Cat® S61 Smarttelefon
Brukerhåndbok
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LES OM SIKKERHETSTILTAK FØR FØRSTE
GANGS BRUK
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•

Les denne håndboken og de anbefalte sikkerhetsforholdsreglene nøye, slik at du sørger for at du bruker denne enheten
på riktig måte.

•

Til tross for enhetens robuste natur må du unngå å slå, kaste, knuse, punktere eller bøye den.

•

Ikke slå på enheten i områder der det er forbudt å bruke enheter, eller når det kan forårsake interferens eller utgjøre
en fare.

•

Aldri bruk enheten mens du kjører.

•

Følg alltid regler for bruk når enheten brukes på sykehus og helseinstitusjoner, og slå av når du er i nærheten
av medisinske apparater.

•

Slå av enheten eller aktiver flymodus når du er i et fly, siden den kan forårsake interferens på kontrollutstyret i flyet.

•

Slå av enheten i nærheten av elektroniske høypresisjonsenheter fordi den kan påvirke ytelsen.

•

Ikke forsøk å demontere enheten eller tilbehør. Det er bare kvalifisert personell som skal utføre service eller reparasjon
på enheten om det er nødvendig.

•

Ikke legg enheten eller tilbehøret i beholdere med sterke elektromagnetiske felt.

•

Ikke plasser magnetiske lagringsmedier i nærheten av enheten. Stråling fra enheten kan slette informasjonen som
er lagret på dem.

•

Ikke bruk enheten i et miljø med brennbar gass, som en bensinstasjon, eller plasser enheten på et sted med
høy temperatur.

•

Oppbevar enheten og tilbehøret utilgjengelig for små barn. Ikke la barn bruke enheten uten veiledning.

•

Bruk kun godkjente ladere, for å unngå risikoen for eksplosjon.

•

Overhold lover og forskrifter for bruk av trådløse enheter, og respekter andres personvern og rettigheter.

•

For pasienter med medisinske implantater (hjerte, ledd, osv.) må enheten holdes minst 15 cm unna implantatet,
og enheten må holdes på motsatt side av implantatet.

•

Følg de relevante instruksjonene i denne håndboken nøye mens du bruker USB-kabelen, ellers kan enheten eller PC-en
bli skadet.

•

Målinger foretatt av sensoren for luftkvalitet, påvirkes hvis du rengjør telefonen med produkter som inneholder VOC-er
(som alkohol eller desinfeksjonsmiddel). Det kan ta opptil 72 timer før sensoren går tilbake til normal status.
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Innholdet i denne håndboken er levert "som det er". Unntatt som påkrevd etter gjeldende lover, ytes ingen garantier
av noe slag, verken direkte eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, de underforståtte garantiene for
salgbarhet og egnethet til et bestemt formål, i forhold til nøyaktigheten av, påliteligheten til eller innholdet i denne
håndboken.
I den grad det er tillatt etter gjeldende lov, skal produsenten ikke i noe tilfelle være ansvarlig for eventuelle spesielle,
tilfeldige, indirekte skader eller følgeskader eller tap av inntekt, forretningsmuligheter, omsetning, data, goodwill
eller forventede besparelser.

VARSEL
Enkelte funksjoner i produktet og dets tilbehør beskrevet her, avhenger av den installerte programvaren, kapasiteten
og innstillingene i lokale nettverk, og kan ikke aktiveres, eller kan være begrenset av lokale nettverksoperatører eller
nettverkstjenesteleverandører. Derfor kan det hende at beskrivelsene i denne håndboken ikke er helt identiske med
produktet og tilbehøret som du har kjøpt.
Produsenten forbeholder seg retten til å endre eller modifisere informasjon eller spesifikasjoner i denne håndboken
uten varsel eller forpliktelser.
Produsenten er ikke ansvarlig for legitimiteten og kvaliteten på produkter som du laster opp eller laster ned via denne
enheten, inkludert tekst, bilder, musikk, filmer, og ikke-innebygd programvare med opphavsrettslig vern. Du er selv
ansvarlig for eventuelle konsekvenser fra installasjon eller bruk av produktene nevnt ovenfor på denne enheten.

