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CITIȚI MĂSURILE DE SIGURANȚĂ ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE 
• Citiți acest manual și măsurile de siguranță recomandate pentru a asigura utilizarea corectă a acestui dispozitiv. 

• Dacă este utilizat în apă sărată, clătiți dispozitivul după aceea pentru a evita coroziunea provocată de sare. 

• Evitați lovirea, aruncarea, strivirea, perforarea sau îndoirea dispozitivului. 

• Nu porniți dispozitivul în cazul în care este interzis sau în cazul în care acesta poate provoca interferențe sau pericole. 

• Atunci când șofați, asigurați-vă că respectați legislația locală privind utilizarea telefoanelor. 

• Respectați întotdeauna orice reguli de utilizare a dispozitivului în spitale și în unități de îngrijire a sănătății. 

• Consultați medicul și producătorul dispozitivului pentru a determina dacă funcționarea dispozitivului dvs. poate interfera cu 
funcționarea dispozitivului dvs. medical. 

• Atunci când călătoriți cu avionul, urmați instrucțiunile personalului companiei aeriene privind utilizarea telefoanelor mobile la bordul 
avionului. 

• Nu porniți aparatul în cazul în care utilizarea telefoanelor mobile este interzisă sau într-o situație în care dispozitivul poate provoca 
interferențe sau pericole. 

• Aveți în vedere faptul că dezasamblarea dispozitivului poate afecta garanția acestuia. 

• Luați măsuri de precauție și urmați instrucțiunile atunci când utilizați dispozitivul în medii cu gaz inflamabil, cum ar fi o benzinărie. 

• Nu lăsați dispozitivul și accesoriile acestuia la îndemâna copiilor mici. Nu permiteți copiilor să utilizeze dispozitivul fără să oferiți 
instrucțiuni. 

• Se recomandă utilizarea unui încărcător Cat Phones omologat pentru a încărca dispozitivul. 

• Respectați orice legi sau reglementările privind utilizarea dispozitivelor fără fir. Respectați confidențialitatea și drepturile legale ale 
altor persoane atunci când utilizați dispozitivul wireless. 

• Opriți dispozitivul atunci când vă aflați în zone unde este prevăzută oprirea „aparatelor radio bidirecționale” sau a „dispozitivelor 
electronice”, pentru a nu interfera cu alte echipamente.
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ÎNȘTIINȚARE LEGALĂ 
 

© 2022 Caterpillar. Toate drepturile rezervate. 

CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, logourile aferente, „Caterpillar Yellow”, „Power Edge” și Cat „Modern Hex”, precum și 

imaginea comercială și a produsului utilizate în prezentul document, sunt mărci comerciale ale Caterpillar și nu pot fi utilizate fără a avea 

permisiunea. 

Bullitt Mobile Ltd. este un concesionar al Caterpillar Inc. 

Mărcile comerciale Bullitt Mobile Ltd. și ale terților aparțin proprietarilor respectivi. 

 

Nicio parte a acestui document nu poate fi reprodusă sau transmisă în niciun fel sau prin niciun mijloc fără acordul scris prealabil al 

Caterpillar Inc. 

 

Produsul descris în acest manual poate include software cu drepturi de autor și posibili licențiatori. Clienții nu vor reproduce, distribui, 

modifica, decompila, dezasambla, decripta, extrage, reface, da în leasing, atribui sau sublicenția în niciun fel, software-ul sau hardware-

ul menționat, decât dacă astfel de restricții sunt interzise de legislația aplicabilă sau dacă astfel de acțiuni sunt aprobate de deținătorii 

drepturilor de autor, în temeiul licențelor. 

 

Conținutul acestui manual sunt furnizate „așa cum este”. Cu excepția cazului în care legile în vigoare cer acest lucru, nu se acordă nicio 

garanție de niciun fel, fie explicită sau implicită, inclusiv dar fără a se limita la garanțiile implicite de vandabilitate și adecvare la un 

anumit scop, în ceea ce privește acuratețea, corectitudinea sau conținutul acestui manual. 

 

În limita maximă permisă de legea în vigoare, în niciun caz producătorul nu este responsabil pentru niciun fel de daune speciale, 

subsecvente, indirecte sau incidente ori pentru pierderea de profituri, clienți, venituri, date, reputație sau câștiguri anticipate. 

 

Wi-Fi® este o marcă înregistrată a Wi-Fi Alliance®. 

 

Marca verbală și siglele Bluetooth® sunt mărci comerciale înregistrate deținute de Bluetooth SIG, Inc., iar orice utilizare a acestor mărci 

de către Bullitt Group Ltd este efectuată sub licență. Toate celelalte mărci comerciale înregistrate și denumiri comerciale terță parte 

aparțin proprietarilor respectivi. 

 

Google, Android, Google Play și alte mărci sunt mărci comerciale ale Google LC. 

 

Toate celelalte mărci comerciale și denumiri comerciale terțe, inclusiv marca Bullitt, aparțin proprietarilor în cauză. 
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NOTIFICARE 
Unele caracteristici ale produsului și ale accesoriilor acestuia descrise în prezentul document se bazează pe software-ul instalat, pe 
capacitățile și setările rețelei locale, iar acestea nu pot fi activate și pot fi limitate de operatorii rețelei locale sau de furnizorii 
serviciilor de rețea. Prin urmare, este posibil ca descrierile din acest manual să nu corespundă exact produsului achiziționat sau 
accesoriilor acestuia. 

 
Producătorul își rezervă dreptul de a schimba sau a modifica informațiile sau specificațiile cuprinse în acest manual, fără notificare 
prealabilă și fără nicio obligație din partea sa. 

 
Producătorul nu este responsabil pentru legitimitatea și calitatea tuturor produselor pe care le încărcați sau le descărcați prin 
intermediul acestui dispozitiv, inclusiv text, imagini, muzică, filme și software neîncorporat care poate fi protejat prin drept de autor. 
Sunteți responsabil pentru orice consecințe care decurg din instalarea sau utilizarea produselor menționate pe acest dispozitiv. 

 

REGLEMENTĂRI ÎN MATERIE DE IMPORT ȘI EXPORT 
Clienții vor respecta toate legile și reglementările în materie de export sau import aplicabile. Clienții trebuie să obțină toate aprobările 
guvernamentale necesare și toate licențele pentru exportul, reexportul sau importul produsului menționat în acest manual, inclusiv 
software-ul și datele tehnice. 
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BUN VENIT LA CAT® S53 
Cat S53 este robust și de încredere. Nu este rezistent doar pe exterior, ci este, de asemenea, elegant și sofisticat în interior. Cel mai 
recent produs din portofoliul de telefoane CAT include îmbunătățiri importante. Conectivitate 5G la viteză mai mare, o cameră foto 
mai bună și mai multă memorie. 

Am proiectat Cat S53 pentru a fi de încredere în situații extreme. Cu durata de viață extinsă a bateriei și cu un ecran mare luminos 
pe care puteți citi în lumina soarelui și care funcționează atunci când purtați mănuși, și care este desigur rezistent la cădere. Și, îl 
puteți curăța cu apă caldă și cu săpun. Util în aceste momente în care trebuie să avem grijă la igienă. 

 

ACREDITĂRI PRIVIND ROBUSTEȚEA 
SCĂPAREA PE JOS A DISPOZITIVULUI: 

• Utilizați dispozitivul la o înălțime de până la 1,8 metri. Acesta este rezistent la cădere în acest interval de înălțime. 

• Nu îl aruncați cu forța sau nu îl lăsați să cadă de la o înălțime mai mare de 1,8 metri; este rezistent, dar nu indestructibil. 

IMPERMEABILITATEA: 

• Utilizați dispozitivul în condiții de umiditate. Asigurați-vă că toate componentele și capacele sunt închise în mod corespunzător 
înainte de utilizarea în apă. Dispozitivul poate rezista la o adâncime de 1,5 metri, timp de până la 30 de minute. 

• Nu încercați să îl utilizați mai mult de 30 de minute la adâncimea de 1,5 metri sau mai mult. 

REZISTENȚA LA PRAF ȘI LA ZGÂRIETURI: 

• Utilizați dispozitivul în medii murdare, cu mult praf. Cat® S53 este certificat conform IP68 și IP69K, o măsură standard a 
industriei privind durabilitatea. 

TEMPERATURILE EXTREME: 

• Utilizați dispozitivul în intervalul de temperatură de funcționare de -25 °C până la 55 °C. De asemenea, acesta poate suporta 
modificări extreme ale temperaturii: trecerea foarte rapidă de la frig la căldură sau invers. 

• Nu îl utilizați în afara intervalului de 0°C până la 45 °C, fără a folosi mănușile de protecție. 
 

CE CONȚINE CUTIA 
• Dispozitiv 

• Ghid de pornire rapidă 

• Cablu USB 

• Protecție de ecran prevăzută din fabrică (deja pe dispozitiv) 

Notă: 

Dispozitivul dvs. este livrat cu o protecție de ecran prevăzută din fabrică. Asigurați-vă că dispozitivul de protecție a ecranului rămâne la 
locul său. Eliminarea dispozitivului de protecție a ecranului poate însemna că orice deteriorare ulterioară care necesită reparații va fi 
considerată „în afara garanției”. Accesați https://www.catphones.com/screen-protectors dacă aveți nevoie să înlocuiți dispozitivul de 
protecție ecran. 

Unele versiuni pot include, de asemenea, încărcător sau căști 

https://www.catphones.com/screen-protectors
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1. Căști        8. Cameră foto frontală 
2. Taste volum      9. Scaner de amprente 
3. Butonul de pornire      10. Difuzor 
4. Port căști de 3,5 mm      11. Bliț 
5. Port USB       12. Camere spate 
6. Tasta programabilă  
7. Fantă SIM/SD 

 
 

FUNCȚII CHEIE 
TASTE VOLUM 

• Volum – apăsați tasta de volum mai tare pentru a crește sau tasta de volum mai încet pentru a reduce volumul apelului, tonul de 
apel, volumul fișierelor media sau alarma 

• Captură de ecran – apăsați simultan tastele de pornire și de reducere a volumului (Capturile de ecran sunt salvate în albumul foto) 

• Aplicație cameră – apăsați tasta Volum mai tare sau mai încet pentru a face fotografia. 
 
 

PORNIRE  
INSTALAREA CARDULUI SIM ȘI A CARDULUI DE MEMORIE 
1. Așezați dispozitivul pe o suprafață plană, curată, cu ecranul îndreptat în sus. 

2. Utilizați vârful degetului pentru a scoate a deschide fanta SIM/SD și tava SIM/SD. 

3. Așezați cartela SIM în tava SIM cu acele de aur ale cartelei SIM (îndreptată în sus, spre partea din spate a telefonului). 
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4. Dacă doriți să utilizați un card microSD, așezați-l în tava microSD cu acele de aur ale cardului de memorie îndreptate, de 
asemenea, în sus. 

5. Introduceți cu atenție tava înapoi în fanta cartelei SIM și repoziționați uşa. 

NOTĂ 

Apăsați ușa SIM/SD înapoi până când acesta este închisă în siguranță. 
 
 
 

                     

 

 
 

ÎNCĂRCAREA BATERIEI 
Bateria S53 nu poate fi scoasă din dispozitiv. Pentru a o încărca: 
 

                

1. Conectați cablul de alimentare USB la adaptorul de încărcare și introduceți cablul USB în portul USB. 
 

 

INFORMAȚII IMPORTANTE PRIVIND UTILIZAREA VIITOARE A BATERIEI 
 
Atunci când nivelul bateriei este scăzut, dispozitivul afișează un mesaj. Atunci când bateria este aproape epuizată, dispozitivul se va 
opri automat. Timpul necesar pentru încărcarea bateriei depinde de vârsta acesteia și de temperatura ambientală. 

