos gadījumos. 

• Slimnīcas un veselības aprūpes iestādes — tas ir paredzēts, lai novērstu iespējamu iejaukšanos jutīgā medicīniskā aprīkojumā. 

• Medicīniskās ierīces — lūdzu, konsultējieties ar ārstu un ierīces ražotāju, lai noteiktu, vai ierīces darbība var traucēt medicīniskās 
ierīces darbību. Ievērojiet slimnīcu un veselības aprūpes iestāžu noteiktos noteikumus un regulējumu. 

• Elektrokardiostimulatoru ražotāji iesaka ievērot vismaz 5,9 collu attālumu starp ierīci un elektrokardiostimulatoru, lai novērstu 
iespējamos traucējumus elektrokardiostimulatora darbībā. Ja jums ir elektrokardiostimulators, izmantojiet ierīci 
elektrokardiostimulatora pretējā pusē un nenēsājiet ierīci priekšējā kabatā. 

• Lidmašīna — konsultējieties ar lidsabiedrības personālu par bezvadu ierīču izmantošanu lidmašīnā. Ja ierīcē ir pieejams 
“lidojuma režīms”, tas jāiespējo pirms iekāpšanas lidmašīnā. 

• Citas ierīces — nelietojiet ierīci vietā, kur tā var sabojāt citas elektroniskās ierīces vai traucēt to darbību. 

• Potenciāli sprādzienbīstama vide — izslēdziet ierīci jebkurā vietā, kur ir potenciāli sprādzienbīstama vide, un ievērojiet visas zīmes 
un norādījumus. Vietas, kurās var būt sprādzienbīstama vide, ietver teritorijas, kurās ieteicams izslēgt transportlīdzekļa motoru. 
Dzirksteļu radīšana šādās vietās var izraisīt sprādzienu vai ugunsgrēku, kā rezultātā iespējams gūt miesas bojājumus vai pat 
izraisīt nāvi. Neieslēdziet ierīci degvielas uzpildes vietās, piemēram, degvielas uzpildes stacijās. Ievērojiet radio ierīču lietošanas 
ierobežojumus degvielas bāzēs, glabāšanas un izplatīšanas vietās un ķīmiskās rūpnīcās. Turklāt ievērojiet ierobežojumus zonās, 
kur notiek spridzināšanas darbi. Pirms ierīces lietošanas uzmanieties no vietām, kur pastāv potenciāli sprādzienbīstama vide, 
kas bieži, bet ne vienmēr, ir skaidri apzīmēta. Šādas vietas var būt zonas zem kuģa klāja, ķimikāliju transportēšanas vai 
glabāšanas vietas un zonas, kur gaisā ir ķimikālijas vai vielu daļiņas, piemēram, graudiņi, putekļi vai metāla pulveri. Jautājiet 
transportlīdzekļu ražotājiem, kas izmanto sašķidrinātu gāzi (piemēram, propānu vai butānu), vai šo ierīci var droši izmantot šādu 
transportlīdzekļu tuvumā. 

• Neliela daļa cilvēku var būt pakļauta noģībšanai vai lēkmēm (pat ja viņiem tās nekad agrāk nav bijušas) mirgojošu gaismu vai 
gaismas modeļu iedarbības rezultātā, piemēram, lietojot LED lukturīti, spēlējot spēles vai skatoties video. Ja Jums ir bijušas lēkmes 
vai ģīboņi vai ja jūsu ģimenē ir bijuši šādi gadījumi, pirms šo funkciju izmantošanas konsultējieties ar ārstu. 

 

SATIKSMES DROŠĪBA 

Lietojot šo ierīci, ievērojiet vietējos likumus un noteikumus. Turklāt, ja ierīce jālieto, vadot transportlīdzekli, ievērojiet tālāk 
izklāstītās vadlīnijas. 

• Koncentrējieties uz braukšanu. Galvenā atbildība ir droša braukšana. 

• Braucot nerunājiet ierīcē. Izmantojiet brīvroku piederumus. 