IMPORT- OG EKSPORTREGLER
Kundene skal overholde alle gjeldende lover og forskrifter for eksport og import. Kundene må skaffe seg alle
nødvendige tillatelser og lisenser fra myndighetene for å kunne eksportere, videreeksportere eller importere
produktet som er nevnt i denne håndboken, inkludert programvare og tekniske data.
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VELKOMMEN TIL CAT® S61 SMARTTELEFON
Den robuste S61-smarttelefonen er designet for bruk utendørs, med funksjoner for å håndtere de mest utfordrende
omgivelsene. Den er bygd for å håndtere de ekstreme forholdene du står overfor hver dag, på jobb og under lek.
Mist den, dunk den borti noe eller glem å lade den – Cat S61 vil uansett aldri svikte deg.
Tåler å falle på betong fra en høyde på 1,8 meter, tøff nok til å håndtere termisk sjokk og salt tåkespray og er vanntett
i opptil 60 minutter fra dybder på opptil 3 meter – Cat S61 forblir tilkoblet, uansett hva den blir utsatt for.
S61 er utstyrt med et innebygd FLIR-termokamera, som tar tydelige termiske bilder og har flere punktmålere som
lar deg identifisere en temperatur i bildet i ettertid. Den er støvtett og har en ripebestandig FHD-skjerm som kan
leses i direkte sollys. Den kan også brukes når fingrene er våte eller når du har på deg hansker.

ROBUSTE EGENSKAPER
NÅR DU MISTER ENHETEN:
•

Gjør: Bruk enheten i en høyde på opptil 1,8 meter – den tåler å slippes fra denne høyden.

•

Ikke: Kast enheten med kraft fra over 1,8 meters høyde – den er slitesterk, men ikke uknuselig.

VANNTETT:
•

Gjør: Bruk enheten i fuktige og våte forhold – flerberøringsskjermen fungerer med våte fingre og enheten kan tåle
en dybde på opptil 3 meter i 60 minutter for å ta undervannsbilder og -video.

•

Ikke: Forsøk å bruke den dypere enn 3 meter.

STØVTETT OG RIPESIKKER:
•

Gjør: Bruk enheten i skitne, støvete miljøer. Cat S61 er sertifisert med IP68 og 69, den høyeste industristandarden for
holdbarhet, og er støv tett med en ripebestandig skjerm.

EKSTREME TEMPERATURER:
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•

Gjør: Bruk enheten innenfor temperaturområdet på -25 ºC til +55 ºC. Den kan også håndtere ekstreme
temperaturforandringer: bytte mellom kaldt og varmt, eller omvendt, svært raskt.

•

Ikke: Bruk enheten utenfor sitt operative temperaturområde på -25 ºC til +55 ºC. På grunn av metallsidene anbefaler
vi å bruke vernehansker når du håndterer enheten når du er utenfor det operative temperaturområdet.

HVA ER INKLUDERT
•
•
•
•

Enhet
Hurtigstartveiledning
USB-strømkabel og strømadapter for lading
Fabrikkmontert skjermbeskytter (allerede på enheten)

1

10

2

11

9

12
18
8

17
7
16

15
6
5

4

3
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1. JACK-INNGANG TIL ØRETELEFONER
2. ØREPLUGG
3. SISTE APPER-KNAPP
4. STARTSKJERMKNAPP
5. MIKROFON
6. TILBAKEKNAPP
7. PROGRAMMERBAR KNAPP
8. SIM-/SD-DØR
9. FRONTKAMERA
10. BAKRE KAMERA
11. TERMOKAMERA
12. BLITS
13. USB-PORT
14. HØYTTALER
15. LASERVINDU
16. SENSOR FOR LUFTKVALITET
17. TASTER FOR VOLUM OPP/NED
18. STRØMTAST
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NØKKELFUNKSJONER
STRØMTAST
• Trykk og hold inne for å slå på enheten
• Trykk og hold for å åpne alternativene for å slå av når enheten er på
• Trykk for å låse eller aktivere skjermen når enheten er inaktiv
• Trykk to ganger for å åpne kameraappen når enheten er låst
• Trykk raskt tre ganger å starte kameraappen i undervannsmodus når enheten er låst
STARTSKJERMKNAPP
• Trykk for å vise startskjermen når enheten er låst
• Trykk og hold for å bruke Google-assistenten
• Trykk to ganger for å låse eller aktivere skjermen når enheten er inaktiv
SISTE APPER-KNAPP
• Trykk for å åpne sist brukte apper
TILBAKEKNAPP
• Trykk for å gå tilbake til forrige skjermbilde
• Trykk for å lukke skjermtastaturet
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TAST FOR VOLUM OPP/NED
• Volum – Trykk på tasten for volum opp for å øke volumet eller tasten for volum ned for å redusere volumet i en samtale,
til ringetonen, medier eller alarmer
• Skjermbilde – Trykk på strømtasten og tasten for volum ned samtidig (skjermbilder lagres i fotoalbumet)
• Kameraapp – Trykk på tasten for volum opp for å ta bilde, og trykk på tasten for volum ned for å bytte til videomodus