 
Dacă bateria este complet descărcată, este posibil ca dispozitivul să nu pornească imediat după începerea încărcării. Permiteți 
bateriei să încarce timp de câteva minute înainte de a încerca să îl activați. Este posibil ca animația de încărcare de pe ecran să nu se 
afișeze în acest interval. 
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PORNIREA/OPRIREA DISPOZITIVULUI DVS. 
PORNIRE 

• Apăsați și țineți apăsat Butonul de pornire pentru a porni telefonul. 

Când porniți telefonul prima oară vi se va afișa un Ecran de bun venit. Selectați limba preferată și apăsați PORNIRE pentru a continua 
configurarea. 

• Apăsați și țineți apăsat pentru a deschide opțiunile de oprire (Oprire/Repornire/Urgență) atunci când dispozitivul este pornit. 

• Apăsați pentru a bloca sau a porni ecranul atunci când dispozitivul este inactiv. 
 

NOTĂ: 

Pentru a accesa datele și serviciile, este necesară o conexiune Wi-Fi sau de date. 

Dacă pe cartela SIM este pornită protecția numărului de identificare personală (PIN), vi se va cere să introduceți codul PIN 
înainte de ecranul de Bun venit. 

Este necesar un cont Google pentru a folosi anumite servicii Google pe dispozitivul dvs. Vi se va cere să vă conectați cu Contul 
Google existent sau să configurați un cont nou mai târziu. 

De asemenea, puteți înregistra una sau mai multe dintre amprentele dvs. utilizând scanerul de amprente de pe spatele 
dispozitivului. Acest lucru oferă o modalitate sigură de a vă debloca dispozitivul. De asemenea, trebuie să definiți un cod PIN 
sau un model de deblocare ca o metodă secundară pentru deblocarea dispozitivului. 

 

OPRIRE 

1. Apăsați și țineți apăsat Butonul de pornire pentru a deschide meniul de opțiuni de Oprire. 

2. Atingeți Oprire. 
 

ECRAN TACTIL 
ACȚIUNI ECRAN TACTIL 

• Atingeți : Utilizați degetul pentru a selecta un element, confirma o selecție sau porni o aplicație de pe ecran. 

• Atingeți și țineți apăsat pe un element și continuați să apăsați până când ecranul răspunde (de exemplu, pentru a deschide meniul de 
opțiuni pentru ecranul activ, apăsați ecranul și țineți apăsat până când apare meniul). 

• Trageți cu degetul: Mișcați degetul pe ecran pe verticală sau orizontală (de exemplu, glisați la stânga sau la dreapta pentru a 
comuta între ecrane). 

• Glisați: Pentru a muta un element, apăsați și țineți-l apăsat cu vârful degetului, apoi glisați-l în orice parte a ecranului. 
 

ECRANUL DE PORNIRE 
Ecranul de pornire este punctul de început pentru accesarea caracteristicilor dispozitivului. Afișează pictograme de aplicație, widgeturi, 
comenzi rapide și multe altele. 

Vă puteți personaliza Ecranul de pornire cu diferite imagini de fundal și îl puteți ajusta pentru a afișa elementele preferate.  
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BLOCAREA ȘI DEBLOCAREA ECRANULUI/TELEFONULUI 
BLOCAREA ECRANULUI 
1. Dacă dispozitivul este pornit, apăsați Butonul de pornire pentru a bloca ecranul. Veți putea primi în continuare mesaje și apeluri, 
chiar dacă ecranul este blocat. 

2. Dacă dispozitivul nu este folosit pentru o anumită perioadă, ecranul se va bloca automat. Puteți ajusta această durată din 
meniul de setări. 

 

DEBLOCAREA TELEFONULUI 

Utilizați senzorul pentru amprente pentru a debloca. Vi se va solicita să îl setați în timpul executării expertului de configurare. Dacă 
doriți să adăugați mai multe amprente accesați Setări > Securitate > Amprentă. 

NOTĂ: 

Atunci când vă înregistrați amprentele, asigurați-vă că apăsați tare degetul pe senzor. Imposibilitatea de a face acest lucru poate 
conduce la rezultate diferite atunci când folosiți senzorul pentru amprentă. 

Apăsați Butonul de pornire pentru a porni ecranul. Glisați în sus pentru a debloca ecranul. Introduceți modelul de deblocare sau 
codul PIN dacă este setat prealabil. 

 

AFIȘAJ 
ASPECT AFIȘAJ 
NOTIFICĂRI ȘI INFORMAȚII PRIVIND STAREA 
Bara de stare apare în partea de sus a fiecărui ecran. Aceasta afișează pictogramele de notificare, cum ar fi apelurile ratate sau 
mesajele primite, împreună cu ora curentă (în partea stângă) și pictogramele de stare a telefonului, cum ar fi nivelul bateriei (în 
partea dreaptă). 

 

PICTOGRAMELE DE STARE 
 

 

 

PICTOGRAMELE DE NOTIFICARE 
 

5G Conectat la rețeaua mobilă 5G  Problemă cu conectarea sau sincronizarea 
Conexiune 

4G LTE 
Conectat la rețeaua mobilă 4G LTE  Semnal rețea celulară 

LTE Conectat la rețeaua mobilă LTE  Mod vibrație 

3G Conectat la rețeaua mobilă 3G  Sunt folosite serviciile de localizare 

G Conectat la rețeaua mobilă GPRS  Baterie este complet încărcată 

E Conectat la rețeaua mobilă EDGE  Bateria se încarcă 

H Conectat la rețeaua mobilă HSDPA  A fost făcută o captură de ecran 

H+ Conectat la rețeaua mobilă HSPA+  Mod Avion 

R Roaming  Conectat la o rețea Wi-Fi 
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 VoLTE  Următorul eveniment 

 VoWiFi  Conectat la un dispozitiv Bluetooth 

 Puterea semnalului de rețea mobilă  Apel nepreluat 

 NFC pornit  Difuzor și microfon pornit 

 E-mail nou  Microfonul telefonului este dezactivat  

 Alarma este setată  Descărcare date 

 Datele se sincronizează  SMS nou 

 
BARA DE NAVIGARE 

Bara de navigare este situată în partea de jos a ecranului. Deși dispozitivul este în modul ecran complet, glisați în sus din partea de 
jos a dispozitivului pentru a face să apară bara de navigare. 

• Dacă doriți să accesați toate aplicațiile, glisați în sus din bară. 

 

Bara conține trei butoane principale: 
 

 Butonul Înapoi   Atingeți pentru a reveni la ecranul anterior. 

 Butonul Pornire  
 Atingeți pentru a reveni la ecranul de pornire 
 Atingeți și țineți apăsat pentru a vorbi cu Google 

 Buton Aplicații recente   Atingeți pentru a selecta aplicațiile deschise anterior. 

 

PANOUL DE NOTIFICĂRI 
Veți primi o notificare atunci când primiți un mesaj nou, pierdeți un apel sau aveți un eveniment viitor. Deschideți panoul de notificări 
pentru a vedea alarme, operatori de rețea wireless sau pentru a vizualiza un mesaj, memento sau notificări evenimentului. 

 

DESCHIDEREA PANOULUI DE NOTIFICĂRI 

1. Atunci când apare o pictogramă nouă, trageți în jos panoul de notificări și apoi glisați în jos pentru a deschide panoul de notificări. 

2. Atingeți o notificare pentru a deschide aplicația în cauză. 
 

ÎNCHIDEREA PANOULUI DE NOTIFICĂRI 

1. Pentru a închide panoul de notificări, glisați în sus partea inferioară a panoului. 

2. Pentru a închide o notificare (fără a vizualiza), țineți apăsat pe notificare și glisați-o în partea stângă/dreaptă a ecranului. 

NOTĂ: 

Preferințele de notificări pot fi schimbate din SETĂRI > APLICAȚII și NOTIFICĂRI. 
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PICTOGRAME SCURTĂTURI 
ADĂUGAREA UNUI NOU PRODUS ÎN ECRANUL DE PORNIRE 

1. Din ecranul de pornire, glisați în sus. 

2. Pentru a adăuga un element în ecranul de pornire, glisați pictograma în poziția aleasă de dvs. 
 

MUTAREA UNUI PRODUS DIN ECRANUL DE PORNIRE 

1. Atingeți și țineți apăsat o pictogramă de aplicație în ecranul de pornire până când se mișcă. 

2. Fără a ridica degetul, glisați pictograma în poziția aleasă de pe ecran, apoi eliberați-l.  

NOTĂ: 

Trebuie să existe suficient spațiu pentru o pictogramă pentru a se potrivi în panoul ecranului de pornire. 

ELIMINAREA UNUI PRODUS DIN ECRANUL DE PORNIRE 

1. Atingeți și țineți apăsat o pictogramă de aplicație în ecranul de pornire până când se mișcă. 

2. Fără a ridica degetul, glisați pictograma pentru a o Elimina, apoi eliberați. 
 

WIDGETURI 
Un widget vă permite să previzualizați sau să utilizați o aplicație. Puteți plasa widgeturi în ecranul de pornire ca pictograme sau ferestre 
de previzualizare. Mai multe widgeturi sunt deja instalate pe telefon, în timp ce multe altele pot fi descărcate din Google Play. 

ADĂUGAREA UNUI WIDGET 

1. Atingeți lung ecranul de pornire. 

2. Atingeți opțiunea Widgeturi pentru a vedea ce este disponibil. 

3. Trageți widgetul ales în ecranul de pornire. 

ELIMINAREA UNUI WIDGET 

1. Atingeți și țineți apăsată pictograma widgetului în ecranul de pornire până când se mișcă. 

2. Fără a ridica degetul, trageți pictograma către Eliminare în partea de sus a ecranului, apoi eliberați. 
 

FOLDERE 
CREAREA UNUI FOLDER 

Puteți grupa anumite aplicații în ecranul de pornire trăgând o pictogramă sau scurtătură și eliberând-o deasupra alteia. Astfel va fi creat 
un folder nou pe care îl puteți adăuga după cum doriți. 

REDENUMIREA UNUI FOLDER 

1. Atingeți un folder pentru a-l deschide. 

2. Introduceți un nume de folder nou în bara de titlu. 

3. Apoi, atingeți ecranul oriunde în afara folderului.  
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FUNDALURI 
SCHIMBAREA FUNDALULUI DVS. 

1. Atingeți lung ecranul de pornire. 

2. Atingeți Fundaluri. 

3. Derulați opțiunile disponibile. 

4. Atingeți Setați drept fundal pe imaginea aleasă, apoi alegeți dacă să o setați ca fundal pentru Ecranul blocat, Ecranul 
de pornire sau pentru ambele. 

 

TRANSFERAREA CONȚINUTULUI MEDIA ÎN ȘI DIN DISPOZITIVUL DVS. 
Transferați muzica și fotografiile preferate între dispozitiv și calculator în modul Media Device MTP. 

1. Conectați dispozitivul la calculator cu cablul de alimentare USB. 

2. Deschideți panoul de notificări și opțiunile de conectare prin USB. Atingeți Încărcarea acestui dispozitiv prin USB 
pentru a accesa mai multe opțiuni. 

3. Atingeți Transfer fișiere pentru a partaja fișiere în /din calculator. 

4. Dispozitivul dvs. trebuie să fie afișat ca un dispozitiv amovibil, afișându-se memoria internă a telefonului. Dacă este introdus un 
card de memorie, cardul microSD va fi, de asemenea, vizibil. Copiați fișierele alese în dispozitiv. 

