Cat® S61 Smartphone
Felhasználói kézikönyv
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AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL A
BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEKET
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•

A készülék megfelelő használatának biztosítása érdekében figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet és az ajánlott
biztonsági óvintézkedéseket.

•

Robusztus külseje ellenére ne üsse, dobja el, nyomja össze, szurkálja vagy hajlítsa meg a készüléket.

•

Ne kapcsolja be a mobiltelefont olyan körülmények között, ahol a használata tilos, vagy ahol a készülék zavart vagy
veszélyt okozhat.

•

Vezetés közben soha ne használja a mobilkészüléket.

•

Kórházakban és egészségügyi létesítményekben minden alkalommal kövesse a készülék használatára vonatkozó
szabályokat, és gyógyászati eszközök közelében kapcsolja ki.

•

Repülőgépen kapcsolja ki a telefont vagy kapcsolja repülőgép üzemmódba, ugyanis az megzavarhatja a jármű irányító
berendezéseit.

•

Ne használja a készüléket nagy pontosságú elektronikus eszközök közelében, ugyanis befolyásolhatja működésüket.

•

Ne próbálja meg szétszerelni a készüléket és tartozékait; szükség esetén csak szakértő személyzet szervizelje vagy
javítsa.

•

Ne helyezze a mobiltelefont vagy tartozékait erős mágneses mezőjű tárolókba.

•

Ne helyezzen mágneses adattárolókat a mobiltelefon közelébe. A készülék sugárzása következtében a rajtuk tárolt
adatok törlődhetnek.

•

Ne használja a készüléket tűzveszélyes gázok környezetében, mint például benzinkút, illetve ne tegye a készüléket forró
helyre.

•

A mobiltelefont és tartozékait kisgyerekektől tartsa távol. Ne engedje gyerekeknek felügyelet nélkül használni a
mobiltelefont.

•

A robbanásveszély elkerülése érdekében csak jóváhagyott akkumulátort és töltőt használjon.

•

Kövesse a vezeték nélküli eszközök használatára vonatkozó törvényeket vagy előírásokat, tiszteletben tartva mások
magánéletét és törvényes jogait.

•

Orvosi implantátummal rendelkező betegek (szív, ízületek, stb.) a mobiltelefont tartsák az implantátumtól legalább 15
cm-re, az implantátummal ellentétes oldalon.

•

Az USB kábelt szigorúan a kézikönyv utasításai szerint használja, ellenkező esetben ugyanis a telefon vagy a számítógép
sérülhet.

•

A levegőminőséget ellenőrző szenzor méréseit befolyásolja, ha a telefont illékony szerves vegyületeket tartalmazó
termékekkel (alkohol vagy fertőtlenítőszer) tisztítja. 72 órát is igényelhet, amíg a szenzor normál működése visszaáll.

JOGI NYILATKOZAT
© 2018 Caterpillar. Minden jog fenntartva.
CAT, CATERPILLAR, a hozzájuk tartozó logók, a „Caterpillar Yellow” és „Power Edge” kereskedelmi
arculat, valamint az itt használt vállalati és termék azonosítók a Caterpillar védjegyei, engedély nélkül nem használhatók.
www.cat.com / www.caterpillar.com
A Bullitt Mobile Ltd a Caterpillar Inc engedélyese.
A Bullitt Mobile Ltd. és harmadik felek védjegyei a birtokosaik tulajdonát képezik.
A dokumentumból a Caterpillar Inc előzetes írásos engedélye nélkül semmilyen módon, semmilyen eszközzel sem
szabad bármit lemásolni vagy továbbítani.
A kézikönyvben ismertetett termék tartalmazhat szerzői joggal védett szoftvert, és licenctulajdonosok érintettek
lehetnek. Az ügyfelek az említett szoftvert, hardvert semmiféle módon nem másolhatják le, nem terjeszthetik, nem
módosíthatják, nem fejthetik vissza, nem szerelhetik szét, nem kódolhatják vissza, nem kivonatolhatják, nem fejthetik
vissza a tervét, nem adhatják bérbe, nem ruházhatják át, és nem adhatják ki bérbe, kivéve ahol a vonatkozó törvények
ezt a korlátozást tiltják vagy a szerzői jog birtokosai az adott tevékenységhez licenc alatt hozzájárulásukat adták.
A kézikönyv tartalma csak önmagában értendő, úgy „ahogy van”. Amennyiben a vonatkozó törvények megengedik,
a kézikönyv tartalma vagy megbízhatósága, pontossága tekintetében semminemű garanciát nem vállalunk, sem
kifejezettet sem hallgatólagosat, ideértve többek között a piacképességre és valamely célra való alkalmasságra
vonatkozó hallgatólagos garanciát is.
Amennyiben a törvény engedi, a gyártó nem tehető felelőssé semmilyen különleges, járulékos, közvetett vagy
következményes kárért vagy elmaradt nyereségért, üzleti, bevételi, adat, vevőkör veszteségért vagy megtakarítási
várakozás elmaradásáért.

FIGYELMEZTETÉS:
Az ismertetett termék és tartozékainak egyes jellemzői a telepített szoftvertől, a helyi hálózat lehetőségeitől és
beállításaitól függnek, előfordulhat, hogy a helyi mobilszolgáltatók és a hálózati szolgáltatók nem aktiválják vagy
korlátozzák azokat. Ezért a jelen kézikönyvben szereplő leírások nem feltétlenül felelnek meg pontosan a megvásárolt
terméknek vagy tartozékainak.
A gyártó fenntartja magának a jogot, hogy a kézikönyvben szereplő adatokat, jellemzőket bármiféle előzetes
bejelentés és kötelezettség nélkül megváltoztathassa.
A gyártó nem felelős a mobiltelefonnal feltöltött és letöltött termékek minőségéért, törvényességéért, beleértve
többek között a szöveget, képeket, zenét, videót és szerzői jogvédett nem beépített szoftvereket. A fenti termékek
mobiltelefonra történő a telepítésének és használatának minden következményét Ön viseli.

IMPORT ÉS EPORT KORLÁTOZÁSOK
A vevők kötelesek megfelelni valamennyi export vagy import törvénynek és előírásnak. Az ügyfeleknek be kell
szereznie valamennyi szükséges hivatalos engedélyt és jogosítványt a kézikönyvben szereplő termék - beleértve a
szoftvert és a műszaki adatokat is - kiviteléhez, továbbexportálásához vagy importálásához.
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ÜDVÖZÖLJÜK A CAT® S60 OKOSTELEFON
VILÁGÁBAN
A környezet erőpróbáinak jól ellenálló S61 okostelefon kültéri használatra készült, amely a legszélsőségesebb
körülményekkel is megbirkózik. Arra tervezték, hogy megbirkózzon a mindennapi munka és játék során felmerülő
szélsőséges körülményekkel. Ejtse le, mártsa víz alá, vagy felejtse el feltölteni - a Cat S61 nem hagyja cserben.
Ütésállóságát impozáns, 1,8 méteres magasságból betonra ledobva bizonyította; a lökésszerű hőhatásokkal és
a sóköd permettel is megbirkózó, akár 3 méteres mélységig 60 percen át is vízálló Cat S61 kapcsolatban marad,
függetlenül attól, hogy az élet milyen kihívással állítja szembe.
A beépített FLIR hőkamerával felszerelt S61 segítségével tiszta hőképek készíthetők, a számos fénymérőnek
köszönhetően pedig visszamenőleg pontosan meghatározható a képen a hőmérséklet. Porálló és karcálló FHD
kijelzője közvetlen napfényen is olvasható, és nedves ujjakkal, vagy kesztyűt viselve is használható.

AZ ELLENÁLLÓSÁG BIZONYÍTÉKAI
A KÉSZÜLÉK LEEJTÉSE:
•

Tegye: Használja a készüléket akár 1,8 méteres magasságban - eme magasságtartományon belül ütésálló.

•

Ne tegye: Dobja le a készüléket 1,8 méternél nagyobb magasságból - az ellenálló, ám nem tönkretehetetlen.

VÍZÁLLÓSÁG:
•

Tegye: Használja a készüléket párás és nedves helyeken - a multi-Koppintson a képernyő nedves ujjakkal is használható,
emellett a készülék akár 60 percen át működik 3 méteres mélységben, és vízalatti felvételeket valamint videókat készít.

•

Ne tegye: Ne próbálja 3 méternél nagyobb mélységben használni.

POR- ÉS KARCÁLLÓSÁG:
•

Tegye: Használja a készüléket piszkos, poros környezetben. A Cat S61 a lehetséges legnagyobb ellenálló képességet
jelző IP68 és 69 védelemmel rendelkezik, porálló, karcálló képernyővel.

SZÉLSŐSÉGES HŐMÉRSÉKLETEK:
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•

Tegye: A készüléket -25º C és + 55º C hőmérséklettartományban használja. A szélsőséges hőmérsékletváltozásokkal is
megbirkózik: rendkívül gyorsan vált hideg és forróság, illetve forróság és hideg között.

•

Ne tegye: Ne használja a készüléket a -25º C és + 55º C üzemi hőmérséklet-tartományán kívül. A fém szélek miatt
védőkesztyű használatát javasoljuk, amennyiben a készüléket az üzemi hőmérséklet-tartományon kívül kezeli.

MI VAN A DOBOZBAN
•
•
•
•

Készülék
Rövid indítási útmutató
USB kábel és hálózati töltő-adapter-tápegyég
Gyári képernyővédő (eleve a készüléken)

1

10

2

11

9

12
18
8

17
7
16

15
6
5

4

13

3
14

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

FEJHALLGATÓ-CSATLAKOZÓ
FÜLHALLGATÓ
LEGUTÓBBI ALKALMAZÁSOK GOMB
KEZDŐKÉPERNYŐ GOMB
MIKROFON
VISSZA GOMB
PROGRAMOZHATÓ GOMB
SIM/SD-KÁRTYATARTÓ NYÍLÁS
ELÜLSŐ KAMERA
HÁTSÓ KAMERA
HŐKAMERA
VAKU
USB CSATLAKOZÓ
HANGSZÓRÓ
LÉZERABLAK
LEVEGŐMINŐSÉG ELLENŐRZŐ
SZENZOR
17. HANGERŐ NÖVELÉS/CSÖKKENTÉSE
GOMB
18. BEKAPCSOLÓ GOMB

FŐ FUNKCIÓK
BEKAPCSOLÓ GOMB
• A telefon bekapcsolásához nyomja meg és tartsa nyomva
• Nyomja meg és tartsa nyomva a Power off opciók megnyitásához, miközben a készülék be van kapcsolva
• Nyomja meg a képernyő mobiltelefon alvó üzemmódjában való lezárásához vagy felélesztéséhez
• Nyomja meg kétszer a Kamera alkalmazás megnyitásához, amikor a telefon le van zárva
• Gyors egymásutánban nyomja meg háromszor a Kamera alkalmazás vízalatti módban való megnyitásához, amikor a
telefon le van zárva
KEZDŐKÉPERNYŐ GOMB
• Nyomja meg a Kezdőképernyő megjelenítéséhez, amikor a telefon nincs lezárva
• Nyomja meg és tartsa nyomva a Google segéd használatához
• Nyomja meg kétszer a képernyő felélesztéséhez, amikor a telefon alvó üzemmódban van
LEGUTÓBBI ALKALMAZÁSOK GOMB
• Nyomja meg a legutóbb használt alkalmazások megnyitásához
VISSZA GOMB
• Nyomja meg a korábbi képernyőre való visszatéréshez
• Nyomja meg a képernyőn megjelenő billentyűzet bezárásához.
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HANGERŐ NÖVELÉS/CSÖKKENTÉSE GOMB
• Hangerő – nyomja meg a Hangerő növelése gombot a hívás, a csengőhang, a média vagy az ébresztő hangerejének
növeléséhez, illetve a Hangerő csökkentése gombot ezek hangerejének csökkentéséhez
• Képernyőkép – nyomja meg egyszerre a Bekapcsoló és a Hangerő csökkentése gombokat (A képernyőképeket a
telefon a galériába menti)
• Kamera alkalmazás – fénykép készítéséhez nyomja meg a Hangerő növelése gombot; videó módba kapcsoláshoz
nyomja meg a Hangerő csökkentése gombot

ELSŐ LÉPÉSEK
A NANO SIM ÉS A MEMÓRIAKÁRTYA TELEPÍTÉSE
1.
2.
3.
4.

Helyezze a készüléket sík felületre, lefelé néző képernyővel.
Ujja végével húzza ki a SIM/SD nyílást.
Helyezze a Nano SIM kártyát a SIM tálcára, miközben az aranyszínű érintkezők felfelé néznek.
Óvatosan illessze vissza a SIM tálcát a SIM kártya nyílásba.

MEGJEGYZÉS:
• A SIM tálca az oldalsó nyíláshoz csatlakozik.
• Tolja vissza a SIM/SD nyílást, amíg az biztosan illeszkedik.
Egyes készülékekbe 2 SIM kártya is beilleszthető.
Amikor két SIM kártyát használ, mindkét kártyanyílás tud 4G/3G szolgáltatást támogatni.
Az 1. SIM konfigurálása: 4G / 3G / 2G
A 2. SIM konfigurálása: 4G / 3G / 2G
Amennyiben a készüléke csak egy SIM kártyát fogad, a második nyílás a memóriakártya számára használható.
A memóriakártya behelyezéséhez kövesse az alábbi lépéseket.
1.
2.
3.
4.
5.

Helyezze a készüléket sík felületre, lefelé néző képernyővel.
Ujja végével húzza ki a SIM/SD nyílást.
Óvatosan húzza ki a memóriakártya-tálcát, majd helyezze rá a microSD kártyát, felfelé néző aranyszínű érintkezőkkel.
Óvatosan illessze vissza a memóriakártya tálcáját a memóriakártya nyílásába.
Óvatosan illessze vissza a memóriakártya tálcáját a SIM kártya nyílásba. Tolja vissza a SIM/SD nyílást, amíg az biztosan
illeszkedik

MEGJEGYZÉS:
• Ne erőltesse a microSD kártyát, az ugyanis sérülést okozhat.

AZ AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE
Az S61 akkumulátora nem távolítható el a készülékből. A töltéshez:
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1.

Csatlakoztassa az USB kábelt a hálózati töltő-adapter-tápegységhez.
Csak Cat® jóváhagyással rendelkező töltőt és kábelt használjon. A jóvá nem hagyott eszközök kárt tehetnek a készülékben
vagy felrobbanhat miattuk az akkumulátor, minek következtében a garancia megszűnik.

2.

Nyissa ki az USB csatlakozó fedelét, majd csatlakoztassa a kábelt a csatlakozóhoz.

Legyen óvatos, nehogy túl nagy erővel végezze az USB kábel beillesztését. Kárt okozhat azzal, ha a csatlakozót nem
megfelelően próbálja bedugni - a jótállás erre nem terjed ki.

3.

Csatlakoztassa az USB kábelt a hálózati töltő-adapter-tápegységhez, majd dugja be a váltakozó áramú aljzatba.

4.

A töltés befejezését követően húzza ki az USB kábelt a készülékből, mielőtt töltő-adaptert kihúzza a tápforrásból. Zárja
vissza az USB catlakozó fedelét.

AZ AKKUMULÁTOR JÖVŐBELI HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ
FONTOS INFORMÁCIÓK
Amennyiben az akkumulátor teljesen lemerül, lehetséges, hogy a készülék nem kapcsol be azonnal a töltés megkezdését
követően. Hagyja a lemerült akkumulátort néhány percig töltődni, csak utána próbálkozzon a készülék bekapcsolásával. Ekkor
még a töltést mutató animáció sem feltétlenül jelenik meg a képernyőm.
Az akkumulátor feltöltéséhez szükséges idő függ a környezet hőmérsékletétől és az akkumulátor korától.
Az akkumulátor közelgő lemerülésére a telefon hangjelzéssel és üzenettel is figyelmeztet. Amikor az akkumulátor csaknem
lemerült, a készülék magától ki fog kapcsolódni.

A KÉSZÜLÉK BE/KIKAPCSOLÁSA
POWER ON (BEKAPCSOLÁS)
•

Nyomja meg és tartsa nyomva a Bekapcsoló gombot.

