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PREBERITE PRED PRVO UPORABO – VARNOSTNA OPOZORILA 
• Preberite ta priročnik in priporočene varnostne ukrepe, da zagotovite pravilno uporabo te naprave. 

• Če napravo uporabljate v slani vodi, jo po uporabi sperite, da preprečite korozijo zaradi soli. 

• Pazite, da naprave ne poškodujete z udarci, metanjem, mečkanjem, prebadanjem ali upogibanjem. 

• Naprave ne vklopite v okoliščinah, ko je to prepovedano oz. kjer lahko naprava povzroči motnje ali nevarnost. 

• Pri vožnji pazite na upoštevanje lokalnih zakonov glede uporabe telefonov. 

• Vedno upoštevajte pravila o uporabi naprave v bolnišnicah in drugih zgradbah zdravstvenega varstva. 

• Posvetujte se z zdravnikom in proizvajalcem naprave, da ugotovite, ali lahko delovanje naprave vpliva na delovanje vaše 
medicinske naprave. 

• Pri letalskem potovanju upoštevajte navodila osebja glede uporabe mobilnih telefonov. 

• Naprave ne vklapljajte v primerih, ko je uporaba mobilnih telefonov prepovedana, ali v primeru, ko lahko naprava povzroči motnje 
ali nevarnost. 

• Upoštevajte, da lahko razstavljanje naprave vpliva na veljavnost garancije naprave. 

• Pri uporabi naprave v okoljih z vnetljivim plinom bodite previdni in upoštevajte smernice. 

• Naprave in njene dodatne opreme ne hranite v bližini otrok. Otrokom ne dovolite uporabe naprave brez nadzora. 

• Priporočljivo je, da za polnjenje naprave uporabite potrjene polnilnike za telefone Cat. 

• Upoštevajte vse zakone ali predpise o uporabi brezžičnih naprav. Spoštujte zasebnost in zakonske pravice drugih oseb, medtem 
ko uporabljate svojo brezžično napravo. 

• Izklopite napravo, ko se nahajate na območjih, kjer morate izklopiti dvosmerne radijske ali elektronske naprave, da preprečite motenje 
druge opreme.
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PRAVNO OBVESTILO 
 

© 2022 Caterpillar. Vse pravice pridržane. 

CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, njihovi logotipi »Caterpillar Yellow«, »Power Edge« in nosilna podoba »Moderna Hex” ter 

korporativna in produktna identiteta, uporabljeni v okviru znamke, so blagovne znamke družbe Caterpillar, ki se jih brez dovoljenja ne 

sme uporabljati. 

Bullitt Mobile Ltd. je imetnik licence družbe Caterpillar Inc. 

Blagovne znamke družbe Bullitt Mobile Ltd. in tretjih oseb so last njihovih lastnikov. 

 

Nobenega dela tega dokumenta ni dovoljeno razmnoževati ali prenašati v kakršni koli obliki ali na kakršen koli način brez predhodnega 

pisnega soglasja družbe Caterpillar Inc. 

 

Izdelek, opisan v tem priročniku, lahko vključuje programsko opremo, zaščiteno z avtorskimi pravicami, in morebitne nosilce licenc. 

Stranke ne smejo razmnoževati, distribuirati, spreminjati, razstavljati, razčlenjevati, dešifrirati, izvažati, izvajati spremembe, oddajati 

v zakup, dodeljevati oz. podeljevati podlicence za zadevno programsko ali strojno opremo, razen če so takšne omejitve z veljavnimi 

zakoni prepovedane, ali takšna izvajanja odobrijo ustrezni imetniki avtorskih pravic. 

 

Vsebina tega priročnika je ponujena takšna, kot je. Razen v skladu z veljavnimi zakoni ne obstajajo nikakršna jamstva katere koli vrste, 

bodisi izrecna bodisi implicitna, vključno z, vendar ne omejeno na implicitna jamstva za trgovsko blago in primernost, in sicer za določen 

namen, v povezavi s točnostjo, zanesljivostjo ali vsebino tega priročnika. 

 

V največji meri, kot to dovoljuje veljavna zakonodaja, v nobenem primeru ne bo proizvajalec odgovoren za kakršno koli posebno, 

naključno, posredno, ali posledično škodo, ali izgubo v dobičku, poslovanju, prihodkih, podatkih, izgubo dobre volje ali pričakovanih 

prihrankov. 

 

Wi-Fi® je registrirana blagovna znamka družbe Wi-Fi Alliance®. 

 

Oznaka v besedilni obliki ali obliki logotipa Bluetooth® je zaščitena blagovna znamka v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc. in vsaka uporaba 

teh znamk s strani družbe Bullitt Group Ltd. je na podlagi licence. Vse ostale blagovne znamke in trgovska imena tretjih oseb pripadajo 

njihovim lastnikom. 

 

Google, Android, Google Play in druge znamke so blagovne znamke družbe Google LLC. 

 

Vse druge blagovne znamke in trgovinska imena, vključno z blagovno znamko Bullitt, so v lasti njihovih lastnikov. 
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OBVESTILO 
Nekatere funkcije izdelka in njegove dodatne opreme, opisane v tem priročniku, so odvisne od nameščene programske opreme, 
zmogljivosti in nastavitev lokalnega omrežja ter jih morda ni mogoče aktivirati ali so omejene zaradi operaterjev lokalnega omrežja 
ali izvajalcev omrežnih storitev. Zato se opisi v tem priročniku morda ne bodo povsem ujemali s kupljenim izdelkom ali njegovo 
dodatno opremo. 

 
Proizvajalec si pridržuje pravico, da spremeni ali popravi kakršne koli informacije ali specifikacije, navedene v tem priročniku, 
brez predhodnega obvestila ali obveznosti. 

 
Proizvajalec ni odgovoren za legitimnost in kakovost katerega koli izdelka, ki ga prenesete ali naložite prek te naprave, vključno 
z besedilom, slikami, glasbo, filmi in nevgrajeno programsko opremo z zaščito avtorskih pravic. Za vse posledice, ki izhajajo 
iz namestitve ali uporabe prej omenjenih izdelkov na tej napravi, ste odgovorni sami. 

 

UVOZNI IN IZVOZNI PREDPISI 
Stranke morajo upoštevati vse veljavne izvozne ali uvozne zakone in predpise. Stranke morajo pridobiti vsa potrebna vladna dovoljenja in 
licence za izvoz, ponovni izvoz ali uvoz proizvodov, navedenih v tem priročniku, vključno s programsko opremo in tehničnimi podatki. 

  



5  

VSEBINA 
 
DOBRODOŠLI V CAT® S53 ................................................................................................................................................. 7 

TRPEŽNOST TELEFONA ........................................................................................................................................................ 7 

KAJ JE V ŠKATLI.................................................................................................................................................................. 7 

FUNKCIJE TIPK ................................................................................................................................................................... 8 

UVOD ................................................................................................................................................................................... 8 

NAMESTITEV KARTICE SIM IN POMNILNIŠKE KARTICE ................................................................................................ 8 

POLNJENJE BATERIJE.......................................................................................................................................................... 9 

POMEMBNE INFORMACIJE GLEDE PRIHODNJE UPORABE BATERIJE................................................................................ 9 

VKLOP/IZKLOP NAPRAVE ................................................................................................................................................ 10 

ZASLON NA DOTIK ............................................................................................................................................................ 10 

ZAČETNI ZASLON .............................................................................................................................................................. 10 

ZAKLEPANJE IN ODKLEPANJE ZASLONA/TELEFONA ......................................................................................................... 11 

ZAKLEPANJE ZASLONA .................................................................................................................................................. 11 

ODKLEPANJE TELEFONA ................................................................................................................................................ 11 

ZASLON .............................................................................................................................................................................. 11 

POSTAVITEV ZASLONA .................................................................................................................................................. 11 

OBVESTILA IN INFORMACIJE O STANJU ....................................................................................................................... 11 

PODOKNO Z OBVESTILI .................................................................................................................................................... 12 

IKONE ZA BLIŽNJICE ......................................................................................................................................................... 13 

GRADNIKI ......................................................................................................................................................................... 13 

MAPE ................................................................................................................................................................................. 13 

OZADJA ............................................................................................................................................................................. 14 

PRENOS PREDSTAVNOSTNIH DATOTEK V NAPRAVO IN IZ NJE ...................................................................................... 14 

UPORABA LETALSKEGA NAČINA...................................................................................................................................... 14 

TELEFONIRANJE ................................................................................................................................................................ 14 

STIKI ................................................................................................................................................................................. 16 

UPORABA TIPKOVNICE NA ZASLONU ............................................................................................................................... 17 

PRIKAZOVANJE PODOKNA ZA TIPKOVNICO................................................................................................................. 17 

UPORABA TIPKOVNICE V LEŽEČEM POLOŽAJU ........................................................................................................... 17 

PRILAGAJANJE NASTAVITEV TIPKOVNICE ................................................................................................................... 17 

WI-FI® ............................................................................................................................................................................... 18 



6  

SPOROČILA SMS IN MMS ................................................................................................................................................ 18 

BLUETOOTH® .................................................................................................................................................................... 19 

FOTOGRAFIRANJE IN SNEMANJE VIDEOPOSNETKOV ....................................................................................................... 20 

POSLUŠANJE GLASBE ....................................................................................................................................................... 22 

UPORABA STORITEV GOOGLE .......................................................................................................................................... 23 

SINHRONIZIRANJE INFORMACIJ ...................................................................................................................................... 24 

UPORABA DRUGIH APLIKACIJ ........................................................................................................................................ 26 

UPRAVLJANJE NAPRAVE .................................................................................................................................................. 27 

NASTAVITEV DATUMA IN URE ..................................................................................................................................... 28 

PRILAGAJANJE ZASLONA ................................................................................................................................................. 28 

NASTAVITEV MELODIJE ZVONJENJA ................................................................................................................................. 29 

NASTAVITEV STORITEV TELEFONA ................................................................................................................................... 29 

UPORABA NFC .................................................................................................................................................................. 30 

ZAŠČITA NAPRAVE ........................................................................................................................................................... 30 

UPRAVLJANJE APLIKACIJ................................................................................................................................................. 30 

PONASTAVITEV NAPRAVE ................................................................................................................................................ 31 

DODATEK .......................................................................................................................................................................... 32 

DELOVNA TEMPERATURA ............................................................................................................................................ 32 

OGLED E-OZNAKE ......................................................................................................................................................... 32 

PREPREČEVANJE IZGUBE SLUHA ................................................................................................................................ 32 

KLIC V SILI ................................................................................................................................................................... 32 

SKLADNOST CE SAR .................................................................................................................................................... 32 

UREDBA ZVEZNE KOMISIJE ZA KOMUNIKACIJE V ZDA (FCC) ..................................................................................... 33 

INFORMACIJE O IZPOSTAVLJENOSTI RF (SAR) ........................................................................................................... 33 

INFORMACIJE O ODSTRANITVI IN RECIKLIRANJU ...................................................................................................... 34 

NAVODILA ZA VARNOST ................................................................................................................................................... 34 

SPECIFIKACIJA TELEFONA CAT® S53 .......................................................................................................................... 40 



7  

DOBRODOŠLI V CAT® S53 
Mobilni telefon Cat S53 je robusten in zanesljiv. Na zunaj robusten, v notranjosti pa eleganten in prefinjen. Ta najnovejši dodatek 
portfelju telefonov Cat vključuje pomembne nadgradnje. Hitrejša povezljivost s 5G, boljša kamera in več pomnilnika. 

Mobilni telefon Cat S53 smo zasnovali za večjo zanesljivost v ekstremnih situacijah. S podaljšano življenjsko dobo baterije in velikim 
svetlim zaslonom lahko berete na svojem telefonu ob polni sončni svetlobi, zaslona pa se lahko dotikate tudi z rokavicami. 
Telefon pa je seveda tudi zaščiten pred padci z višine. Telefon lahko očistite z vročo vodo in milom. To pa je še posebej koristno 
v časih, ko je higiena izrednega pomena. 

 

TRPEŽNOST TELEFONA 
PADEC NAPRAVE: 

• Priporočilo: Napravo uporabljajte do višine 1,8 metra, saj je do te višine telefon odporen na padce. 

• Priporočilo: Telefona ne mečite s silo oz. ga ne vrzite z višine več kot 1,8 metra, saj je telefon odporen, a ni neuničljiv. 