Dispozitivul dvs. va fi afișat ca un dispozitiv amovibil, afișând memoria internă a telefonului. Dacă este introdus un card de memorie, 
detaliile cardului microSD vor fi, de asemenea, vizibile. 

NOTĂ: 

Dacă utilizați un MAC, driverele trebuie să fie descărcate de la: http://www.android.com/filetransfer/ 
 

UTILIZAREA MODULUI AVION 
 

Unele locuri vă pot solicita să opriți conexiunile de date. În loc de oprirea dispozitivului, puteți să îl treceți pe modul Avion. 

1. Din Ecranul de pornire, trageți în jos panoul de notificări și apăsați  pentru  a trece pe modul Avion. 

NOTĂ: 

De asemenea, puteți accesa modul Avion din meniul de Setări. 

 

EFECTUAREA UNUI APEL TELEFONIC 
Există mai multe moduri prin care puteți efectua un apel. Puteți fie: 

1. Atingeți pictograma Telefon > Introduceți un număr de telefon. 

2. Alegeți un număr din lista dvs. de Contacte. 

3. Alegeți un număr dintr-o pagină web sau un document care conține un număr de telefon. 

http://www.android.com/filetransfer/
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NOTĂ: 

Atunci când sunteți în apel, puteți să răspundeți la apelurile primite, fie să le trimiteți în căsuța vocală. De asemenea, puteți să setați 
conferințe prin telefon cu mai mulți participanți. 

Atunci când sunteți în apel, apăsați Butonul pornire pentru a reveni la Ecranul de pornire și pentru a utiliza alte funcții. Pentru a 
reveni în ecranul de apel, trageți bara de notificări în jos și apăsați Apel curent. 

 

EFECTUAREA UNUI APEL TELEFONIC CU TASTATURA 
Din Ecranul de pornire, apăsați . Apoi, apăsați  pentru a  afișa tastatura. 

Apăsați tastele numerice pentru a forma numărul de telefon. 

După ce formați numărul, sau alegeți persoana de contact, apăsați . 

Sfat: Dispozitivul dvs. acceptă funcția SmartDial. Pe măsură ce introduceți un număr în tastatură, aceasta caută automat în contactele 

dvs. și listează opțiunile pentru cele care corespund numărului. Puteți închide tastatura pentru a vizualiza mai multe potriviri posibile. 

 

EFECTUAREA UNUI APEL TELEFONIC DIN CONTACTE 

1. Trageți în sus din Ecranul de pornire > Contacte pentru a afișa lista de contacte. Din telefon, apăsați fila   pentru a vedea lista 
de contacte. 

2. Selectați un contact. 

3. Apăsați pe numărul de telefon pentru a apela contactul 

 

EFECTUAREA UNUI APEL TELEFONIC DIN JURNALUL DE APELURI 

1. Trageți în sus din Ecranul de pornire > Telefon  pentru a vedea o listă cu cele mai recente apeluri. Dacă nu puteți găsi 
contactul dorit, apăsați    > Istoric apeluri, pentru a afișa întregul istoric de apeluri. 

2. Alegeți un contact din listă și apăsați pentru a efectua un apel. 

 

RĂSPUNS ȘI RESPINGEREA UNUI APEL TELEFONIC 
 
Atunci când primiți un apel telefonic, ecranul de apel primit va afișa ID-ul apelantului și orice informații suplimentare pe care le-ați 
introdus la Contacte. 

• Pentru a răspunde la un apel, apăsați RĂSPUNDE. 

• Pentru a respinge apelul, apăsați RESPINGE. 

Pentru a respinge apelul și a trimite un mesaj direct apelului, apăsați pe bannerul de notificări apel, apoi apăsați pe banner și apoi 

apăsați . Alegeți una dintre opțiunile de mesaj șablon disponibile sau apăsați Scrie propriul mesaj pentru a compune un mesaj 

personal. 
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ÎNCHEIEREA UNUI APEL TELEFONIC 
 

În timpul unui apel telefonic, apăsați Suspendare   pentru  a închide. 
 

CONTACTE 
 
Aplicația Contacte vă permite să salvați și să gestionați informațiile despre contactele dvs. 

DESCHIDEREA APLICAȚIEI CONTACTE 

Atunci când configurați dispozitivul, aplicația Contacte va afișa un mesaj care descrie cum să începeți să adăugați contacte. Pentru 
a deschide aplicația, întreprindeți una dintre următoarele acțiuni: 

• Trageți în sus din Ecranul de pornire și apoi apăsați Contacte . 

• Toate contactele dvs. vor fi afișate în ordine alfabetică, într-o listă derulantă. Apăsați pe fiecare pentru a vedea mai multe detalii. 

 
COPIEREA CONTACTELOR 

Puteți copia contactele de pe cartela SIM sau cele care sunt salvate în memoria internă sau pe un card de memorie. 

În lista de contacte, apăsați  > Setări > Importare. 

Efectuați una dintre următoarele acțiuni: 

Pentru a importa contactele de pe cartela SIM: 

• Apăsați pe cartela SIM. Alegeți contactul/contactele și apăsați IMPORTĂ pentru a importa contactele selectate. 

Pentru a importa contactele din memoria de stocare internă sau de pe cardul de memorie: 

• Apăsați fișier .vcf. Alegeți locul în care să importați contactele și apăsați pe Fișierul *.vcf pentru a importa contacte. 

 

COPIE DE REZERVĂ CONTACTE 

Puteți copia contactele în memoria de stocare internă. 
 

1. În lista de contacte, apăsați  > Setări > Export. 

2. Alegeți locul unde doriți să salvați contactele și apăsați SALVARE. 

 
ADĂUGAREA UNUI CONTACT NOU 

1. În lista de contacte, apăsați  pentru a adăuga un contact nou. 

2. Introduceți numele contactului, apoi adăugați orice informații detaliate, cum ar fi numărul de telefon sau adresa. 

3. Apăsați Salvare pentru a stoca datele de contact. 
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ADĂUGAREA UNUI CONTACT NOU LA FAVORIȚI 

1. Apăsați contactul pe care doriți să îl adăugați la favoriți. 
 

2. Apăsați    în colțul din dreapta sus. 
 

CĂUTAREA UNUI CONTACT 

1. În lista de contacte, apăsați   pentru  a căuta un contact. 

2. Introduceți numele contactului pentru care îl căutați. Pe măsură ce tastați, contactele cu nume care se potrivesc apar sub 
căsuța de căutare. 

 

EDITAREA UNUI CONTACT 

Puteți modifica oricând informațiile pe care le-ați stocat pentru un contact. 

1. În lista de contacte, apăsați contactul pe care doriți să îl editați. 
 

2. Apăsați pictograma de editare . 

3. Efectuați modificările dorite în informațiile de contact, apoi apăsați Salvare. Pentru a anula orice modificare apăsați X. 
 

ȘTERGEREA UNUI CONTACT 

1. În lista de contacte, apăsați contactul pe care doriți să îl ștergeți. 
 

2. Apăsați    > Ștergere. 

3. Atingeți din nou Ștergere pentru a confirma. 

 

UTILIZAREA TASTATURII DE PE ECRAN 
AFIȘAREA PANOULUI DE TASTATURĂ 
Unele aplicații deschid automat tastatura. În altele, trebuie să atingeți un câmp text pentru a deschide tastatura. Apăsați butonul 
Înapoi pentru a ascunde tastatura. 

 
UTILIZAREA TASTATURII ÎN MODUL PEISAJ 
Dacă vi se pare dificil să utilizați tastatura în orientarea portret, pur și simplu întoarceți dispozitivul pe o parte. Ecranul va afișa 
acum tastatura în orientarea peisaj, oferindu-vă o tastatură mai lată. 

 

PERSONALIZAREA SETĂRILOR TASTATURII DVS. 

1. Trageți în sus din Ecranul de pornire > Setări > Sistem > Limbi și intrare. 

2. Întreprindeți oricare dintre următoarele acțiuni: 

• Apăsați Tastatura de pe ecran pentru a configura setările de tastare Google și de tastare vocală Google. 

• Apăsați tastatură fizică pentru a configura setările tastaturii externe. 
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• Apăsați Avansat pentru a accesa setările legate de asistența de intrare. 
 

WI-FI® 
Pentru a utiliza rețeaua Wi-Fi pe dispozitiv, este necesar accesul la punctele de acces wireless (hotspoturi). 

PORNIREA WI-FI ȘI CONECTAREA LA O REȚEA FĂRĂ FIR 

1. Trageți în sus din Ecranul de pornire > Setări > Rețea și Internet. 
 

2. Apăsați Wi-Fi și glisați comutatorul Wi-Fi în dreapta  . 

3. Alegeți o rețea Wi-Fi din listă pentru a vă conecta. 

4. Dacă selectați o rețea deschisă, dispozitivul se va conecta automat. Dacă selectați o rețea care este securizată, trebuie să 
introduceți o parolă și să apăsați Conectare. 

NOTĂ: 

• Nu va mai fi nevoie să re-introduceți parola pentru o rețea securizată dacă v-ați conectat anterior la aceasta, decât în cazul în care 
dispozitivul a fost resetat la setările implicite sau în cazul în care s-a modificat parola rețelei Wi-Fi. 

• Obstacolele care blochează semnalul Wi-Fi vor reduce puterea acestuia. 

Sfat: Pe ecranul Setări Wi-Fi, atingeți + Adăugare rețea pentru a adăuga o nouă rețea Wi-Fi. 
 

MESAJE SMS și MMS 
DESCHIDEREA MESAGERIEI 

Pentru a deschide aplicația, întreprindeți una dintre următoarele acțiuni: 

• Apăsați  pe Ecranul de pornire. 

• Trageți în sus din Ecranul de pornire > Mesaje  
 

CREAREA ȘI TRIMITEREA UNUI MESAJ TEXT 

Puteți crea un mesaj text nou sau puteți deschide un fir de mesaje în curs de desfășurare. 
 

1. Apăsați Pornire chat pentru a scrie un mesaj text nou sau apăsați pe o conversație existentă pentru a o deschide. 

2. Introduceți un număr de telefon sau un nume de contact în câmpul Către. Când tastați, funcția SmartDial va încerca să îl 
coreleze cu contactele salvate în dispozitiv. Fie atingeți un destinatar sugerat, fie continuați să tastați. Dacă doriți să deschideți un 
fir de mesaje existent, pur și simplu atingeți-l. 

3. Atingeți caseta text pentru a compune mesajul. Dacă apăsați butonul  Înapoi în timp ce compuneți un mesaj, acesta va fi 
salvat drept ciornă în lista de mesaje. Atingeți mesajul pentru a relua. 

 
4. Atunci când mesajul dvs. este pregătit pentru trimitere, atingeți . 
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5.  

NOTĂ: 

• Pe măsură ce vedeți și trimiteți mesaje suplimentare, se creează un fir de mesaje. 

•  
CREAREA ȘI TRIMITEREA UNUI MESAJ MULTIMEDIA 

1. În ecranul de mesaje, apăsați Pornire chat. 

2. Introduceți un număr de telefon sau un nume de contact în câmpul Către sau derulați în jos lista de contacte pentru a găsi 
contactul căruia doriți să îi trimiteți un mesaj. Atingeți pentru a începe o conversație de grup. 

3. Atingeți caseta text pentru a compune un mesaj. 

4. Atingeți  și selectați tipul de fișier media. Alegeți fișierul care trebuie să fie atașat. 

5. Dispozitivul dvs. este acum în modul multimedia. După ce ați terminat, atingeți . 
 

DESCHIDEREA UNUI MESAJ ȘI RĂSPUNS 

1. În lista de mesaje, atingeți un fir de mesaje text sau multimedia pentru a-l deschide. 