A telefon első bekapcsolásakor üdvözlő képernyő fogadja. Válassza ki a használni kívánt nyelvet, majd a START ikont
megérintve lépjen tovább a beállítási folyamatban.
MEGJEGYZÉS:
• A Wi-Fi vagy Adatkapcsolat szükséges.
• Ha a SIM kártyán személyi azonosító szám (PIN) védelmet engedélyezett, az üdvözlő képernyő megjelenése előtt meg
kell adnia a PIN kódot.
• A Google fiókra a készüléken kínált egyes Google szolgáltatások használatához lesz szükség. Ekkor felszólítást kap, hogy
lépjen be létező Google fiókjába vagy később hozzon létre újat.

KIKAPCSOLÁS
1.
2.
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Nyomja meg és tartsa nyomva a Be-/kikapcsoló gombot a Kikapcsolás opciók menü megnyitásához.
Érintse meg a Kikapcsolás gombot.

ÉRINTŐKÉPERNYŐ
ÉRINTŐKÉPERNYŐ MŰVELETEK
•

Koppintás: Elem kiválasztásakor, a kiválasztás megerősítésekor vagy alkalmazás indításakor az ujjbegyével érintse
meg a képernyőt.

•

Koppintás és tartás: Ujjbegyével koppintson egy elemre, majd tartsa nyomva, amíg a képernyő nem válaszol (pl. az aktív
képernyő opciók menüjének megnyitásához koppintson a képernyőre, majd tartsa nyomva, amíg a menü megjelenik).

•

Húzás: Függőlegesen vagy vízszintesen mozgassa az ujját a képernyőn (pl. húzza balra vagy jobbra a képek közötti
váltáshoz).

•

Elhúzás: Egy elem elhúzásához koppintson rá, majd ujjbegyével tartsa nyomva, hogy a képernyő valamely részére húzza.

KEZDŐKÉPERNYŐ
A telefon alkalmazásait és funkcióit a kezdőképernyőről érheti el. Alkalmazás ikonok, widgetek, parancsikonok és egyéb
funkciók láthatók itt.
Kezdőképernyőjét különféle hátterekkel szabhatja személyre, és beállíthatja kedvenc elemeinek megjelenítéséhez.

A KÉPERNYŐ ZÁROLÁSA ÉS FELOLDÁSA
A KÉPERNYŐ LEZÁRÁSA
1.
2.

A képernyő bekapcsolt állapotában a Be-/kikapcsoló gomb megnyomásával zárhatja le a képernyőt. Lezárt képernyő
mellett is fogadhat üzeneteket és hívásokat.
Amennyiben a készüléken egy bizonyos ideig semmi sem történik, a képernyő automatikusan zárol. Ennek idejét maga
állíthatja be.

A KÉPERNYŐ FELOLDÁSA
1.
2.
3.

A Bekapcsolás gomb megnyomásával feléleszthető a képernyő. A képernyő feloldásához húzza a lakat ikont
felfelé. Szükség esetén rajzolja le a mintát vagy írja be a PIN-kódot.
Ha a Kamera funkciót közvetlenül a lezárt képernyőről szeretné használni, húzza a kamera ikont
felfelé a Kamera
alkalmazás elindításához.
Ha a Google hangalapú keresés funkciót közvetlenül a lezárt képernyőről szeretné használni, húzza felfelé a
hangalapú keresés ikonját .

MEGJEGYZÉS:
• Ha képernyőzárat állított be, először fel kell oldania a képernyőt. Bővebben lásd „A mobiltelefon védelme képernyőzárral”
fejezetet a 35. oldalon.

KIJELZŐ
A KIJELZŐ SZERKEZETE
ÉRTESÍTÉSEK ÉS ÁLLAPOTINFORMÁCIÓK
Minden képernyő tetején az Állapotsor látható. A pontos idő mellett olyan értesítések ikonjai láthatók itt, mint a nem fogadott
hívás, bejövő üzenet (bal oldalon) vagy a telefon állapotáról tájékoztató ikonok, mint az akkumulátor állapota (jobb oldalon).
ÁLLAPOTJELZŐ IKONOK
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Értesítés ikonok

Állapotjelző ikonok

ÁLLAPOTJELZŐ IKONOK
4G

4G mobilhálózathoz csatlakoztatva

Nincs vonal

LTE

LTE mobilhálózathoz csatlakoztatva

Rezgés üzemmód

3G mobilhálózathoz csatlakoztatva

G

GPRS mobilhálózathoz csatlakoztatva

A helymeghatározó szolgáltatás
használatos
Akkumulátor tele

E

EDGE mobilhálózathoz csatlakoztatva

Akkumulátor töltődik

H

HSDPA mobilhálózathoz csatlakoztatva

FM rádió bekapcsolva

H+

HSPA+ mobilhálózathoz csatlakoztatva

Repülőgép mód

R

Barangolás

Wi-Fi hálózathoz csatlakoztatva

Mobilhálózat jelerősség

Bluetooth eszközhöz csatlakoztatva

3G

NFC engedélyezve
ÉRTESÍTÉS IKONOK
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Új e-mail üzenet

Nem fogadott hívás

Ébresztés beállítva

Telefon hangszóró bekapcsolva

Közelgő esemény

Telefon mikrofon némítva

Adatszinkronizálás folyik

Adatok letöltése folyik

Bejelentkezés vagy szinkronizálás gond

Új szöveges üzenet

Képernyőkép rögzítve

Egészségtelen vagy rossz minőségű
levegőre figyelmeztető üzenet

ÉRTESÍTÉSI PANEL
Amennyiben új üzenetet kap, elmulaszt egy hívást vagy eseménye következik, értesítést kap. Az értesítési panelt megnyitva
megtekintheti a riasztásokat, a vezeték nélküli hálózat üzemeltetőjét, illetve üzenetet, emlékeztetőt vagy eseményre
vonatkozó értesítést tekinthet meg.

AZ ÉRTESÍTÉSI PANEL MEGNYITÁSA
1.
2.

Új ikon megjelenésekor érintse meg az értesítési menüsávot, és lefelé húzva nyissa meg az értesítési panelt.
Az értesítést megérintve megnyitható a hozzá tartozó alkalmazás.

AZ ÉRTESÍTÉSI PANEL BEZÁRÁSA
1.
2.

Az értesítési panel bezárásához csúsztassa a panel alját felfelé.
Az értesítés bezárásához (anélkül, hogy megnézné) érintse meg és húzza el az értesítést a képernyő bal/jobb oldalára.

MEGJEGYZÉS:
• Az értesítéseket illető preferenciák a Beállítások > Alkalmazások és értesítések menüpontban állíthatók be.

PARANCSIKONOK
ÚJ KÉPERNYŐELEM HOZZÁADÁSA
1.
2.

A kezdőképernyőről, húzza felfelé vagy koppintson a
elemre az összes alkalmazás megjelenítéséhez.
Amennyiben új képernyőelemet kíván hozzáadni, húzza annak ikonját a kiválasztott helyre.

KEZDŐKÉPERNYŐ-ELEM MOZGATÁSA
1.
2.

A Kezdőképernyőn érintse meg és tartsa az alkalmazás ikont, amíg az megnövekszik.
Ujjának felemelése nélkül húzza az ikont a képernyőn a kívánt helyre, és ott engedje el.

MEGJEGYZÉS:
• Az aktuális Kezdőképernyő panelen kell elég helynek lennie, hogy az ikon odaférjen.

KEZDŐKÉPERNYŐ-ELEM ELTÁVOLÍTÁSA
1.
2.
3.

A Kezdőképernyőn érintse meg és tartsa az alkalmazás ikont, amíg az megnövekszik.
Ujjának felemelése nélkül húzza az elemet az Eltávolítás-ra, majd engedje el.
Az alkalmazások eltávolításához, kövesse az 1. és 2. lépést, és húzza az ikont a képernyő tetején lévő Eltávolítás lehetőségre.

WIDGETEK
A widget segítségével megtekinthet vagy használhat egy alkalmazást. A Kezdőképernyőre widgeteket ikonként vagy előnézeti
ablakként helyezhet el. Egyes widgetek előre telepítve vannak a telefonra, míg többet a Google Play áruházból tölthet le.

WIDGET HOZZÁADÁSA
1.
2.
3.

Érintse meg, és tartsa ujját a Kezdőképernyőn.
Koppintson a Widgetek opcióra a lehetőségek megtekintéséhez.
Húzza a kiválasztott widgetet a kezdőképernyőre.

WIDGET ELTÁVOLÍTÁSA
1.
2.
12

A Kezdőképernyőn érintse meg és tartsa a widget ikont, amíg az megnövekszik.
Ujjának felemelése nélkül húzza az ikont a képernyő tetején lévő Eltávolítás lehetőségre, majd engedje el.

MAPPÁK
MAPPA LÉTREHOZÁSA
Egy ikon vagy parancsikon elhúzásával és egy másik tetején való elengedésével a kezdőképernyőn csoportosíthat egyes
alkalmazásokat. Ezzel létrehoz egy új mappát, amelybe a kiválasztott elemeket helyezheti.

MAPPA ÁTNEVEZÉSE
1.
2.
3.

A mappát megérintve nyissa meg azt.
Adjon meg egy új nevet a címsorban.
Nyomja meg a Vissza gombot.

HÁTTEREK
A HÁTTÉRKÉP MÓDOSÍTÁSA
1.
2.
3.
4.

Érintse meg, és tartsa ujját a Kezdőképernyőn.
Koppintson a Hátterek lehetőségre.
Görgesse le a rendelkezésre álló lehetőségeket.
Koppintson a Háttérkép beállítása lehetőségre a kiválasztott képen – majd válassza ki, hogy a zárolt képernyő, a
kezdőképernyő vagy mindkettő háttereként kívánja-e beállítani.

MÉDIA ÁTVITEL A MOBILTELEFONRA ÉS A MOBILTELEFONRÓL
Kedvenc zenéit és képeit a mobiltelefon és a számítógép között MTP médiaeszköz módban viheti át.
1.
2.
3.
4.

Csatlakoztassa a mobiltelefont az USB-kábellel a számítógéphez.
Nyissa meg értesítési panelt és az USB csatlakozási lehetőségeket. Koppintson kétszer a készülék USB töltése
lehetőségre, több lehetőség megnyitásához.
Koppintson a Fájlátvitel lehetőségre az MTP mód aktiválásához.
A készüléknek cserélhető eszközként kell megjelennie, a telefon belső tárhelyének megjelenítésével együtt. Amennyiben
a telefonban memóriakártya is található, a microSD kártya is látható lesz. Másolja át a kiválasztott fájlokat a telefonra.

MEGJEGYZÉS:
• Amennyiben MAC számítógépet használ, az illesztőprogramok innen tölthetők le: http://www.android.com/filetransfer/

REPÜLŐ MÓD HASZNÁLATA
Egyes helyeken szükség lehet adatkapcsolatainak kikapcsolására. A telefon kikapcsolása helyett az Repülőgép üzemmódba
is átállítható.
1.
2.
3.

Koppintson a
> Beállítások .
Koppintson a Hálózat és Internet lehetőségre.
Csúsztassa a repülő mód kapcsolót jobbra
a funkció engedélyezéséhez.

MEGJEGYZÉS:
• A Repülő mód a kezdőképernyőről is elérhető, ha az értesítési panelt lefelé húzza.
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TELEFONHÍVÁS KEZDEMÉNYEZÉSE
Telefonhívást többféleképpen is indíthat.
1.
2.
3.

Tárcsázza a számot a billentyűzeten.
Válasszon egy számot a névjegyek listáról.
Válasszon egy számot egy telefonszámot is tartalmazó weboldalról vagy dokumentumról.

MEGJEGYZÉS:
• Az éppen hívás közben érkező újabb hívásokat fogadhatja, vagy hangpostára irányíthatja. Több résztvevővel
konferenciahívást is beállíthat.
• Hívás közben a Kezdőképernyő gomb megnyomásával visszatérhet a Kezdőképernyőre, és más funkciókat is használhat.
Amikor vissza szeretne térni a hívó képernyőre, húzza le az Értesítési menüsávot, és érintse meg az Aktuális hívás
lehetőséget.

HÍVÁS INDÍTÁSA TÁRCSÁZÓBILLENTYŰKKEL
1.
2.
3.

A kezdőképernyőn érintse meg a
lehetőséget. Ezután koppintson a
a billentyűzet megjelenítéséhez.
A számjegyek megérintésével tárcsázza a számot.
A szám bevitele vagy a Névjegy kiválasztása után érintse meg a
lehetőséget.

Tipp: A készüléke támogatja a SmartDial funkciót. Amint a számot begépeli, a funkció automatikusan keres a névjegyek között,
és megjeleníti a számnak megfelelő lehetőségeket. A billentyűzet bezárásával megtekintheti a többi lehetséges találatot.
4.

A szám bevitele vagy a Névjegy kiválasztása után érintse meg a

lehetőséget.

HÍVÁS INDÍTÁSA A NÉVJEGYEKBŐL
1.
2.
3.

A Kezdőképernyőn a
> Névjegyek
megérintésével jelenítse meg a névjegylistát. A billentyűzetről a
megérintésével jelenítse meg a névjegylistát.
Válasszon egy névjegyet.
A telefonszám megérintésével hívást kezdeményezhet.

HÍVÁS INDÍTÁSA A HÍVÁSNAPLÓBÓL
1.
2.

Érintse meg a > Telefon
fület a legutóbbi hívások listájának megtekintéséhez. Ha nem találja a kívánt névjegyet,
érintse meg a > Híváselőzmények lehetőséget az összes híváselőzmény megjelenítéséhez.
Válassza ki a névjegyet a listán, majd a híváshoz érintse meg a
lehetőséget.

HÍVÁS FOGADÁSA VAGY ELUTASÍTÁSA
Amikor telefonhívást kap, a bejövő hívás képernyőn megjelenik a hívóazonosító és a Névjegyek lehetőségnél megadott,
hívóra vonatkozó egyéb információk.
•
•
•

Hívás fogadásához érintse meg a FOGADÁS lehetőséget.
Hívás elutasításához érintse meg az ELUTASÍTÁS lehetőséget.
Hívás elutasításához és azonnali üzenet küldéséhez a hívónak érintse meg az értesítési sávot, majd húzza felfelé az
ikont, válasszon egyet a rendelkezésre álló üzenetsablonok közül, vagy érintse meg a Saját üzenet írása lehetőséget,
személyre szóló üzenet írásához.

HÍVÁS BEFEJEZÉSE
Hívás közben a
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megérintésével szakíthatja meg a hívást.

EGYÉB MŰVELETEK HÍVÁS KÖZBEN
HÍVÁSOK KÖZÖTTI VÁLTÁS
Amennyiben egy aktuális hívás közben új hívás érkezik, válthat a kettő között.
1.
2.

Amikor mindkét hívás folyamatban van, érintse meg a lehetőséget.
Így tartja az aktuális hívást, és átkapcsolhat a másik hívásra.

NÉVJEGYEK
A Névjegyek alkalmazással elmentheti és kezelheti a kapcsolataihoz tartozó információkat.

A NÉVJEGYEK ALKALMAZÁS MEGNYITÁSA
A készülék beállításakor a Névjegyek egy üzenetet jelenít meg, amely ismerteti, hogyan kezdhet hozzá új kapcsolatok
hozzáadásához. Az alkalmazást a következő módokon tudja megnyitni:
•
•

Érintse meg a , majd a Névjegyek
elemet.
Érintse meg a Kezdőképernyőn a
elemet, majd érintse meg a

fület a névjegylista megjelenítéséhez.

MEGJEGYZÉS:
• Legördíthető listában ábécé sorrendben megjelenik az összes névjegy.

NÉVJEGYEK MÁSOLÁSA
Névjegyeket másolhat a SIM kártyáról, belső tárhelyről és memóriakártyáról.
1. A névjegylistán érintse meg a
> Beállítások > Importálás lehetőséget.
2. Tegye a következők egyikét:
• Névjegyek importálása a SIM kártyáról:
Koppintson a SIM kártyalehetőségre. Válassza ki a névjegye(ke)t, majd koppintson az IMPORTÁLÁS lehetőségre a
kiválasztott névjegy(ek) importálásához.
• Névjegyek importálása belső tárhelyről vagy memóriakártyáról:
Érintse meg a .vcf fájl lehetőséget. Válassza ki, hová szeretné importálni a névjegyeket, majd a névjegyek importálásához
érintse meg a *.vcf fájlt.