VODOODPORNOST: 

• Priporočilo: Napravo lahko uporabljate v vlažnih in mokrih pogojih. Poskrbite, da bodo vse komponente in pokrovi pravilno 
zaprti pred uporabo naprave v vodi. Napravo lahko potopite do globine 1,5 metra, in sicer do 30 minut. 

• Priporočilo: Ne poskušajte naprave uporabljati dlje kot 30 minut v globini 1,5 metra ali več. 

ODPORNOST NA PRAH IN PRASKE: 

• Priporočilo: Napravo lahko uporabljate v umazanih in prašnih okoljih. Mobilni telefon Cat® S53 je certificiran za IP68 
in IP69K, kar sta standardna zaščitna razreda v industriji mobilnih telefonov, ki se nanašata na vzdržljivost. 

EKSTREMNE TEMPERATURE: 

• Priporočilo: Napravo uporabljajte v območju s temperaturnim razponom od -25 °C do 55 °C. Naprava lahko prav tako prenese 
ekstremne temperaturne spremembe, tj. zelo hitro prehajanje iz hladnega v vroče območje in obratno. 

• Priporočilo: Naprave ne uporabljajte izven temperaturnega območja od 0 °C do 45 °C; če pa to počnete, pri tem uporabite 
zaščitne rokavice. 

 

KAJ JE V ŠKATLI 
• Naprava 

• Priročnik za hiter začetek 

• Kabel USB 

• Tovarniška zaščita zaslona (že nameščena na napravi) 

Opomba: 

Naprava ima tovarniško zaščito zaslona. Poskrbite, da bo zaščita zaslona na mestu. Odstranitev zaščite zaslona lahko pomeni, da bodo 
vse poznejše poškodbe, ki bi terjale popravila, izvzete iz garancije. Če potrebujete nadomestno zaščito zaslona, obiščite 
https://www.catphones.com/screen-protectors. 

Nekatere različice lahko vključujejo polnilnik ali slušalke. 

https://www.catphones.com/screen-protectors
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1. Slušalka       8. Sprednja kamera 
2. Tipki za povečanje/zmanjšanje glasnosti    9. Optični bralnik prstnih odtisov 
3. Gumb za vklop/izklop      10. Zvočnik 
4. 3.5-mm vhod za slušalke      11. Bliskavica 
5. Vhod USB       12. Zadnje kamere 
6. Programska tipka  
7. Vrata SIM/SD 

 

FUNKCIJE TIPK 
TIPKA ZA POVEČANJE/ZMANJŠANJE GLASNOSTI 

• Glasnost – pritisnite tipko navzgor za povečanje ali tipko navzdol za zmanjšanje glasnosti klica, zvonjenja, predvajanja 
predstavnostnih datotek ali alarma 

• Zajem zaslona – hkrati pritisnite tipko za vklop/izklop in tipko navzdol za zmanjšanje glasnosti (slike kot zajemi zaslona 
so shranjene v mapi Fotogalerija) 

• Aplikacija za kamero – za fotografiranje pritisnite tipko navzgor ali navzdol za uravnavanje glasnosti. 
 

UVOD 
NAMESTITEV KARTICE SIM IN POMNILNIŠKE KARTICE 
1. Napravo postavite na ravno in čisto površino, z zaslonom obrnjenim navzgor. 

2. S konico prsta izvlecite vrata SIM/SD in pladenj SIM/SD. 

3. Kartico SIM položite v pladenj SIM z zlatimi zatiči kartice SIM obrnjenimi navzgor, proti hrbtni strani telefona. 
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4. Če želite uporabljati kartico microSD, jo postavite na pladenj microSD z zlatimi zatiči pomnilniške kartice obrnjenimi navzgor. 

5. Pladenj previdno vstavite nazaj v režo za kartico SIM in poravnajte vrata. 

OPOMBA 

Vrata SIM/SD potisnite nazaj, dokler niso varno zaprta. 
 
 
 

                     

 

 
 

POLNJENJE BATERIJE 
Baterije mobilnega telefona S53 ni mogoče odstraniti iz naprave. Postopek polnjenja baterije: 
 

                

1. Napajalni kabel USB povežite z napajalnikom za polnjenje in vstavite kabel USB v vrata USB. 
 

 

POMEMBNE INFORMACIJE GLEDE PRIHODNJE UPORABE BATERIJE 
 
Ko je raven energije baterije nizka, vas naprava na to opozori. Ko je baterija skoraj prazna, se bo naprava samodejno izklopila. 
Čas polnjenja baterije je odvisen od starosti baterije in temperature okolja. 

 
Če je baterija popolnoma izpraznjena, se naprava morda ne bo vklopila takoj po začetku polnjenja. Preden jo poskušate vklopiti, 
počakajte, da se baterija nekaj minut polni. V tem času morda ne bo prikazana animacija polnjenja na zaslonu. 
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VKLOP/IZKLOP NAPRAVE  
VKLOP 

• Za vklop telefona pritisnite in držite tipko za vklop/izklop. 

Ko prvič vklopite telefon, vas bo pozdravil zaslon dobrodošlice. Izberite želeni jezik in se dotaknite gumba ZAČNI za nadaljevanje 
namestitve. 

• Ko je naprava vklopljena, pritisnite in držite gumb za odpiranje možnosti Vklop/izklop naprave (izklop/ponovni zagon/klic v sili) 

• Ko je naprava v stanju nedejavnosti, pritisnite, da zaslon zaklenete oz. odklenete. 
 

OPOMBA: 

Za dostop do podatkov in storitev je potrebna povezava prek omrežja Wi-Fi ali podatkov. 

Če je na kartici SIM omogočena osebna identifikacijska številka (PIN) zaščite, boste morali pred zaslonom dobrodošlice vnesti 
svojo kodo PIN. 

Za uporabo nekaterih storitev Google v vaši napravi potrebujete račun Google. Prijaviti se boste morali z obstoječim računom 
Google oz. se pozneje registrirati z novim računom. 

Z optičnim bralnikom prstnih odtisov na hrbtni strani naprave lahko zabeležite prstni odtis enega ali več prstov. To zagotavlja 
varen način odklepanja naprave. Prav tako morate izbrati kodo PIN ali vzorec kot sekundarno metodo za odklepanje svoje 
naprave. 

 

IZKLOP 

1. Pritisnite in držite tipko za vklop/izklop, da odprete meni z možnostmi izklopa naprave. 

2. Tapnite na Izklop. 
 

ZASLON NA DOTIK 
RAVNANJE Z ZASLONOM NA DOTIK 

• Tapnite: S prstom izberite element, potrdite izbiro ali zaženite aplikacijo na zaslonu. 

• Tapnite in pridržite: S prstom se dotaknite ikone in pritiskajte, dokler se zaslon ne odzove (npr. za odpiranje menija z možnostmi 
za aktivni zaslon, se dotaknite zaslona in držite, dokler se meni ne pojavi). 

• Podrsajte: Svoj prst na zaslonu pomikajte navpično ali vodoravno (npr. podrsajte levo ali desno, če želite preklapljati med zasloni). 

• Povlecite: Če želite premakniti ikono, tapnite na njo in jo držite s konico prsta ter jo povlecite na kateri koli del zaslona. 
 

ZAČETNI ZASLON 
Začetni zaslon je izhodišče za dostop do funkcij naprave. Prikazuje ikone aplikacije, gradnike, bližnjice in več. 

Svoj začetni zaslon lahko prilagodite z različnimi ozadji in ga prikrojite za prikaz svojih izbranih elementov. 
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ZAKLEPANJE IN ODKLEPANJE ZASLONA/TELEFONA 
ZAKLEPANJE ZASLONA 
1. Če je naprava vklopljena, pritisnite tipko za vklop/izklop zaslona. Če je zaslon zaklenjen, lahko še vedno prejemate sporočila 
in klice. 

2. Če naprave nekaj časa ne uporabljate, se bo zaslon samodejno zaklenil. Dolžino časa lahko prilagodite v meniju z nastavitvami. 
 

ODKLEPANJE TELEFONA 

Za odklepanje uporabite senzor prstnih odtisov. Ta način odklepanja boste morali konfigurirati med izvajanjem čarovnika za namestitev. 
Če želite dodati več prstnih odtisov, pojdite v Nastavitve > Varnost > Prstni odtis. 

OPOMBA: 

Pri vnosu prstnih odtisov poskrbite, da boste s prstom močno pritisnili na senzor. Če tega ne boste storili, lahko pride 
do neusklajenih rezultatov pri uporabi senzorja prstnih odtisov. 

Pritisnite tipko za vklop/izklop zaslona. Za odklepanje zaslona podrsajte navzgor. Če ste to nastavili, vnesite vzorec oz. vtipkajte 
kodo PIN. 

 

ZASLON 
POSTAVITEV ZASLONA 
OBVESTILA IN INFORMACIJE O STANJU 
Vrstica stanja se pojavi na vrhu vsakega zaslona. Prikazuje ikone za obvestila, kot so zgrešeni klici ali prejeta sporočila, 
skupaj s trenutnim časom (na levi) in ikonami za status telefona, kot so baterija (na desni). 

 

IKONE Z INFORMACIJAMI O STANJU 
 

 

 

IKONE ZA OBVESTILA 
 

5G Povezano z mobilnim omrežjem 5G  Težava pri prijavi ali sinhronizaciji 
4G 
LTE 

Povezano z mobilnim omrežjem 4G LTE  Signal mobilnega omrežja 

LTE Povezano z mobilnim omrežjem LTE  Način vibriranja 

3G Povezano z mobilnim omrežjem 3G  Storitev lokacija je v uporabi 

G Povezano z mobilnim omrežjem GPRS  Baterija je polna 

E Povezano z mobilnim omrežjem EDGE  Baterija se polni 

H Povezano z mobilnim omrežjem HSDPA  Posnetek zaslona zajet 

H+ Povezano z mobilnim omrežjem HSPA+  Letalski način 

R Gostovanje  Povezano z omrežjem Wi-Fi 

 VoLTE  Prihajajoči dogodek 

 VoWiFi  Povezano z napravo Bluetooth 
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 Moč signala mobilnega omrežja  Zgrešen klic 

 Omogočena funkcija NFC  Zvočnik telefona je aktiviran 

 Novo elektronsko sporočilo  Mikrofon telefona je utišan 

 Alarm je nastavljen  Prenašanje podatkov 

 Podatki se sinhronizirajo  Novo besedilno sporočilo 

 
VRSTICA ZA NAVIGACIJO 

Vrstica za navigacijo se nahaja na dnu zaslona. Medtem ko je naprava v celozaslonskem načinu, podrsajte od spodnjega roba 
naprave navzgor, da se pojavi vrstica za navigacijo. 

• Če želite dostopati do vseh aplikacij, podrsajte navzgor iz vrstice. 

 

Vrstica vsebuje tri glavne mehke gumbe: 
 

Gumb za nazaj  Tapnite, če se želite vrniti na prejšnji zaslon. 

Gumb za začetni zaslon  
Tapnite, če se želite vrniti na začetni zaslon. 
Tapnite in držite, če želite nagovoriti Google. 

Gumb za nedavne aplikacije  Tapnite, da izberete nedavno odprte aplikacije. 

 

PODOKNO Z OBVESTILI 
Ko boste prejeli novo sporočilo, zgrešen klic ali v koledarju zabeležen prihajajoči dogodek, boste prejeli obvestilo. Odprite podokno 
z obvestili, da si ogledate alarme, ponudnike brezžičnega omrežja ali če si želite ogledati sporočilo, opomnik ali obvestilo. 

 

ODPIRANJE PODOKNA Z OBVESTILI 

1. Ko se pojavi nova ikona, podrsajte navzdol po podoknu z obvestili in ga povlecite navzdol, da se to odpre. 

2. Tapnite na obvestilo, da odprete s tem povezano aplikacijo. 
 

ZAPIRANJE PODOKNA Z OBVESTILI 

1. Če želite zapreti podokno z obvestili, podrsajte dno okna navzgor. 

2. Če želite zapreti obvestilo (brez ogleda), držite obvestilo in ga povlecite na levo/desno na zaslonu. 

OPOMBA: 

Nastavitve obvestil lahko spremenite v oknu NASTAVITVE > APLIKACIJE IN OBVESTILA. 
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IKONE ZA BLIŽNJICE 
DODAJANJE NOVE IKONE NA ZAČETNI ZASLON 

1. Na začetnem zaslonu podrsajte navzgor. 

2. Če želite dodati element na začetni zaslon, povlecite ikono na izbrani položaj. 
 