2. Atingeți caseta text pentru a compune un mesaj. 

3. Atunci când sunteți pregătit, atingeți . 

 

BLUETOOTH® 
Dispozitivul dvs. Cat® S53 are Bluetooth. Acesta poate crea o conexiune wireless cu alte dispozitive Bluetooth, astfel încât să puteți 
partaja fișiere cu prietenii, să vorbiți în modul „mâini libere” cu o cască Bluetooth sau chiar să transferați fotografii de pe 
dispozitivul dvs. pe un computer. 

În cazul în care utilizați Bluetooth, rețineți că trebuie să stați la o distanță de 10 metri față de dispozitivul Bluetooth la care doriți să vă 
conectați. Trebuie să știți că obstacolele, cum ar fi zidurile sau alte echipamente electronice, pot interfera cu conexiunea Bluetooth. 

 

PORNIRE BLUETOOTH 

1. Trageți în sus din Ecranul de pornire > Setări > Dispozitive conectate. 
 

2. Apăsați Preferință conexiune > Bluetooth și glisați comutatorul  la dreapta pentru a activa funcția. 
 

Atunci când Bluetooth-ul este pornit, pictograma Bluetooth    apare în bara de notificări. 
 

ASOCIEREA ȘI CONECTAREA UNUI DISPOZITIV BLUETOOTH 

Bluetooth vă permite să faceți următoarele: 

• Să utilizați un dispozitiv Bluetooth în modul „mâini libere”. 

• Să utilizați căști Bluetooth mono sau stereo. 
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• Să controlați ce este redat prin căștile Bluetooth de la distanță. 
 

Înainte de a utiliza Bluetooth, trebuie să asociați dispozitivul cu un alt dispozitiv Bluetooth astfel: 

1. Asigurați-vă că funcția Bluetooth de pe dispozitiv este activată. 

2. Atingeți + Asociați dispozitiv nou. Apoi, dispozitivul dvs. va căuta dispozitive Bluetooth în raza de acoperire. 

3. Atingeți dispozitivul cu care doriți să îl asociați. 

4. Pentru a finaliza conectarea, urmați instrucțiunile de pe ecran. 

NOTĂ: 

După crearea asocierii, nu mai trebuie să introduceți o parolă dacă vă conectați din nou la acel dispozitiv Bluetooth. 
 

TRIMITEREA DE FIȘIERE PRIN BLUETOOTH 

Cu Bluetooth-ul, puteți partaja imagini, videouri sau fișiere muzicale cu familia și prietenii. Pentru a trimite fișiere prin Bluetooth: 

1. Atingeți fișierul pe care doriți să îl trimiteți. 
 

2. Atingeți  > Bluetooth, apoi selectați un dispozitiv asociat. 

DECONECTAREA SAU ANULAREA ASOCIERII UNUI DISPOZITIV BLUETOOTH 

Trageți în sus din Ecranul de pornire > Setări > Dispozitive conectate 

Atingeți Dispozitivele conectate anterior 

Atingeți  și apoi apăsați UITĂ pentru a confirma deconectarea 
 

FOTOGRAFII ȘI ÎNREGISTRARE VIDEOURI 
Puteți utiliza Cat® S53 pentru a face și partaje poze și videouri. 

DESCHIDEȚI CAMERA ȘI FACEȚI O POZĂ 

Pentru a deschide aplicația de fotografii, urmați pașii de mai jos: 
 

• Apăsați pe Ecranul de pornire. 

• În mod implicit, aplicația se deschide în modul Cameră. Dacă nu, atingeți Fotografie în partea de jos a ecranului. 
 

• Pentru a comuta între camera foto frontală și din spate, atingeți  

• Compune fotografie în ecranul de captură fotografie. 

• Atingeți ecranul pentru a focaliza pe o anumită zonă. 

• Ciupiți pentru mări/micșora subiectul. 

• Derularea la stânga și la dreapta va schimba modul de cameră 
 

• Apăsați pentru a schimba camera și setările video. 
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• Apăsați  pentru a face fotografia. 

• De asemenea, puteți face fotografii prin apăsarea tastelor de volum. 
 

VIZUALIZAREA FOTOGRAFIILOR 

Pentru a vizualiza fotografiile, întreprindeți una dintre următoarele acțiuni: 

• Atunci când sunteți în aplicația Cameră, atingeți miniatura celei mai recente fotografii capturate în colțul din stânga jos pentru a 
accesa aplicația galerie. 

• Trageți în sus din Ecranul de pornire > Fotografii  pentru  a vizualiza toate fotografiile și videoclipurile. 
 

NOTĂ: 

Pentru a reveni la Vizualizarea cameră, apăsați pictograma camerei foto în colțul din stânga sus sau glisați la dreapta până 
când ecranul de captură apare din nou. 

 

EDITAREA ȘI PARTAJAREA DE FOTOGRAFII 

Pe măsură ce navigați printre fotografii, următoarele opțiuni vor deveni disponibile: 

• Partajare: Apăsați  pentru a partaja fotografiile prin diferite aplicații disponibile pe dispozitivul dvs. 

• Editare: Apăsați  pentru a edita fotografiile cu o gamă de opțiuni disponibile. 

• Căutare: Apăsați  pentru a căuta o imagine similară online. 

• Ștergere: Apăsați  pentru a șterge fotografiile pe care nu le doriți. 

• Detalii: Trageți în sus pentru a vedea detaliile fotografiilor. 
 

ÎNREGISTRAREA UNUI VIDEO 

• Apăsați  pe Ecranul de pornire. 

1. În mod implicit, aplicația se deschide în modul Cameră. 

2. Trageți la dreapta pentru a comuta la modul video. 

• Pentru a comuta între camera foto frontală și cea din spate, atingeți . 

• Atingeți  pentru a începe înregistrarea. 

• În timpul înregistrării, întreprindeți una dintre următoarele acțiuni: 

• Ciupiți pentru mări/micșora subiectul. 

• Atingeți  pentru a întrerupe înregistrarea. Atingeți din nou pentru a relua. 

• Atingeți  pentru a face o fotografie. 

• Atingeți  pentru a opri înregistrarea. 
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VIZUALIZAREA VIDEOURILOR DVS. 

Pentru a vizualiza un videoclip după înregistrare, atingeți miniatura celui mai recent videoclip în colțul din stânga jos pentru a 

accesa aplicația galerie. Puteți să îl vizualizați și în Fotografii . 
 

FOLOSIREA FOTOGRAFIILOR 

Aplicația Fotografii caută automat imagini și videouri salvate pe dispozitiv sau pe cardul de memorie. Alegeți albumul/folderul și 
redați-l ca expunere de diapozitive sau selectați elementele de partajat cu alte aplicații. 

 

DESCHIDEREA FOTOGRAFIILOR 

Trageți în sus din Ecranul de pornire > Fotografii    pentru a deschide aplicația. Aplicația Fotografii clasifică fotografiile și 
videourile în funcție de locul unde sunt stocate și stochează aceste fișiere în foldere. Atingeți un folder pentru a vizualiza fotografiile 
sau videourile din interiorul acestuia. 

 

VIZUALIZAREA UNEI FOTOGRAFII 

1. În Fotografii, atingeți un folder pentru a vizualiza fotografiile din interiorul acestuia. 

2. Atingeți imaginea pentru a o vizualiza în modul ecran complet, apoi glisați la stânga sau la dreapta pentru a vizualiza imaginea 
anterioară sau următoare. 

3. Pentru a mări imaginea, depărtați două degete în locul unde doriți să măriți ecranul. În modul zoom, trageți degetul în sus sau 
în jos și la stânga sau la dreapta. 

 

ASCULTARE MUZICĂ 
Fișierele de muzică pot fi transferate de pe un calculator pe telefonul dvs. inteligent Cat S53 ®, astfel încât să puteți asculta muzică 
indiferent unde v-ați afla. 

COPIEREA FIȘIERELOR MUZICALE PE DISPOZITIVUL DVS. 

1. Conectați dispozitivul la un computer cu cablul USB și trageți în jos din partea de sus a ecranului și selectați Transfer de fișiere 
pe dispozitiv. 

2. Pe computer, navigați la unitatea USB (numită Cat® S53) și deschideți-l. 

3. Creați un folder în directorul rădăcină al dispozitivului sau pe cardul SD (de exemplu, Muzică). 

4. Copiați muzica de pe PC în noul folder. 

5. Pentru a deconecta în siguranță dispozitivul de la computer, așteptați să se copieze fișierele muzicale, apoi scoateți unitatea în 
funcție de sistemul de operare al computerului. Deconectați cablul USB. 

 

DESCHIDERE YouTube Music și REDARE MUZICĂ 

• Trageți în sus din Ecranul de pornire, apoi atingeți YT Music  

• Atingeți Bibliotecă, apoi atingeți Descărcări pentru a adăuga melodii în lista de redare sau atingeți butonul de Căutare din colțul 
de sus din dreapta pentru a căuta melodiile online. 
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UTILIZAREA SERVICIILOR GOOGLE 
Trebuie să vă conectați la un Cont Google pentru a utiliza Gmail, Google Calendar și pentru a descărca și utiliza alte aplicații Google. 

CREAREA UNUI CONT GOOGLE 

Dacă ați ales să nu creați un Cont Google în timpul configurării, este ușor să creați unul: 

1. Trageți în sus din Ecranul de pornire > Setări  . 

2. Atingeți Conturi > Adăugare cont. 

3. Atingeți Google  și apoi urmați instrucțiunile de pe ecran. 
 

UTILIZAREA GMAIL 

În timpul configurării, este posibil să vă fi configurat dispozitivul folosind un Cont Google existent. Prima dată când deschideți  
aplicația Gmail de pe telefon, căsuța dvs. Inbox va conține mesajele din acest cont. 

 

DESCHIDEREA GMAIL 

Trageți în sus din Ecranul de pornire > Gmail   
 

COMUTAREA ÎNTRE CONTURI 

Atingeți imaginea de cont din partea dreaptă sus a ecranului, iar caseta de selecție a contului va apărea pentru a comuta la contul pe 
care doriți să îl vizualizați. 

 

CREAREA ȘI TRIMITEREA UNUI E-MAIL 

1. În ecranul Inbox, atingeți Compunere. 

2. Introduceți adresa de e-mail a destinatarului în câmpul Către. 

• Pentru a trimite e-mailul la mai mulți destinatari, separați adresele de e-mail cu spații. 
 

• Pentru Cc sau Bcc alți destinatari, atingeți  pentru a afișa câmpurile Cc/Bcc. 

3. Introduceți subiectul e-mailului și compuneți mesajul dvs. 
 

• Dacă doriți să adăugați un atașament imagine, atingeți  > Atașare fișier, pentru a selecta un fișier. 
 

4. Pentru a trimite, atingeți   . 
 

RĂSPUNS LA SAU REDIRECȚIONARE E-MAIL 

1. Alegeți e-mailul de pe ecranul Inbox. 

2. Atingeți  pentru a răspunde sau atingeți   pentra selecta Se răspunde tuturor sau Redirecționare. 
U  
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PERSONALIZAREA SETĂRILOR DVS. GMAIL 
 

3. În ecranul de pornire Gmail, atingeți  > Setări. 

4. Alegeți Setări generale sau un cont de e-mail. 

5. Atingeți o opțiune și schimbați setările necesare. 
 

UTILIZAREA GOOGLE PLAY 

Descărcați și instalați aplicații și jocuri din Google Play. 
 