• Lai piezvanītu vai atbildētu uz zvanu, pirms ierīces lietošanas novietojiet transportlīdzekli ceļa malā. 

• RF signāli var ietekmēt mehānisko transportlīdzekļu elektroniskās sistēmas. Lai iegūtu vairāk informācijas, sazinieties ar 
transportlīdzekļa ražotāju. 
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• Mehāniskajā transportlīdzeklī nenovietojiet ierīci virs gaisa spilveniem vai gaisa spilvenu izplešanās zonā. Ja piepūšas gaisa 
spilvens un ierīce ir novietota uz tā, lielais spēks var izraisīt nopietnus ievainojumus. 

• Ja ceļojat ar lidmašīnu, ieslēdziet ierīcē lidojuma režīmu. Bezvadu ierīču lietošana lidmašīnā var apdraudēt lidmašīnas darbību un 
pārtraukt bezvadu telefonu tīkla darbību. To var uzskatīt arī par nelikumīgu. 

Neiesaistieties uzmanību novērsošās sarunās, kas rada emocionālu spriedzi vai stresu. Lai samazinātu autovadītāja uzmanības 
novēršanas iespēju, informējiet runājošās personas par to, ka vadāt automašīnu. 

 

EKSPLUATĀCIJAS VIDE 

• Ierīce atbilst RF specifikācijām, kad to izmanto pie auss vai 0,4 collu attālumā no ķermeņa. Pārliecinieties, vai ierīces piederumi, 
piemēram, ierīces ietvars un ierīces maciņš nesatur metāla detaļas. Turiet ierīci 0,4 collu attālumā no ķermeņa, lai ievērotu 
iepriekšminēto prasību. 

• Vētrainā dienā ar pērkona negaisu nelietojiet ierīci tās uzlādes laikā, lai novērstu jebkādas zibens izraisītas briesmas. 

• Izmantojot ierīci, ievērojiet vietējos tiesību aktus un cieniet citu cilvēku privātumu un likumīgās tiesības. 
 
Maksimālais lietošanas augstums: ne vairāk kā 2000 m virs jūras līmeņa. 

 

DZIRDES BOJĀJUMU NOVĒRŠANA 

Austiņu izmantošana lielā skaļumā var bojāt dzirdi. Lai samazinātu dzirdes traucējumu radīšanas risku, samaziniet austiņu skaļumu līdz 
drošam un komfortablam līmenim. 

 

BĒRNU DROŠĪBA 

Ievērojiet visus piesardzības pasākumus attiecībā uz bērnu drošību. Neļaujiet bērnam spēlēties ar šo ierīci vai tās piederumiem, kas var 
ietvert no ierīces atdalāmas detaļas. Tas var būt bīstami, jo var izraisīt aizrīšanos. Pārliecinieties, vai mazi bērni neatrodas ierīces un tās 
piederumu tuvumā. 

 

PIEDERUMI 

Izvēlies tikai lādētājus un piederumus, ko ir apstiprinājis ierīces ražotājs lietošanai kopā ar šo modeli. Jebkura cita veida lādētāju vai 
piederumu lietošana var anulēt ierīces garantiju, var būt pretrunā ar vietējiem tiesību aktiem, un tas var būt bīstami. Lūdzu, sazinieties 
ar ierīces mazumtirgotāju, lai iegūtu informāciju par apstiprinātu akumulatoru un piederumu pieejamību konkrētajā reģionā. 

 

AKUMULATORS UN LĀDĒTĀJS 

• Atvienojiet lādētāju no elektrības kontaktligzdas un ierīces, kad to nelietojat. 

• Akumulatoru var uzlādēt un izlādēt simtiem reižu, pirms tas nolietojas. 

• Nenovietojiet akumulatoru saules gaismā vai dūmainā, putekļainā vidē. Akumulators, kas atrodas īpaši zema gaisa spiediena 
apstākļos, var uzsprāgt vai izraisīt uzliesmojoša šķidruma vai gāzes noplūdi. 