KOMME I GANG
INSTALLERE ET NANO-SIM-KORT OG ET MINNEKORT
1.
2.
3.
4.

Legg enheten på et flatt underlag med skjermen vendt nedover.
Bruk fingeren til å trekke ut SIM-/SD-døren.
Legg nano-SIM-kortet på SIM-skuffen med gullpinnene vendt oppover.
Sett forsiktig SIM-skuffen inn i SIM-kortsporet igjen.

MERK:
• SIM-skuffen er festet til sidedøren.
• Skyv SIM-/SD-døren inn igjen til den er helt inne.
Noen enheter tar to SIM-kort.
Når to SIM-kort er satt inn, kan begge SIM-kortsporene støtte 4G-/3G-tjeneste.
Konfigurasjon av SIM 1: 4G / 3G / 2G
Konfigurasjon av SIM 2: 4G / 3G / 2G
Hvis enheten bare tar ett SIM-kort, brukes det andre sporet til et minnekort.
Følg trinnene for å sette inn minnekortet.
1.
2.
3.
4.
5.

Legg enheten på et flatt underlag med skjermen vendt nedover.
Bruk fingeren til å trekke ut SIM-/SD-døren.
Trekk forsiktig ut minneskuffen og legg et microSD-kort på det med gullpinnene vendt oppover.
Sett forsiktig minnekortskuffen inn i minnekortsporet.
Sett forsiktig SIM-skuffen inn i SIM-kortsporet. Skyv deretter SIM-/SD-døren innover til den er helt inne.

MERK:
• Ikke tving microSD-kortet inn da dette kan forårsake skade.

LADE BATTERIET
S61-batteriet kan ikke tas ut av enheten. For å lade:
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1.

Koble USB-kabelen til strømadapter for lading.
Bruk kun ladere og kabler som er godkjent av Cat®. Ikke-godkjent utstyr kan forårsake skade på enheten eller føre
til at batteriene eksploderer. Dette ugyldiggjør garantien.

2.

Åpne USB-portdekselet, og koble USB-kabelen til USB-porten.

Ikke bruk for mye kraft når du kobler til USB-kabelen. Skade som er oppstått på grunn av forsøk på å sette inn pluggen
feil, dekkes ikke av garantien.

3.

Koble USB-en til strømadapter for lading, og koble den til et egnet støpsel.

4.

Når den er ferdig ladet, tas USB-kabelen ut av enheten, før du kobler strømadapteren fra
støpselet. Lukk enhetens USB-portdeksel etter lading.

VIKTIG INFORMASJON OM FREMTIDIG BRUK AV BATTERI
Hvis batteriet er helt utladet, kan det hende at enheten ikke slår seg på umiddelbart etter at ladingen begynner. La batteriet
lade i noen minutter før du forsøker å slå telefonen på. Det kan hende at ladeanimasjonen ikke vises på skjermen under
denne perioden.
Tiden det tar å lade batteriet avhenger av omgivelsestemperaturen og batteriets alder.
Når batterinivået er lavt, spiller enheten av et varsel og viser en melding. Når batteriet er nesten oppbrukt, vil telefonen slå
seg av automatisk.

SLÅ ENHETEN PÅ/AV
SLÅ PÅ
•

Trykk på og hold inne strømtasten.