NÉVJEGYEK BIZTONSÁGI MENTÉSE
Névjegyeket másolhat a SIM kártyára vagy belső tárhelyre.
1. A névjegylistán érintse meg a
> Beállítások > Exportálás lehetőséget.
2. Tegye a következők egyikét:
• Névjegyek exportálása a SIM kártyára:
Koppintson a SIM kártyalehetőségre. Válassza ki a névjegye(ke)t, majd koppintson az OK lehetőségre a kiválasztott
névjegy(ek) másolásához.
• Névjegyek exportálása belső tárhelyre:
Érintse meg az Exportálás .vcf fájlba lehetőséget. Válassza ki a helyet, ahová menteni szeretné a névjegyeket, majd
érintse meg a MENTÉS gombot.

ÚJ NÉVJEGY HOZZÁADÁSA
1.
2.
3.

A névjegy listában a
vagy
megérintésével adhat hozzá új névjegyet.
Adja meg a névjegyhez a nevet, majd a többi adatot, például telefonszámot, címet.
A névjeggyel kapcsolatos információk tárolásához érintse meg a MENTÉS lehetőséget.

NÉVJEGY HOZZÁADÁSA A KEDVENCEKHEZ
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1.
2.

Érintse meg a Kedvencekhez hozzáadni kívánt névjegyet.
A név mellett a
megérintésével az ikon fehérre változik

, és ezzel a hozzáadás megtörtént.

NÉVJEGY KERESÉSE
1.
2.

A névjegylistában a
megérintésével kereshet rá egy névjegyre.
Adja meg a nevet, akihez tartozó névjegyet keresi. Miközben írja, a keresési mező alatt megjelennek az ilyen névvel
talált névjegyek.

NÉVJEGY SZERKESZTÉSE
A névjegyen tárolt adatokat bármikor lehet módosítani.
1.
2.
3.

A névjegyek listában érintse meg a szerkeszteni kívánt névjegyet.
Koppintson a
lehetőségre.
Végezze el a kívánt módosításokat a névjegy adatain, majd érintse meg a MENTÉSlehetőséget. A módosítások
elvetéséhez nyomja meg a Vissza gombot.

KOMMUNIKÁCÓ A KAPCSOLATOKKAL
Egy névjegyet hívással, üzenettel (SMS) vagy multimédia üzenettel (MMS) is elérhet a Névjegyek vagy Kedvencek fülből.
1.
2.
•
•

A névjegylistáról válasszon ki egy kapcsolatot, akivel kommunikálni kíván.
Az alábbiakat teheti:
A telefonszám megérintésével hívhatja az illetőt.
Üzenet küldéséhez érintse meg a
elemet.

NÉVJEGY TÖRLÉSE
1.
2.
3.

A névjegyek listában érintse meg a törölni kívánt névjegyet.
Koppintson a > Törlés lehetőségre.
A megerősítéshez ismét koppintson a Törlés lehetőségre.

A KÉPERNYŐN MEGJELENŐ BILLENTYŰZET HASZNÁLATA
A BILLENTYŰZETPANEL MEGJELENÍTÉSE
Egyes alkalmazások automatikusan megnyitják a billentyűzetet. Másoknál a szöveges mező megérintésekor jelenik meg a
billentyűzet. A billentyűzet a Vissza gomb megnyomásával tüntethető el.

A FEKVŐ TÁJOLÁSÚ BILLENTYŰZET HASZNÁLATA
Amennyiben nehéznek találja a billentyűzet portré tájolású használatát, csak fordítsa oldalra a készüléket. A képernyő
ilyenkor a billentyűzetet fekvő helyzetben mutatja, így szélesebb billentyűzet elrendezést kap.

A BILLENTYŰZET BEÁLLÍTÁSAINAK TESRESZABÁSA
1.
2.
•
•
•

Érintse meg a > Beállítások > Nyelv és bevitel opciót.
A következő lehetőségei vannak:
Érintse meg a Virtuális billentyűzetet a Google billentyűzet konfigurálásához és a Google hangbevitel beállításához.
Érintse meg a Fizikai billentyűzetet a külső billentyűzet beállítások konfigurálásához.
Koppintson a Haladó lehetőségre a beviteltámogatással kapcsolatos beállítások eléréséhez.

WI-FI®
A vezeték nélküli hozzáférési pontok (hotspotok) elérése Wi-Fi használatot igényel a készülékén.

A WI-FI BEKAPCSOLÁSA ÉS CSATLAKOZÁS VEZETÉK NÉLKÜLI HÁLÓZATHOZ
16

1.

Érintse meg a

> Beállítások

> Hálózat és Internet opciót.

2.
3.
4.

.
Koppintson a Wi-Fi lehetőségre, majd húzza jobbra a Wi-Fi kapcsolót
Válasszon a listán szereplő Wi-Fi hálózatok közül.
Amennyiben nyílt hálózatot választ, a készülék automatikusan csatlakozik. Amennyiben biztonságos hálózatot választ,
meg kell adnia a jelszót, majd érintse meg a Csatlakozás lehetőséget.

MEGJEGYZÉS:
• Ha már korábban csatlakozott hozzá, nem kell újra megadnia a biztonságos hálózathoz tartozó jelszót, hacsak nem
állította vissza a készülék gyári beállításait, vagy a Wi-Fi jelszó nem változott meg.
• A Wi-Fi jelének útjában álló akadályok csökkentik az erősségét.
Tipp: A Wi-Fi beállítások képernyőn a Hálózat hozzáadása megérintésével újabb Wi-Fi hálózatot adhat hozzá.

SMS ÉS MMS
A ÜZENETEK MEGNYITÁSA
Az alkalmazást a következő módokon tudja megnyitni:
• A Kezdőképernyőn koppintson a(z)
ikonra.
• Érintse meg az > Üzenetek
lehetőséget.

SZÖVEGES ÜZENET LÉTREHOZÁSA ÉS KÜLDÉSE
Új üzenetet hozhat létre, illetve folyamatban lévő üzenetláncot nyithat meg.
1.
2.

3.
4.

Érintse meg a elemet új szöveges üzenet elkezdéséhez, illetve valamelyik meglévő üzenetláncot annak megnyitásához.
Írja be a telefonszámot vagy válasszon egy névjegyet a Címzett mezőbe. Miközben ír, a SmartDial funkció igyekszik
megkeresni telefonban lévő névjegyek közül a megfelelőt. Érintse meg a javasolt címzettet vagy folytassa a gépelést.
Ha egy meglévő üzenetsort kíván megnyitni, egyszerűen érintse meg.
Érintse meg a szövegdobozt, majd fogalmazza meg az üzenetet. Ha az üzenet írása közben megnyomja a Vissza gombot,
akkor az üzenetlistában elmenti piszkozatként. A folytatáshoz koppintson az üzenetre.
Amikor az üzenet küldésre kész, koppintson a lehetőségre.

MEGJEGYZÉS:
• Amint több üzenetet küld és néz meg, létrejön egy üzenetsor.

MULTIMÉDIÁS ÜZENET LÉTREHOZÁSA ÉS KÜLDÉSE
1.
2.
3.
4.
5.

Koppintson az Üzenetek képernyőn lévő ikonra.
Adjon meg egy telefonszámot vagy névjegyet a Címzett mezőben, vagy görgesse le a névjegylistát, hogy megkeresse
azt a személyt, akinek üzenetet kíván küldeni. Csoportos beszélgetés indításához érintse meg a
gombot.
Üzenet írásához érintse meg a szövegdobozt.
Érintse meg újra a gombot, majd válassza ki a médiafájl típusát. Jelölje ki a csatolandó fájlt.
A mobiltelefon ekkor multimédiás üzenetküldő módban van. Miután végzett, érintse meg a gombot.

ÜZENET MEGNYITÁSA ÉS MEGVÁLASZOLÁSA
1.
2.
3.

Az üzenetlistában érintéssel nyissa meg a szöveges vagy multimédia üzenetszálat.
Üzenet írásához érintse meg a szövegdobozt.
Amikor befejezte, koppintson a lehetőségre.

AZ ÜZENETEK BEÁLLÍTÁSAINAK SZEMÉLYRE SZABÁSA
Az üzenetbeállítások személyre szabásához az üzenetlistában érintse meg a
választhat:
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> Beállítások pontot. A következők közül

Alapértelmezett SMS-alkalmazás: Határozza meg az alapértelmezett SMS alkalmazást (az Üzenetek az alapértelmezés)

Értesítések
• Fontosság: Állítson be fontossági szintet az SMS értesítésekhez.
• Hang: Beállíthatja az új üzenetek érkezését jelző csengőhangot.
• Rezgés: Húzza jobbra a kapcsolót, hogy a készülék rezgéssel jelezze az új üzeneteket.
• A zárolt képernyőn: Válassza ki, mely értesítések ugorjanak fel a képernyőn.
• Értesítési pont megjelenítése: Válassza ki, akar-e értesítési pontot látni az alkalmazás mellett.
• A ‘Ne zavarjon’ felülírása: Ez bekapcsolja az értesítéseket, amikor a telefonon a Ne zavarjon vagy Csak kiemelten
fontos lehetőséget állítja be.
Advanced
• Csoportos értesítő üzenet: Kapcsolja be ezt a lehetőséget az értesítések automatikus egy csoportba rendezéséhez.

BLUETOOTH®
Az S61 készülék rendelkezik Bluetoth-szal. Ez lehetővé teszi, hogy vezeték nélküli teremtsen kapcsolatot más Bluetooth
eszközökkel, amit aztán használhat fájl megosztásra, vagy telefonálásra a headseten keresztül, illetve fényképeket is
átküldhet a telefonról a személyi számítógépre.
Bluetooth kapcsolat használatakor az összekapcsolni kívánt készülékeknek egymáshoz képest 10 méteren belül kell maradniuk.
Ne feledje, hogy akadályok, falak és más elektronikus készülékek zavarhatják a Bluetooth kapcsolatot.

A BLUETOOTH BEKAPCSOLÁSA
1.
2.

Érintse meg a > Beállítások
> Csatlakoztatott eszközök lehetőséget.
Érintse meg a Bluetooth elemet, és csúsztassa a kapcsolót jobbra a
funkció engedélyezéséhez.

A Bluetooth bekapcsolása után az Értesítési menüsávon látható lesz a Bluetooth ikon.

BLUETOOTH-ESZKÖZ PÁROSÍTÁSA ÉS CSATLAKOZTATÁSA
A Bluetooth a következőkre ad lehetőséget:
• Szabadkezes Bluetooth-eszköz használata.
• Monó és sztereó Bluetooth fejhallgató használata.
• A Bluetooth fejhallgatón keresztül lejátszott elemek távvezérlése.
A Bluetooth használatához először párosítani kell a mobiltelefont egy másik Bluetooth eszközzel a következő módon:
1. A mobiltelefonon engedélyezze a Bluetooth funkciót.
2. Érintse meg az Új eszköz párosítása lehetőséget. Ekkor a mobiltelefon Cat S61 megkeresi a hatósugarán belüli
Bluetooth eszközöket.
3. Érintse meg az eszközt, amellyel párosítani szeretné a mobiltelefont.
4. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a csatlakoztatáshoz.
MEGJEGYZÉS:
• Az eszközpárosítást követően nem kell többé jelszót megadnia, ha újra csatlakoztatni kívánja ugyanazt a Bluetooth eszközt.

FÁJLKÜLDÉS BLUETOOTH-KAPCSOLATON KERESZTÜL
Bluetooth-on keresztül megoszthat képeket, videókat vagy zenefájlokat családjával, barátaival. Fájlok küldése Bluetoothkapcsolaton keresztül:
1. Érintse meg a fájlt, amelyet küldeni kíván.
2. A > Bluetooth megérintése után válassza ki a párosított eszközt.

BLUETOOTH-ESZKÖZ LEVÁLASZTÁSA ÉS PÁROSÍTÁSÁNAK MEGSZÜNTETÉSE
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1.
2.
3.

Érintse meg a > Beállítások > Csatlakoztatott eszközök lehetőséget.
Érintse meg a Bluetooth lehetőséget.
Érintse meg a csatlakoztatott eszköz lehetőségénél a elemet, majd a leválasztás megerősítéséhez az ELFELEJTÉS lehetőséget.

FÉNYKÉPEK KÉSZÍTÉSE ÉS VIDEÓFELVÉTEL
Telefonjával fénykép- és videofelvételeket készíthet és oszthat meg.

A KAMERA MEGNYITÁSA
A kamera alkalmazást a következő módokon tudja megnyitni:
•
•

A Kezdőképernyőn koppintson a(z)
ikonra.
Érintse meg a > Kamera
lehetőséget.

A kamerát a Vissza gomb vagy a Kezdőképernyő gomb megnyomásával zárja be.

FÉNYKÉP KÉSZÍTÉSE
1.
•

Érintse meg a > Kamera .
Alapértelmezés szerint az alkalmazás kamera üzemmódban van. Amennyiben nem, érintse meg az ikont a képernyő jobb
alsó sarkában.

MEGJEGYZÉS:
• Az elülső és a hátsó kamera közötti váltáshoz érintse meg a
Hangerő csökkentése gombot.

lehetőséget, vagy nyomja meg és tartsa nyomva a

2.
•
•
•

Komponálja meg a képet a fényképfelvételi képernyőn.
Érintse meg a képernyőt, hogy egy adott területre fókuszáljon.
Csippentéssel a témára közelíthet vagy távolíthat.
Érintse meg a
lehetőséget a kamera beállítások módosításához; válasszon jelenetet, állítsa be az időzítőt, a
fehéregyensúlyt, az ISO-t, a képstabilizálást vagy a képjellemzőket.

3.
•

Komponálja meg a képet a fényképfelvételi képernyőn.
A
megérintésével készítse el a fényképet.

MEGJEGYZÉS:
• A Kamera alkalmazásban a Hangerő növelése gombbal is készíthet fényképeket.

FÉNYKÉPEK MEGTEKINTÉSE
A fényképeket a következő módokon lehet megtekinteni:
• Ha a Kamera alkalmazásban van, érintse meg a legutóbb készített fénykép miniatűrjét a bal alsó sarokban.
MEGJEGYZÉS:
• A kamera nézethez való visszatéréshez nyomja meg a Vissza gombot, vagy pöccintse a képernyőt balra addig, amíg újra
meg nem jelenik a felvételi képernyő.
• A > Fényképek
megérintésével megtekintheti az összes fényképet és videót.

FÉNYKÉPEK SZERKESZTÉSE ÉS MEGOSZTÁSA
A fényképek között böngészve a következő lehetőségek nyílnak meg:
• Szerkesztés: A
megérintésével a fénykép szerkesztéséhez lehetőségek széles köre nyílik meg.
• Megosztás: A megérintésével megoszthatja a fényképeket a készüléken levő különböző alkalmazásokkal.
• Törlés: Koppintson a lehetőségre a nem kívánt fotók törléséhez.

VIDEÓ KÉSZÍTÉSE
1.
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Érintse meg a

> Kamera

lehetőséget.

2.

Nyomja meg a Hangerő csökkentése gombot Videó módba kapcsoláshoz.

MEGJEGYZÉS:
• Az elülső és a hátsó kamera közötti váltáshoz érintse meg a
Hangerő csökkentése gombot.

lehetőséget, vagy nyomja meg és tartsa nyomva a

3.

Koppintson a

lehetőségre a felvétel elindításához.

4.
•
•
•
•

Rögzítés közben a következő lehetőségei vannak:
Csippentéssel a témára közelíthet vagy távolíthat.
A felvétel szüneteltetéséhez érintse meg a
elemet. A folytatáshoz koppintson a
lehetőségre.
Érintse meg a elemet a mikrofon kikapcsolásához. Újra bekapcsoláshoz érintse meg a
elemet.
A képernyő megérintésével fényképet készíthet.

5.

A

megérintésével megállíthatja a felvételt.