DESCHIDEREA GOOGLE PLAY 

Trageți în sus din Ecranul de pornire > Google Play. 
 

CĂUTAREA APLICAȚIILOR 

Pentru a găsi aplicații din ecranul de pornire Google Play, puteți să: 

• Organizați aplicațiile în funcție de categorie: Atingeți o categorie și derulați prin aceasta. 

• Utilizați funcția Căutare: Introduceți căutare cuvinte cheie în câmp. 
 

INSTALAREA UNEI APLICAȚII 

1. Trageți în sus din Ecranul de pornire > Google Play. 

2. Atingeți o categorie, și apoi atingeți elementul pe care doriți să îl descărcați pentru informații suplimentare. 

3. Pentru a instala un element, atingeți Instalare. 

NOTĂ: 

Pot apărea unele costuri pentru un anumit tip de conținut din Google Play. Puteți verifica progresul unei descărcări în panoul de 
notificări. 

 

DEZINSTALAREA UNEI APLICAȚII 
 

1. Trageți în sus din Ecranul de pornire pentru a accesa Lansatorul de aplicații. 
 

2. Țineți degetul pe aplicația pe care doriți să o dezinstalați și trageți în sus pentru a dezinstala în partea dreaptă sus a ecranului. 

NOTĂ: 

Aplicațiile pot fi de asemenea gestionate din principalele Setări ale telefonului > Aplicații și notificări. 
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SINCRONIZAREA INFORMAȚIILOR 
Unele aplicații (de exemplu, Gmail și Calendar) de pe telefonul Cat® S53 oferă acces la aceleași informații pe care le puteți adăuga, 
vizualiza și edita pe alte dispozitive. Dacă adăugați, schimbați sau ștergeți informațiile în oricare dintre aceste aplicații de pe alte 
dispozitive, informațiile actualizate vor apărea, de asemenea, pe dispozitivul dvs. 

Acest lucru este posibil prin sincronizarea aeriană a datelor. Procesul are loc în fundal și nu interferează cu dispozitivul dvs. Atunci 
când dispozitivul este sincronizat, va fi afișată în bara de notificări o pictogramă de sincronizare date. 

 

GESTIONAREA CONTURILOR DVS. 

Puteți sincroniza contacte, e-mailuri și alte informații de pe dispozitiv cu mai multe Conturi Google sau alte conturi, în funcție de 
aplicațiile pe care le-ați instalat. 

De exemplu, adăugarea unui cont Google personal poate asigura faptul că înregistrările din emailurile personale, contacte și din 
calendar sunt întotdeauna disponibile. De asemenea, puteți adăuga un cont de muncă astfel încât înregistrările de e-mailuri, contacte 
și din calendar aferente serviciului să fie păstrate separat. 

 
ADĂUGAREA UNUI CONT 

1. Trageți în sus din Ecranul de pornire > Setări. 

2. Atingeți Conturi. Ecranul va afișa setările de sincronizare curente și o listă a conturilor curente care sunt utilizate în 
aplicațiile conexe. 

NOTĂ: 

• În unele cazuri, este posibil ca detaliile aferente contului să fie obținute de la administratorul de rețea. De exemplu, este 
posibil să fie necesar să știți domeniul sau adresa de server a contului. 

3. Atingeți + Adăugare cont. 

4. Atingeți tipul de cont pentru a adăuga. 

5. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a introduce informațiile necesare și opționale despre contul dvs. Majoritatea conturilor 
au nevoie de un nume de utilizator și o parolă, dar detaliile depind de tipul de cont și de configurația serviciului la care se conectează. 

6. Când ați terminat, contul dvs. va fi adăugat la listă din ecranul setări Conturi. 
 

ELIMINAREA UNUI CONT 

Un cont și toate informațiile asociate cu acesta pot fi eliminate de pe dispozitivul dvs., inclusiv e-mailul, contactele, setările etc. Cu 
toate acestea, unele conturi nu pot fi eliminate, cum ar fi primul cont pe care l-ați conectat pe dispozitiv. Dacă încercați să eliminați 
anumite conturi, trebuie să știți că toate informațiile personale asociate acestora vor fi șterse. 

1. În ecranul setări Conturi, atingeți contul pe care vreți să îl ștergeți. 

2. Atingeți Eliminare cont, apoi din nou atunci când vi se cere să confirmați. 
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PERSONALIZAREA SINCRONIZĂRII CONTULUI 

Utilizarea datelor de fundal și opțiunile de sincronizare pot fi configurate pentru toate aplicațiile de pe dispozitiv. De asemenea, 
puteți configura tipul de date sincronizate pentru fiecare cont. Unele aplicații, cum ar fi Contacte și Gmail, pot sincroniza datele 
din mai multe aplicații. 

Sincronizarea este bidirecțională pentru unele conturi și modificările efectuate la informațiile de pe dispozitiv sunt realizate la copia 
acestor informații de pe web. Unele conturi acceptă numai sincronizarea unidirecțională, iar informațiile de pe dispozitivul dvs. sunt 
doar în citire. 

 

SCHIMBAREA SETĂRILOR DE SINCRONIZARE ALE CONTULUI 

1. În ecranul setări Conturi, atingeți contul. 

2. Atingeți Sincronizare cont. Ecranul de date și de sincronizare se va deschide, afișând o listă cu informațiile pe care le poate 
sincroniza contul. 

3. Activați elementele pe care doriți să le sincronizați: 

 

• Glisând comutatorul de date în cauză la dreapta  . 
 

• Pentru a dezactiva sincronizarea automată, glisați comutatorul de date în cauză la stânga  . 
 

UTILIZAREA ALTOR APLICAȚII 
UTILIZAREA CALENDARULUI 

Utilizați Calendarul pentru a crea și gestiona evenimente, întâlniri și programări. În funcție de setările de sincronizare, calendarul de 
pe dispozitiv rămâne sincronizat cu calendarul de pe celelalte dispozitive. 

 

DESCHIDEREA CALENDARULUI 

Trageți în sus din Ecranul de pornire > Calendar  pentru a deschide aplicația. Atingeți  pentru  a afișa diferitele opțiuni de 
vizualizare și setări. 

 

CREAREA UNUI EVENIMENT 
 

1. În orice vizualizare a calendarului, atingeți > Eveniment, pentru a începe să adăugați un eveniment. 

2. Introduceți numele evenimentului, locația sau contactele. 

• În cazul în care există un interval de timp pentru evenimentul dvs., atingeți data de început și de sfârșit și intervalul orar. 
 

• Dacă este o ocazie specială, cum ar fi o zi de naștere sau un eveniment de o zi, glisați comutatorul Întreaga zi spre dreapta  . 

3. Setați ora mementoului pentru eveniment, invitați persoane, setați o culoare și adăugați note sau fișiere atașate. 

4. După ce sunt introduse toate informațiile și setările sunt complete, atingeți Salvare. 
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SETAREA UNUI MEMENTO PENTRU EVENIMENT 

1. În orice vizualizare a calendarului, atingeți un eveniment pentru a vizualiza detaliile acestuia. 

2. Atingeți  pentru  a începe să editați evenimentul. 

3. Atingeți Adăugare notificare pentru a seta memento pentru eveniment. 

4. Atingeți Salvare pentru a-l salva. 
 

UTILIZAREA CEASULUI ȘI A FUNCȚIILOR ASOCIATE 

În aplicația Ceas, există o serie de alte funcționalități inclusiv Alarmă, Contor de timp, Cronometru și Ora de culcare. 
 

DESCHIDEREA CEASULUI 

Trageți în sus din Ecranul de pornire > Ceas. 

 
ADĂUGAREA UNEI ALARME 

 
1. În ecranul de listă de alarmă, atingeți            pentru a adăuga o alarmă. 

2. Pentru a seta alarma, procedați astfel: 

• Setați ora și minutele folosind tastatura numerică, atingeți OK. 

• Pentru a seta modul de repetare, atingeți caseta de selectare Repetare. Atingeți una sau mai multe opțiuni. 

• Pentru a seta sunetul de alarmă, atingeți  apoi selectați o opțiune. 

• Dacă doriți ca dispozitivul dvs. să vibreze când sună alarma, atingeți caseta de selectare Vibrații. 

• Pentru a adăuga o etichetă de alarmă, atingeți Etichetă. Introduceți eticheta, apoi atingeți OK. 

NOTĂ: 

• În mod implicit, alarma este activată automat. 
 

SETAREA CONTORULUI DE TIMP 

1. Alegeți Contorul de timp, introduceți durata cronometrului și apăsați       . 

2. Atunci când expiră contorul de timp se va auzi o alertă. 
 

UTILIZAREA CRONOMETRULUI 

1. Atingeți ecranul pentru a porni și a opri cronometrul. 
 

ORA DE CULCARE 
Funcția de oră de culcare vă permite să configurați modul în care funcționează telefonul pe timp de noapte. Aceasta include alarma și 
setarea Nu deranjați. 
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CALCULATOR 

Telefonul dvs. Cat® S53 este echipat cu un calculator care are atât un mod standard, cât și unul avansat. 

 
DESCHIDEREA CALCULATORULUI 
 
1. Trageți în sus din Ecranul de pornire > Calculator  pentru a deschide aplicația. 

2. Trageți la stânga sau rotiți dispozitivul la orizontală pentru a accesa modul de calculator avansat. 
 

GESTIONAREA DISPOZITIVULUI 
Pentru a configura dispozitivul, trageți în sus din Ecranul de pornire > Setări. 

 

SETAREA DATEI ȘI A OREI 
Când porniți prima dată dispozitivul, există o opțiune pentru a actualiza automat data și ora, prin utilizarea orei furnizate de rețeaua dvs. 

 
NOTĂ: 

Nu puteți seta manual data, ora și fusul orar dacă utilizați opțiunea automată. Dacă doriți să configurați manual setările de dată și 
oră, procedați astfel: 

1. În ecranul de Setări, atingeți Sistem > Dată și oră. 

2. Glisați comutatoarele furnizate de rețea pentru oră/fus orar la stânga pentru  a dezactiva funcțiile. 

3. Atingeți Dată, apoi selectați data dorită și atingeți OK. 

4. Atingeți Oră. În ecranul de pornire, atingeți câmpul de oră sau minut și mutați cursorul în sus sau în jos pentru a seta ora. 
Atingeți OK la finalizarea configurării. 

5. Atingeți Fus orar și apoi selectați fusul orar dorit din listă. 

6. Activați sau dezactivați funcția de format de 24 de ore pentru a comuta între formate de 24 de ore și 12 ore. 
 

PERSONALIZAREA AFIȘAJULUI 
AJUSTAREA LUMINOZITĂȚII ECRANULUI 

1. În ecranul de Setări, atingeți Afișare > Nivel de luminozitate. 

2. Glisați cursorul spre stânga pentru a reduce luminozitatea ecranului sau spre dreapta pentru a crește luminozitatea. 

3. Ridicați degetul de pe cursor pentru a salva automat setările dvs. 

Sfat: Glisați comutatorul de luminozitate adaptivă la dreapta pentru a activa dispozitivul pentru a ajusta automat luminozitatea 
ecranului în funcție de nivelul de lumină din jurul dvs. 

ROTIRE AUTOMATĂ ECRAN 

Pentru a activa ecranul pentru a se roti atunci când întoarceți dispozitivul între modul peisaj și portret, atingeți Avansat și glisați 
comutatorul de rotire automată la dreapta  . 
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AJUSTAREA TIMPULUI DE INACTIVITATE ÎNAINTE DE STINGEREA ECRANULUI 

În cazul în care dispozitivul dvs. este inactiv pentru o perioadă, ecranul se va stinge pentru a economisi bateria. Pentru a seta un 
timp de inactivitate mai lung sau mai scurt: 

1. În ecranul de Setări, atingeți Afișare > Avansat > Dezactivare ecran. 