• Ja akumulatora elektrolīts izplūst (varbūtība ir ārkārtīgi maz ticama), nepieļaujiet elektrolīta nokļūšanu uz ādas un acīs. 
Ja elektrolīts pieskaras ādai vai nokļūst acīs, nekavējoties skalojiet acis ar tīru ūdeni un konsultējieties ar ārstu. 
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• Akumulatora deformācijas, krāsu maiņas vai neparastas sakaršanas gadījumā ierīces uzlādes laikā nekavējoties pārtrauciet tās 
lietošanu. Pretējā gadījumā tas var izraisīt akumulatora noplūdi, pārkaršanu, sprādzienu vai ugunsgrēku. 

• Neizmetiet šo ierīci ugunī, jo tā var uzsprāgt. Akumulators arī var uzsprāgt, ja tas ir caurdurts vai stipri bojāts. 

• Nemodificējiet un nepārstrādājiet akumulatoru; nemēģiniet akumulatorā ievietot svešķermeņus; nemēģiniet iegremdēt 
akumulatoru ūdenī vai citos šķidrumos vai pakļaut to iedarbībai; nepakļaujiet akumulatoru uguns iedarbībai, sprādzienam 
vai citiem apdraudējumiem. 

• Nemēģiniet izjaukt vai atvērt, saspiest, saliekt vai deformēt, caurdurt vai sasmalcināt akumulatoru. 

• Izmantojiet akumulatoru tikai tai sistēmai, kurai tas ir paredzēts. 

• Neveidojiet akumulatora īssavienojumu, kā arī nepieļaujiet metālisku vadītspējīgu priekšmetu saskari ar akumulatora spailēm. 

• Nenometiet ierīci. Ja ierīce ir nomesta, it īpaši uz cietas virsmas, un jums ir aizdomas, ka tā ir bojāta, nogādājiet to kvalificētā 
servisa centrā pārbaudei. Nepareiza lietošana var izraisīt ugunsgrēku, sprādzienu vai citus bīstamus apstākļus. 

• Nomainiet akumulatoru tikai pret tādu citu akumulatoru, kas ir atļauts sistēmā. Neatļauta akumulatora izmantošana var izraisīt 
ugunsgrēka, sprādziena, noplūdes vai citu apdraudējumu risku. Akumulatoru drīkst nomainīt tikai pilnvaroti pakalpojumu 
sniedzēji. (Cat® S53 akumulators nav nomaināms) 

• Nekavējoties atbrīvojieties no lietotām ierīcēm saskaņā ar vietējiem noteikumiem. 

• Bērni, kuri lieto akumulatoru, ir jāuzrauga. 

• Ierīces savienošana ar nepareizi iezemētu aprīkojumu var izraisīt ierīces elektrošoku un neatgriezeniski sabojāt ierīci. 

• USB strāvas kabelis un uzlādes adapteris tiek uzskatīti par atsevišķām ierīcēm. 

• Ja USB strāvas kabelis ir bojāts (piemēram, vads ir atklāts vai salauzts) vai kontaktdakša ir vaļīga, nekavējoties pārtrauciet 
kabeļa lietošanu. Pretējā gadījumā tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu, lādētāja īssavienojumu vai ugunsgrēku. 

• Izmantojiet maiņstrāvas padevi, kas noteikta lādētāja specifikācijās. Nepareizs jaudas spriegums var izraisīt ugunsgrēku vai 
sabojāt lādētāju. 

 

TĪRĪŠANA UN APKOPE 

• Lādētājs nav ūdensizturīgs. Glabājiet to sausā vietā. Aizsargājiet lādētāju no ūdens vai tvaika. Neaiztieciet lādētāju ar mitrām 
rokām, pretējā gadījumā tas var izraisīt īssavienojumu, ierīces nepareizu darbību un elektrošoku. 