VIDEÓK MEGTEKINTÉSE
Videó rögzítését követően érintse meg a legutóbb készített videó indexképét a
lehetőségre a videó lejátszásához.

gomb mellett. Ezután koppintson a

PANORÁMAKÉP KÉSZÍTÉSE
1.
2.
3.
4.
5.

Érintse meg a > Kamera
lehetőséget.
Érintse meg a
elemet, majd a
elemet a Panoráma módba kapcsoláshoz.
Érintse meg a
elemet a felvétel megkezdéséhez.
Válassza ki a rögzíteni kívánt irányt, majd mozgassa lassan a készüléket a kiválasztott irányba.
Ha a rögzítési segéd eléri a végpontot, a felvétel leáll. A felvétel kézi leállításához érintse meg a

elemet.

VÍZ ALATTI FELVÉTEL KÉSZÍTÉSE
1.
2.

Érintse meg a
Érintse meg a

> Kamera .
elemet, majd a

elemet a Vízalatti módba kapcsoláshoz.

MEGJEGYZÉS:
• Az elülső és a hátsó kamera közötti váltáshoz érintse meg a
Hangerő csökkentése gombot.

lehetőséget, vagy nyomja meg és tartsa nyomva a

FÉNYKÉPEK FELHASZNÁLÁSA
A Fényképek alkalmazás automatikusan megkeresi a telefonra és a memóriakártyára mentett fényképeket és videókat. A
kiválasztott album/mappa lejátszható diavetítésként, a kiválasztott tételek megoszthatók más alkalmazásokkal.

A FÉNYKÉPEK MEGNYITÁSA
A
> Fényképek
megérintésével megnyitható az alkalmazás. A Fényképek alkalmazás tárolási hely szerint
kategorizálja a fényképeket, videókat, ezeket a fájlokat mappákban tárolja. A mappa megérintésével megtekinthetők a benne
levő képek és videók.

FÉNYKÉP MEGTEKINTÉSE
1.
2.
3.

A Fényképek menüpontban koppintson egy mappára a benne lévő fényképek megtekintéséhez.
Képek teljes képernyős módban történő megtekintésekor a következő vagy az előző kép megtekintéséhez csúsztassa a
képet balra vagy jobbra.
A képre ránagyíthat, ha a nagyítani kívánt részen két ujját széthúzza. Kinagyítás után csúsztassa ujjait balra, jobbra, fel
és le.

Tipp: A képnézegető támogatja az automatikus forgatás funkciót. Amikor a mobiltelefont elfordítja, a kép hozzáigazodik az
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új helyzethez.

KÉP KÖRÜLVÁGÁSA A FÉNYKÉPEK MENÜBEN
1.
2.
•
•
3.
•

A kép megtekintésekor érintse meg a
elemet.
Érintse meg a
elemet, majd válassza ki a körülvágó eszközzel a kép körülvágni kívánt részét.
A kivágó eszközt belsejében megfogva lehet mozgatni.
A kivágó eszköz sarkát megfogva lehet a képet átméretezni.
A kivágott képet elmentheti a KÉSZ > MENTÉS megérintésével.
A változtatások elvetéséhez nyomja meg kétszer a Vissza gombot, és érintse meg az ELVETÉS elemet.

A HŐKAMERA HASZNÁLATA
A Cat S61-be hőkamerát építettek, amely megjeleníti és méri a felületi hőmérsékletkülönbségeket. A hőkamera a MyFLIR
alkalmazás segítségével kezelhető, amely a Kezdőképernyőn látható.
MEGJEGYZÉS:
• A jelzett hőmérséklet minden esetben egy becsült érték, így nem minősül pontos mérésnek.
• A hőmérsékletet számos tényező befolyásolja, köztük a tárgy távolsága és a tárgy hősugárzás formájában energiát
kibocsátó képessége. A hőmérsékletet ezenkívül az időpont, az időjárási viszonyok, illetve a közelben lévő más tárgyak
tükröződései is befolyásolják.

A HŐKAMERA MEGNYITÁSA
1.
•
•

Az alkalmazást a következő módokon tudja megnyitni:
A Kezdőképernyőn koppintson a(z)
ikonra.
Érintse meg a
> MyFLIR
lehetőséget.

A kamerát a Vissza gomb vagy a Kezdőképernyő gomb megnyomásával zárja be.

FÉNYKÉP KÉSZÍTÉSE
1.
2.
•
•
•
•
•

•
•
•
3.

Alapértelmezés szerint a MyFLIR alkalmazás Fénykép üzemmódban van. Ha nem, érintse meg a
elemet, és a
kiválasztásával váltson át Fénykép módba.
Komponálja meg a képet a fényképfelvételi képernyőn.
A megérintésével a színpaletta módosítható.
A
megérintésével a kamera beállítások módosíthatók.
Érintse meg a
elemet videó mód kiválasztásához. A lehetőség Infravörös MSX-szel vagy Vizuális. Húzza a
csúszkát az MSX beállításához, miközben a telefonhoz közeli tárgyat nézi.
A megérintésével hozzáadható a Fénymérésmód.
Koppintson a
telemre az IR Skála megjelenítéséhez a kép jobb oldalán. Az IR skála a szín és a hőmérséklet közötti
viszonyt mutatja a képen. Állítsa be az IR skálát a felső/alsó hőmérséklet beírásával, vagy az IR skála elcsúsztatásával/
csippentésével. Koppintson kétszer az IR skálára az automatikus színezés beállításához.
Koppintson a
lehetőségre az IR kép automatikus színezésének lezárásához.
Koppintson a
lehetőségre a normál (120º C-ig) és nagy (400º C-ig) jelenet dinamikatartomány mód közötti váltáshoz.
Érintse meg a
lehetőséget a manuális képkalibráláshoz. Lásd a Hangolásról szóló fejezetet.
A
megérintésével készítse el a fényképet.

VIDEÓ KÉSZÍTÉSE
1.
2.

Érintse meg a
Koppintson a

elemet, majd a Videó módra való átváltáshoz válassza ki a
elemet.
lehetőségre a felvétel elindításához. A felvétel leállításához érintse meg a

elemet.

GYORSÍTOTT FELVÉTELES VIDEÓ LÉTREHOZÁSA
1.
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Érintse meg a

elemet, majd a Gyorsított felvétel módra való átváltáshoz válassza ki a

elemet.

2.
3.

Érintse meg a
Koppintson a

elemet a Gyorsított felvétel beállítási menüjének megnyitásához. Konfigurálja igény szerint.
lehetőségre a felvétel elindításához. A felvétel leállításához érintse meg a
elemet.

A KÉSZÍTETT FÉNYKÉPEK VAGY VIDEÓK MEGTEKINTÉSE
A legutóbb készített fénykép vagy videó megnyitásához érintse meg a képernyő jobb alsó sarkában lévő indexképet.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Érintse meg a
elemet a Könyvtár nézetre történő váltáshoz.
Az előző, következő fájl megtekintéséhez csúsztassa balra/jobbra.
Ezután koppintson a
lehetőségre a videó lejátszásához.
Kép szerkesztéséhez koppintson a(z) ikonra. Ezt követően érintse meg a lehetőséget a Fénymérés mód módosításához;
érintse meg a
lehetőséget az Infrared MSX-szel és a Vizuális videó közötti választáshoz, vagy érintse meg a
lehetőséget a színpaletta módosításához. Ha kész, érintse meg a
gombot a módosítások mentéséhez.
A megérintésével megoszthatja a fényképeket a készüléken levő különböző alkalmazásokkal.
Érintse meg a elemet a kiválasztott fájl törléséhez. A törlés megerősítéséhez koppintson az OK gombra.
Érintse meg a
elemet, ha szeretné megtekinteni a rögzített fájl részletes információit, ideértve a dátumot, időpontot,
színpalettát, hőmérsékletet, kibocsátási képességet és helyszínt.
Érintse meg a
elemet a FLIR Tools megnyitásához, amely a képek megtekintésére és szerkesztésére szolgáló
alkalmazás.

FINOMHANGOLÁS
A kamera belsejében mechanikai zár található, amely rendszeres időközönként aktiválódik, így lehetővé teszi, hogy a
hőkamera kalibrálást vagy képfrissítést végezzen. A zár aktiválódásakor a kép egy rövid időre lefagy.
A zár célja, hogy a kamera jobb képet tudjon rögzíteni. A Cat S61 a finomhangolást automatikusan, rendszeres időközönként
végzi. Vegye figyelembe, hogy ha a Fénymérő be van kapcsolva, a finomhangolás gyakrabban végbemegy.

HŐMÉRSÉKLETMÉRÉS FÉNYMÉRŐVEL
Használja a Fénymérést a felszíni hőmérséklet mérésére, a mentett hőképen vagy az élő kamerafelvételen.
1.
2.
3.
4.

Érintse meg a
elemet, majd ismét az alább megjelenő almenüből.
A kijelzőn a fénymérő jelenik meg, a leolvasott hőmérséklettel.
Érintse meg és húzza a fénymérőt másik pontra. Legfeljebb 3 fénymérő adható hozzá.
Érintse meg és tartsa az ujját a fénymérőn a törléshez.

KORÁBBI KÉPRŐL:
1. Érintse meg a MyFLIR Galériát
, majd koppintson a szerkesztés ikonra.
2. Érintse meg a Fénymérő ikont, majd újra az almenüből.
3. A kijelzőn a Fénymérő jelenik meg, koppintson rá, majd húzza a kiválasztott helyre.
4. Legfeljebb 3 fénymérő adható hozzá. Érintse meg és tartsa az ujját a fénymérőn a törléshez.
MEGJEGYZÉS:
A Celsius és a Fahrenheit közötti váltáshoz az élő kamerafelvételen válassza a Menü > Beállítások lehetőséget, majd
csúsztassa el a Hőmérséklet mértékegység kapcsolót.

SZÍNPALETTA MÓDOSÍTÁSA
Többféle hőmérséklet-megjelenítés közül választhat a színpaletta ikon
választással.

kijelölésével, majd kilenc színséma közüli

LÉZERTÁMOGATOTT MÉRÉSEK HASZNÁLATA
A Cat S61-ben lézertámogatott távolság- és területmérő rendszer is van.
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TÁVOLSÁGMÉRÉS
1. Koppintson a
> Mérés
lehetőségre az alkalmazás indításához.
2. Tartsa vízszintesen és egyenesen az eszközt, a pontos mérés érdekében legyen párhuzamos a mért felülettel.

3.
4.

A készülék hátulján lévő vörös lézersugarat irányítsa a mérni kívánt felületre.
Várja meg, míg az alkalmazás érzékeli a lézerpont pozícióját, amit egy zöld négyzet jelez, vagy koppintson a lézerpont
helyére a képernyőn.

MEGJEGYZÉS:
Ne irányítsa a lézert fényes, nagyon ragyogó vagy áttetsző célpontra, mint például egy fényforrás, fényes fém, üveg, stb., így
ugyanis pontatlan mérési eredményt kaphat.
•
•

A méréshez kapcsolódó beállítások beállításához érintse meg a lehetőséget.
Az expozíció beállításához érintse meg a ikont, majd mozgassa a csúszkát felfelé (a növeléshez) vagy lefelé (a csökkentéshez).

Távolság érték

Felvétel gomb
Expozíció beállítás
Újramérés galéria

5.
•
•
•
•

Beállítások

Érintse meg a
elemet a távolság méréséhez.
Miután a lézerpont a zöld négyzetbe kerül, érintse meg a
elemet.
Finomhangolhatja a zöld célkereszt beállítását a lézerpont közepe felett, azzal, hogy a képet felfelé, lefelé, balra vagy
jobbra húzza.
A távolság most a képernyő bal felső sarkában jelenik meg.
Elmentheti ezt a képet, vagy kiléphet a képernyő jobb oldalán látható ikonok segítségével.

MEGJEGYZÉS:
A képek nem kerülnek automatikusan mentésre, hacsak be nem állítja az Automatikus mentés lehetőséget a Beállításokban.
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TOVÁBBI MÉRÉSEK HOZZÁADÁSA:
•
•

Egy képen belül hozzáadhatja szakasz, háromszög vagy négyzet alakú területek méréseit.
Ez rögtön a kép készítése után megtehető, vagy a Mérés galériába mentett képen is elvégezhető.

MEGJEGYZÉS:
További mérések csak olyan képrészekhez adhatók hozzá pontosan, amelyek olyan tárgyakat ábrázolnak, amelyek azonos
távolságra vannak, mint az a felület, amelyen a lézerpont megjelenik.
Például, ha egy képen egy fal előtt álló doboz látható, és a lézerpont a dobozon van, további mérések csak a doboz felületén
végezhetők. Ha a falat próbálja mérni, pontatlan eredményeket kap.

HOSSZMÉRÉS
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kövesse a Távolságmérés 1-5. lépéseit.
ikonra.
Koppintson a Szakasz
Koppintson a szakasz egyik végére, és tartsa ott az ujját. Húzza annak a területnek a szélére, amelyet mérni kíván.
Koppintson a szakasz másik végére, és tartsa ott az ujját, majd illessze a terület másik szélére.
A felugró ablak segítségével finomhangolhatja a végpontokat.
Most megjelenik a szakasz hossza.

TERÜLETMÉRÉS
1.
2.
3.
4.
5.

Kövesse a Távolságmérés 1-5. lépéseit.
Koppintson a Háromszög
vagy a Terület
ikonra.
Koppintson és tartsa érintve sorban az egyes sarkokat, míg le nem fedte a mérni kívánt területet.
Illessze a zöld terület egyes pontjait a mérni kívánt területre.
Az egyes szakaszok hossza a területmérés eredményével együtt középen jelenik meg.

Tippek:
• Szakasz-, háromszög vagy területmérés eltávolításához egy nem mentett képen koppintson, tartsa nyomva, majd jelölje
ki a TÖRLÉS lehetőséget.
• Módosítsa a mérési egységet a Beállítások menüben.
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•
•

Engedélyezze az Automatikus mentés lehetőséget a Beállítások menüben. Valamennyi elvégzett mérés megjelenik
az Újramérés galériában.
Engedélyezze a rácsot a Beállítások menüben, amely segít a készüléket szintben tartani.

KALIBRÁLÁS
A mérések pontosságának fenntartása érdekében rendszeresen kalibrálja újra a lézer/kamera beállításait.
•
•
•
•
•
•

Mérőszalaggal mérje meg a felület magasságát.
Helyezze a készüléket a felületre úgy, hogy a kamera és a lézer a széle fölé mutasson.
Koppintson a Kalibrálás lehetőségre a Beállítások menüben.
Adja meg a szalaggal mért távolságot.
Mérje meg a pontig tartó távolságot.
A készülék kalibrálása kész.

A BELTÉRI LEVEGŐMINŐSÉG-ELLENŐRZŐ SZENZOR HASZNÁLATA
A Cat S61 beltéri levegőminőség-ellenőrző szenzorral rendelkezik. Érzékeli a beltéri levegőszennyező elemeket (illékony
szerves vegyületek - VOC), és figyelmezteti a felhasználókat.
MEGJEGYZÉS:
Az alkalmazás célja, hogy relatív jelzést adjon a környezetében lévő VOC-ról és annak szintjéről. Az alkalmazás nem alkalmas
eszköz annak megállapítására, hogy egy terület biztonságos-e. Életveszélyes, illetve olyan helyzetekben tilos használni,
amikor sérülés vagy betegség kockázata áll fenn.
Amikor a készülék még új, a VOC szenzor kalibrálása akár 36 órát is igénybe vehet. Ez azért van, mert a gyártási eljárásból
származhatnak maradvány VOC-k, amelyeknek ki kell ürülniük a telefonból.
A levegőminőséget ellenőrző szenzor méréseit befolyásolja, ha a telefont illékony szerves vegyületeket tartalmazó
termékekkel (alkohol vagy fertőtlenítőszer) tisztítja. 72 órát is igényelhet, amíg a szenzor normál működése visszaáll.

AZ INFORMÁCIÓ MEGTEKINTÉSE
1.
2.
3.
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Koppintson a > Levegő
lehetőségre az alkalmazás indításához.
Olvassa el a Jogi nyilatkozatot, majd koppintson az ÉRTEM lehetőségre az oldal elhagyásához.
A főoldalon az aktuális hőmérséklet, páratartalom és levegőminőségre vonatkozó adatok jelennek meg a képernyőn.