2. Selectați perioada în care doriți ca ecranul să fie aprins înainte ca acesta să se stingă. 

NOTĂ: 

Atunci când este în stare de repaus, utilizați senzorul de amprente sau apăsați butonul Alimentare pentru a trezi ecranul. 
 

SETAREA TONULUI DVS. DE APEL 
ACTIVAREA MODUL SILENȚIOS 

• Apăsați Tasta de volum până când apare panoul de control al volumului pe ecran. Apoi, atingeți prima pictogramă până 

când  este afișat. 

• Toate sunetele, cu excepția fișierelor media și alarmelor vor fi reduse la tăcere. 
 

AJUSTAREA VOLUMULUI TONULUI DE APEL 

Puteți ajusta volumul tonului de apel din Ecranul de pornire sau din orice aplicație (cu excepția cazului în care sunteți într-un 
apel sau atunci când redați muzică sau videouri). Apoi apăsați tasta de Volum în sus/în jos  pentru a ajusta volumul tonului de 
apel la nivelul ales. De asemenea, puteți ajusta volumul tonului de apel din ecranul de Setări. 

1. În ecranul de Setări, atingeți Sunet. 

2. În Volum sonerie, glisați cursorul pentru a ajusta nivelul de volum. 

 
SCHIMBAREA TONULUI DE APEL 

1. În ecranul de Setări , atingeți Sunet. 

2. Atingeți ton de apel Telefon. 

3. Selectați tonul de apel pe care doriți să îl utilizați. Atunci când este selectat, se va reda o previzualizare. 

4. Atingeți OK. 
 

SETAREA DISPOZITIVULUI PENTRU A VIBRA PENTRU APELURILE PRIMITE 
În ecranul de Setări, atingeți Sunet. Apoi, glisați modul Vibrație pentru apeluri la dreapta  . 

 

SETAREA SERVICIILOR TELEFONICE 
PORNIREA ROAMINGULUI DE DATE 

1. În ecranul de Setări, atingeți Rețea și Internet > Rețea mobilă. 
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2. Glisați comutatorul de Roaming la dreapta  . 

NOTĂ: 
• Amintiți-vă că accesul la serviciile de date în timp ce sunteți în roaming poate atrage costuri suplimentare considerabile. Consultați 

furnizorul de servicii de rețea în legătură cu tarifele pentru roamingul de date. 
 

DEZACTIVAREA SERVICIULUI DE DATE 
În ecranul de Setări, atingeți Rețea și Internet > Rețea mobilă. 
Glisați comutatorul de Date mobile la stânga  . 

 

UTILIZAREA NFC 
NFC permite schimbul de date între două dispozitive activate în NFC, atunci când ambele dispozitive sunt în contact sau la câțiva 
centimetri distanță. 

ACTIVAREA FUNCȚIEI NFC 

1. În ecranul de Setări, atingeți Dispozitive conectate > Preferințe de conexiune. 

2. Glisați comutatorul de NFC la dreapta  . 
 

PARTAJAREA CONȚINUTULUI PRIN NFC 
1. Selectați conținutul pe care doriți să îl partajați. Selectați Partajare și apoi Partajare în apropiere. 

2. Dispozitivul dvs. CAT S53 va căuta dispozitivele care sunt în apropiere. 

3. După ce celălalt dispozitiv a acceptat cererea dvs. de partajare, selectați acel dispozitiv pentru a trimite conținutul. 
 

PROTEJAREA DISPOZITIVULUI 
PROTEJAREA DISPOZITIVULUI CU OPȚIUNEA DE BLOCARE A ECRANULUI 

Pentru a menține datele dvs. de pe Cat® S53 în condiții de siguranță mai mare, puteți utiliza o metodă de blocare a ecranului. 

1. În ecranul de Setări, atingeți Securitate > Blocare ecran. 

2. Selectați una dintre opțiunile disponibile. 

• Glisați: Trageți pictograma de blocare în sus pentru a debloca ecranul. 

• Model de deblocare: Urmați modelul de deblocare corect pentru a debloca ecranul. 

• PIN: Introduceți un cod PIN pentru a debloca ecranul. 

• Parolă: Introduceți o parolă pentru a debloca ecranul. 

3. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a configura metoda de blocare a ecranului aleasă. 

GESTIONAREA APLICAȚIILOR 
VIZUALIZAREA UNEI APLICAȚII INSTALATE 

1. În ecranul Setări, atingeți Aplicații și Notificări. 

2. Aici puteți întreprinde oricare dintre următoarele acțiuni: 
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• Atingeți o aplicație pentru a vizualiza în mod direct detaliile acesteia. 

• Atingeți Notificări pentru a configura setările de notificare. 

• Atingeți Aplicații implicite pentru a seta sau elimina aplicațiile implicite. 

• Atingeți Avansat > Manager Permisiune pentru a ajusta informațiile pe care le poate accesa aplicația. 

• Atingeți Avansat > Alerte de urgență pentru a schimba setările de alertă de urgență. 

• Atingeți Avansat > Acces la aplicațiile speciale pentru a configura aplicațiile care pot accesa caracteristicile speciale enumerate aici. 
 

RESETAREA DISPOZITIVULUI 
SETĂRI PERSONALE COPIE DE REZERVĂ 

Se pot crea copii de rezervă pentru setările personale pe serverele Google cu un cont Google. Dacă înlocuiți dispozitivul, setările cu 
copii de rezervă vor fi transferate pe un nou dispozitiv prima dată când vă conectați la un cont Google de pe respectivul dispozitiv. 

1. În ecranul de Setări, atingeți Sistem > Copie de rezervă. 

2. Glisați comutatorul Copie de rezervă pe Google Drive la dreapta  . 

REVENIREA LA DATELE DIN FABRICĂ 

Dacă reveniți la datele din fabrică, dispozitivul se va reseta la setările care au fost configurate în fabrică. Toate datele personale din 
memoria internă a dispozitivului, inclusiv informațiile despre cont, setările de sistem și de aplicații și toate aplicațiile descărcate vor 
fi șterse. 

 
Resetarea dispozitivului nu șterge actualizările software-ului de sistem care au fost descărcate sau fișierele de pe un card 
microSD, cum ar fi muzica sau fotografiile. 

1. În ecranul de Setări, atingeți Sistem > Avansat > Opțiuni > Resetare > Șterge toate datele (resetare la setările din 
fabrică). 

2. Atunci când vi se solicită, atingeți RESETARE TELEFON și apoi atingeți ȘTERGE TOT. Dispozitivul va reseta setările la cele 
inițiale din fabrică, apoi va reporni. 
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ANEXĂ 
TEMPERATURA DE FUNCȚIONARE 

• Mențineți temperatura mediului ambiant între –25 °C și 50 °C pentru utilizarea dispozitivului alimentat de o baterie. În timpul 
încărcării dispozitivului, temperatura ambientală trebuie să fie cuprinsă între 0 °C și 40 °C. Purtați mănuși de protecție în timp 
ce utilizați dispozitivul în afara intervalului de 0 °C și 45 °C. 

 

VIZUALIZAREA ETICHETEI ELECTRONICE 
Pentru a vizualiza informațiile de reglementare de pe dispozitiv dvs., procedați astfel: 

1. Din Ecranul de pornire, atingeți > Setări. 

2. În ecranul Setări, atingeți Despre telefon > Informații de reglementare. 
 
 

PREVENIREA PIERDERII AUZULUI 
  Pentru a preveni posibila vătămare a auzului, nu ascultați la un volum ridicat pe perioade îndelungate. 

 

APEL DE URGENȚĂ 
Acest dispozitiv poate fi utilizat pentru apeluri de urgență în aria de acoperire. Totuși, conexiunea nu poate fi garantată în orice condiții. 
Nu trebuie să vă bazați doar pe dispozitiv pentru efectuarea unor comunicări esențiale. 
 

CONFORMITATEA CE SAR 
Acest dispozitiv corespunde cerințelor UE (1999/519/CE) privind limitarea expunerii publicului general la câmpurile electromagnetice 
prin protejarea sănătății. 
 
Limitele fac o parte din recomandările extinse pentru protejarea publicului general. Prezentele recomandări au fost elaborate și 
verificate de către organizații științifice independente, prin evaluări periodice și aprofundate ale studiilor științifice. Unitatea de măsură 
pentru limita recomandată de Consiliul European pentru dispozitive mobile este „Rata specifică de absorbție” (SAR), iar limita SAR este 
de 2,0 W/kg ca medie pe 10 grame de țesut. Aceasta îndeplinește cerințele Comisiei internaționale privind protecția împotriva 
radiațiilor neionizate (ICNIRP). 
 
În ceea ce privește funcționarea în apropierea corpului, acest dispozitiv a fost testat și respectă instrucțiunile privind expunerea 
stabilite de ICNIRP și standardul european EN 62209-2, pentru utilizarea cu accesorii speciale. Utilizarea de alte accesorii ce conțin 
metale nu poate asigura respectarea instrucțiunilor privind expunerea stabilite de ICNIRP. 
 
Limita SAR este măsurată cu dispozitivul la o distanță de 5 mm față de corp, în timpul transmiterii la cel mai înalt nivel de putere de 
ieșire certificată în toate benzile de frecvență ale dispozitivului. 
 
Cele mai înalte valori SAR raportate în conformitate cu Regulamentul CE pentru telefon sunt enumerate mai jos: 
SAR la nivelul capului: 1,179 W/kg, SAR la nivelul corpului: 1,362 W/kg, SAR la nivelul membrelor: 1,624 W/Kg 
 
Pentru a reduce expunerea la energie RF, utilizați un accesoriu „mâini libere” sau alte opțiuni similare pentru a menține acest dispozitiv 
departe de cap și corp. Dispozitivul trebuie purtat la 5 mm distanță de corp, pentru ca nivelurile de expunere să rămână la nivelul celor 
din timpul testelor sau mai mici. Alegeți cleme pentru centură, huse sau alte accesorii similare purtate pe corp, care nu conțin 
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componente metalice pentru a sprijini funcționarea în acest mod. Husele cu componente metalice pot modifica performanța RF a 
dispozitivului, inclusiv respectarea instrucțiunilor privind expunerea la RF într-un mod care nu a fost testat sau certificat. Prin urmare, 
utilizarea unor astfel de accesorii trebuie evitată. 

 

 

 

 

 
 

 
 

REGULAMENTUL COMISIEI FEDERALE DE COMUNICARE (FCC) 
Acest telefon mobil este conform cu partea 15 din Regulamentul FCC. Funcționarea se supune următoarelor două condiții: 

(1) Acest dispozitiv nu poate provoca interferențe dăunătoare și (2) acest dispozitiv trebuie să accepte toate 
interferențele recepționate, inclusiv pe cele care ar putea provoca o funcționare nedorită. 

 
Dispozitivul a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital din clasa B, în temeiul părții 15 din 
Regulamentul FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protecție adecvată împotriva interferențelor dăunătoare dintr-o 
instalație rezidențială. Acest echipament generează, utilizează și poate emite energie de radiofrecvență și, dacă nu este instalat și 
utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate cauza interferențe dăunătoare cu serviciile de radiocomunicații. 