Første gang du slår på telefonen, vil du se en velkomstskjerm. Velg ønsket språk og trykk på START å fortsette installasjonen.
MERK:
• Det kreves en Wi-Fi- eller datatilkobling.
• Hvis det er aktivert beskyttelse med personlig identifikasjonsnummer (PIN) på SIM-kortet, vil du bli bedt om å taste inn
PIN-koden før velkomstskjermen vises.
• Du må ha en Google-konto for å kunne bruke noen av Google-tjenestene som tilbys på enheten. Du vil bli bedt om å
logge på med eksisterende Google-konto eller konfigurere en ny konto senere.

SLÅ AV
1.
2.
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Trykk og hold inne strømtasten for å åpne menyen for å slå av.
Trykk for å slå av.

BERØRINGSSKJERM
HANDLINGER PÅ BERØRINGSSKJERMEN
•

Trykk: Bruk fingertuppen til å velge et element, bekrefte et valg eller starte en app på skjermen.

•

Trykk og hold: Trykk på et element med fingertuppen og fortsett å trykke inntil skjermen reagerer (f.eks. for å åpne
menyen med alternativer for den aktive skjermen, trykk på skjermen og hold inne til menyen vises).

•

Sveip: Flytt fingeren over skjermen loddrett eller vannrett (f.eks. sveip til venstre eller høyre for å veksle mellom bilder).

•

Dra: Hvis du vil flytte et element, trykker og holder du det med fingeren og drar det til en del av skjermen.

STARTSKJERM
Startskjermen er utgangspunktet for tilgang til enhetens funksjoner. Her vises appikoner, widgeter, snarveier og mer. Du kan
tilpasse startskjermen med ulike bakgrunner og justere den til å vise foretrukne elementer.

LÅSE OG LÅSE OPP SKJERMEN
LÅSE SKJERMEN
1.
2.

Hvis enheten er slått på, trykker du på strømtasten for å låse skjermen. Du kan fortsatt motta meldinger og samtaler
selv om skjermen er låst.
Hvis enheten ikke brukes i løpet av et angitt tidsrom, låses skjermen automatisk. Du kan justere tidslengden for dette.

LÅSE OPP SKJERMEN
1.
2.
3.

Trykk på strømtasten for å aktivere skjermen. Dra deretter låsikonet
oppover for å låse opp skjermen. Angi mønster
eller PIN-kode hvis forhåndsinnstilt.
Dra kameraikonet
oppover for å starte kameraappen direkte fra den låste skjermen.
Hvis du vil bruke funksjonen Google Voice Search direkte fra den låste skjermen, drar du ikonet for stemmesøk
oppover.

MERK:
• Hvis du har satt opp en skjermlås, vil du bli bedt om å låse opp skjermen. For mer info kan du se "Beskytte mobiltelefonen
med en skjermlås" på side 35.

SKJERM
SKJERMOPPSETT
VARSLER OG STATUSINFORMASJON
Statuslinjen vises øverst på hver skjerm. Den viser varslingsikoner, for eksempel tapte anrop eller mottatte meldinger
(til venstre) og telefonens statusikoner, som batteristatus (til høyre), sammen med klokkeslettet.

STATUSIKONER

Varslingsikoner
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Statusikoner

VARSLINGSIKONER
4G

Koblet til 4G-mobilnett

Intet signal

LTE

Koblet til LTE-mobilnett

Vibrasjonsmodus

3G

Koblet til 3G-mobilnett

Plasseringstjeneste brukes

G

Koblet til GPRS-mobilnett

Batteriet er fullt

E

Koblet til EDGE-mobilnett

Batteriet lades

H

Koblet til HSDPA-mobilnett

FM-radio er slått på

H+

Koblet til HSPA+-mobilnett

Flymodus

R

Roaming

Koblet til et Wi-Fi-nettverk

Signalstyrke for mobilnett

Koblet til en Bluetooth-enhet

NFC aktivert
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Ny e-postmelding

Tapt anrop

Alarm er innstilt

Høyttaler er aktivert

Kommende arrangement

Mikrofonen på telefonen er dempet

Data blir synkronisert

Nedlasting av data

Problem med innlogging eller synkronisering

Ny tekstmelding

Et skjermbilde er tatt

Varsel om usunn eller dårlig luft

VARSLINGSPANEL
Du varsles når du mottar en ny melding, har et tapt anrop eller har en kommende hendelse. Åpne varslingspanelet for
å se alarmer, trådløse nettverksoperatører er eller for å vise en melding, påminnelse eller et hendelsesvarsel.