PREMIKANJE ELEMENTA NA ZAČETNEM ZASLONU 

1. Tapnite in držite ikono aplikacije na začetnem zaslonu, dokler se ne premakne. 

2. Prst držite na zaslonu in povlecite ikono na izbrani položaj na zaslonu in jo spustite.  

OPOMBA: 

Da lahko ikono vstavite v podokno začetnega zaslona, mora biti na začetnem zaslonu dovolj prostora. 

ODSTRANITEV ELEMENTA Z ZAČETNEGA ZASLONA 

1. Tapnite in držite ikono aplikacije na začetnem zaslonu, dokler se ne premakne. 

2. Prst držite na zaslonu in povlecite ikono na Odstrani ter jo nato spustite. 
 

GRADNIKI 
Gradnik vam omogoča predogled ali uporabo aplikacije. Na začetnem zaslonu lahko namestite gradnike kot ikone ali predogledna okna. 
Več gradnikov je že nameščenih na vašem telefonu, več pa jih lahko prenesete iz aplikacije Google Play. 

DODAJANJE GRADNIKA 

1. Tapnite in držite začetni zaslon. 

2. Tapnite na možnost gradnikov in si oglejte, kaj je na voljo. 

3. Izbrani gradnik povlecite na začetni zaslon. 
 

ODSTRANITEV GRADNIKA 

1. Tapnite in držite ikono gradnika na začetnem zaslonu, dokler se ne premakne. 

2. Prst držite na zaslonu in povlecite ikono v Odstrani na vrhu zaslona in jo nato spustite. 
 

MAPE 
USTVARJANJE MAPE 

Nekatere aplikacije na svojem začetnem zaslonu lahko združite z vleko ikone ali bližnjice, ki jo nato spustite v drugo ikono oz. bližnjico. S 
tem boste ustvarili novo mapo, v katero lahko dodajate elemente, če to želite. 

 
PREIMENOVANJE MAPE 

1. Tapnite na mapo, da jo odprete. 
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2. Vnesite novo ime mape v naslovni vrstici. 

3. Nato se dotaknite zaslona kjerkoli izven mape. 

 

OZADJA 
SPREMINJANJE SLIKE ZA OZADJE 

1. Tapnite in držite začetni zaslon. 

2. Tapnite Ozadja. 

3. Pomaknite se skozi razpoložljive možnosti. 

4. Tapnite Nastavi za ozadje na izbrani sliki – nato pa izberite, ali želite sliko nastaviti za ozadje pri zaklenjenem zaslonu 
ali kot ozadje pri začetnem zaslonu oz. oboje. 

 

PRENOS PREDSTAVNOSTNIH DATOTEK V NAPRAVO IN IZ NJE 
Prenesite svojo najljubšo glasbo in slike med napravo in računalnikom v predstavnostnem načinu naprave MTP. 

1. Svojo napravo povežite z osebnim računalnikom z napajalnim kablom USB. 

2. Odprite podokno z obvestili in možnosti povezave USB. Tapnite na Polnjenje naprave prek USB za dostop do več možnosti. 

3. Tapnite Prenos datotek za deljenje datotek z računalnikom oz. iz računalnika. 

4. Vaša naprava mora biti prikazana kot odstranljiva naprava, ki prikazuje notranjo shrambo telefona. Če je vstavljena pomnilniška 
kartica, bo vidna tudi kartica microSD. Kopirajte izbrane datoteke v napravo. 

Naprava bo prikazana kot odstranljiva naprava, ki predstavlja notranjo shrambo telefona. Če je vstavljena pomnilniška kartica, 
bodo vidne tudi podrobnosti kartice microSD. 

OPOMBA: 

Če uporabljate napravo MAC, morate prenesti ustrezne gonilnike s spletnega naslova: http://www.android.com/filetransfer 
 

UPORABA LETALSKEGA NAČINA 
 

Ponekod boste morda morali izklopiti podatkovne povezave. Namesto izklopa naprave jo lahko preklopite v letalski način. 

1. Na začetnem zaslonu podrsajte navzdol po podoknu z obvestili in tapnite  za vklop letalskega načina. 

OPOMBA: 

Do letalskega načina lahko dostopate tudi preko menija Nastavitve. 

 

TELEFONIRANJE 
Obstaja več načinov za telefoniranje. In sicer: 

1. Tapnite na ikono telefona > Odtipkajte številko, ki jo želite poklicati. 

http://www.android.com/filetransfer
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2. Izberite telefonsko številko s seznama stikov. 

3. Izberite telefonsko številko s spletne strani ali iz dokumenta, ki vsebuje telefonsko številko. 

OPOMBA: 

Ko ste med klicem, lahko bodisi odgovorite na dohodne klice ali jih preusmerite na glasovno pošto. Lahko vzpostavite tudi 
konferenčne klice z več udeleženci. 

Ko ste med klicem, pritisnite gumb za začetni zaslon, da se vrnete na začetni zaslon in uporabite druge funkcije. Če se želite 
vrniti na klicni zaslon, povlecite vrstico z obvestili in tapnite Trenutni klic. 

 

KLICANJE PREK ŠTEVILČNICE 
Na začetnem zaslonu tapnite . Nato tapnite , da poiščete tipkovnico. 

Tapnite na numerične tipke, da pokličete telefonsko številko. 

Ko vnesete številko ali izberete stik, tapnite . 

Nasvet: Vaša naprava podpira funkcijo SmartDial. Ko na številčnici vnesete številko, ta funkcija samodejno preišče vaše stike in 

prikaže seznam tistih, ki se ujemajo s številko. Tipkovnico lahko zaprete za ogled več možnih ujemanj. 

 

KLICANJE S SEZNAMA STIKOV 

1. Podrsajte navzgor na začetnem zaslonu > Stiki, da prikažete seznam stikov. V ikoni Telefon tapnite na zavihek  , da si ogledate 
seznam stikov. 

2. Izberite stik. 

3. Tapnite na telefonsko številko, da pokličete stik. 

 

KLICANJE IZ DNEVNIKA KLICEV 

1. Podrsajte navzgor na začetnem zaslonu > Telefon , da si ogledate seznam najnovejših klicev. Če ne morete najti 

želenega stika, tapnite >        Zgodovina klicev , da prikažete vso zgodovino klicev. 

2. S seznama izberite stik in tapnite za klicanje. 
 

SPREJEM IN ZAVRNITEV TELEFONSKEGA KLICA 
 
Ko prejmete telefonski klic, bo na zaslonu z dohodnimi klici prikazan ID klicatelja in vse dodatne informacije o klicatelju, ki ste jih vnesli. 

• Če želite odgovoriti na klic, tapnite ODGOVORI. 

• Če želite zavrniti klic, tapnite ZAVRNI. 

Če želite zavrniti klic in poslati sporočilo neposredno klicatelju, tapnite na podokno z obvestili in nato tapnite . Izberite eno 

od razpoložljivih možnosti za sporočila s predlogo ali tapnite Napiši lastno sporočilo, da sestavite osebno sporočilo.  
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PREKINITEV KLICA 
 

Med klicem pritisnite Prekini, da prekinete klic. 
 

STIKI 
 
Aplikacija Stiki omogoča shranjevanje in upravljanje podatkov o stikih. 

ODPIRANJE APLIKACIJE STIKI 

Ko nastavite svojo napravo, bodo stiki prikazali sporočilo, kako lahko dodajate stike. Če želite odpreti aplikacijo, izvedite enega 
od naslednjih korakov: 

• Podrsajte navzgor na začetnem zaslonu in nato tapnite Stiki . 

• Vsi vaši stiki so v abecednem vrstnem redu prikazani v seznamu, po katerem se lahko pomikate. Tapnite na njih, da si ogledate 
več podrobnosti. 

 
Kopiranje stikov 
 

Svoje stike lahko kopirate s kartice SIM ali jih shranite v notranjem pomnilniku ali pomnilniški kartici. 

Na seznamu stikov tapnite > Nastavitve > Uvoz. 

Izvedite enega izmed naslednjih korakov: 

Če želite uvoziti stike s kartice SIM: 

• Tapnite na kartico SIM. Izberite stik(e) in tapnite UVOZ, da uvozite izbrani oz. izbrane stik. 

Če želite uvoziti stike iz notranjega pomnilnika ali pomnilniške kartice: 

• Tapnite datoteko formata .vcf. Izberite lokacijo, kamor želite uvoziti stike in tapnite na datoteko *.vcf za uvoz stikov. 

 

VARNOSTNA KOPIJA STIKOV 

Stike lahko kopirate v notranji pomnilnik. 
 

1. Na seznamu stikov tapnite          > Nastavitve > Izvoz. 

2. Izberite lokacijo, kamor želite shraniti stike in tapnite SHRANI. 

 
DODAJTE NOV STIK 

1. Na seznamu stikov tapnite  za dodajanje novega stika. 

2. Vnesite ime stika in nato dodajte vse podrobne informacije, kot so telefonska številka ali naslov. 

3. Tapnite Shrani za shranjevanje podatkov o stiku.  
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DODAJANJE NOVEGA STIKA MED VAŠE NAJLJUBŠE 

1. Tapnite na stik, ki ga želite dodati med najljubše. 
 

2. Tapnite v zgornjem desnem kotu. 
 

ISKANJE STIKA 

1. Na seznamu stikov tapnite za iskanje stika. 

2. Vnesite ime stika, ki ga iščete. Ko tipkate, se stiki z ujemajočimi imeni izpisujejo pod okencem za iskanje. 
 

UREJANJE STIKA 

Podatke, ki ste jih shranili za stik, lahko kadar koli spremenite. 

1. V seznamu stikov tapnite stik, ki ga želite urejati. 
 

2. Tapnite na ikono  za urejanje 

3. Izvedite želene spremembe v informacijah stikov, nato tapnite Shrani. Če želite preklicati spremembe, pritisnite X. 
 

IZBRIS STIKA 

1. Na seznamu stikov tapnite stik, ki ga želite izbrisati. 
 

2. Tapnite  > Izbriši. 

3. Tapnite znova Izbriši, da potrdite svojo izbiro. 

 

UPORABA TIPKOVNICE NA ZASLONU 
PRIKAZOVANJE PODOKNA ZA TIPKOVNICO 
Nekatere aplikacije samodejno odprejo tipkovnico. V drugih pa tapnite polje z besedilom, da odprete podokno s tipkovnico. 
Pritisnite gumb Nazaj, da skrijete tipkovnico. 

 
UPORABA TIPKOVNICE V LEŽEČEM POLOŽAJU 
Če težko uporabljate tipkovnico v pokončnem položaju, preprosto obrnite napravo v vodoravni položaj. Zaslon bo potem prikazal 
tipkovnico v ležečem položaju, kar vam zagotavlja širšo postavitev za lažjo uporabo tipkovnice. 

 

PRILAGAJANJE NASTAVITEV TIPKOVNICE 

1. Na začetnem zaslonu podrsajte navzgor na > Nastavitve   > Sistem > Jeziki in vnos. 

2. Izvedite katerega koli od naslednjih korakov: 

• Tapnite na tipkovnico na zaslonu, da konfigurirate tipkovnico Google in nastavitve za glasovno tipkanje Google. 

• Tapnite na fizično tipkovnico, da konfigurirate zunanje nastavitve tipkovnice. 

• Tapnite Napredno za dostop do nastavitev, povezanih s pomočjo pri vnosu.  
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WI-FI® 
Dostop do dostopnih točk brezžičnega omrečja (vroče točke) je potreben za uporabo omrežja Wi-Fi v vaši napravi. 

VKLOP OMREŽJA WI-FI IN POVEZOVANJE Z BREZŽIČNIM OMREŽJEM 

1. Podrsajte navzgor na začetnem zaslonu na > Nastavitve  > Omrežje in internet. 
 

2. Tapnite na Wi-Fi in potisnite gumb za Wi-Fi v desno. 

3. S seznama izberite omrežje Wi-Fi, da se povežete. 

4. Če izberete odprto omrežje, se bo naprava samodejno povezala. Če izberete omrežje, ki je zaščiteno, morate vnesti geslo 
in tapniti Poveži. 