•
•
•

Bővebb információ megtekintéséhez húzza balra.
Érintse meg a
> Beállításoklehetőséget a riasztási beállítások módosításához.
Koppintson az
> Áttekintéslehetőségre, hogy többet megtudjon a VOC-ről.

Az alkalmazás kezdőképernyőjén lévő körben látható ppb érték a környező levegő VOC tartalmát jelzi.
A kör színe az azonnal észlelt VOC szintet jelzi. Koppintson a
tájékozódjon, az egyes levegőminőség szintek mit jelentenek.

információ ikonra a képernyő jobb felső sarkában, hogy

Húzza balra a grafikonon ábrázolt VOC szint megtekintéséhez. Koppintson a grafikonra az időskála módosításához. Választhat
5 percet, 10 percet, 1 órát, 3 órát, 12 órát és 24 órát.

Húzza ismét balra a képernyőt, majd megtekintheti a levegőminőségre vonatkozó 7 napos előzményeket. Ez hasznos az
ismétlődő rossz levegőminőség napi mintáinak feltárásához, és lépéseket tehet a megelőzés érdekében.
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Húzza balra ismét az előző 7 nap adatait (naponként) összegző kördiagram és a 7 napos átlag megtekintéséhez.

RIASZTÁSOK BEÁLLÍTÁSA
A Beállítások menüben beállíthatja a készüléket, hogy figyelmeztesse, amikor ROSSZ és/vagy EGÉSZSÉGTELEN
levegőminőséget észlel.
Az értesítés automatikusan eltűnik, amikor a készülék olyan területre ér, ahol jobb a levegőminőség.

A LEVEGŐSZENZOR BE/KIKAPCSOLÁSA
A levegő szenzort az alkalmazáson belül a Beállítások menüben kapcsolhatja be és ki.
(FIGYELMEZTETÉS: Ha kikapcsolja a szenzort, nem kap a rossz levegőminőséget jelző figyelmeztetést).

AMENNYIBEN A KÉSZÜLÉK HOSSZAN EGÉSZSÉGTELEN LEVEGŐT JELEZ
Amennyiben a készüléket koncentrált VOC szintnek teszi ki, a szenzor megtelhet a vegyületekkel, és azután is egészségtelen/
rossz levegőt jelezhet, miután eltávolították a VOC-ban gazdag környezetből. A leolvasott érték újbóli lecsökkentéséhez a
készüléket friss levegőre kell vinni.

Az érzékelt beltéri levegőszennyező anyagok között az alábbiak szerepelnek:
• Etanol
• Co
• Hidrogén
• Toluén
• Formaldehid
• Aceton
• VOC keverék
• Ciklohexán
• Limonén
• Butilacetát
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ZENEHALLGATÁS
A számítógépről zenét tölthet a Cat S61 telefonra, így bárhol hallgathat zenét.

ZENÉK MÁSOLÁSA A KÉSZÜLÉKRE
1.
2.
3.
4.
5.

Csatlakoztassa a mobiltelefont az USB-kábellel a számítógéphez.
A számítógépen keresse meg az USB meghajtót és nyissa meg.
Hozzon létre egy mappát a telefon gyökérkönyvtárában (például Zene).
Másolja a számítógépről a zenéket az új mappába.
A készülék számítógépről történő biztonságos leválasztásához várja meg, amíg a zene másolása befejeződik, majd húzza
ki a meghajtót, ahogyan a számítógép operációs rendszere kívánja.

A GOOGLE PLAY ZENE MEGNYITÁSA
•
•

Koppintson a Google alkalmazásra a Kezdőképernyőn, majd válassza a Zenelejátszás lehetőséget.
Koppintson a
elemre, majd a Zenekönyvtárra. Ez öt fülből áll: LEJÁTSZÁSI LISTÁK, MŰVÉSZEK,
ALBUMOK, DALOK és MŰFAJOK.

ZENELEJÁTSZÁS
1.
2.

Érintsen meg egy kategóriát a zenekönyvtár képernyőn.
Érintse meg a lejátszani kívánt dalt.

Tipp: Zenehallgatás közben nyomja meg a Vissza gombot másik alkalmazás használatához, és folytassa a zenehallgatást.
Amikor vissza szeretne térni a zene kezelőszervekhez, nyissa meg az értesítési panelt, és érintse meg a dalt.

ZENE FELVÉTELE A LEJÁTSZÁSI LISTÁRA
1.
2.
3.

Érintsen meg egy kategóriát a zenekönyvtár képernyőn.
Koppintson a kiválasztott dal mellé, majd az opciók menüben érintse meg a Hozzáadás lejátszási listához lehetőséget.
Válasszon egy meglévő lejátszási listát vagy az Új lejátszási lista megérintésével hozza létre, és adja hozzá a dalt a
lejátszási listához.

LEJÁTSZÁSI LISTA LEJÁTSZÁSA
1.
2.
3.

A zenekönyvtár képernyőn érintse meg a LEJÁTSZÁSI LISTÁKAT.
Érintse meg a lejátszani kívánt lejátszási listát.
Érintse meg a lejátszani kívánt dalt.

FM RÁDIÓ HALLGATÁSA
FM rádióadókat az FM Rádió alkalmazásban hallgathat.
Először, az alkalmazás megnyitása előtt csatlakoztassa a fülhallgató jack dugóját. Koppintson az
lehetőségre az alkalmazás indításához.

> FM rádió

MEGJEGYZÉS:
Ahhoz, hogy minden kedvenc állomását fogni tudja, a helyi körzeti sávot mindenképp jól kell beállítani. A körzet módosításához
koppintson a > Beállítások > Körzeti sáv lehetőségre.

28

VÁLASSZON AZ ALÁBBI LEHETŐSÉGEK KÖZÜL:
•
•
•
•
•
•

A frekvencia kézzel is beállítható a vagy a .
A rádióadók automatikus kereséséhez koppintson a > Scan lehetőségre, és válassza a kedvenc témáját a listából.
Valamennyi elérhető csatorna megtekintéséhez érintse meg az > Összes csatorna lehetőséget.
Az aktuális rádióállomást felveheti a Kedvencek listájára a megérintésével és nyomva tartásával.
Az FM Rádió némításához koppintson a
elemre.
A rádiót a megérintésével kapcsolhatja le, az alkalmazásból pedig a Vissza gombbal léphet ki.

HANGRÖGZÍTÉS AZ FM RÁDIÓBÓL
A hangrögzítés megkezdéséhez:
•
•

A rögzítést a
A rögzítést a

vagy a > Rögzítés indítása megérintésével tudja elkezdeni.
vagy a > Rögzítés leállítása megérintésével tudja leállítani.

A készülék a rögzített fájlt automatikusan elmenti.

GOOGLE SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATA
A Gmail, a Google naptár és más Google alkalmazások letöltéséhez valamint használatához be kell jelentkeznie a Google fiókjába.
GOOGLE FIÓK LÉTREHOZÁSA
Ha a telefon beállításakor úgy döntött, hogy nem hoz létre Google fiókot, a következőképpen teheti most meg:
1.
2.
3.

Koppintson a > Beállítások lehetőségre.
Koppintson a Felhasználók és fiókok > Fiók hozzáadása lehetőségre.
Koppintson a Google elemre, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A GMAIL HASZNÁLATA
A beállítás során már meglévő Gmail fiókhoz konfigurálhatta a készülékét. Amikor a Gmail alkalmazást először megnyitja a
telefonon, a Beérkezett üzenetek mappa ennek a Gmail fióknak az üzeneteit fogja tartalmazni.
A GMAIL MEGNYITÁSA
Érintse meg a

> Gmail

lehetőséget.

VÁLTÁS A FIÓKOK KÖZÖTT
Érintse meg a képernyő bal felső sarkában a fiók kiválasztó dobozt, majd utána a megtekinteni kívánt fiókot.
E-MAIL ÍRÁSA ÉS KÜLDÉSE
1.
2.
•
•
3.
•
4.

A Beérkezett üzenetek képernyőn érintse meg a
elemet.
Írja be a címzett e-mail címét a Címzett mezőbe.
Ha több címzettek is el kívánja küldeni az e-mailt, az e-mail címeket szóközzel válassza el.
Ha másolatot (CC) vagy titkos másolatot (BCC) szeretne küldeni az e-mailből más címzettek részére, érintse meg a
elemet a Cc/Bcc hozzáadása lehetőség megjelenítéséhez.
Töltse ki az e-mail tárgysort és írja meg az üzenetet.
Ha képmellékletet kíván hozzáadni, érintse meg a
> Fájl csatolása lehetőséget a fájl kijelöléséhez.
A küldéshez érintse meg a elemet.

EMAIL MEGVÁLASZOLÁSA ÉS TOVÁBBÍTÁSA
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1.
2.

Válassza ki az e-mailt a Bejövő üzenetek képernyőn.
Érintse meg a Válasz
, Válasz mindenkinek ( > Válasz mindenkinek) vagy Továbbítás (
lehetőséget.

> Továbbítás)

3.
•
•
4.

Tegye a következők egyikét:
A Válasz és Válasz mindenkinek esetén írja be az üzenetet.
A továbbításhoz adjon hozzá címzetteket vagy további szöveget.
Koppintson a lehetőségre.

E-MAIL KERESÉSE
1.
2.

A Beérkezett üzenetek képernyőn érintse meg a
elemet.
Írja be a keresőszavakat a mezőbe, majd érintse meg a
lehetőséget.

A GMAIL BEÁLLÍTÁSAINAK SZEMÉLYRE SZABÁSA
1.
2.
3.

A Gmail kezdőképernyőn koppintson a
> Beállítások opcióra.
Válassza az Általános beállítások lehetőséget vagy egy e-mail fiókot.
Válasszon egy lehetőséget és végezze el a szükséges módosításokat.

A GOOGLE PLAY ÁRUHÁZ HASZNÁLATA
Töltsön le és telepítsen alkalmazásokat a Play áruházból a készülékére.
A GOOGLE PLAY ÁRUHÁZ MEGNYITÁSA
1.

Érintse meg a

> Play Áruház

elemet.

MEGJEGYZÉS:
Amikor első alkalommal nyitja meg a Play áruházat, felszólítást kap, hogy meglévő Google fiókjával jelentkezzen be. Ezt
követően kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
ALKALMAZÁSOK KERESÉSE
Alkalmazások kereséséhez a Play áruház kezdőképernyőjén az alábbiakat teheti:
•
•
•

Alkalmazások felsorolása kategória szerint: Koppintson egy kategóriára, majd görgesse le.
Keresés használata: Írjon keresőszavakat a mezőbe, majd érintse meg a lehetőséget.
A telepített alkalmazások megtekintéséhez érintse meg a
> Saját alkalmazások és játékok elemet.

ALKALMAZÁSOK TELEPÍTÉSE
1.
2.
3.

Érintse meg a > Play Áruház
elemet.
Érintse meg a kategóriát, majd a letölteni kívánt tételt a további információhoz.
Az elem telepítéséhez koppintson a TELEPÍTÉS lehetőségre.

MEGJEGYZÉS:
Az értesítés panelt megnyitva megtekintheti, hol tart a letöltés.
ALKALMAZÁSOK TÖRLÉSE
1.
2.
3.
4.

A Play Áruház kezdőképernyőjén érintse meg a
> Saját alkalmazások és játékok elemet.
Válassza a TELEPÍTVE fület.
Érintse meg az eltávolítani kívánt alkalmazást, majd az ELTÁVOLÍTÁSlehetőséget.
Koppintson az OK elemre az alkalmazás törléséhez.

MEGJEGYZÉS:
Az alkalmazások a telefon fő Beállítások > Alkalmazások és értesítések menüjébe belépve is kezelhetők. Hasonlóképp
le is törölhetők közvetlenül a Kezdőképernyő/Alkalmazásfiókból, ha ujját az alkalmazáson tartva azt a Törléslehetőségre
húzza.
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INFORMÁCIÓ SZINKRONIZÁLÁSA
Egyes alkalmazásokkal (például Gmail) ugyanazokhoz az információkhoz tud hozzáférni, amelyeket a számítógépén
is felvehet, megtekinthet és szerkeszthet. Ha ilyen információt hozzáad, módosít vagy töröl valamelyik alkalmazással a
számítógépen, akkor a mobiltelefonon is a frissített információ jelenik meg.
Ezt a levegőn át történő adatszinkronizáció teszi lehetővé. A folyamat a háttérben zajlik, a mobiltelefon használatát nem
zavarja. Amikor a telefon szinkronizál, az adatszinkronizációt jelző ikon látható az Értesítési menüsávon.

FIÓKOK KEZELÉSE
Partnereket, e-mailt és egyéb információt is szinkronizálni tud a mobiltelefonon több Google fiókkal vagy más fiókkal, attól
függően, hogy milyen alkalmazásokat telepített a mobiltelefonra.
Kezdetnek felveheti például személyes Google fiókját, hogy személyes e-mailjei, partnerei és naptára mindenütt elérhető
legyen. Ezután mondjuk felveheti a munkahelyi fiókját, hogy a munkával kapcsolatos e-mailek, partnerek és naptár
bejegyzések is elérhetők legyenek.

FIÓK HOZZÁADÁSA
1.
2.

Koppintson a > Beállítások lehetőségre.
Érintse meg a Felhasználók és fiókok lehetőséget. A képernyő megmutatja a jelenlegi szinkronizációs beállításokat
és az aktuális fiókok listáját.

MEGJEGYZÉS:
• Egyes esetekben szükség lehet a fiókadatok megszerzésére a hálózati rendszergazdától. Szükség lehet például a fiókhoz
a domain vagy szerver címére.
3.
4.
5.

6.

Koppintson a Fiók hozzáadása lehetőségre.
Érintse meg a hozzáadni kívánt fióktípust.
A képernyőn megjelenő utasításokat követve adja meg a fiók kötelező és kiegészítő adatait. A legtöbb fiókhoz kötelező
a felhasználói név és a jelszó, de az adatok attól függnek, milyen típusú a fiók és hogyan van konfigurálva a szolgáltatás,
amelyhez kapcsolódni próbál.
Amikor elkészült, a fiók belekerül a Felhasználók és fiókok beállítási képernyőn a listába.

FIÓK ELTÁVOLÍTÁSA
Egy fiók is a vele kapcsolatos összes információ eltávolítható a telefonról, ideértve az e-maileket, névjegyeket, beállításokat,
stb. Ugyanakkor egyes fiókok, például az első, amellyel a készüléken bejelentkezett, nem törölhetők. Amikor megpróbál
bizonyos fiókokat eltávolítani, ne feledje, hogy minden hozzá kapcsolódó személyes információ törlődni fog.
1.
2.

A Felhasználók és fiókok beállítási képernyőn érintse meg a fiókot a törléshez.
Koppintson a FIÓK ELTÁVOLÍTÁSA lehetőségre, majd újra, amikor felszólítást kap a megerősítésre.

FIÓKSZINKRONIZÁLÁS SZEMÉLYRE SZABÁSA
A háttérbeli adathasználat és a szinkronizálási opciók a készüléken lévő valamennyi alkalmazásra konfigurálhatók. Be lehet
állítani azt is, hogy az egyes fiókoknál milyen adatok legyenek szinkronizálva. Egyes alkalmazások, mint például a Névjegyek
és a Gmail, több alkalmazásból is képesek adatot szinkronizálni.
A szinkronizálás egyes fiókok esetében kétirányú, és a készüléken tárolt információkat érintő módosítások az információk weben
tárolt másolatait is érintik. Egyes fiókok csak egyirányú szinkronizálást támogatnak, a mobiltelefonon csak olvasható az információ.

A FIÓK SZINKRONIZÁLÁSI BEÁLLÍTÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA
1.
2.
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A Felhasználók és fiókok beállítási képernyőn érintse meg a fiókot.
Koppintson a Fiók szinkronizálása lehetőségre. Megnyílik az adat és szinkronizációs képernyő, benne felsorolja az
olyan típusú információkat, amelyeket a fiók szinkronizálni tud.