Cu toate acestea, nu există nicio garanție că nu vor apărea interferențe într-o anumită instalație, dacă acest echipament provoacă 
interferențe dăunătoare cu recepția radio sau TV, care pot fi generate prin dezactivarea și activarea echipamentului. Utilizatorul 
este încurajat să încerce corectarea interferenței prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri: 

- Reorientarea sau repoziționarea antenei receptoare. 

- Mărirea distanței dintre echipament și receptor. 

- Conectarea echipamentului la o priză dintr-un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul. 

- Consultarea distribuitorului sau a unui tehnician radio/TV cu experiență, pentru ajutor. 

 
NOTĂ FCC: 

Atenție: Schimbările sau modificările care nu sunt aprobate în mod explicit de către partea responsabilă de conformitate ar putea 
anula dreptul utilizatorului de a utiliza echipamentul. 

 

INFORMAȚII PRIVIND EXPUNEREA LA RF (SAR) 
Acest telefon mobil este proiectat și produs astfel încât să nu depășească limitele de emisie pentru expunerea la energia de 
radiofrecvență (RF), stabilite de Comisia Federală de Comunicații din Statele Unite. 

În timpul testelor SAR, acest dispozitiv a fost setat să transmită la cel mai înalt nivel de energie certificat în toate benzile de 
frecvență testate și plasat în poziții care simulează expunerea la radiofrecvență atunci când este utilizat lipit de cap, fără separare 
și în apropierea corpului, cu o separare de 10 mm. Deși SAR este la cel mai înalt nivel de energie certificat, nivelul SAR real al 
dispozitivului în timpul funcționării poate fi cu mult sub valoarea maximă. Acest lucru se datorează faptului că telefonul este 
conceput să funcționeze la mai multe niveluri de energie, astfel încât să utilizeze numai energia necesară pentru a ajunge la rețea. 
În general, cu cât vă aflați mai aproape de o antenă pentru stație de bază wireless, cu atât mai mică este puterea de ieșire. 

PENTRU A REDUCE NIVELUL DE EXPUNEREA LA RADIȚAII, PROCEDAȚI ÎN FELUL URMĂTOR: 
• Utilizați telefonul mobil în condiții bune de recepție pentru a reduce cantitatea de radiații primite  
(în special în parcările subterane și în timpul călătoriilor cu trenul sau cu mașina). 
• Utilizați un sistem pentru mâini libere 
În cazul femeilor însărcinate, țineți dispozitivul departe de stomac 
Utilizați dispozitivul departe de organele genitale 
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Standardul de expunere pentru dispozitivele wireless care utilizează o unitate de măsură este cunoscut drept rată de absorbție 
specifică sau SAR. 

Limita SAR stabilită de FCC este de 1,60 W/kg. 

Acest telefon mobil respectă SAR pentru limitele de expunere pentru populație în general/necontrolate prevăzute în ANSI/IEEE 
C95.1-1992 și a fost testat în conformitate cu metodele și procedurile de măsurare prevăzute în IEEE1528. FCC a acordat o 
autorizare de echipament pentru acest model de telefon, cu toate nivelurile SAR raportate evaluate în conformitate cu orientările 
FCC privind expunerea la RF. Informațiile SAR privind acest model de telefon sunt înregistrate în FCC și pot fi găsite în secțiunea 
„Display Grant” a www.fcc.gov/oet/ea/fccid după ce căutați în FCC ID: ZL5BM1S4LE. 

 
Cele mai înalte valori SAR raportate în conformitate cu Regulamentul FCC pentru telefon sunt enumerate mai jos: 

SAR la nivelul capului: 0,513 W/kg, 

SAR la nivelul corpului: 1,166 W/kg, 

SAR Router wireless: 1,166 W/kg 

Deși pot exista diferențe între nivelurile SAR pentru diverse telefoane și în diferite poziții, toate respectă cerințele guvernamentale. 
 

Conformitatea SAR pentru funcționarea dispozitivului purtat pe corp se bazează pe o distanță de separare de 10 mm între unitate și 
corp. Purtați acest dispozitiv la cel puțin 10 mm distanță de corp, pentru a vă asigura că nivelul de expunere la RF este în 
conformitate cu sau mai mic decât nivelul raportat. Pentru funcționarea dispozitivului purtat pe corp, alegeți cleme pentru curea sau 
suporturi care nu conțin componente metalice, pentru a menține o separare de 10 mm între dispozitiv și corpul dvs. 

 
Respectarea expunerii la RF cu orice accesoriu purtat pe corp, care conține metal, nu a fost testată și certificată. Prin urmare, 
trebuie evitată purtarea unor astfel de accesorii pe corp. 

 

INFORMAȚII PRIVIND ELIMINAREA ȘI RECICLAREA 
Acest simbol de pe dispozitiv (și de pe toate bateriile incluse) indică faptul că acestea nu trebuie să fie eliminate împreună cu 
gunoiul menajer obișnuit. Nu aruncați dispozitivul sau bateriile ca gunoi menajer nesortat. Dispozitivul (și toate bateriile) 
trebuie predate la un punct de colectare certificat pentru reciclare sau eliminarea corespunzătoare la sfârșitul duratei de 
folosire. 

 
Pentru informații mai detaliate despre reciclarea dispozitivului sau a bateriilor, contactați biroul local din orașul dvs., serviciul de 
eliminare a deșeurilor menajere sau magazinul de vânzare cu amănuntul de unde ați achiziționat acest aparat. 

 
Eliminarea dispozitivului trebuie să respecte Directiva Uniunii Europene privind echipamentele electrice și electronice (DEEE). Motivul 
separării echipamentelor DEEE și a bateriilor de alte deșeuri constă în reducerea la minim a impactului potențial al mediului asupra 
sănătății umane cu privire la oricare dintre substanțele periculoase care pot fi prezente. 

 

http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid
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INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ 
ATENȚIONĂRI ȘI PRECAUȚII 

Această secțiune conține informații importante referitoare la instrucțiunile de utilizare pentru acest dispozitiv. Conține și informații 
despre cum să utilizați dispozitivul în condiții de siguranță. Înainte de a utiliza dispozitivul, citiți cu atenție aceste informații. 

 

CARCASĂ IMPERMEABILĂ 

Ușa de la cartela SIM/cardul SD trebuie să fie închisă bine pentru a asigura că dispozitivul este impermeabil. 
 

NU UTILIZAȚI DISPOZITIVUL ÎN URMĂTOARELE CONDIȚII: 

Opriți dispozitivul dacă vă aflați într-o situație în care utilizarea acestuia este interzisă, de exemplu: 

• Spitale și unități de îngrijire medicală. Acest lucru este necesar pentru a evita posibila interferență cu aparatură medicală sensibilă. 

• Dispozitive medicale - consultați medicul și producătorul dispozitivului pentru a determina dacă funcționarea dispozitivului dvs. 
poate interfera cu funcționarea dispozitivului dvs. medical. Respectați regulile și reglementările stabilite de spitale și de 
unitățile de îngrijire medicală. 

• Producătorii de stimulatoare cardiace recomandă menținerea unei distanțe minime de 5,9 inci între un dispozitiv și un 
stimulator cardiac, pentru a evita o posibilă interferență cu acesta din urmă. Dacă aveți un stimulator cardiac, utilizați 
dispozitivul pe partea opusă a stimulatorului și nu purtați aparatul în buzunarul din față. 

• Avion – consultați personalul companiei aeriene cu privire la utilizarea dispozitivelor wireless la bordul aeronavei. Dacă 
dispozitivul dvs. oferă un „mod avion”, acesta trebuie să fie activat înainte de a urca la bordul unei aeronave. 

• Alte dispozitive – nu utilizați dispozitivul dvs. într-un loc în care acesta poate provoca daune sau interfera cu alte dispozitive 
electronice. 

• Atmosferă potențial explozivă – dezactivați dispozitivul în orice zonă cu o atmosferă potențial explozivă și respectați toate semnele 
și instrucțiunile. Printre zonele care au un mediu potențial exploziv se numără zonele unde se recomandă oprirea motorului unui 
vehicul. Declanșarea scânteilor în astfel de zone ar putea provoca o explozie sau un incendiu, soldate cu leziuni corporale sau 
chiar cu deces. Nu porniți dispozitivul în punctele de alimentare, cum ar fi benzinăriile. Respectați restricțiile privind utilizarea 
echipamentelor radio în depozitele de combustibil, în depozite, în zonele de distribuire și în combinatele chimice. În plus, 
respectați restricțiile în zonele unde se efectuează lucrări cu explozibili. Înainte de a utiliza dispozitivul, aveți grijă la zonele care 
au medii potențial explozive și care sunt adesea, dar nu întotdeauna, marcate în mod clar. Printre astfel de locații se numără 
zonele de sub puntea bărcilor, unități chimice de transfer sau de depozitare și zone în care aerul conține componente chimice 
sau particule, cum ar fi nisip, praf sau pulberi metalice. Întrebați producătorii de vehicule alimentate cu gaz petrolier lichefiat 
(cum ar fi propanul sau butanul) dacă acest dispozitiv poate fi utilizat în siguranță în apropierea acestora. 

• Un procent mic de persoane și-ar putea pierde cunoștința sau suferi o criză (chiar dacă nu au trecut printr-o astfel de situație în 
trecut) atunci când sunt expuse la lumini intermitente sau la modele de lumină precum utilizarea lanternei LED, atunci când joacă 
jocuri video sau când vizionează videoclipuri. Dacă ați suferit o criză, v-ați pierdut cunoștința sau aveți un istoric familial cu astfel 
de afecțiuni, consultați-vă medicul înainte de utilizarea acestor funcții. 
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SIGURANȚA ÎN TRAFIC  

Respectați legile și reglementările locale în timp ce utilizați acest dispozitiv. În plus, în cazul în care trebuie să utilizați dispozitivul 
în timp ce conduceți un vehicul, respectați următoarele indicații: 

• Concentrați-vă asupra condusului. Prima responsabilitate este aceea de a conduce în siguranță. 

• Nu vorbiți la dispozitiv în timp ce conduceți. Utilizați accesoriile „mâini libere”. 

• Pentru a efectua sau a răspunde la un apel, parcați vehiculul pe marginea drumului înainte de a utiliza dispozitivul. 

• Semnalele RF pot afecta sistemele electronice ale autovehiculelor. Pentru informații suplimentare, consultați producătorul 
vehiculului. 

• Într-un autovehicul, nu amplasați dispozitivul deasupra airbagului sau în zona de desfacere a acestuia. În cazul în care airbagul 
urmează să fie umflat, forța puternică împreună cu dispozitivul amplasat deasupra ar putea cauza răniri grave. 

• În cazul în care călătoriți cu avionul, puneți dispozitivul pe modul avion. Utilizarea dispozitivelor wireless în avion poate prezenta 
un pericol pentru funcționarea avionului și poate perturba rețeaua de telefonie mobilă. De asemenea, acțiunea poate fi 
considerată ilegală. 

Nu vă angajați în conversații care vă distrag atenția care sunt emoționale sau stresante. Pentru a reduce potențialul de distragere a 
atenției șoferului, asigurați-vă că persoanele din conversație sunt conștiente că sunteți la volan. 

 

MEDIUL DE OPERARE 

• Dispozitivul respectă specificațiile RF atunci când este utilizat aproape de ureche sau la o distanță de 0,4 inci față de corp. 
Asigurați-vă că accesoriile dispozitivului, cum ar fi o husă și un toc, nu sunt fabricate din componente metalice. Țineți 
dispozitivul la o distanță de 0,4 inci față de corp, pentru a îndeplini cerința menționată anterior. 