OPOMBA: 

• Če ste se z zadevnim omrežjem že kdaj prej povezali, vam ne bo treba znova vnesti gesla za zavarovano omrežje, razen če je bila 
naprava ponastavljena na privzete nastavitve, ali če je bilo spremenjeno geslo za Wi-Fi. 

• Ovire, ki blokirajo signal Wi-Fi, bodo zmanjšale moč omrežja. 

Nasvet: Na zaslonu z nastavitvami Wi-Fi tapnite + Dodaj omrežje, da dodate nevidno omrežje Wi-Fi. 
 

SPOROČILA SMS IN MMS 
ODPIRANJE APLIKACIJE ZA SPOROČANJE 

Če želite odpreti aplikacijo, izvedite enega od naslednjih korakov: 

• Tapnite na začetnem zaslonu. 

• Na začetnem zaslonu podrsajte navzgor na > Sporočila  . 
 

USTVARJANJE IN POŠILJANJE BESEDILNEGA SPOROČILA 

Napišete lahko novo besedilno sporočilo ali odprete obstoječo nit oz. pogovor s sporočili. 
 

1. Tapnite na Začni klepet, da začnete novo besedilno sporočilo ali tapnite obstoječo nit sporočil, da jo odprete. 

2. Vnesite telefonsko številko ali ime stika v polje Za. Ko tipkate, bo funkcija SmartDial poskušala uskladiti vaše iskanje stika s stiki, 
shranjenimi v vaši napravi. Tapnite predlaganega prejemnika ali nadaljujte s tipkanjem. Če želite odpreti obstoječo prednastavljeno nit 
sporočil, enostavno tapnite na njo. 

3. Tapnite v besedilno polje, da sestavite sporočilo. Če med sestavljanjem sporočila pritisnete gumb   Nazaj, bo sporočilo 
shranjeno kot osnutek na seznamu sporočil. Za nadaljevanje oblikovanja sporočila, tapnite na sporočilo. 

 

4. Ko je vaše sporočilo pripravljeno za pošiljanje, tapnite         . 

OPOMBA: 

• Ko si ogledujete in pošiljate dodatna sporočila, se ustvari pogovorni niz oz. pogovorna nit. 
  



19  

PISANJE IN POŠILJANJE VEČPREDSTAVNOSTNEGA SPOROČILA 
 

1. Na zaslonu s sporočili tapnite Začni klepet. 

2. Vnesite telefonsko številko ali ime stika v polje Za ali se pomaknite na seznam stikov, da najdete stik, ki mu želite poslati 
sporočilo. Tapnite za začetek skupinskega pogovora. 

3. Tapnite polje z besedilom, da sestavite sporočilo. 

4. Tapnite    in izberite vrsto predstavnostne datoteke. Izberite datoteko, ki jo želite pripeti. 

5. Vaša naprava je zdaj v večpredstavnostnem načinu. Ko končate, tapnite . 
 

 
ODPIRANJE SPOROČILA IN ODGOVARJANJE NANJ 

1. Na seznamu sporočil tapnite besedilno ali večpredstavnostno nit sporočila, da jo odprete. 

2. Tapnite polje z besedilom, da sestavite sporočilo. 

3. Ko je sporočilo pripravljeno, tapnite . 

 

BLUETOOTH® 
Vaša naprava Cat® S53 ima Bluetooth. Ta funkcija lahko ustvari brezžično povezavo z drugimi napravami Bluetooth, tako da lahko 
datoteke delite s prijatelji, se prostoročno pogovarjate prek slušalke Bluetooth ali celo prenesete fotografije iz naprave v računalnik. 

Če uporabljate Bluetooth, ne pozabite, da z napravo, s katero želite biti povezani prek funkcije Bluetooth, ostanete na razdalji 
do 10 metrov. Upoštevajte, da lahko ovire, kot so stene ali druga elektronska oprema, ovirajo povezavo Bluetooth. 

 

VKLOP BLUETOOTHA 

1. Na začetnem zaslonu podrsnajte navzgor na > Nastavitve > Povezane naprave. 
 

2. Tapnite na Izbira povezave > Bluetooth in povlecite gumb   v desno, da omogočite funkcijo. 
 

Ko je Bluetooth vklopljen, se ikona Bluetooth     pojavi v vrstici z obvestili. 
 

SEZNANJANJE IN POVEZOVANJE Z NAPRAVO BLUETOOTH 

Bluetooth vam omogoča naslednje: 

• Prostoročna uporaba naprave Bluetooth. 

• Uporaba mono ali stereo slušalk Bluetooth. 

• Daljinsko upravljanje predvajanega zvoka prek slušalk Bluetooth. 
 

Preden lahko uporabite funkcijo Bluetooth, morate napravo seznaniti z drugo napravo Bluetooth, kot sledi: 

1. Prepričajte se, da je funkcija Bluetooth v vaši napravi omogočena. 
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2. Tapnite + Seznani z novo napravo. Vaša naprava bo nato poiskala naprave Bluetooth v okolici. 

3. Tapnite na napravo, s katero želite seznaniti svojo napravo. 

4. Za dokončanje vzpostavitve povezave upoštevajte navodila na zaslonu. 

OPOMBA: 

Ko je seznanjenje zaključeno, vam ne bo več treba vnesti gesla, če se boste želeli znova povezati s to napravo Bluetooth. 
 

POŠILJANJE DATOTEK PREK BLUETOOTHA 

S funkcijo Bluetooth lahko delite slike, videoposnetke, glasbene datoteke z družino in prijatelji. Za pošiljanje datotek prek povezave 
Bluetooth: 

1. Tapnite na datoteko, ki jo želite poslati. 
 

2. Tapnite  > Bluetooth, nato izberite seznanjeno napravo. 

PREKINJANJE POVEZAVE ALI SEZNANITVE NAPRAVE BLUETOOTH 

Na začetnem zaslonu podrsajte navzgor na > Nastavitve > Povezane naprave. 

Tapnite Predhodno povezane naprave. 

Tapnite  in nato tapnite POZABI, da potrdite prekinitev povezave. 
 

FOTOGRAFIRANJE IN SNEMANJE VIDEOPOSNETKOV 
Svoj telefon Cat® S53 lahko uporabljate za fotografiranje in deljenje slik in videoposnetkov. 

ZAGON KAMERE IN FOTOGRAFIRANJE 

Če želite odpreti aplikacijo kamere, naredite naslednje: 
 

• Tapnite na začetnem zaslonu. 

• Aplikacija se privzeto odpre v načinu fotoaparata. Če se to ne zgodi, tapnite na ikono Fotografija na dnu zaslona. 
 

• Če želite preklopiti med sprednjo in zadnjo kamero, tapnite . 

• Svojo fotografijo lahko naredite v zaslonu za zajemanje fotografij. 

• Tapnite na zaslon, da se osredotočite na določeno območje. 

• Za povečavo ali pomanjšanje pri fotografiranju uporabite dva prsta na zaslonu. 

• Pomikanje levo in desno bo spremenilo način fotoaparata. 
 

• Tapnite ,da spremenite nastavitve kamere in videa. 
 

• Tapnite            za fotografiranje. 

• Fotografirate lahko tudi s pritiskom na tipko za glasnost navzgor/navzdol. 
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OGLED FOTOGRAFIJ 

Če si želite ogledati fotografije, naredite kar koli od naslednjega: 

• Ko ste v aplikaciji Kamera tapnite sličico najnovejše zajete fotografije v spodnjem levem kotu, da dostopate do aplikacije Galerija. 

• Na  začetnem zaslonu podrsajte navzgor na > Fotografije za ogled vseh fotografij in videoposnetkov. 
 

OPOMBA: 

Če se želite vrniti v aplikacijo Kamera, pritisnite ikono kamere v zgornjem levem kotu ali podrsajte v desno, dokler se znova 
ne pokaže zaslon za fotografiranje. 

 

UREJANJE IN DELJENJE FOTOGRAFIJ 

Ko brskate po fotografijah, so na voljo naslednje možnosti: 
 

• Deljenje: Tapnite          za deljenje fotografij prek različnih aplikacij, ki so na voljo v vaši napravi. 
 

• Urejanje: Tapnite          za urejanje fotografij z vrsto možnosti, ki so na voljo. 

• Iskanje: Tapnite  za iskanje podobne slike na spletu. 
 

• Izbris: Tapnite         za izbris fotografij, ki jih ne želite. 
 

• Podrobnosti: Podrsajte navzgor za ogled podrobnosti fotografij. 
 

SNEMANJE VIDEOPOSNETKA 

• Tapnite na začetnem zaslonu. 

1. Aplikacija se privzeto odpre v načinu fotoaparata. 

2. Podrsajte v desno, da preklopite v način video. 

• Če želite preklopiti med sprednjo in zadnjo kamero, tapnite . 

• Tapnite  za začetek snemanja. 

• Med snemanjem izvedite enega izmed naslednjih korakov: 

• Za povečanje ali zmanjšanje fokusa fotografije uporabite dva prsta. 

• Tapnite za zaustavitev snemanja. Za nadaljevanje ponovno tapnite. 

• Tapnite  za fotografiranje. 

• Tapnite  za ustavitev snemanja. 
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OGLED VIDEOPOSNETKOV 

Če si po snemanju želite ogledati videoposnetek, tapnite sličico najnovejšega videoposnetka v spodnjem levem kotu, da dostopate 
do aplikacije Galerija.  

Videoposnetek si lahko ogledate tudi v aplikaciji Fotografije  . 
 

UPORABA FOTOGRAFIJ 

Aplikacija Fotografije samodejno poišče slike in videoposnetke, ki so shranjeni v napravi ali pomnilniški kartici. 
Izberite album/mapo in datoteke predvajajte kot diapozitiv, ali izberite elemente, ki jih želite deliti z drugimi aplikacijami. 

 

ODPIRANJE FOTOGRAFIJ 

Za odpiranje aplikacije podrsajte navzgor na začetnem zaslonu > Fotografije . Aplikacija Fotografije razvrsti vaše slike in 
videoposnetke glede na lokacijo shranjevanja in te datoteke shrani v mapah. Tapnite v mapo, da si ogledate slike ali videoposnetke, 
ki se nahajajo v mapi. 

 

OGLED FOTOGRAFIJE 

1. V aplikaciji Fotografije, tapnite mapo, da si ogledate fotografije, ki se nahajajo v mapi. 

2. Tapnite na sliko, da si jo ogledate v celozaslonskem načinu, nato podrsajte levo ali desno, da si ogledate prejšnjo ali naslednjo sliko. 

3. Če želite povečati sliko, dva prsta namestite na mesto na zaslonu, ki ga želite povečati, in prsta povlecite skupaj. V načinu 
povečave podrsajte s prstom navzgor ali navzdol in levo ali desno. 

 

POSLUŠANJE GLASBE 
Glasbene datoteke lahko prenesete iz računalnika v svoj telefon Cat® S53, da lahko poslušate glasbo, kjerkoli že ste. 

KOPIRANJE GLASBE V NAPRAVO 

1. Svojo napravo povežite z računalnikom prek kabla USB in podrsajte navzdol z vrha zaslona in izberite Prenos datotek v napravo. 

2. Na računalniku se pomaknite v pogon USB (imenovan Cat® S53) in ga odprite. 

3. Ustvarite mapo v korenskem imeniku naprave ali v kartici SD (npr. Glasba). 

4. Svoje glasbene datoteke kopirajte v novo mapo. 

5. Če želite varno odstraniti napravo iz računalnika, počakajte, da se kopiranje glasbenih datotek konča, nato pa jo odstranite, 
kot to zahteva operacijski sistem računalnika. Prekinite povezavo s kablom USB. 

 

ODPIRANJE aplikacije YouTube Music in PREDVAJANJE GLASBE 

• Podrsajte navzgor na začetnem zaslonu in nato tapnite YouTube Music . 

• Tapnite Knjižnica, nato tapnite Prenosi za dodajanje pesmi v seznam predvajanja, ali tapnite gumb Iskanje v desnem zgornjem kotu, 
da poiščete svoje pesmi na spletu. 
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UPORABA STORITEV GOOGLE 
Za uporabo aplikacije Gmail, Google Koledar in za prenos in uporabo drugih aplikacij Google se morate prijaviti v račun Google. 