3.
•
•

Engedélyezze a szinkronizálni kívánt elemeket az alábbi módokon:
.
Csúsztassa az adott adatkapcsolót jobbra
Az adatok automatikus szinkronizálásának letiltásához csúsztassa a vonatkozó adatok kapcsolóját balra

.

MÁS ALKALMAZÁSOK HASZNÁLATA
A NAPTÁR HASZNÁLATA
A Naptár események, tárgyalások találkozók létrehozására és kezelésére használható. A szinkronizációs beállításoktól
függően a telefonon a naptár szinkronban marad a weben található naptárral.

A NAPTÁR MEGNYITÁSA
Koppintson a
> Naptár
lehetőségre az alkalmazás megnyitásához. A
beállítási lehetőségeket jeleníthet meg.

megérintésével különféle nézeteket és

ESEMÉNY LÉTREHOZÁSA
1.
2.
•
•
3.
4.

Érintse meg bármelyik naptárnézetben az > Esemény elemet esemény hozzáadásához
Adja meg az esemény nevét és helyét, illetve a kapcsolódó névjegyeket.
Amennyiben az esemény bizonyos időkeretben zajlik, jelölje ki a kezdő és a záró dátumot, időpontokat.
Ha különleges eseményről, például születésnapról vagy egész napos eseményről van szó, csúsztassa az Egész nap
a funkció engedélyezéséhez.
kapcsolót jobbra
Állítsa be az eseményemlékeztető idejét, hívjon meg embereket, állítsa be a színt, és adjon hozzá esetlegesen
jegyzeteket, illetve mellékleteket.
Miután minden információt beírt és a beállítások készek, koppintson a MENTÉS lehetőségre.

ESEMÉNYEMLÉKEZTETŐ BEÁLLÍTÁSA
1.
2.
3.
4.

Valamely naptár nézeten az eseményt megérintve megtekintheti a hozzá tartozó részleteket.
Érintse meg a
elemet az esemény szerkesztésének megkezdéséhez.
Koppintson az emlékeztető részre az emlékeztető beállításához.
A mentéshez érintse meg a MENTÉS lehetőséget.

AZ ÉBRESZTŐ HASZNÁLATA
Módosítani lehet már meglevő ébresztést és meg lehet adni újat.

AZ ÉBRESZTŐ MEGNYITÁSA
A telefon ébresztőjének használatához koppintson az

> Óra

>

lehetőségre.

ÉBRESZTÉS HOZZÁADÁSA
1.
2.
•
•
•
•
•
•

Az ébresztéseket felsoroló képernyőn a megérintésével újabb ébresztést vehet fel.
Az ébresztés beállítását a következőképpen végezze:
Az ébresztés beállítását a következőképpen végezze:
Állítsa be az órát és a percet a számlapon, majd érintse meg az OK gombot.
Az ismétlési mód beállításához jelölje be az Ismétlés jelölőnégyzetet. Érintse meg a kívánt választási lehetőségeket.
A csengőhang beállításához koppintson a elemre, majd válasszon.
Amennyiben azt szeretné, hogy a telefon ébresztés közben rezegjen, koppintson a Rezgés jelölőnégyzetre.
Az ébresztéshez címkét is adhat a Címke megérintésével. Írja be a címke szöveget, majd OK.

MEGJEGYZÉS:
• Alaphelyzetben az ébresztés automatikusan aktiválva van.
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SZÁMOLÓGÉP
Az S61 készüléken található számológép normál vagy speciális módban is használható.

A SZÁMOLÓGÉP MEGNYITÁSA
1.
2.

Koppintson a > Számológép
lehetőségre az alkalmazás megnyitásához.
Húzza balra, vagy forgassa el a telefont vízszintes pozícióba a speciális számítógép megnyitásához.

A KÉSZÜLÉK KEZELÉSE
A telefon konfigurálásához koppintson a

> Beállítások

opcióra.

DÁTUM ÉS IDŐ BEÁLLÍTÁSA
Amikor első alkalommal kapcsolja be a készüléket, lehetősége van a dátum és az idő automatikus frissítésésre, a hálózata
által közölt idő szerint.
MEGJEGYZÉS:
Ha az automatikus lehetőséget használja, nem tudja a dátumot, az időt és az időzónát manuálisan beállítani.
Amennyiben a dátumot és az időt manuálisan kívánja beállítani, tegye a következőket:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

A Beállítások képernyőn érintse meg a Rendszer > Dátum és Idő lehetőséget.
a funkció letiltásához.
Csúsztassa az Automatikus dátum és idő vagy Automatikus időzóna kapcsolókat balra
Koppintson a Dátum beállítása lehetőségre, majd válassza ki a kívánt dátumot, és koppintson az OK elemre.
Érintse meg az Idő beállítása elemet. Az időbeállító képernyőn állítsa be az időt az óra,
illetve perc mezőt megérintve, majd a mutatót felfelé vagy lefelé mozgatva. Amikor a konfigurálással elkészült, érintse
meg az OK gombot.
Érintse meg az Időzóna kiválasztáslehetőséget, majd a listából válassza ki a megfelelő időzónát.
A 24 és 12 órás formátum közti átváltáshoz kapcsolja be, illetve ki a 24 órás formátum használata lehetőséget.

A PROGRAMOZHATÓ GOMB BEÁLLÍTÁSA
1.
2.
3.
4.

A Programozható gombhoz különféle, megnyomásra elvégezhető funkciókat lehet hozzárendelni, miközben a képernyő
zárolt.
Érintse meg a Beállítások képernyőn a Programozható gomb lehetőséget.
Válassza ki a gombnyomás módszerét. Ezután válasszon a rendelkezésre álló funkciók közül, amelyet a gombhoz rendel.
Koppintson az OK gombra.

A KIJELZŐ TESTRESZABÁSA
A KÉPERNYŐ FÉNYEREJÉNEK BEÁLLÍTÁSA
1.
2.
3.

A Beállítások képernyőn érintse meg a Kijelző > Fényerő szintje pontot.
A csúszkát balra tolva sötétebb, jobbra tolva világosabb lesz a képernyő.
Amikor felemeli ujját a csúszkáról, a beállítás automatikusan mentve lesz.

Tipp: Az Adaptív fényerő kapcsolójának jobbra csúsztatásával
függvényében automatikusan beállítsa a képernyő fényerejét.

engedélyezi, hogy az eszköz a környező világítás

KÉPERNYŐ AUTOMATIKUS ELFORGATÁSA
A képernyő tájkép és portré közötti átkapcsoláskor való elforgatásának engedélyezéséhez, koppintson a Speciális elemre,
majd csúsztassa az Auto-forgatás kapcsolót jobbra
.
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A KÉPERNYŐ KIKAPCSOLÁSÁIG ELTELŐ IDŐ BEÁLLÍTÁSA
Ha a mobiltelefonon egy ideig nem végez műveletet, az akkumulátor üzemidejének megtakarítása érdekében kikapcsol a
képernyő. Rövidebb vagy hosszabb időt a következőképpen állíthat be:
1.
2.

A Beállítások képernyőn érintse meg a Kijelző > Speciális > Alvó lehetőséget.
Válassza ki az időtartamot, ameddig szeretné, hogy a képernyő világítson, mielőtt kikapcsol.

CSENGŐHANG BEÁLLÍTÁSA
NÉMA ÜZEMMÓD BEKAPCSOLÁSA
•
•

Nyomja meg és tartsa nyomva a Hangerő csökkentése gombot, amíg a
Ilyenkor minden hangot elnémít, kivéve a média és ébresztés hangját.

megjelenik a képernyőn.

A CSENGŐHANG HANGEREJÉNEK BEÁLLÍTÁSA
A csengőhang hangerejét beállíthatja a Kezdőképernyőn és bármely alkalmazás képernyőjén (kivéve hívás közben vagy
zene és videó lejátszásakor). A csengetés hangerejét a Hangerő növelése/csökkentése gombokkal állíthatja be a kívánt
szintre. A csengetés hangerejét a Beállítások képernyőn is beállíthatja.
1.
2.

Érintse meg a Beállítások képernyőn a Hang lehetőséget.
A Csengés hangereje menüben a hangerő szintje a csúszka elhúzásával állítható.

A CSENGŐHANG MÓDOSÍTÁSA
1.
2.
3.
4.

Érintse meg a Beállítások képernyőn a Hang lehetőséget.
Koppintson a Telefon csengőhangja lehetőségre.
Válassza ki a használni kívánt csengőhangot. Kijelöléskor egy részletet hallhat a csengőhangból.
Koppintson az OK gombra.

A TELEFON REZGÉSÉNEK BEÁLLÍTÁSA BEÉRKEZŐ HÍVÁSOK ESETÉN
A Beállítások képernyőn koppintson a Hang elemre, majd csúsztassa a Híváskor is rezegjen kapcsolót jobbra

.

A TELEFON SZOLGÁLTATÁSAINAK BEÁLLÍTÁSA
AZ ADATBARANGOLÁS BEKAPCSOLÁSA
1.
2.

A Beállítások képernyőn koppintson a Hálózat és Internet > Mobilhálózat lehetőségre.
Csúsztassa a Roaming kapcsolót jobbra
.

MEGJEGYZÉS:
• Ne feledje, hogy barangolás közben az adatszolgáltatások igénybevétele jelentős plusz költségeket okozhat. Érdeklődjön
hálózati szolgáltatójánál az adatbarangolási díjakról.

ADATSZOLGÁLTATÁS KIKAPCSOLÁSA
1.
2.
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A Beállítások képernyőn koppintson a Hálózat és Internet > Mobilhálózat lehetőségre.
Csúsztassa a Mobiladatok kapcsolót balra
.

NFC HASZNÁLATA
Az NFC két erre alkalmas eszköz között adatcserét tesz lehetővé, ha az eszközök érintkeznek, vagy nincsenek néhány
centiméternél távolabb egymástól.

AZ NFC FUNKCIÓ BEKAPCSOLÁSA
1.
2.
3.

Érintse meg a Beállítások képernyőn a Csatlakozó eszközök lehetőséget.
Csúsztassa az NFC kapcsolót jobbra
.
Az Android™ Beam funkció is automatikusan bekapcsol.

TARTALOMSUGÁRZÁS NFC FUNKCIÓVAL
1.
2.
3.

Engedélyezze az NFC és Android Beam funkciókat.
Nyissa meg a megosztani kívánt tartalmat (webes tartalmat, YouTube videókat, névjegyeket és sok mást oszthat meg).
Illessze háttal egymáshoz a készülékeket, majd amikor Koppintson a tartalomsugárzáshoz figyelmeztetést kap,
koppintson a képernyőre.

A KÉSZÜLÉK VÉDELME
A SIM-KÁRTYA PIN-KÓDJÁNAK ENGEDÉLYEZÉSE
1.
2.
3.

A Beállítások képernyőn érintse meg a Biztonság és helyszín > SIM kártya zárolás lehetőséget.
Csúsztassa a SIM kártya zárolása kapcsolót jobbra
.
Írja be a SIM kártya PIN kódját, majd OK. A SIM-kártya PIN-kódját bármikor módosíthatja a SIM PIN módosítása
megérintésével.

MEGJEGYZÉS:
A mobiltelefonról segélyhívó számokat mindig tud hívni.
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A KÉSZÜLÉK VÉDELME KÉPERNYŐZÁRRAL
A Cat S61 telefonján tárolt adatai nagyobb biztonsága érdekében használja a képernyőzárat.
1.
2.
•
•
•
•
3.

A Beállítások képernyőn érintse meg a Biztonság és helyszín > Képernyőzárolás lehetőséget.
A következő lehetőségek közül választhat.
Pöccintés: Pöccintse el a lakat szimbólumot a telefon feloldásához.
Minta: Feloldáshoz simítsa végig a képernyőn a megfelelő feloldási mintát.
PIN-kód: Feloldáshoz írja be a PIN kódot.
Jelszó: A feloldáshoz írja be a jelszót.
A kiválasztott képernyőzárolási móddal kapcsolatos beállítások rögzítéséhez kövesse a képernyőn látható utasításokat.

VÍZÁLLÓ/PORÁLLÓ FIGYELMEZTETŐ ANIMÁCIÓ BEKAPCSOLÁSA
Használja ezt a lehetőséget a figyelmeztető animáció bekapcsolásához.
A Beállítások képernyőn érintse meg a Kijelző > Speciális lehetőséget.

1.

Csúsztassa a Vízálló/porálló kapcsolót jobbra
a figyelmeztető animáció engedélyezéséhez. Az engedélyezést követően
a vízálló figyelmeztető animáció minden alkalommal megjelenik a képernyőn, amikor felnyitják a fedelet.

ALKALMAZÁSOK KEZELÉSE
TELEPÍTETT ALKALMAZÁS MEGTEKINTÉSE
1.
2.
•
•
•
•
•
•

A Beállítások képernyőn érintse meg az Alkalmazások és értesítések lehetőséget.
Az alkalmazás listában a következőket teheti:
Érintse meg az alkalmazást, és nézze meg közvetlenül az adatait.
Az Értesítések megérintésével konfigurálhatja az értesítési beállításokat.
Koppintson az Alkalmazás engedélyek lehetőségre annak meghatározásához, hogy az alkalmazás milyen
információkhoz férhet hozzá.
Koppintson a Speciális > Alapértelmezett alkalmazások lehetőségre az alapértelmezett alkalmazások
beállításához vagy törléséhez.
A vészhelyzeti riasztások beállításainak módosításához koppintson a Vészhelyzeti riasztások lehetőségre.
Koppintson a Speciális alkalmazás hozzáférés lehetőségre annak beállításához, hogy mely alkalmazások
férhetnek hozzá az itt felsorolt speciális funkciókhoz.

TELEPÍTETT ALKALMAZÁS TÖRLÉSE
1.
2.

A Beállítások képernyőn érintse meg az Alkalmazások és értesítések lehetőséget.
Koppintson egy alkalmazásra, majd a TÖRLÉS > OK lehetőségre egy alkalmazás törléséhez a készülékről.

MEGJEGYZÉS:
• Az előre feltelepített alkalmazások nem törölhetők.

A KÉSZÜLÉK ALAPHELYZETBE ÁLLÍTÁSA
A SZEMÉLYES BEÁLLÍTÁSOK BIZTONSÁGI MENTÉSE
A személyes beállítások biztonsági mentése Google szerverekre történhet, Google fiókkal. Amennyiben lecseréli a készüléket,
a mentett beállítások átkerülnek az új készülékre, amikor arra első alkalommal bejelentkezik egy Google fiókból.
1.
2.
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A Beállítások képernyőn érintse meg a Rendszer > Biztonsági mentés lehetőséget.
Csúsztassa a Biztonsági mentés Google Drive-ra kapcsolót jobbra
.

A GYÁRI ADATOK VISSZAÁLLÍTÁSA
Amennyiben visszaállítja a gyári adatokat, a készülék visszaállítja azokat a beállításokat, amelyekre a gyárban konfigurálták.
A készülék belső tárhelyén lévő valamennyi személyes adata, a fiókinformációkkal, a rendszer- és alkalmazásbeállításokkal
és valamennyi letöltött alkalmazással együtt törlődik.
A telefon visszaállításával nem törli a letöltött rendszer szoftverfrissítéseket, és a microSD kártyán levő fájlokat - zenéket
és fényképeket.
1.
2.

A Beállítások képernyőn koppintson a Rendszer > Opciók visszaállítása > Összes adat törlése (gyári
visszaállítás) lehetőségre.
Amikor a rendszer felkéri, érintse meg a TELEFON VISSZAÁLLÍTÁSA, majd a MINDEN TÖRLÉSE lehetőséget. A
mobiltelefon visszaállítja a beállítások eredeti gyári alapértékeit, majd újraindul.

E-CÍMKE MEGTEKINTÉSE
A mobiltelefon szabályozási információinak megtekintését a következőképpen végezheti:
1.
2.
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A Kezdőképernyőn érintse meg a > Beállítások elemet.
A Beállítások képernyőn érintse meg az A telefonról > Szabályozási információk pontot.