• Nenovietojiet ierīci un lādētāju vietās, kur trieciena dēļ tie var sabojāties. Pretējā gadījumā tas var izraisīt akumulatora noplūdi, 
ierīces darbības traucējumus, pārkaršanu, ugunsgrēku vai eksploziju. 

• Nenovietojiet magnētiskos datu nesējus, piemēram, magnētiskās kartes un disketes ierīces tuvumā. Starojums no tālruņa var 
izdzēst informāciju, kas tajās glabājas. 

• Neatstājiet šo ierīci un lādētāju vietā ar ekstremāli augstu vai zemu temperatūru. Pretējā gadījumā tie var nedarboties pareizi, 
un tas var izraisīt ugunsgrēku vai sprādzienu. Ja temperatūra ir zemāka par 32°F, tiks ietekmēta akumulatora darbība. 

• Nenovietojiet augšējā mikrofona tuvumā asus metāla priekšmetus, piemēram, adatas. Augšējais mikrofons var piesaistīt šos 
priekšmetus un savainot jūs. 

• Pirms šīs ierīces tīrīšanas vai apkopes izslēdziet to un atvienojiet no lādētāja. 
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• Neizjauciet ierīci vai piederumus. Pretējā gadījumā ierīces un piederumu garantija zaudēs spēku, un ražotājs nebūs atbildīgs 
par zaudējumu atlīdzību. 

• Ja ierīces ekrāns tiek salauzts, saskaroties ar cietiem priekšmetiem, nepieskarieties saplīsušajai daļai un nemēģiniet to noņemt. 
Šādā gadījumā nekavējoties pārtrauciet ierīces lietošanu un sazinieties ar pilnvarotu servisa centru. 

 
BĪSTAMO VIELU SAMAZINĀŠANA 
Šī ierīce atbilst ES ķimikāliju reģistrēšanas, vērtēšanas, licencēšanas un ierobežošanas (REACH) regulai (Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regula (EK) Nr. 1907/2006 (REACH)) un ES bīstamo vielu izmantošanas ierobežojumam (RoHS). 
Direktīva (Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/65/ES (RoHS) un tās grozījumu direktīva (ES) 2015/863). Ieteicams 
regulāri apmeklēt vietni, lai iegūtu jaunāko informāciju. 

 

ATBILSTĪBA ES TIESĪBU AKTIEM 
Ar šo Bullitt Mobile Ltd. apstiprina, ka šī ierīce atbilst Direktīvas 2014/53/ES pamatprasībām un citiem atbilstīgajiem noteikumiem. 
Lai skatītu atbilstības deklarāciju, apmeklējiet tīmekļa vietni: https://www.catphones.com/download/Certification 

 
Pilnvarotais pārstāvis: 
Authorised Representative Service 
77 Camden Street Lower 
Dublin D02 XE80 
Ireland 

 

ES atbilstības paziņojums 
Šī ierīce ir lietojama tikai iekštelpās 5150–5350 MHz frekvenču diapazonā. Ierobežojumi šādās valstīs: Beļģija (BE), Bulgārija (BG), 
Čehija (CZ), Dānija (DK), Vācija (DE), Igaunija (EE), Īrija (IE), Grieķija (EL), Spānija (ES), Francija (FR), Horvātija (HR), Itālija (IT), Kipra 
(CY), Latvija (LV), Lietuva (LT), Luksemburga (LU), Ungārija (HU), Malta (MT), Nīderlande (NL), Austrija (AT), Polija (PL), Portugāle (PT), 
Rumānija (RO), Slovēnija (SI), Slovākija (SK), Somija (FI), Zviedrija (SE), Ziemeļīrija (UK (NI)), Šveice (CH), Norvēģija (NO), Islande (IS), 
Lihtenšteina (LI) un Turcija (TR). 
  

PIEZĪME. 
Ievērojiet valsts vietējos noteikumus vietās, kur ierīce tiks izmantota. Šīs ierīces lietošana var tikt ierobežota dažās vai visās Eiropas 
Savienības (ES) dalībvalstīs. 