ÅPNE VARSLINGSPANELET
1.
2.

Når et nytt ikon vises, trykker du på varslingslinjen. Dra deretter nedover for å åpne varslingspanelet.
Trykk på et varsel for å åpne den relaterte appen.

LUKKE VARSLINGSPANELET
1.
2.

Du lukker varslingspanelet ved å skyve bunnen av panelet oppover.
Hvis du vil lukke en varsling (uten visning), trykker og holder du på varslingen, og drar den til venstre/høyre på skjermen.

MERK:
• Varselsinnstillinger kan endres i Innstillinger > Apper og varsler.

SNARVEISIKONER
LEGGE TIL ET NYTT ELEMENT PÅ STARTSKJERMEN
1.
2.

Fra startskjermen sveiper du opp eller trykker på
for å vise alle apper.
Hvis du vil legge til et element på startskjermen, flytter du ikonet til valgt posisjon.

FLYTTE ET ELEMENT PÅ STARTSKJERMEN
1.
2.

Trykk på og hold inne et appikon på startskjermen til det blir større.
Uten å løfte fingeren drar du ikonet til valgt posisjon på skjermen, og deretter slipper du det.

MERK:
• Det må være nok plass til et ikon på startskjermen.

FJERNE ET ELEMENT PÅ STARTSKJERMEN
1.
2.
3.

Trykk på og hold inne et appikon på startskjermen til det blir større.
Uten å løfte fingeren drar du ikonet til Fjern, og slipper det deretter.
Hvis du vil avinstallere en app, følger du trinn 1 og 2 og drar ikonet til Avinstaller øverst på skjermen.

WIDGETER
Med en widget kan du forhåndsvise eller bruke en app. Du kan plassere widgeter på startskjermen som ikoner eller
forhåndsvisningsvinduer. Flere widgeter er allerede installert på telefonen, men du kan også laste ned flere fra Google Play.

LEGGE TIL EN WIDGET
1.
2.
3.

Trykk på og hold startskjermen.
Trykk på alternativet Widgeter å se hva som er tilgjengelig.
Dra valgt widget til startskjermen.

FJERNE EN WIDGET
1.
2.
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Trykk på og hold widgetikonet på startskjermen til det blir større.
Uten å løfte fingeren drar du ikonet til Fjern øverst på skjermen, og deretter slipper du det.

MAPPER
OPPRETTE EN MAPPE
Du kan gruppere visse apper på startskjermen ved å dra et ikon eller en snarvei og slippe det/den over et annet. Dette vil
opprette en ny mappe du kan legge til det du ønsker.

GI NYTT NAVN TIL EN MAPPE
3.
4.
5.

Trykk på en mappe for å åpne den.
Angi et nytt mappenavn i tittellinjen.
Trykk på tilbakeknappen.

BAKGRUNNER
BYTTE AV BAKGRUNN
1.
2.
3.
4.

Trykk på og hold startskjermen.
Trykk på Bakgrunner.
Bla gjennom de tilgjengelige alternativene.
Trykk på Angi bakgrunn på valgt bilde. Velg deretter om du ønsker å bruke den som bakgrunnsbilde for låseskjermen,
for startskjermen eller for begge deler.

OVERFØRE MEDIER TIL OG FRA ENHETEN
Overfør favorittmusikken din og favorittbildene dine mellom enheten og PC-en i MTP-modus for medieenheter.
1.
2.
3.
4.

Koble enheten til PC-en med USB-strømkabelen.
Åpne varslingspanelet og alternativene for USB-tilkobling. Trykk på USB-lading av denne enheten to ganger for å få
tilgang til flere alternativer.
Trykk på Overfør filer for å aktivere MTP-modus.
Enheten skal vises som en flyttbar enhet sammen med telefonens interne minne. Hvis et minnekort er satt inn, vises
også microSD-kortet. Kopier de valgte filene til enheten.

MERK:
• Hvis du bruker en MAC PC, må driverne lastes ned fra: http://www.android.com/filetransfer/

BRUKE FLYMODUS
Enkelte plasser krever at du slår av datatilkoblinger. I stedet for å slå av enheten kan du sette den til flymodus.
1.
2.
3.