MELLÉKLET
FIGYELMEZTETÉSEK, ÓVINTÉZKEDÉSEK
Ez a rész a készülék használati utasítására vonatkozóan tartalmaz fontos információkat. Foglalkozik azzal is, hogyan lehet a
készüléket biztonságosan használni. Olvassa el figyelmesen még a készülék használata előtt.

VÍZÁLLÓ BURKOLAT
Az USB és a fejhallgató csatlakozóinak fedele legyen biztonságosan rögzítve, a készülék vízállóságát biztosítandó.

ELEKTRONIKUS ESZKÖZ
Kapcsolja ki a készüléket, ha olyan helyen tartózkodik, ahol a használata nem engedélyezett. Ne használja a készüléket, ha
azzal veszélyt okoz vagy elektronikus eszközökben zavart okoz.

ORVOSI ESZKÖZ
Kórházakban, egészségügyi intézményekben kövesse az ottani előírásokat, szabályokat. Ne használja a készüléket, ha tilos
a használata.
A szívritmus-szabályozó készülékek gyártóinak ajánlása szerint a készüléket legalább 15 cm-es távolságban kell tartani a
szívritmus-szabályozótól, hogy ne okozhasson benne zavart. Ha szívritmus-szabályozót hord, a másik oldalon használja a
készüléket és ne tegye a szivarzsebbe.

POTENCIÁLISAN ROBBANÁSVESZÉLYES LÉGKÖR
Robbanásveszélyes légkörű helyeken mindig kapcsolja ki a készüléket és kövesse a jeleket és utasításokat. Robbanásveszélyes
légkörű helyek közé tartoznak azok is, ahol a gépkocsi motort szokásosan tanácsos lekapcsolni. Ilyen helyen a szikraképződés
akár halálos sérülést okozó robbanást vagy tüzet is okozhat. Töltőállomáson, benzinkútnál ne kapcsolja be a készüléket.
Tartsa be a rádiós eszközök használatára vonatkozó korlátozásokat üzemanyag telepeken, raktárakban és elosztóhelyeken,
vegyi üzemekben. Ezen felül tartsa be a korlátozásokat, ahol robbantási műveletek folynak. A készülék használata előtt nézze
meg nincs-e a közelben robbanásveszélyes légkör, az ilyeneket gyakran, de nem mindig jól láthatóan jelölik. Ilyen területek
közé tartozik a hajók fedélzete, vegyi szállító és tároló létesítmények, és az olyan helyek, ahol a levegő vegyszereket vagy
részecskéket tartalmaz, szemcséket, port vagy fémport. A folyadék kőolaj származékot (például propán vagy bután) használó
jármű gyártójától érdeklődje meg, hogy az eszköz biztonságosan használható-e a jármű közelében.

KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG
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•

A készülék használata közben tartsa be a helyi törvényi előírásokat, jogszabályokat. Ha a készüléket vezetés közben
használja, ezenfelül tartsa be a következő útmutatásokat is:

•

A vezetésre figyeljen. Az a legfontosabb, hogy biztonságosan vezessen.

•

Ne beszéljen a telefonon vezetés közben. Használjon kihangosító tartozékokat.

•

Ha telefonálnia kell vagy hívást kell fogadnia, a készülék használata előtt először állítsa le a járművet az út szélén.

•

A rádiófrekvenciás jelek kihatással lehetnek a motoros járművek elektronikus rendszerére. Bővebb információért
forduljon a jármű gyártójához.

•

Motoros járműben ne helyezze a készüléket a légzsák fölé vagy a légzsák hatósugarába. Amennyiben a légzsák kinyílik,
és a készülék rajta van, a hatalmas erőhatás sérülést okozhat.

•

Amikor repülőgéppel utazik, kapcsolja a készüléket Repülő módba. Vezetékmentes készülék repülőgépen használva
veszélyezteti a repülőgép működését és akadályozza a telefonos hálózatot. Egyúttal illegális is lehet.

ÜZEMI KÖRNYEZET
•

Ne használja és ne töltse a készüléket poros, nedves, piszkos vagy erős mágneses mezőjű helyen. Egyébként az
áramkörben üzemzavar keletkezhet.

•

A készülék a fül közelében és a testtől 1,0 cm-es távolságban használva teljesíti a rádiófrekvenciás követelményeket.
A készülék tartozékai, a tartó és a tok semmiképpen se fémből készüljenek. Tartsa a készüléket testétől 1,0 cm-es
távolságban, hogy a fent említett követelmény teljesüljön.

•

Villámlással járó vihar esetén ne használja a készüléket töltés közben, hogy elkerülje a villámlás jelentette veszélyt.

•

Hívás közben ne érjen az antennához. Az antenna megérintése rontja a hívás minőségét és növeli az áramfogyasztást.
Így rövidebb lesz a beszélgetési idő és a készenléti idő.

•

A készülék használata során tartsa be a helyi törvényeket, jogszabályokat és tartsa tiszteletben mások magánszféráját
és jogait.

•

Töltés közben a környezeti hőmérséklet 0°C és 40°C között legyen. Akkumulátorról működő készülék esetén a környezeti
hőmérséklet 0°C és 45°C között lehet. A készülék -25°C és 55°C között működőképes, a fém részek miatt azonban nem
ajánlott 0°C alatt vagy 45°C felett védőkesztyű viselete nélkül használni.

A HALLÁSKÁROSODÁS MEGELŐZÉSE
A headset nagy hangerő esetén károsíthatja a hallást. A halláskárosodás kockázatának csökkentése érdekében a hangerőt
vegye le biztonságos, kellemes szintre.

A GYERMEKEK BIZTONSÁGA
Tartson be minden, a gyermekek biztonságát célzó óvintézkedést. A készülékkel vagy tartozékaival gyermekek nem
játszhatnak, veszélyes a leválasztható részek lenyelésének kockázata miatt. Kisgyerekeket feltétlenül tartson a készüléktől
és tartozékoktól távol.

TARTOZÉKOK
Csak a gyártó által ehhez a modellhez jóváhagyott akkumulátorokat, töltőket és tartozékokat használjon. Másfajta töltő vagy
tartozék használata érvényteleníti a készülékre vonatkozó jótállást, sértheti a helyi előírásokat, jogszabályokat és veszélyes
is lehet. A helyileg elérhető jóváhagyott akkumulátorok, töltők és tartozékok tekintetében kérdezze a forgalmazót.

AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐ
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•

Használaton kívül húzza ki a töltőt a hálózati aljzatból és a készülékről.

•

Az akkumulátor sok százszor feltölthető mielőtt végleg elhasználódik.

•

A töltő műszaki adatainál megadott váltóáramú tápellátást használja. A nem megfelelő feszültség tüzet vagy a töltő
üzemhibáját okozhatja.

•

Ügyeljen, hogy az akkumulátorból esetlegesen kifolyó elektrolit bőrre, szembe ne kerüljön. Ha az elektrolit mégis a bőrre
kerül vagy szembe fröccsen, azonnal mossa ki tiszta vízzel és forduljon orvoshoz.

•

Ne használja tovább a készüléket, ha az akkumulátor alakja megváltozott, elszíneződött vagy rendellenesen melegszik
töltés közben. Egyébként az akkumulátor kifolyhat, túlmelegedhet, robbanás vagy tűz következhet be.

•

Ha a kábel megsérült (például a zsinór csupasz vagy repedt) vagy a dugó kilazult, a kábelt továbbhasználni tilos.
Egyébként áramütést, a töltőben rövidzárlatot vagy tüzet okozhat.

•

Ne dobja tűzbe a készüléket, felrobbanhat. Az akkumulátor is felrobbanhat, ha megsérült.

•

Ne alakítsa át, ne gyártsa újra, ne próbáljon idegen testet a készülékbe tenni, ne tegye ki víznek, más folyadék hatásának,
ne merítse vízbe, ne tegye ki tűz, robbanás hatásának és más veszélyes helyzetnek.

•

Ne ejtse le a készüléket. Ha a készülék leesett, különösen, ha kemény felületre, és gyaníthatóan károsodott, vizsgáltassa
meg illetékes szervizközpontban. A rendellenes használat tüzet, robbanást vagy más veszélyhelyzetet okozhat.

•

A használt készülékeket azonnal selejtezze ki a helyi előírásoknak megfelelően.

•

A készüléket csak olyan termékekhez szabad csatlakoztatni, amelyeken rajta van az USB-IF logó vagy átestek az USB-IF
megfelelőségi programon.

•

Töltéskor ügyeljen, hogy a töltőt a készülék közelében lévő váltakozóáramú tápforrásba dugja. A töltő legyen könnyen
hozzáférhető.

•

Az USB tápkábel a töltőadaptertől különálló eszköznek tekintendő.

•

A töltő kimeneti teljesítménye: 3,6 V ~ 6,0 V / 3 A; 6,2 V ~ 9,0 V / 2,0 A; 9,2 V ~ 12,0 V / 1,5

VIGYÁZAT – ROBBANÁSVESZÉLY NEM MEGFELELŐ TÍPUSÚ AKKUMULÁTOR BEHELYEZÉSEKOR. A
HASZNÁLT AKKUMULÁTOROK HULLADÉKKEZELÉSÉT AZ ELŐÍRÁSOKNAK MEGFELELŐEN VÉGEZZE.
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS
•

A töltő nem vízálló. Tartsa szárazon. A töltőt víztől, párától óvja. Nedves kézzel ne érjen a töltőhöz, különben rövidzárlat
következhet be, a készülék meghibásodhat vagy a felhasználót áramütés érheti.

•

Ne helyezze a készüléket és a töltőt olyan helyre, ahol ütközés/ütés miatt megsérülhetnek. Egyébként az akkumulátor
kifolyhat, a készülék meghibásodhat, túlmelegedhet, robbanás vagy tűz következhet be.

•

Mágneses adathordozókat, mágneskártyákat, floppy lemezeket ne vigyen a készülék közelébe. A készülék sugárzása
esetleg le is törölheti a rajtuk tárolt adatokat.

•

Ne hagyja a készüléket és a töltőt olyan helyen, ahol rendkívül meleg vagy hideg van. Egyébként üzemzavar következhet
be, tűzhöz, robbanáshoz vezethet. 0°C alatti hőmérsékleten az akkumulátor teljesítménye csökken.

•

Ne tegyen éles fém tárgyakat, tűt a fülhallgató közelébe. A fülhallgató vonzhatja ezeket, és ezzel sérülést okozhat.

•

A készüléket tisztítás, karbantartás előtt kapcsolja ki, és válassza le a töltőről.

•

A készülék és a töltő tisztításához ne használjon vegyi tisztítószert, port másfajta vegyszert (alkoholt, benzint). Különben
kár keletkezhet a készülék részeiben vagy tűz alakulhat ki. A készüléket puha, antisztatikus kendővel tisztítsa.

•

Ne szerelje szét a készüléket és a tartozékokat. Egyébként a készülék és a tartozékok jótállása érvényét veszíti és a
gyártónak nem kötelezettsége a kár megtérítése.

•

Ha a készülék képernyőjét valamilyen kemény tárgy betöri, ne próbálja kézzel kiszedni a törött darabokat. Ilyen esetben
ne használja többet a készüléket, és forduljon hivatalos szervizközponthoz.

HALLÓKÉSZÜLÉK ILLESZTHETŐSÉG (HAC)
VEZETÉK NÉLKÜLI ESZKÖZÖKET ILLETŐ ELŐÍRÁSOK, CSAK US VÁLTOZAT
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A telefonban használt egyes vezeték nélküli technológiákkal kipróbálták és mérték a hallókészülék használatot.
Ugyanakkor a telefon használhat olyan újabb vezeték nélküli technológiákat, amelyek hatását még nem próbáltak ki
hallókészülékeken. Fontos a telefon különböző funkcióinak alapos kipróbálása különböző helyeken hallókészülékkel vagy
fülcsiga implantátummal, annak megállapítására, hogy hallatszik-e zavaró zaj. A hallókészülékekkel való összeférhetőségről

kérdezze a szolgáltatót vagy a telefon gyártóját. A visszavétellel vagy cserével kapcsolatosan kérdezze a szolgáltatót vagy a
telefon kiskereskedőt.
•

Az U.S. Szövetségi Távközlési Hivatala (FCC) által lefektetett követelmények alapján a digitális vezeték nélküli mobil
készülékeknek összeférhetőnek kell lenni a hallókészülékekkel és más hallássegítő készülékekkel.

•

A vezeték nélküli telefongyártók a hallókészülékeket használók segítése érdekében egy minősítő rendszert alkottak,
amelyben a mobileszközök hallókészülékekkel való kompatibilitását vizsgálják.

•

A besorolás nem jelent garanciát. Az eredmények az adott hallókészüléktől és a nagyothallás mértékétől függően
változnak. Ha a felhasználó hallókészüléke történetesen nem bírja az interferenciát, nem tud minősített telefont
használni. A legjobb módszer annak kiderítésére, hogy a telefon megfelel-e az adott célnak, ha a mobilkészüléket
kipróbálja a hallókészülékkel.

•

Az Egyesült Államok Szövetségi Telekommunikációs Bizottsága (Federal Communications Commission, FCC)
hallókészülék-illeszthetőségi (HAC) szabályokat vezetett be a digitális, vezeték nélküli mobileszközökre vonatkozóan.
A szabályok értelmében bizonyos telefonokat az Amerikai Nemzeti Szabványügyi Intézet (American National Standard
Institute, ANSI) C63.19-201 hallókészülék-illeszthetőségi előírásai mentén kell tesztelni és besorolni. Az ANSI
hallókészülék-illeszthetőségi szabványa két típusú besorolást különböztet meg:

•

M-minősítések: Az M3 és M4 minősítésű telefonok teljesítik az FCC követelményeket, nagy valószínűséggel kevesebb interferenciát
okoznak a hallókészülékekben, mint a címkével nem ellátott telefonok. A két minősítés közül az M4 a jobb, magasabb.

•

T-minősítések: A T3 és T4 minősítésű telefonok teljesítik az FCC követelményeket, nagy valószínűséggel jobban
használhatók a hallókészülék teletekerccsel („T kapcsoló” vagy „Telefon kapcsoló”), mint a minősítés nélküli telefonok.
A két minősítés közül a T4 a jobb, magasabb. (Ne feledje, nincs minden hallókészülékben teletekercs.) A készülék
bevizsgált M és T minősítése (FCC,azonosító: ZL5S61), M3 és T4.

SEGÉLYHÍVÁSOK
A készüléket a szolgáltatási területen belül használhatja segélyhívásra. A kapcsolatra azonban nincs minden körülmények
között garancia. Alapvető kommunikáció eszközként ne csak a telefont használja.

FCC NYILATKOZAT
•

A készülék megfelel az FCC Szabályozás 15. fejezetének. Használatára a következő két feltétel vonatkozik: (1) A készülék
nem okozhat zavart, és (2) a készüléknek el kell viselnie a külső zavarokat, ide értve azon zavart, amely nemkívánatos
működést eredményezhet.

•

Az adóhoz használt antenná(ka)t semmilyen más antennával vagy adóvevővel nem szabad együtt elhelyezni vagy együtt működtetni.

MEGJEGYZÉS:
• Az országkód kiválasztás csak a nem US modellre vonatkozik, nincs minden US modellnél. Az FCC szabályozás szerint
az Egyesült Államokban értékesített minden WiFi terméken az Egyesült Államokban használt csatornákat rögzíteni kell.
•

•
•
•
•
•
41

A készüléket alaposan teszteltük, és az megfelel az FCC előírások 15. részében meghatározott B osztályú digitális
eszközökre megadott határértékeknek. Ezeket a határértékeket úgy állapították meg, hogy megfelelő védettséget
biztosítsanak a káros interferenciák ellen a háztartási telepítés esetén. Ez a készülék rádiófrekvenciás energiát
termel, használ és bocsát ki; ha azt nem az előírások szerint telepítik és használják, akkor az zavart okozhat a
rádiókommunikációban. Nem lehet garantálni azonban azt, hogy egy adott helyzetben nem történik interferencia.
Amennyiben a készülék káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízió kommunikációban - aminek meglétét a készülék
ki- és bekapcsolásával állapíthatja meg - a felhasználó az alábbi módszerekkel küszöbölheti ki az interferenciát:
A vevőantenna újratájolása vagy áthelyezése.
A készülék és a vevőegység távolságának megnövelése.
A készülék és a vevőegység egymástól független áramkörre csatlakoztatása.
Kérjen segítséget az értékesítőtől vagy egy tapasztalt rádió-/TV-szerelőtől.
A megfelelőségért felelős fél egyértelmű jóváhagyása nélküli változtatások és módosítások miatt a felhasználó elveszíti
az eszköz használatához való jogát.