USTVARJANJE RAČUNA GOOGLE 

Če se med namestitvijo niste odločili ustvariti računa Google, vam moramo povedati, da ga je povsem enostavno ustvariti: 

1. Podrsajte navzgor na začetnem zaslonu > Nastavitve . 

2. Tapnite Računi > Dodaj račun. 

3. Tapnite Google  in nato sledite navodilom na zaslonu. 
 

UPORABA GMAILA 

Med namestitvijo ste morda napravo konfigurirali v obstoječi račun Google. Ko prvič odprete 
aplikacijo Gmail v telefonu, bo vaš nabiralnik vseboval sporočila iz tega računa. 

 

ODPIRANJE GMAILA 

Podrsajte navzgor z začetnega zaslona > Gmail  . 
 

PREKLAPLJANJE MED RAČUNI 

Tapnite na sliko računa v zgornjem desnem kotu zaslona in pojavil se bo okvirček za izbiro računa, kjer boste lahko prevklopili v račun, 
ki si ga boste želeli ogledati. 

 

USTVARJANJE IN POŠILJANJE E-POŠTE 

1. Na zaslonu Prejeto tapnite Sestavi. 

2. Vnesite e-poštni naslov prejemnika sporočila v polje Za. 

• Če želite poslati e-pošto več prejemnikom, ločite njihove e-poštne naslove s presledki. 
 

• Za izbiro Za, Cc ali Bcc drugim prejemnikom tapnite za prikaz polj Cc/Bcc. 

3. Vnesite zadevo elektronskega sporočila in sestavite sporočilo. 
 

• Če želite dodati prilogo slike, tapnite           > Pripni datoteko, da izberete datoteko. 
 

4. Če želite poslati, tapnite . 
 

ODGOVARJANJE NA ALI POSREDOVANJE ELEKTRONSKEGA SPOROČILA 

1. Izberite e-pošto na zaslonu Prejeto. 

2. Tapnite  za odgovor ali tapnite  za izbiro Odgovori vsem ali Posreduj. 
 

PRILAGAJANJE NASTAVITEV GMAILA 
 

3. Na začetnem zaslonu Gmail tapnite           > Nastavitve. 
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4. Izberite Splošne nastavitve ali e-poštni račun. 

5. Tapnite možnost in spremenite potrebne nastavitve. 
 

UPORABA PREDVAJANJA GOOGLE PLAY 

Prenesite in namestite aplikacije in igre v storitvi Google Play. 
 

ODPIRANJE GOOGLE PLAYA 

Podrsajte navzgor na začetnem zaslonu > Google Play. 
 

ISKANJE APLIKACIJ 

Če želite najti aplikacije v Google Playu: 

• Seznam aplikacij po kategorijah: Tapnite kategorijo in se pomikajte po seznamu. 

• Uporabite iskanje: Vnesite ključne besede za iskanje v polje. 
 

NAMESTITEV APLIKACIJE 

1. Podrsajte navzgor na začetnem zaslonu > Google Play. 

2. Tapnite kategorijo in nato tapnite element, ki ga želite prenesti, za dodatne informacije. 

3. Če želite namestiti element, tapnite Namesti. 

OPOMBA: 

Za nekatere vsebine, ki jih ponuja storitev Google Play, vam bodo lahko zaračunani stroški. Napredek prenosa lahko preverite 
v podoknu z obvestili. 

 

ODSTRANITEV APLIKACIJE 
 

1. Podrsajte navzgor na začetnem zaslonu za dostop do predala Aplikacije. 
 

2. Prst držite na aplikaciji, ki jo želite odstraniti, in jo povlecite do ikone za odstranitev v zgornjem desnem kotu zaslona. 

OPOMBA: 

Aplikacije lahko upravljate tudi tako, da greste v glavne Nastavitve > Aplikacije in obvestila. 

 

SINHRONIZIRANJE INFORMACIJ 
Nekatere aplikacije (npr. Gmail in Koledar) v telefonu Cat® S53 zagotavljajo dostop do enakih informacij, ki jih lahko dodate, 
si jih ogledate in urejate na drugih napravah. Če dodate, spremenite ali izbrišete informacije v kateri koli od teh aplikacij v drugih 
napravah, bodo posodobljene informacije prikazane tudi v vaši napravi. 

To je mogoče prek sinhronizacije podatkov po zraku. Postopek se izvaja v ozadju in ne moti naprave pri delovanju. Ko se vaša 
naprava sinhronizira, bo v vrstici za obvestila prikazana ikona za sinhronizacijo podatkov.  
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UPRAVLJANJE RAČUNOV 

Stike, e-poštna sporočila in druge informacije v napravi lahko sinhronizirate z več računi Google ali drugimi računi, odvisno 
od aplikacij, ki ste jih namestili. 

Dodajanje osebnega računa Google pomeni, da so vaša elektronska sporočila, stiki in vnosi v koledar ves čas na voljo. Dodate lahko 
tudi službeni račun, zato se vaša službena sporočila, stiki in vnosi v koledar shranijo ločeno. 

 
DODAJANJE RAČUNA 

1. Podrsajte navzgor na začetnem zaslonu > Nastavitve. 

2. Tapnite Računi. Zaslon bo pokazal trenutne nastavitve sinhronizacije in seznam vaših tekočih računov, ki se uporabljajo 
v povezanih aplikacijah. 

OPOMBA: 

• V nekaterih primerih bo morda treba pridobiti podatke o računu iz podpore skrbnika omrežja. Na primer, morda boste morali 
poznati domeno ali naslov strežnika. 

3. Tapnite + Dodaj račun. 

4. Tapnite vrsto računa, ki jo želite dodati. 

5. Sledite navodilom na zaslonu za vnos zahtevanih in izbirnih informacij o računu. Večina računov zahteva uporabniško ime in geslo, 
vendar so podrobnosti odvisne od vrste računa in konfiguracije storitve, s katero se povezujete. 

6. Ko boste končali, bo vaš račun dodan na seznam v zaslonu Nastavitve računov. 
 

ODSTRANITEV RAČUNA 

Račun in vse informacije, povezane z njim, lahko odstranite iz naprave, vključno z e-pošto, stiki, nastavitvami itd. Nekaterih računov 
ni mogoče odstraniti, kot je prvi račun, v katerega ste se prijavili v svoji napravi. Če poskušate odstraniti nekatere račune, 
upoštevajte, da bodo vse osebne informacije, povezane z njimi, izbrisane. 

1. Na zaslonu Nastavitve računov tapnite račun, ki ga želite izbrisati. 

2. Tapnite Odstrani račun, nato pa to ponovite, ko ste pozvani za potrditev izbire. 
 

PRILAGAJANJE SINHRONIZACIJE VAŠEGA RAČUNA 

Uporaba podatkov v ozadju in možnosti sinhronizacije lahko konfigurirate za vse aplikacije v svoji napravi. Za vsak račun lahko tudi 
konfigurirate katero vrsto podatkov želite sinhronizirati. Nekatere aplikacije, kot so Stiki in Gmail, lahko sinhronizirajo podatke iz 
več aplikacij. 

Sinhronizacija je dvosmerna za nekatere račune in spremembe v informacijah v napravi so narejene v kopiji teh informacij v spletu. 
Nekateri računi podpirajo samo enosmerno sinhronizacijo, pri čemer so informacije v vaši napravi na voljo le v bralnem računu. 

 

SPREMINJANJE NASTAVITEV SINHRONIZACIJE RAČUNA 

1. Na zaslonu Nastavitve računov tapnite račun. 
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2. Tapnite Sinhronizacija računa. Zaslon s podatki in za sinhronizacijo se bo odprl, s čimer se bo prikazal seznam informacij, 
ki jih račun lahko sinhronizira. 

3. Omogočite elemente, ki jih želite sinhronizirati, in sicer s: 

 

• podrsanjem gumba zadevnih podatkov v desno  . 
 

• Če želite onemogočiti samodejno sinhronizacijo, podrsajte gumb za podatke v levo          . 
 

UPORABA DRUGIH APLIKACIJ 
UPORABA KOLEDARJA 

Uporabite Koledar za ustvarjanje in upravljanje dogodkov, sestankov in srečanj. Odvisno od nastavitev sinhronizacije bo koledar 
v napravi sinhroniziran s koledarji v drugih napravah. 

 

ODPIRANJE KOLEDARJA 

Podrsajte navzgor na začetnem zaslonu > Koledar , da odprete aplikacijo. Tapnite          za prikaz različnih možnosti za ogled 
in nastavitev. 

 

USTVARJANJE DOGODKA 
 

1. V katerem koli pogledu koledarja tapnite > Dogodek, če želite začeti dodajati dogodke. 

2. Vnesite naslov dogodka, lokacijo ali stike. 

• Če je za dogodek potreben časovni okvir, tapnite začetni in končni datum in uro. 
 

• Če gre za posebno priložnost, kot sta rojstni dan ali celodnevni dogodek, podrsajte gumb za oznako ves dan v desno          . 

3. Nastavite čas opomnika za dogodek, povabite ljudi, nastavite barvo in dodajte opombe in priponke. 

4. Ko so vse informacije vnesene in nastavitve zaključene, tapnite Shrani. 
 

NASTAVITEV OPOMNIKA ZA DOGODEK 

1. V katerem koli pogledu Koledarja tapnite dogodek, katerega podrobnosti si želite ogledati. 

2. Tapnite  za začetek urejanja dogodka. 

3. Tapnite Dodaj obvestilo, da nastavite opomnik za dogodek. 

4. Tapnite Shrani, da ga shranite. 
 

UPORABA URE IN POVEZANIH FUNKCIJ 

V aplikaciji Ura je več drugih funkcionalnosti, vključujoč Alarm, Časovnik, Štoparica in Čas za spanje. 
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ODPIRANJE URE 

Podrsajte navzgor na začetnem zaslonu > Ura . 

 
DODAJANJE ALARMA 

 
1. Na zaslonu seznama alarmov tapnite , da dodate alarm. 

2. Če želite nastaviti alarm, naredite naslednje: 

• Nastavite uro in minute tako, da se pomikate po številčnici, tapnite V redu. 

• Če želite nastaviti način ponavljanja, tapnite okvirček s funkcijo Ponovi. Tapnite eno ali več možnosti. 

• Če želite nastaviti zvok alarma tapnite  in nato izberite možnost. 

• Če želite, da naprava tudi vibrira, ko zvoni alarm, tapnite na potrditveno polje Vibriraj. 

• Če želite dodati oznako alarma, tapnite Oznaka. Vnesite oznako in nato tapnite V redu. 

OPOMBA: 

• Privzeto je alarm samodejno aktiviran. 
 

NASTAVITEV ČASOVNIKA 

1. Izberite Časovnik, vnesite trajanje časovnika in pritisnite . 

2. Ko se časovnik izteče, se bo oglasil opozorilni alarm. 
 

UPORABA ŠTOPARICE 

1. Tapnite zaslon, da zaženete in ustavite štoparico. 
 

ČAS ZA SPANJE 
 
Funkcija Čas za spanje vam omogoča konfiguriranje, katere funkcije vašega telefona se izvajajo ponoči. To vključuje čase alarma 
in nastavitev funkcije Ne moti. 
 

KALKULATOR 

Vaš telefon Cat® S53 je opremljen s kalkulatorjem, ki pozna standarden in napreden način. 

 
ODPIRANJE KALKULATORJA 
 
1. Podrsajte navzgor na začetnem zaslonu > Kalkulator , da odprete aplikacijo. 

2. Podrsajte levo ali zavrtite napravo, da se zaslon spremeni v vodoravni položaj, da lahko tako dostopate do načina Napredni kalkulator. 
 

UPRAVLJANJE NAPRAVE 
Če želite konfigurirati napravo, podrsajte navzgor na začetnem zaslonu > Nastavitve. 
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NASTAVITEV DATUMA IN URE 
Ko prvič vklopite napravo, obstaja možnost za samodejno posodobitev časa in datuma, pri čemer naprava uporabi čas, 
ki ga zagotavlja vaše omrežje. 

 
OPOMBA: 

Če uporabljate samodejno možnost, ne morete ročno nastaviti datuma, časa in časovnega pasu. Če želite ročno nastaviti 
nastavitve datuma in časa, naredite naslednje: 

1. Na zaslonu Nastavitve tapnite Sistem > Datum in čas. 

2. Podrsajte gumb Uporabi čas/časovni pas, ki ga zagotavlja omrežje, v levo in onemogočite funkcije. 

3. Tapnite Datum, nato izberite želeni datum in tapnite V redu. 

4. Tapnite Čas. Na zaslonu za nastavitev časa tapnite polje za nastavitev ure ali minut in premaknite kazalec navzgor ali navzdol, 
da nastavite čas. Tapnite V redu, ko s konfiguracijo zaključite. 