• Într-o zi furtunoasă cu tunete, nu utilizați dispozitivul atunci când aceasta se încarcă pentru a preveni orice pericol cauzat de 
fulgere. 

• Când utilizați dispozitivul, respectați legile și reglementările locale și confidențialitatea și drepturile legale ale altor persoane. 
 
Altitudinea maximă de utilizare: nu mai mult de 2000 m deasupra nivelului mării. 

 

PREVENIREA PIERDERII AUZULUI 

Utilizarea căștilor la volum ridicat poate deteriora auzul. Pentru a reduce riscul de deteriorare a auzului, reduceți volumul în cască la un 
nivel sigur și confortabil. 

 

SIGURANȚA COPIILOR 

Respectați toate măsurile de precauție privind siguranța copiilor. Lăsând un copil să se joace cu dispozitivul sau cu accesoriile acestuia, 
care pot include componente ce pot fi desprinse din aparat, poate fi periculos, deoarece poate apărea un pericol de sufocare. Asigurați-
vă că toți copiii mici sunt ținuți departe de dispozitiv și de accesoriile acestuia. 
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ACCESORII 

Alegeți numai încărcătoare și accesorii aprobate pentru utilizarea cu acest model de către producătorul dispozitivului. Utilizarea 
oricărui alt tip de încărcător sau de accesoriu poate anula garanția dispozitivului, poate încălca reglementările sau legile locale și 
poate fi periculoasă. Pentru informații despre disponibilitatea încărcătoarelor și accesoriilor aprobate în zonă, contactați distribuitorul 
dispozitivului. 

BATERIE ȘI ÎNCĂRCĂTOR 

• Deconectați încărcătorul de la priză și de la dispozitiv atunci când acesta nu este folosit. 

• Bateria poate fi încărcată și descărcată de sute de ori înainte să se uzeze. 

• Nu expuneți bateria la lumina soarelui sau într-un mediu cu fum sau praf. O baterie supusă presiunii aerului extrem de scăzută 
poate duce la o explozie sau la scurgerea lichidului sau gazului. 

• În cazul extrem de puțin probabil că electrolitul bateriei se scurge, asigurați-vă că electrolitul nu intră în contact cu pielea și ochii. 
Dacă electrolitul atinge pielea sau ajunge în ochi, spălați imediat ochii cu apă curată și consultați un medic. 

• Dacă există o deformare a bateriei, se schimbă culoarea sau se încălzește anormal în timpul încărcării, opriți imediat utilizarea 
dispozitivului. În caz contrar, acest lucru poate duce la scurgerea bateriei, la supraîncălzire, la explozie sau la incendiu. 

• Nu aruncați acest dispozitiv în foc, deoarece poate exploda. De asemenea, bateria poate exploda dacă este străpunsă sau 
avariată foarte grav. 

• Nu modificați sau reproduceți, încercați să introduceți obiecte străine în baterie, scufundați și nu expuneți la apă sau la alte 
lichide, nu expuneți la foc, la explozie sau alte pericole. 

• Nu dezasamblați sau deschideți, zdrobiți, îndoiți sau deformați, perforați sau rupeți. 

• Utilizați bateria doar pentru sistemul pentru care este specificat 

• Nu scurtcircuitați o baterie și nu permiteți obiectelor conductive metalice să intre în contact cu bornele bateriei. 

• Evitați scăparea dispozitivului pe jos. Dacă acesta este scăpat pe jos, în special pe o suprafață dură, și bănuiți că este deteriorat, 
duceți-l la un centru de service calificat pentru verificare. Utilizarea necorespunzătoare poate duce la un incendiu, explozii sau 
alte pericole. 

• Înlocuiți bateria doar cu o baterie care este compatibilă cu sistemul. Utilizarea unei baterii incompatibile poate prezenta un risc 
de incendiu, explozie, scurgeri sau alte pericole. Doar furnizorii de service autorizați pot să înlocuiască bateria. (Bateria 
Cat® S53 nu poate fi înlocuită de utilizator) 

• Aruncați imediat dispozitivele uzate în conformitate cu reglementările locale. 

• Supravegheați copii atunci când folosesc bateria. 

• Conectarea la dispozitiv cu echipament împământat necorespunzător poate conduce la un șoc electric al dispozitivului și poate 
deteriora permanent dispozitivul 

• Cablul de alimentare USB este considerat un dispozitiv separat de adaptorul de încărcare. 

• În cazul în care cablul de alimentare USB este deteriorat (de exemplu, cablul este descoperit sau rupt), ori priza se slăbește, nu 
mai folosiți cablul. În caz contrar, acest lucru poate duce la un șoc electric, la un scurtcircuit al încărcătorului sau la un 
incendiu. 
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• Utilizați sursa de alimentare AC definită în specificațiile încărcătorului. O tensiune de alimentare necorespunzătoare poate 
provoca un incendiu sau o defecțiune a încărcătorului. 

 

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE 

• Încărcătorul nu este impermeabil. Păstrați-l uscat. Protejați încărcătorul de apă sau vapori. Nu atingeți încărcătorul cu mâinile 
umede; în caz contrar, acest lucru poate duce la un scurtcircuit, la o defecțiune a dispozitivului și poate provoca un șoc electric. 

• Nu amplasați dispozitivul și încărcătorul în locuri în care pot fi deteriorate prin impact. În caz contrar, acest lucru poate duce la 
scurgerea bateriei, la funcționarea necorespunzătoare a dispozitivului, la supraîncălzire, la incendiu sau explozie. 

• Nu așezați medii magnetice de stocare, cum ar fi carduri magnetice și dischete, în apropierea dispozitivului. Radiația emisă de 
dispozitiv poate șterge informațiile stocate pe acestea. 

• Nu lăsați acest dispozitiv și încărcător într-un loc cu temperatură extrem de ridicată sau de scăzută. În caz contrar, este posibil 
ca acestea să nu funcționeze corect și pot provoca incendii sau explozii. Atunci când temperatura este sub 0 °C, performanța 
bateriei va fi afectată. 

• Nu așezați obiecte metalice ascuțite, cum ar fi pinii, lângă cască. Casca poate atrage aceste obiecte și vă poate răni. 

• Înainte de curățarea sau de întreținerea acestui dispozitiv, opriți-l și deconectați-l de la încărcător. 

• Nu demontați dispozitivul sau accesoriile. În caz contrar, garanția dispozitivului și a accesoriilor va fi anulată, iar producătorul 
nu este obligat să plătească daunele. 

• În cazul în care ecranul dispozitivului este spart prin coliziunea cu obiecte grele, nu atingeți și nu încercați să eliminați partea 
ruptă. În acest caz, opriți imediat utilizarea dispozitivului și contactați un centru de service autorizat. 

 
REDUCEREA SUBSTANȚELOR PERICULOASE 
Prezentul dispozitiv respectă Regulamentul UE privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea si restricționarea substanțelor chimice 
(REACH) (Regulamentul UE (CE) nr. 1907/2006 (REACH) al Parlamentului European și al Consiliului) și restricția UE privind 
substanțele periculoase (RoHS). 
Directiva (Directiva 2011/65/UE (RoHS) și Directiva (UE) 2015/863 a Parlamentului European și a Consiliului, de modificare a 
acesteia). Se recomandă să vizitați pagina web în mod regulat pentru informații actualizate. 

 
CONFORMITATEA CU REGLEMENTĂRILE UE 
Prin prezenta, Bullitt Mobile Ltd. declară că acest dispozitiv respectă cerințele esențiale și alte dispoziții relevante din Directiva 
2014/53/UE. Pentru declarația de conformitate, accesați pagina web: https://www.catphones.com/descărcare/Certificare 
 
Reprezentant autorizat: 
Service reprezentant autorizat 
77 Camden Street Lower 
Dublin D02 XE80 
Irlanda 

 

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE UE 
Acest dispozitiv este restricționat la utilizarea numai în interior în cazul operării în intervalul de frecvență cuprins între 5.150 și 5.350 
MHz. Restricții în : Belgia (BE), Bulgaria (BG), Republica Cehă (CZ), Danemarca (DK), Germania (DE), Estonia (EE), Irlanda (IE), Grecia 
(EL), Spania (ES), Franța (FR), Croația (HR), Italia (IT), Cipru (CY), Letonia (LV), Lituania (LT), Luxemburg (LU), Ungaria (HU), Malta (MT), 

https://www.catphones.com/download/Certification
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Olanda (NL), Austria (AT), Polonia (PL), Portugalia (PT), România (RO), Slovenia (SI), Slovacia (SK), Finlanda (FI), Suedia (SE), Irlanda de 
Nord (UK(NI)), Elveția (CH),  Norvegia (NO), Islanda (IS), Liechtenstein (LI) și Turcia (TR). 
  

NOTĂ: 
Respectați reglementările naționale locale din locația în care urmează să fie utilizat dispozitivul. Utilizarea acestui dispozitiv poate fi 
limitată în unele sau în toate statele membre ale Uniunii Europene (UE). 

 
Este posibil ca unele benzi să nu fie disponibile în toate țările sau în toate regiunile. Pentru mai multe detalii, contactați operatorul de 
telefonie local. 

 
Puterea maximă de radiofrecvență transmisă în benzile de frecvență în care funcționează echipamentul radio: 
Puterea maximă pentru toate benzile este mai mică decât valoarea limită ce mai mare prevăzută în standardul armonizat asociat. 

 
Benzile de frecvență și limitele nominale ale puterii transmise aplicabile acestui echipament radio sunt următoarele: 
 

SPECTRU ȘI MASĂ DE ALIMENTARE (doar variantă UE) 
 

Bandă frecvență Putere transmisă (dB) 
GSM 900 32 
GSM 1800 30 

Bandă WCDMA I 24 
Bandă WCDMA VIII 24 

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

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

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

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

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

5GNR NSA EN-DC_3_n41: 2496 - 2690 MHz 25 
5GNR NSA EN-DC_1_n78:3300 - 3800 MHz 25 

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

BT-BR/EDR 8 
BT-BLE 4 

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

NFC : 13,553-13,567 MHz 8 dBuA/m 
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CONFORMITATEA CU REGLEMENTĂRILE UKCA 
Prin prezenta, Bullitt Mobile Ltd. declară faptul că echipamentul radio cu această declarație, pe care este aplicată marca UKCA respectă 
regulamentele Regatului Unit privind echipamentele radio 2017. Textul integral al declarației RU de conformitate este disponibil la 
următoarea adresă de internet: https://www.catphones.com/download/Certification 

 
 

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE UKCA 
Restricție în Regatul Unit: 5150 până la 5350 MHz, doar pentru utilizarea în interior 
 
 
 

  

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

Sistem de operare Android 11 
Procesor Qualcomm SD480 
Memorie Memorie internă: 128 GB eMC / 6 GB LPDDR4X SDRAM 

Memorie externă: SDXC, Clasa10/ Viteză foarte mare/până la 256GB 
Reţea 
 

Bandă 5G: 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 

Afișaj Dimensiune 6,5” HD+ cu deget umed și mănuși 
Cameră Camera din spate: 48 MP și 2MP PDAF, un singur bliț LED 

Cameră frontală: 16MP 
Senzor Lumină ambientală 

Accelerometru 
Giroscop 
Busolă 
Proximitate 

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

Baterie 3,85V, 5500mAH 
Altele Grad de protecție: IP68 și IP69K 

Cădere: 1,8m 
Impermeabil: 1,5 m timp de până la 30 de minute 
Tastă programabilă cu modul PTT 
USB, încărcare wireless 

Dimensiuni 171*81*16mm 
Greutate 290g 

* Designul și specificațiile se pot schimba fără notificare prealabilă. 
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