 
Dažas joslas var nebūt pieejamas visās valstīs vai visos apgabalos. Lūdzu, sazinieties ar vietējo operatoru, lai iegūtu plašāku informāciju. 

 
Maksimālā pārraidītā radiofrekvenču jauda frekvenču joslās, kurās darbojas radioiekārtas, ir aprakstīta tālāk. 
Visu joslu maksimālā jauda ir mazāka par augstāko robežvērtību, kas norādīta saistītajā saskaņotajā standartā. 

 
Šai radioiekārtai piemērojamās frekvenču joslas un raidīšanas jaudas nominālās robežvērtības ir šādas: 
 

SPEKTRA UN JAUDAS TABULA (tikai ES variants) 
 

Frekvences josla  Vadītā jauda (dB) 
GSM 900 32 
GSM 1800 30 

WCDMA I josla 24 
WCDMA VIII josla 24 

FDD-LTE B1 24 
FDD-LTE B3 24 

https://www.catphones.com/download/Certification
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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 josla n1 25 
5G NR SA josla n3 24 
5G NR SA josla n7 24 
5G NR SA josla n8 24 

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

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

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

BT-BR/EDR 8 
BT-BLE 4 

WiFi 2,4G 18 
WiFi: 5180–5240 MHz 19 
WiFi: 5260–5320 MHz 19 
WiFi: 5500–5700 MHz 19 
WiFi: 5745–5825 MHz 14 

NFC: 13,553–13,567 MHz 8 dBuA/m 
 

 
ATBILSTĪBA UKCA NOTEIKUMIEM 
Ar šo Bullitt Mobile Ltd. paziņo, ka radioiekārta ar šo deklarāciju un UKCA marķējumu atbilst Apvienotās Karalistes 2017. gada 
Radioiekārtu noteikumiem. Pilns Apvienotās Karalistes atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šajā interneta adresē: 
https://www.catphones.com/download/Certification 

 
 

UKCA ATBILSTĪBAS PAZIŅOJUMS 
Ierobežojums Apvienotajā Karalistē: 5150–5350 MHz tikai lietošanai iekštelpās. 
 

  

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

Operētājsistēma Android 11 
Procesors Qualcomm SD480 
Atmiņa Iekšējā atmiņa: 128 GB eMMC / 6 GB LPDDR4X SDRAM 

Ārējā atmiņa: SDXC, 10. klase / īpaši liels ātrums / līdz 256 GB 
Tīkls 5G josla: 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 

Displejs Lielums: 6,5” HD+ ar mitru pirkstu un cimdu atbalstu 
Kamera Aizmugurējā kamera: 48 MP un 2 MP PDAF viena LED zibspuldze 

Priekšējā kamera: 16 MP 
Sensors Apkārtējais apgaismojums 

Akselerometrs 
Žiroskops 
Kompass 
Tuvums 

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

Akumulators 3,85 V, 5500 mAH 
Citi rādītāji Aizsardzības klase: IP68 un IP69K   

Izturība pret kritienu no augstuma: 1,8 m 
Ūdensnecaurlaidība: 1,5 m līdz 30 min. 
Programmējams taustiņš ar PTT režīmu 
USB, bezvadu uzlāde 

Izmēri 171*81*16 mm 
Svars 290 g 

* Dizains un specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma. 
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© 2022 Caterpillar. Visas tiesības aizsargātas. CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, to attiecīgie logotipi, 
“Caterpillar Yellow”, “Power Edge” un Cat “Modern Hex” tirdzniecības identitāte, kā arī šeit izmantotā korporatīvā 
un izstrādājuma identitāte ir Caterpillar prečzīmes un tās nedrīkst izmantot bez atļaujas. www.cat.com/www.caterpillar.com 

 

Bullitt Mobile Ltd. ir Caterpillar Inc. licenciāts. 
Bullitt Mobile Ltd. un trešo pušu prečzīmes ir to attiecīgo īpašnieku īpašums. 
Bullitt Mobile Ltd. One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire RG1 1AR, United Kingdom 
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