5. Tapnite Časovni pas in nato izberite želeni časovni pas s seznama. 

6. Omogočite ali onemogočite funkcijo Uporabi 24-urni zapis za preklop med 24-urnim in 12-urnim zapisom časa. 
 

PRILAGAJANJE ZASLONA 
PRILAGAJANJE SVETLOBE ZASLONA 

1. Na zaslonu Nastavitve tapnite Prikaz > Raven svetlosti. 

2. Povlecite drsnik v levo, če želite zaslon zatemniti, oziroma desno, če ga želite osvetliti. 

3. Dvignite prst z drsnika, da samodejno shranite nastavitve. 

Nasvet: Podrsajte gumb za prilagodljivo svetlost v desno, da omogočite samodejno prilagoditev svetlosti zaslona, odvisno od ravni 
svetlobe v okolju, kjer se nahajate. 

 
SAMODEJNO OBRAČANJE ZASLONA 

Če želite omogočiti samodejno obračanje zaslona, torej ležeči in pokončni položaj zaslona, tapnite Napredno in potisnite gumb 
stikalo za samodejno obračanje zaslona v desno          . 

 

PRILAGAJANJE ČASA NEDEJAVNOSTI, PREDEN SE ZASLON IZKLOPI 

Če je naprava dalj časa nedejavna, se zaslon izklopi, da prihranite energijo baterije. Če želite nastaviti daljši ali krajši čas nedejavnosti: 

1. Na zaslonu Nastavitve tapnite Prikaz > Napredno > Izklop zaslona. 

2. Izberite, koliko časa naj bo zaslon osvetljen, preden se izklopi. 
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OPOMBA: 

Ko je naprava v stanju spanja, uporabite senzor prstnih odtisov ali pritisnite gumb Vklop/izklop za vklop zaslona. 
 

NASTAVITEV MELODIJE ZVONJENJA 
VKLOP TIHEGA NAČINA 
• Pritisnite Tipko za glasnost, dokler se ne prikaže nadzorna plošča za uravnavanje glasnosti na zaslonu. Nato tapnite prvo ikono, 

dokler se ne prikaže . 

• Vsi zvoki, razen predstavnostnih datotek in alarmov, bodo utišani. 
 

PRILAGAJANJE GLASNOSTI ZVONJENJA 

Glasnost zvonjenja lahko prilagodite na začetnem zaslonu ali v kateri koli aplikaciji (razen med izvajanjem klica ali pri 
predvajanju glasbe ali videoposnetkov). Pritisnite tipko za glasnost navzgor/navzdol in nato izberite  , da prilagodite glasnost 
zvonjenja na izbrano raven. Glasnost zvonjenja lahko prilagodite tudi na zaslonu Nastavitve. 

1. Na zaslonu Nastavitve tapnite Zvok. 

2. V oknu glasnost zvonjenja povlecite drsnik, da prilagodite raven glasnosti. 

 
SPREMINJANJE ZVONJENJA 

1. Na zaslonu Nastavitve tapnite Zvok. 

2. Tapnite melodijo zvonjenja telefona. 

3. Izberite melodijo zvonjenja, ki jo želite uporabljati. Ob izbiri se bo melodija predvajala. 

4. Tapnite V redu. 
 

NASTAVITEV NAPRAVE ZA VIBRACIJO ZA DOHODNE KLICE 
Na zaslonu Nastavitve tapnite Zvok. Nato podrsajte gumb Vibriraj za klice v desno          . 

 

NASTAVITEV STORITEV TELEFONA 
VKLOP GOSTOVANJA PODATKOV 

1. Na zaslonu Nastavitve tapnite Omrežje in internet > Mobilno omrežje. 

2. Podrsajte gumb za gostovanje v desno           . 

OPOMBA: 

• Ne pozabite, da lahko dostop do storitev podatkov med gostovanjem povzroči znatne dodatne stroške. Pri ponudniku storitev omrežja 
preverite stroške gostovanja podatkov. 
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ONEMOGOČITEV STORITEV PODATKOV 
Na zaslonu Nastavitve tapnite Omrežje in internet > Mobilno omrežje. 
Podrsajte gumb za podatke mobilnega omrežja v levo . 

 

UPORABA NFC 
Funkcija NFC omogoča izmenjavo podatkov med dvema napravama, ki imata omogočeno funkcijo NFC, ko se obe napravi dotikata oz. 
sta le nekaj centimetrov narazen. 

AKTIVIRANJE FUNKCIJE NFC 

1. Na zaslonu Nastavitve tapnite Povezane naprave > Nastavitve povezave. 
 

2. Podrsajte gumb NFC v desno  . 
 

SKUPNA RABA VSEBINE PREK POVEZAVE NFC 
1. Izberite vsebino, ki jo želite deliti z drugimi. Izberite možnost Deli in nato Deljenje z osebami v bližini. 

2. Vaš CAT S53 bo zdaj poiskal druge naprave, ki so v bližini.  

3. Ko druga naprava sprejme prošnjo za deljenje, izberite to napravo, da ji pošljete vsebino. 
 

ZAŠČITA NAPRAVE 
ZAŠČITA NAPRAVE Z ZAKLEPANJEM ZASLONA 

Če želite ohraniti podatke v telefonu Cat® S53, lahko uporabite način zaklepanja zaslona. 

1. Na zaslonu Nastavitve tapnite Varnost > Zaklepanje zaslona. 

2. Izberite eno izmed razpoložljivih možnosti. 

• Podrsajte: Podrsajte ikono zaklepanja za odklepanje zaslona. 

• Vzorec: Narišite pravilni vzorec za odklepanje zaslona. 

• PIN: Vnesite številko PIN za odklepanje zaslona. 

• Geslo: Vnesite geslo za odklepanje zaslona. 

3. Sledite navodilom na zaslonu in dokončajte nastavitev vaše izbrane metode zaklepanja zaslona. 
 

UPRAVLJANJE APLIKACIJ 
OGLED NAMEŠČENE APLIKACIJE 

1. Na zaslonu Nastavitve tapnite Aplikacije in obvestila. 

2. Tukaj lahko izvedete katerega koli od naslednjih korakov: 

• Tapnite na aplikacijo, da si neposredno ogledate njene podrobnosti. 

• Tapnite Obvestila, da konfigurirate nastavitve obvestil. 

• Tapnite Privzete aplikacije, da določite ali odstranite privzete aplikacije. 
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• Tapnite Napredno > Upravljavec dovoljenja, da prilagodite informacije, do katerih lahko aplikacija dostopa. 

• Tapnite Napredno > Opozorila v sili, da spremenite nastavitve opozarjanja v sili. 

• Tapnite Napredno > Posebni dostop do aplikacij, da konfigurirate, katere aplikacije lahko dostopajo do posebnih funkcij, 
ki so naštete tukaj. 

 

PONASTAVITEV NAPRAVE 
VARNOSTNA KOPIJA OSEBNIH NASTAVITEV 

Vaše osebne nastavitve lahko varnostno kopirate na strežnike Google z računom Google. Če zamenjate napravo, bodo varnostne 
kopije vaših nastavitev prenesene na novo napravo, ko se boste z njo prvič prijavili v račun Google. 

1. Na zaslonu Nastavitve tapnite Sistem > Varnostno kopiranje. 

2. Podrsajte gumb Varnostna kopija v Google Drive v desno . 

OBNOVITEV TOVARNIŠKIH PODATKOV 

Če obnovite tovarniške podatke, se bo naprava ponastavila na nastavitve, ki so bile konfigurirane v tovarni. Vsi vaši osebni podatki iz 
notranje shrambe naprave, vključno s podatki o računu, nastavitvami sistema in aplikacij in o vseh prenesenih aplikacijah, bodo izbrisani. 

 
S ponastavitvijo naprave se ne izbrišejo morebitne posodobitve sistemske programske opreme, ki so bile prenesene, ali datoteke 
na kartici microSD, kot so glasba ali fotografije. 

1. Na zaslonu Nastavitve tapnite Sistem > Napredno > Možnosti ponastavitve > Izbriši vse podatke (ponastavi 
tovarniško ponastavitev). 

2. Ko ste pozvani, tapnite PONASTAVITEV TELEFONA in nato tapnite IZBRIŠI VSE. Naprava se bo ponastavila na prvotne 
tovarniške nastavitve in se nato znova zagnala. 
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DODATEK 
DELOVNA TEMPERATURA 

• Napravo z baterijo uporabljajte v okolju s temperaturo med -25 °C in 55 °C. Med polnjenjem naprave mora biti temperatura 
okolja med 0 °C in 40 °C. Med uporabo naprave izven predvidenega temperaturnega območja med 0 °C in 45 °C uporabljajte 
zaščitne rokavice. 

 

OGLED E-OZNAKE 
Za ogled zakonsko predpisanih informacij v napravi naredite naslednje: 

1. Na začetnem zaslonu tapnite > Nastavitve. 

2. Na zaslonu Nastavitve tapnite O telefonu > Regulativne informacije. 
 

PREPREČEVANJE IZGUBE SLUHA 
 Da preprečite morebitne poškodbe sluha, glasbe ne poslušajte na visoki ravni glasnosti dlje časa. 

 

KLIC V SILI 
To napravo lahko uporabljate za klice v sili na območju storitve. Povezave ni mogoče zagotoviti v vseh pogojih. Pri uporabi naprave 
se ne smete zanašati zgolj na bistvene komunikacije. 
 

SKLADNOST CE SAR 
Ta naprava izpolnjuje zahteve EU (1999/519/ES) glede omejitve izpostavljenosti širše javnosti elektromagnetnim poljem zaradi 
zaščite zdravja. 
 
Omejitve so del obsežnih priporočil za zaščito širše javnosti. Ta priporočila so razvile in preverile neodvisne znanstvene organizacije 
z rednimi in temeljitimi ocenami znanstvenih študij. Merska enota za priporočeno omejitev s strani Evropskega sveta za mobilne naprave 
je »Specifična stopnja absorpcije (SAR) in omejitev SAR je 2,0 W/kg v povprečju na 10 gramov tkiva. Izpolnjuje zahteve Mednarodne 
komisije za zaščito pred neionizirajočim sevanjem (ICNIRP). 
 
Ta naprava je preizkušena pri uporabi na telesu in izpolnjuje smernice za izpostavljenost ICNIRP in zahteve evropskega standarda 
EN 62209–2 za uporabo z namensko dodatno opremo. Uporaba druge dodatne opreme, ki vsebuje kovine, morda ne zagotavlja 
skladnosti s smernicami za izpostavljenost ICNIRP. 
 
SAR se meri, ko je naprava na razdalji 5 mm od telesa, in sicer pri oddajanju na najvišji potrjeni stopnji izhodne energije na vseh 
frekvenčnih pasovih naprave. 
 
Najvišje izmerjene vrednosti SAR v skladu s predpisi CE za telefon so navedene spodaj: 
SAR glave: 1,179 W/kg, SAR telesa: 1,362 W/kg, Limbs vrednost SAR: 1,624 W/Kg 
 
Če želite zmanjšati izpostavljenost radiofrekvenčni energiji, uporabite komplet za prostoročno telefoniranje ali druge podobne možnosti, 
da naprava ne bo v bližini glave in telesa. Napravo morate imeti pri sebi 5 mm od telesa, da zagotovite, da raven izpostavljenosti ostane 
na dovoljeni ravni oz. pod njo. Uporabite zaponke za na pas, tokove ali druge podobne dodatke za nošnjo na telesu, ki ne vsebujejo 
kovinskih delov, da zagotovite takšno delovanje. Ovitki s kovinskimi deli lahko spremenijo radiofrekvenčno delovanje naprave, vključno 
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z njeno skladnostjo s smernicami za izpostavljenost RF-sevanju, na način, ki ni bil preizkušen ali potrjen. Zato se izogibajte uporabi take 
dodatne opreme. 