NYILATKOZAT A KANADAI IPARI MINISZTÉRIUM
SZABÁLYOZÁSAIRÓL
Ez a készülék megfelel az Industry Canada engedélymentes RSS-szabványainak. Használatára a következő két feltétel vonatkozik:
1. az eszköz nem okozhat interferenciát és
2. az eszköznek képesnek kell elviselnie minden interferenciát, ideértve azt is, amelyek nem kívánatos működést okozhatnak.
Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.
L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:
1. l’appareil ne doit pas produire de brouillage, et
2. l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d’en
compromettre le fonctionnement.
• A jelen B besorolású digitális szerkezet megfelel a kanadai ICES-003; CAN ICES-3(B)/NMB-3(B) szabványnak.
•

A készülék automatikusan abbahagyhatja a küldést, ha nincs küldendő információ vagy üzemhiba esetén. Ne feledje,
ennek nem célja a vezérlő és jelző információk küldésének vagy az ismétlődő kódok használatának megtiltása ahol azt
a technológia igényli.

RF EXPOZÍCIÓS NYILATKOZAT:
A termék teljesíti a kanadai nem szabályozott környezetre vonatkozó hordozható rádiófrekvenciás terhelési határértéket és a
kézikönyvben leírt rendeltetés szerinti használat esetén biztonságos. Tovább csökkenthető a rádiófrekvenciás sugárzás hatása úgy,
hogy a terméket a lehető legtávolabb tartják a testtől vagy ha van a készüléken, használják a kis teljesítmény kibocsátási funkciót.
A készüléket testen hordott működésre tesztelték, és megfelel az IC elektromágneses mezőknek való kitettségére vonatkozó
irányelveknek olyan fémmentes tartozékkal, amely legalább 1 cm-es távolságban tartja a készüléket a testtől. Egyéb kiegészítők
használata nem feltétlenül biztosítja az IC rádiófrekvenciás kitettségre vonatkozó irányelveinek való megfelelőséget.

DÉCLARATION D’EXPOSITION AUX RADIATIONS:
•

Le produit est conforme aux limites d’exposition pour les appareils portables RF pour les Etats- Unis et le Canada
établies pour un environnement non contrôlé.

•

Le produit est sûr pour un fonctionnement tel que décrit dans ce manuel. La réduction aux expositions RF peut être
augmentée si l’appareil peut être conservé aussi loin que possible du corps de l’utilisateur ou que le dispositif est réglé
sur la puissance de sortie la plus faible si une telle fonction est disponible.

•

Cet équipement est conforme aux limites d’exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé.

•

Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 1.0 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

•

A készüléket és antennáját semmilyen más antennával vagy adóvevővel nem szabad együtt elhelyezni vagy együtt
működtetni, kivéve letesztelt beépített rádiókban. Az Ország kódkiválasztási funkció az Egyesült Államokban, Kanadában
forgalmazott termékekben ki van kapcsolva.

•

Cet appareil et son antenne ne doivent pas être situés ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre
émetteur, exception faites des radios intégrées qui ont été testées. La fonction de sélection de l’indicatif du pays est
désactivée pour les produits commercialisés aux États-Unis et au Canada.

RÁDIÓFREKVENCIÁS KITETTSÉGI INFORMÁCIÓK
(SAR)
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•

A készülék teljesíti a rádióhullám terhelést szabályzó kormányzati előírásokat.

•

A készülék tervezése és gyártása során figyeltünk arra, hogy az Egyesült Államok Kormányának Szövetségi Távközlési

Hivatala által meghatározott rádiófrekvenciás terhelési határértékeket ne lépje túl.
•

A készülék testen hordott működésre tesztelve lett és megfelel az FCC elektromágneses mezőknek való kitettségére vonatkozó
irányelveknek olyan fémmentes tartozékkal, amely legalább 1 cm-es távolságban tartja a készüléket a testtől. Másfajta tartozék
használata nem biztosítja az FCC elektromágneses mezőknek való kitettségre vonatkozó irányelvek teljesülését.

•

Az FCC által meghatározott SAR határérték 1,6 W/kg.

A telefonra az FCC felügyelet által jelentett legnagyobb SAR értékek az alábbiak:
Fej SAR érték: 1,17 W/kg, Test SAR: 0,84 W/kg, Vezeték nélküli router SAR: 1,20 W/kg
A kapott sugárzás szintjének csökkentésére a következő lehetőségei vannak:
(i)
jó vételi körülmények között használja a mobiltelefont,
(ii)
használjon kihangosítást,
(iii)
várandós kismamák hasuktól távolra tartsák a mobiltelefont,
(iv)
a mobiltelefont nemi szervektől tartsa távol.

HALLÁSCSÖKKENÉS MEGELŐZÉSE
Ne hallgassa nagy hangerővel hosszú ideig az esetleges halláskárosodás megelőzése érdekében.

CE SAR MEGFELELŐSÉG
A készülék megfelel a lakosság elektromágneses mezőknek való kitettségének korlátozására vonatkozó egészségvédelmi
[1999/519/EC] EU követelményeknek.
A határértékek a lakosság védelmére hozott széleskörű ajánlások részét képezik. Ezeket az ajánlásokat független tudományos
szervezetek a tudományos tanulmányok szokásos alapos értékelésével dolgozták ki és ellenőrizték. Az Európai Tanács mobil
készülékekre ajánlott határértékének mértékegysége a fajlagos elnyelési tényező, a SAR, melynek értéke 2,0 W/ kg átlagosan
10 gramm szövetre véve. Megfelel a Nem Ionizáló Sugárzás Elleni Nemzetközi Védelmi Bizottság (ICNIRP) követelményeinek.
A készüléket testközeli működés szempontjából a bevizsgálták, és megfelel az ICNIRP kitettségre vonatkozó irányelveinek,
valamint az EN 62209-2 európai szabványnak, kijelölt tartozékok használata esetén. Másfajta, fémtartalmú tartozékok
használata nem biztosítja az ICNIRP kitettségre vonatkozó irányelveknek való megfelelőséget.
A SAR mérése a testtől 5 mm távolságban levő eszközzel történt, miközben a legnagyobb kimenő energiaszinten sugároz a
mobiltelefon minden frekvenciasávban.
A telefonra a CE felügyelet által jelentett legnagyobb SAR értékek az alábbiak:
Fej SAR érték: 0,416 W/kg, Test SAR: 1,594 W/kg
A rádiófrekvenciás energiának való kitettség csökkentése érdekében használjon kihangosító tartozékot vagy más hasonló
megoldást, hogy a készüléket távol tartsa fejétől és testétől. A készüléket legalább 5 mm-es távolságban tartsa el testétől,
hogy a kitettségi szint a tesztelt szinteken vagy azok alatt maradjon. Olyan övcsatot, övtáskát és más hasonló, testre
illeszthető kiegészítőket válasszon, amelyek nem tartalmaznak fém komponenseket, hogy támogassák a készülék ily módú
működését. A fém részeket tartalmazó tokok olyan módon módosíthatják a készülék rádiófrekvenciás teljesítményét –
beleértve a rádiófrekvenciás kitettségre vonatkozó irányelveknek való megfelelést –, amellyel kapcsolatosan nem készültek
tesztek vagy minősítések. Az ilyen tartozékok használata nem javasolt.
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HULLADÉKKEZELÉSI ÉS ÚJRAHASZNOSÍTÁSI
INFORMÁCIÓK
A készüléken (és a benne levő akkumulátorokon) levő jel azt jelzi, hogy azt a normál háztartási hulladéktól külön
kell kezelni. Ne dobja a készüléket és az akkumulátort a válogatás nélküli kommunális hulladékba. A készüléket
(és az akkumulátorokat) minősített begyűjtő ponton adja le újrahasznosításra vagy a megfelelő megsemmisítésre
hasznos élettartamuk végén.
A készülék és akkumulátorok újrahasznosításával kapcsolatosan kérdezze a helyi önkormányzati hivatalt, a háztartási
hulladékszállító vállalatot vagy a kiskereskedelmi üzletet, ahol a készüléket vette.
A készülék hulladékkezeléséről az Európai Unió az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló (WEEE) irányelve
rendelkezik. Az elektromos és elektronikus berendezések és akkumulátorok más hulladékoktól való különválasztásának az
oka, hogy a jelen levő mérgező anyagok potenciális környezeti hatásai az emberek egészségére a lehető legkisebb legyen.

A VESZÉLYES ANYAGOK CSÖKKENTÉSE
A készülék megfelel az EU REACH (vegyszerek regisztrálása, értékelése és jóváhagyása) rendelet (az Európai Parlament és
Tanács 1907/2006/EK sz. rendelete) minden követelményének és az EU-nak az egyes veszélyes anyagok alkalmazásának
korlátozását célzó irányelvének (RoHS, az Európai Parlament és Tanács 2011/65/EU irányelve). A készülék REACH
megfelelőségével kapcsolatban bővebben olvashat a www.catphones.com/certification webhelyen. Javasolt a webhely
gyakori meglátogatása a friss információkért.

EU JOGSZABÁLYOKNAK VALÓ MEGFELELŐSÉG
A Bullitt Mobile Ltd. ezennek kijelenti, hogy az S61 típusú rádiókészülék megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. A teljes
megfelelőségi nyilatkozat az alábbi linken érhető el: https://www.catphones.com/support/s61-support

EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
A készüléket 5150 és 5350 MHz közötti frekvenciatartományban csak beltérben használható. Korlátozások: Belgium (BE),
Bulgária (BG), Csehország (CZ), Dánia (DK), Németország (DE), Észtország (EE), Írország (IE), Görögország (EL), Spanyolország
(ES), Franciaország (FR), Horvátország (HR), Olaszország (IT), Ciprus (CY), Lettország (LV), Litvánia (LT), Luxemburg (LU),
Magyarország (HU), Málta (MT), Hollandia (NL), Ausztria (AT), Lengyelország (PL), Portugália (PT), Románia (RO), Szlovénia (SI),
Szlovákia (SK), Finnország (FI), Svédország (SE), Egyesült Királyság (UK), Svájc (CH), Norvégia (NO), Izland (IS), Liechtenstein
(LI) és Törökország (TR).
A Google, Android, Google Play és más márkák a Google LLC védjegyei; az Oreo a Mondelez International, Inc. group.
védjegye.
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SPEKTRUM ÉS TELJESÍTMÉNY TÁBLÁZAT
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S61 MŰSZAKI ADATOK
ELEM

JELLEMZŐK

Operációs rendszer

Android 8.1 Oreo™

Processzor

QCT SDM630, Octa Core

Memória

•
•

Belső memória: 64 GB eMMC / 4 GB RAM LPDDR4
Külső memória: SDXC, Osztály 10/Ultra nagy sebesség/akár 200 GB

ROW SKU Bands:
•
LTE: 1,2,3,5,7,8,19,20,26,28,38,39,40,41
•
HSPA: 1,2,5,8
•
GSM/GPRS/EDGE: 850,900,1800,1900

Mobilhálózat

US SKU Sávok:
•
LTE: 1,2,3,4,5,7,8,12,13,17,25,26,28,29,66
•
HSPA: 1,2,4,5,8
•
GSM: 850,900,1800,1900
•
•
•
•

LTE DL/UL: Cat12 (600Mbps) / Cat13 (150Mbps)
HSPA+ DL/UL: Cat24 (42Mbps) / Cat 7 (11Mbps)
GSM/GPRS/EDGE
VoLTE, VoWiFi, ViLTE, SRVCC, eMBMS

•
•
•

5.2”FHD kapacitív 10 pontos érzékelővel w/ nedves ujj és kesztyű
támogatás, GG5
IPS megjelenítés
Fényerő: 500 cd/m2

Kamera

•
•
•

Hátsó kamera: 16 MP PDAF w/ Dual LED flash
Elülső kamera: 8 MP FF
FLIR Hőkamera: 80×60 + SDK

Érzékelő

Közelség- és fényszenzor, G-szenzor, E-iránytű, gyro, Barométer, Levegőminőség,
Páratartalom/Hőm. szenzor

Csatlakoztathatóság

•
•
•
•
•

Bluetooth 5
WiFi 802.11 a/b/g/n/ac
GPS, aGPS, GLONASS, iZat, Gaileo, QZSS, SBAS
FM Rádió RDS-sel
NFC

Akkumulátor

•
•

Típus: Nem kivehető
Méret: 4500mAh

Egyéb

•
•
•
•
•

Külső behatásokkal szembeni védettség: IP68 és 69
Vízállóság: 3m
Ejtőpróba: 1,8m
HAC M3/T3
II. osztály, lézertámogatott mérés

Méretek

75,8 × 149,8 (157mm a ‘FLIR’ tetejétől) × 12,60 mm

Súly

255g

Képernyő

* A tervek és műszaki adatok előzetes bejelentés nélküli változtatásának jogát fenntartjuk.
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MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
GYÁRTÓ:
Név: 					
Címe: 					

Bullitt Mobile Limited
One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, England RGI IAR

RÁDIÓKÉSZÜLÉK:
Modell: 					
A nyilatkozat tárgya:				
Szoftververzió:				
Mellékelt tartozékok és elemek:			

S61
Robusztus okostelefon
LTE_D0201121.1_S61
AC Adapter, USB kábel, fülhallgató

Mi, a Bullitt Mobile Limited felelősségünk teljes tudatában kijelentjük, hogy a fent jellemzett termék megfelel a vonatkozó
uniós harmonizációs jogszabályoknak:

2014/53/EU IRÁNYELV (RE), 2011/65/EU IRÁNYELV (ROHS)
Az alábbi harmonizált szabványokat és/vagy más vonatkozó szabványokat alkalmaztuk:

1. EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG (A RE IRÁNYELV 3.1 (A) CIKKE)
•
•
•
•

EN 62311:2008, EN 62479:2010
EN 50360:2017, EN 62209-1:2016
EN 50566:2017, EN 62209-2:2010
EN 60950-1:2006/A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

2. ELEKTROMÁGNESES ÖSSZEFÉRHETŐSÉG (A RE IRÁNYELV 3.1 (B) CIKKE)
•
•
•
•

EN 301 489-1 V2.1.1, Végleges tervezet EN 301 489-3 V2.1.1
EN 301 489-17 V3.1.1, Tervezet EN 301 489-19 V2.1.0, Tervezet EN 301 489-52 V1.1.0
EN 55032:2015/AC:2016 Class B, EN 55035:2017
EN 61000-3-2:2014 Class A, EN 61000-3-3:2013

3. RÁDIÓFREKVENCIA-SÁV HASZNÁLAT (RE IRÁNYELV 3.2 CIKKE)
•
•
•
•
•
•
•

EN 301 511 V12.5.1
EN 301 908-1 V11.1.1, EN 301 908-2 V11.1.2, EN 301 908-13 V11.1.2
EN 300 328 V2.1.1, EN 301 893 V2.1.1
Tervezet EN 300 440 V2.2.0
EN 303 413 V1.1.1
EN 300 330 V2.1.1
Végleges tervezet EN 303 345 V1.1.7

4. ROHS IRÁNYELV (2011/65/EU)
•

EN 50581:2012

Az értesített testület (neve: CETECOM GmbH, ID: 0680) elvégezte a megfelelőségértékelést az elektromágneses
összeférhetőségről szóló 2014/53/EU irányelv III. Mellékletének B Modulja szerint, és EU-típusú vizsgálati tanúsítványt adott
ki (Hiv.sz.: M18-0490-01-TEC), amely lefedi a 3.1a, 3.1b, 3.2. cikkek alapvető követelményeit.
Alulírott részéről és nevében: Bullitt Mobile Limited
Hely: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, England RG1 1AR, Dátum: 2018. április 30.
Név: Wayne Huang, Beosztás: ODM menedzsment igazgató

Aláírás:
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