 

 

 

 

 
 

 
 

UREDBA ZVEZNE KOMISIJE ZA KOMUNIKACIJE V ZDA (FCC) 
Ta mobilni telefon je v skladu s 15. poglavjem Uredbe zvezne komisije za komunikacije v ZDA. Uporaba je dovoljena ob upoštevanju 
naslednjih dveh pogojev: 

(1) Ta naprava ne sme povzročiti škodljivih motenj in (2) ta naprava mora sprejeti vse prejete motnje, vključno s takimi, 
ki lahko povzročijo neželeno delovanje. 

 
Ta mobilni telefon je bil preizkušen in ugotovljeno je, da je v skladu z omejitvami za digitalno napravo razreda B, določenimi 
v 15. poglavju pravil FCC. Te omejitve so zasnovane tako, da zagotavljajo razumno zaščito pred škodljivimi motnjami pri namestitvi 
v stanovanjskem območju. Ta oprema ustvarja, uporablja in lahko oddaja radiofrekvenčno energijo in lahko povzroči škodljive motnje 
radijske komunikacije, če ni nameščena in uporabljena v skladu z navodili. 

Vendar pa ni nobenega zagotovila, da v določeni namestitvi ne bo prišlo do motenj. Če ta oprema povzroči škodljive motnje 
radijskega ali televizijskega sprejema, kar lahko ugotovite z izklopom in vklopom opreme, uporabnika spodbujamo, da motnje 
poskuša odpraviti z enim ali več naslednjih ukrepov: 

– Obrnite ali premestite sprejemno anteno. 

– Povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom. 

– Opremo priključite na drugo vtičnico, ki je v drugem tokokrogu kot tista, na katero je priključen sprejemnik. 

– Za pomoč se obrnite na trgovca ali na izkušenega radijskega ali televizijskega tehnika. 

 
OPOMBA FCC: 

Opozorilo: Spremembe ali preoblikovanja, ki niso izrecno odobreni s strani stranke, odgovorne za skladnost, lahko razveljavijo 
pooblastilo za uporabo s strani uporabnika. 

 

INFORMACIJE O IZPOSTAVLJENOSTI RF (SAR) 
Ta mobilni telefon je zasnovan in izdelan tako, da ne presega omejitev emisij za izpostavljenost radiofrekvenčni (RF) energiji, 
ki jih določa Zvezna komisija za komunikacije ZDA. 

Med merjenjem SAR je bila ta naprava nastavljena tako, da v vseh preskušenih frekvenčnih pasovih oddaja z največjo močjo, in 
postavljena na položaje, ki simulirajo izpostavljenost RF pri uporabi neposredno ob glavi in na razdalji 10 mm od telesa. Čeprav se 
SAR ugotavlja na najvišji potrjeni moči signala, je lahko dejanska raven SAR pri uporabi naprave znatno pod največjo vrednostjo.  

To pa zato, ker je telefon zasnovan tako, da deluje na več ravneh energije in uporablja zgolj energijo, potrebno za doseganje omrežja. 
Na splošno je moč signala nižja čim bližje ste anteni brezžične bazne postaje. 

ČE ŽELITE ZMANJŠATI RAVEN IZPOSTAVLJENOSTI SEVANJU, NAREDITE NASLEDNJE: 
• Mobilni telefon uporabljajte v pogojih z dobrim sprejemom, da zmanjšate količino prejetega sevanja  
(zlasti v podzemnih garažah in na vožnjah z vlakom ali avtomobilom). 
• Uporabite prostoročni komplet. 
• Nosečnice naj ne uporabljajo naprave v bližini trebuha. 
• Naprava naj ne bo v bližini spolovil. 



34  

 
Standard izpostavljenosti brezžičnim napravam uporablja mersko enoto, imenovano specifična stopnja absorpcije (ang. Specific 
Absorption Rate oziroma SAR). 

Omejitev SAR s strani FCC je 1,60 W/kg. 

Ta mobilni telefon ustreza omejitvam za SAR za splošno populacijo/nenadzorovano izpostavljenost v ANSI/IEEE C95.1–1992 in je 
bil preizkušen v skladu s pristopi in postopki merjenja, določenimi v standardu IEE1528. FCC je odobril dovoljenje za opremo za ta 
model telefona z vsemi zabeleženimi ravnmi SAR v skladu s smernicami FCC za izpostavljenost radijskim frekvencam. Informacije 
SAR o modelu telefona so na voljo v uredbi FCC in jih lahko najdete v razdelku "Display Grant" na strani www.fcc.gov/oet/ea/fccid, 
ko v okviru FCC iščete ID: ZL5BM1S4. 

 
Najvišje poročane vrednosti SAR v skladu z uredbo FCC za telefon so navedene spodaj: SAR glava: 0,513 W/kg, 

SAR telo: 1,166 W/kg, 

SAR brezžični usmerjevalnik: 1,166 W/kg. 

Pride lahko sicer do razlik med ravnmi SAR različnih telefonov in v različnih položajih, vendar vsi izpolnjujejo zahteve državnih organov. 
 

Skladnost SAR za delovanje naprave, ki jo nosimo na telesu, temelji na razdalji 10 mm med napravo in človeškim telesom. To napravo 
nosite vsaj 10 mm od telesa, da zagotovite skladnost z ravnjo izpostavljenosti radijskim frekvencam, ali nižjo stopnjo izpostavljenosti 
v skladu s poročano ravnjo. V podporo delovanju naprave ob nošnji na telesu izberite zaponke ali opasnike, ki ne vsebujejo kovinskih 
komponent, da ohranite razdaljo 10 mm med napravo in telesom. 

 
Skladnost z omejitvami glede RF-izpostavljenosti z morebitno dodatno opremo, ki jo nosite na telesu in vsebuje kovino, ni bila 
preizkušena in potrjena, zato se izogibajte uporabi take dodatne opreme, ki se nosi na telesu. 

 

INFORMACIJE O ODSTRANITVI IN RECIKLIRANJU 
Ta oznaka na napravi (in morebitnih priloženih baterijah) označuje, da se je ne sme odlagati med običajne gospodinjske 
odpadke. Naprave ali baterij ne odvrzite med nesortirane komunalne odpadke. Napravo (in morebitne baterije) predajte 
na uradnem zbirnem mestu za recikliranje ali pravilno odstranitev ob koncu življenjske dobe. 

 
Za podrobnejše informacije o recikliranju naprave ali baterij se obrnite na lokalni urad, izvajalca storitev odstranjevanja gospodinjskih 
odpadkov ali trgovino, kjer ste napravo kupili. 

 
Za odlaganje naprave velja Direktiva EU o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO). Razlog za ločevanje OEEO in baterij 
od drugih odpadkov je zmanjšanje možnih okoljskih vplivov na zdravje ljudi zaradi nevarnih snovi, ki so lahko prisotne. 

 

NAVODILA ZA VARNOST 
OPOZORILA IN VARNOSTNI UKREPI 

V tem poglavju so pomembne informacije v zvezi z navodili za uporabo te naprave. Vsebuje tudi informacije o varni uporabi naprave. 
Pred uporabo naprave skrbno preberite te informacije. 

  

http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid
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VODOODPORNO OHIŠJE 

Vrata SIM/SD morajo biti varno zaprta, da poskrbite za vodotesnost naprave. 
 

NAPRAVE NE UPORABLJAJTE V NASLEDNJIH POGOJIH: 

Če se nahajate v situaciji, ko je uporaba naprave prepovedana, jo izklopite: 

• Bolnišnice in zdravstvene ustanove – zaradi preprečevanja morebitnih motenj v delovanju občutljive medicinske opreme. 

• Medicinske naprave – s svojim zdravnikom in proizvajalcem naprave se posvetujte, ali lahko delovanje naprave vpliva na delovanje 
vaše medicinske naprave. Upoštevajte pravila in predpise, ki jih določijo bolnišnice in zdravstvene ustanove. 

• Proizvajalci spodbujevalnikov priporočajo, da med napravo in spodbujevalnikom ohranite vsaj 15 cm razdalje, da preprečite 
morebitne motnje srčnega spodbujevalnika. Če imate spodbujevalnik, napravo uporabljajte na nasprotni strani od tiste, 
kjer je spodbujevalnik, in je ne nosite v sprednjem žepu. 

• Letala – glede uporabe brezžičnih naprav na letalu se posvetujte z osebjem letalskega prevoznika. Če naprava ponuja izbiro 
letalskega načina, mora biti ta omogočen, preden se vkrcate na letalo. 

• Druge naprave – naprave ne uporabljajte, kjer lahko povzroči poškodbe ali motnje drugih elektronskih naprav. 

• Potencialno eksplozivno okolje – napravo izklopite na vseh območjih s potencialno eksplozivnim ozračjem in upoštevajte vse znake 
in navodila. Območja, kjer je lahko potencialno eksplozivno okolje, vključujejo območja, kjer je priporočljivo izklopiti motor vozila. 
Sprožitev isker na teh območjih bi lahko povzročila eksplozijo ali požar, ki ima lahko za posledico telesne poškodbe ali celo smrt. 
Naprave ne vklapljajte na točkah, kjer poteka dotakanje goriva, kot so bencinski servisi. Upoštevajte omejitve uporabe radijske 
opreme v skladiščih goriva, na distribucijskih točkah ali v kemičnih tovarnah. Poleg tega upoštevajte omejitve na območjih, 
kjer poteka razstreljevanje. Pred uporabo naprave bodite pozorni na območja, kjer so lahko potencialno eksplozivna okolja, 
ki so pogosto, vendar ne vedno jasno označena. Take lokacije vključujejo območja v podpalubju ladij, objekte za prenos ali 
shranjevanje kemikalij ter območja, kjer zrak vsebuje kemikalije ali delce, kot so žita, prah ali kovinski praški. Pri proizvajalcih 
vozil, ki uporabljajo utekočinjen naftni plin (kot je propan ali butan), se pozanimajte, ali je to napravo mogoče varno uporabljati 
v njihovi bližini. 

• Pri majhnem odstotku ljudi lahko pride do omedlevice ali epileptičnih napadov (tudi če v preteklosti še ni prišlo do njih), 
če so izpostavljeni utripajočim lučem ali vzorcem svetlobe, do katerih pride pri uporabi svetilke LED, igranju iger ali gledanju 
videoposnetka. Če ste že imeli epileptične napade ali omedlevico oziroma imate v družini zgodovino takih napadov, se pred uporabo 
teh funkcij posvetujte z zdravnikom. 

 

VARNOST V PROMETU 

Pri uporabi te naprave upoštevajte lokalne zakone in predpise. Poleg tega upoštevajte naslednje smernice, če morate napravo 
uporabljati, medtem ko vozite: 

• Osredotočite se na vožnjo. V prvi vrsti ste odgovorni za varno vožnjo. 

• Med vožnjo ne telefonirajte. Uporabite dodatno opremo za prostoročno telefoniranje. 

• Če med vožnjo želite klicati ali sprejeti klic, najprej ustavite vozilo ob cesti. 

• RF-signali lahko vplivajo na elektronske sisteme motornih vozil. Če želite več informacij, se posvetujte s proizvajalcem vozil. 
  



36  

• V motornem vozilu naprave ne postavljajte nad zračno blazino ali v območje, na katerem se odpre zračna blazina. Če bi se zračna 
blazina napihnila, bi lahko močna sila, ki bi delovala na napravo, povzročila resne telesne poškodbe. 

• Če potujete z letalom, v napravi vklopite letalski način. Uporaba brezžičnih naprav v letalu je lahko nevarna za delovanje letala 
in lahko moti brezžično telefonsko omrežje. Tovrstna uporaba je lahko tudi nezakonita. 

Med vožnjo se ne pogovarjajte o temah, ki so čustvene ali stresne narave. Če želite zmanjšati možnost preusmeritve pozornosti voznika, 
poskrbite za to, da osebe, ki sodelujejo v pogovoru vedo, da vozite. 

 

OKOLJE DELOVANJA 

• Naprava je skladna z RF-specifikacijami pri uporabi v bližini ušesa ali na razdalji 1,0 cm od telesa. Poskrbite, da dodatna oprema 
naprave, kot je ovitek ali opasnik zanjo, ne bo sestavljena iz kovinskih delov. Naprava naj bo vsaj 1 cm stran od vašega telesa, 
s čimer boste izpolnili prej navedene zahteve. 

• Na nevihtne dni z bliskanjem naprave ne uporabljajte med polnjenjem, da preprečite morebitno nevarnost, ki bi jo lahko povzročil 
udar strele. 

• Med uporabo naprave upoštevajte lokalne zakone in predpise ter spoštujte zasebnost in zakonske pravice drugih. 
 
Napravo lahko uporabljate na nadmorski višini največ 2000 m. 

 

PREPREČEVANJE POŠKODB SLUHA 

Uporaba slušalk pri visoki glasnosti lahko poškoduje vaš sluh. Če želite zmanjšati tveganje za poškodbe sluha, znižajte glasnost na varno 
in ustrezno raven. 

 

VARNOST OTROK 

Upoštevajte vse varnostne ukrepe za varnost otrok. Igra otrok s to napravo ali njeno dodatno opremo, ki lahko ima dele, ki jih je mogoče 
ločiti od naprave, je lahko nevarna, saj lahko privede do zadušitve. Poskrbite, da majhni otroci ne bodo v bližini naprave in njene 
dodatne opreme. 

 

DODATKI 

Izberite samo polnilnike in dodatno opremo, ki jih je proizvajalec naprave odobril za uporabo s tem modelom telefona. Uporaba katere 
koli druge vrste polnilnika ali dodatne opreme lahko razveljavi vsako garancijo za napravo, lahko je v nasprotju z lokalnimi pravili ali 
zakoni in je lahko nevarna. Za informacije o razpoložljivosti odobrenih polnilnikov in dodatkov na tem območju se obrnite na prodajalca 
na drobno. 

 

BATERIJA IN POLNILNIK 

• Ko polnilnik ni v uporabi, ga odklopite iz električne vtičnice in naprave. 

• Baterija lahko gre skozi stotine ciklov polnjenja in praznjenja, preden se sčasoma izrabi. 

• Baterije ne izpostavljajte soncu ali prašnemu okolju. Baterija, ki je podvržena izredno nizkemu zračnemu tlaku, lahko povzroči 
eksplozijo ali uhajanje vnetljive tekočine ali plina. 
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• V izjemno malo verjetnem primeru, da se elektroliti baterije razlijejo, poskrbite, da elektroliti ne pridejo v stik s kožo in očmi. 
Če se elektroliti dotaknejo ali pošpricajo oči, takoj sperite oči s čisto vodo in se posvetujte z zdravnikom. 

• Če med polnjenjem pride do poškodbe baterije, spremembe barve ali nenormalnega segrevanja, takoj prenehajte uporabljati 
napravo. Sicer lahko pride do puščanja baterije, pregrevanja, eksplozije ali požara. 

• Naprave ne odmetavajte v ogenj, ker lahko eksplodira. Baterija lahko eksplodira tudi, če jo prebodete ali močno poškodujete. 

• Ne spreminjajte ali obnavljajte naprave, ne poskušajte vstaviti tujih predmetov v baterijo, je potopiti ali izpostaviti vodi ali 
drugim tekočinam, izpostaviti požaru, eksploziji ali drugim nevarnostim. 

• Ne razstavljajte ali odpirajte, drobite, upogibajte ali poškodujte, prebadajte ali poskusite razdrobiti baterije. 

• Baterijo uporabljajte samo za sistem, za katerega je predvidena njena uporaba. 

• Preprečitev kratkega stika z baterijo. Prav tako morate preprečiti stik kovinskih prevodnih predmetov s kontakti prevodnih delov 
baterije. 

• Pazite, da vam naprava ne pade. Če vam naprava pade, zlasti na trdo površino in sumite, da je poškodovana, jo pošljite 
v usposobljen servisni center v pregled. Nepravilna uporaba lahko povzroči požar, eksplozijo ali drugo nevarnost. 

• Baterijo zamenjajte samo z drugo baterijo, ki je bila potrjena za uporabo s sistemom. Uporaba neustrezne baterije lahko 
predstavlja tveganje za požar, eksplozijo, uhajanje ali druge nevarnosti. Samo pooblaščeni ponudniki storitev lahko 
zamenjajo baterijo. (Baterije telefona Cat® S53 uporabnik sam ne more zamenjati) 

• Uporabljene naprave v čim krajšem času odstranite v skladu z lokalnimi predpisi. 

• Če baterijo uporabljajo otroci, jih je potrebno pri tem nadzorovati. 

• Priključitev naprave na opremo, ki ni pravilno ozemljena, lahko povzroči električni udar naprave in jo lahko trajno poškoduje. 

• Napajalni kabel USB se šteje za ločeno napravo za polnjenje adapterja. 

• Če je napajalni kabel USB poškodovan (npr. če so vidne žice v njem) ali je vtič razrahljan, takoj prenehajte uporabljati kabel. 
Sicer lahko pride do električnega udara, kratkega stika polnilnika ali požara. 

• Uporabite vir napajanja z izmeničnim tokom, ki ustreza tehničnim podatkom polnilnika. Neustrezna napetost lahko povzroči ogenj 
ali okvaro polnilnika. 

 

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE 

• Polnilnik ni vodoodporen. Poskrbite, da bo na suhem. Polnilnik zaščitite pred vodo oz. paro. Polnilnika se ne dotikajte z mokrimi 
rokami, sicer lahko pride do kratkega stika ali okvare naprave in električnega udara. 

• Naprave in polnilnika ne postavljajte na mesta, kjer lahko pride do poškodb zaradi udarca. Sicer lahko pride do iztekanja oz. 
uhajanja baterije, okvare naprave, pregrevanja ali eksplozije. 

• V bližino naprave ne postavljajte nosilcev za shranjevanje podatkov, kot so magnetne kartice in diskete. Sevanje iz naprave 
lahko izbriše podatke, ki so shranjeni v tovrstnih nosilcih podatkov. 

• Naprave in polnilnika ne puščajte na mestih, kjer so izjemno visoke ali nizke temperature. V takih okoliščinah lahko ne delujejo 
pravilno in lahko pride do požara ali eksplozije. Ko je temperatura nižja od 0 °C, bo to vplivalo na zmogljivost baterije. 

• V bližino slušalk ne postavljajte ostrih kovinskih predmetov, kot so žebljički. Slušalke lahko pritegnejo te predmete in vas poškodujejo. 
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• Pred čiščenjem ali vzdrževanjem te naprave jo izklopite in odklopite iz polnilnika. 

• Naprave ali dodatne opreme ne razstavljajte. Sicer bo garancija naprave in dodatne opreme neveljavna, proizvajalec pa ne bo 
plačal za nastalo škodo. 

• Če zaslon naprave poškodujete s trdim predmetom, se ne dotikajte ali poskušajte odstraniti zlomljenega dela. V tem primeru 
takoj prenehajte uporabljati napravo in se obrnite na pooblaščeni servis. 

 
ZMANJŠANJE KOLIČINE NEVARNIH SNOVI 
Ta naprava je v skladu z Uredbo EU o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) (Uredba EU (ES) št. 
1907/2006 (REACH) Evropskega parlamenta in Sveta) in omejitvijo EU za nevarne snovi (RoHS). 
Direktiva (Direktiva 2011/65/EU (RoHS) in Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta (EU) 2015/863, ki jo dopolnjuje). 
Priporočamo, da redno obiskujete spletno mesto, ker se informacije na njem posodabljajo. 

 
SKLADNOST S PREDPISI EU 
Družba Bullitt Mobile Ltd. izjavlja, da je ta naprava v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 
2014/53/EU. Če si želite ogledati izjavo o skladnosti, obiščite spletno stran: https://www.catphones.com/download/Certification. 
 
Pooblaščeni zastopnik: 
Pooblaščeni ponudnik storitev 
77 Camden Street Lower 
Dublin D02 XE80 
Irska 

 

IZJAVA O SKLADNOSTI EU 
Naprava je omejena na uporabo v zaprtih prostorih, kadar deluje v frekvenčnem območju med 5150 in 5350 MHz. Omejitve veljajo za 
naslednje države: Belgija (BE), Bolgarija (BG), Češka (CZ), Danska (DK), Nemčija (DE), Estonija (EE), Irska (IE), Grčija (EL), Španija (ES), 
Francija (FR), Hrvaška (HR), Italija (IT), Ciper (CY), Latvija (LV), Litva (LT), Luksemburg (LU), Madžarska (HU), Malta (MT), Nizozemska 
(NL), Avstrija (AT), Poljska (PL), Portugalska (PT), Romunija (RO), Slovenija (SI), Slovaška (SK), Finska (FI), Švedska (SE), Severna Irska 
(UK(NI)), Švica (CH), Norveška (NO), Islandija (IS), Lihtenštajn (LI) in Turčija (TR). 
  

OPOMBA: 
Upoštevajte nacionalne lokalne predpise na lokaciji, kjer uporabljate napravo. Uporaba te naprave je lahko omejena na nekatere ali vse 
države članice Evropske unije (EU). 

 
Nekateri pasovi morda niso na voljo v vseh državah ali na vseh območjih. Za več podrobnosti se obrnite na lokalnega ponudnika mobilnih 
storitev. 

 
Največja radiofrekvenčna moč oddajanja v frekvenčnih pasovih, v katerih deluje radijska oprema: 
Največja moč za vse pasove je manjša od najvišje mejne vrednosti, ki je določena v povezanem usklajenem standardu. 

  

https://www.catphones.com/download/Certification


39  

Frekvenčni pasovi in nazivne omejitve moči, ki veljajo za to radijsko opremo, so: 
 

SPEKTER IN TABELA ZA ENERGIJO (samo različica EU) 
 

Frekvenčni pas Izvedena moč (dB) 
GSM 900 32 
GSM 1800 30 

Pas WCDMA I 24 
Pas 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 

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

5G NR SA pas n28 24 
5G NR SA pas n41 25 
5G NR SA pas n77 25 
5G NR SA pas 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 
 

 
UKCA SKLADNOST Z REGULATIVO 
Družba Bullitt Mobile Ltd. izjavlja, da je radijska oprema s to izjavo in oznako UKCA skladna s pravili o radijski opremi Združenega 
kraljestva za radijsko opremo 2017. Celotno besedilo izjave o skladnosti Združenega kraljestva je na voljo na tem spletnem 
naslovu: https://www.catphones.com/download/Certification. 

 
 

IZJAVA O SKLADNOSTI UKCA 
Omejitev v Združenem kraljestvu: 5150 do 5350 MHz samo za uporabo v zaprtih prostorih. 
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SPECIFIKACIJA TELEFONA CAT® S53 
 

Operacijski sistem Android 11 
Procesor Qualcomm SD480 
Pomnilnik Notranji spomin: 128 GB eMMC / 6GB LPDDR4X SRAM 

Zunanji spomin: SDXC, razred 10/ultra visoke hitrosti/do 256 GB 
Omrežje 
 

5G pas: 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 

Zaslon Velikost 6.5” HD+ s podporo v primeru vlažnih prstov ali nošenja rokavic 
Kamera Zadnja kamera: 48 MP in 2MP PDAF enojna LED bliskavica 

Prednja kamera: 16 MP 
Senzor Ambientalna svetloba 

Pospeševalnik 
Žiroskop 
Kompas 
Bližina 

Povezljivost Bluetooth: 5.1 
USB: 2.0 
WiFi 802.11 a/b/g/n/ac 
GPS, aGPS, GLONASS, Gaileo, EGNOS, SBAS, Beidou 
NFC 
Vrsta kartice SIM: nano SIM 

Baterija 3,85 V, 5500 mAH 
Drugo Zaščita pred vdorom: IP68 in IP69K 

Padec: 1,8 m 
Vodotesnost: globina 1,5 m, in sicer do 30 min 
Tipka, ki jo je mogoče programirati v načinu PTT 
USB, brezžično polnjenje 

Mere 171 * 81 * 16 mm 
Teža 290 g 

* Dizajn in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. 
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© 2022 Caterpillar. Vse pravice pridržane. CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, njihovi logotipi, celostne podobe 
»Caterpillar Yellow«, »Power Edge« in Cat »Modern Hex« ter identiteta podjetja in izdelka, uporabljeni tukaj, so blagovne 
znamke družbe Caterpillar in jih ni dovoljeno uporabljati brez dovoljenja. www.cat.com/www.caterpillar.com 

 

Bullitt Mobile Ltd. je imetnik licence družbe Caterpillar Inc. 
Blagovne znamke družbe Bullitt Mobile Ltd. in tretjih oseb so last njihovih lastnikov. Bullitt Mobile Ltd. One Valpy Street, 
Reading, Berkshire RG1 1AR, Združeno kraljestvo 
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