Trykk på
> Innstillinger .
Trykk på Nettverk og Internett.
Skyv bryteren for flymodus til høyre

for å aktivere funksjonen.

MERK:
• Du kan også gå til flymodus fra startskjermen ved å dra varslingspanelet nedover.
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FORETA EN TELEFONSAMTALE
Det finnes mer enn én måte å ringe på.
1.
2.
3.

Tast et nummer på talltastaturet.
Velg et nummer fra kontaktlisten.
Velg et nummer fra en nettside eller et dokument som inneholder et telefonnummer.

MERK:
• Når du er i en samtale, kan du enten svare på innkommende anrop eller sende dem til talepost. Du kan også sette opp
konferansesamtaler med flere deltakere.
• Når du er i en samtale, trykker du på startskjermknappen for å gå tilbake til startskjermen og bruke andre funksjoner.
Hvis du vil å gå tilbake til samtaleskjermen, drar du varslingslinjen ned og trykker på Gjeldende samtale.

RINGE MED TASTATURET
1.
2.
3.

Trykk på
på startskjermen. Trykk deretter på
for å vise tastaturet.
Trykk på de numeriske tastene for å ringe telefonnummeret.
Når du har tastet inn nummeret eller valgt kontakten, trykker du på .

Tips: Enheten støtter SmartDial-funksjonen. Når du skriver et tall på talltastaturet, søkes det automatisk i kontaktene dine
og viser alternativer for de som samsvarer med det. Du kan lukke tastaturet for å vise flere mulige treff.
4.

Når du har tastet inn nummeret eller valgt kontakten, trykker du på

.

RINGE FRA KONTAKTER
1.
2.
3.

Fra startskjermen trykker du på > Kontakter
å se kontaktlisten.
Velg kontakt.
Trykk på telefonnummeret for å ringe til kontakten.

for å vise kontaktlisten. Fra tastaturet trykker du på fanen

for

RINGE FRA ANROPSLOGGEN
1.
2.

Trykk på fanen
> Telefon
for å se en liste over siste samtaler. Hvis du ikke finner ønsket kontakt, trykker
du på > Samtalelogg for å vise samtaleloggen.
Velg en kontakt fra listen, og trykk på
for å ringe.

BESVARE ELLER AVVISE ET ANROP
Når du mottar en telefonsamtale, viser samtaleskjermen nummervisning og tilleggsinformasjon om den som ringer, som
du har lagt inn under Kontakter.
•
•
•

For å besvare et anrop trykker du på SVAR.
For å avvise et anrop trykker du på AVVIS.
Hvis du vil avvise samtalen og sende en melding direkte til anroperen, trykker du på varslingslinjen for anrop, og drar
ikonet
oppover. Velg deretter en av de tilgjengelige meldingsalternativene eller trykk på Skriv din egen for
å komponere en personlig melding.

AVSLUTTE EN SAMTALE
Under en telefonsamtale trykker du på
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for å legge på.

ANDRE HANDLINGER UNDER EN SAMTALE
BYTTE MELLOM SAMTALER
Hvis du mottar en ny samtale under gjeldende samtale, kan du bytte mellom dem.
1.
2.

Når begge samtaler pågår, trykker du på .
Den gjeldende samtalen settes på vent, og du kobles til den andre samtalen.

KONTAKTER
Appen Kontakter kan du lagre og administrere informasjon om kontaktene dine.

ÅPNE KONTAKTER-APPEN
Når du konfigurerer enheten, vises en melding i Kontakter som beskriver hvordan du kan begynne å legge til kontakter. Gjør
ett av følgende for å åpne appen:
•
•

Trykk på
Trykk på

og deretter på Kontakter
.
på startskjermen, og trykk deretter på fanen

for å vise kontaktlisten.

MERK:
• Alle kontaktene dine vises alfabetisk i en rulleliste.

KOPIERE KONTAKTER
Du kan kopiere kontakter som er fra SIM-kortet, eller som er lagret i det interne minnet eller på et minnekort.
1. På kontaktlisten trykker du på
> Innstillinger > Importer.
2. Gjør ett av følgende:
• Slik importerer du kontakter fra SIM-kortet:
Trykk på SIM-kort. Velg kontakt(er) og trykk på IMPORTER for å importere valgt(e) kontakt(er).
• Slik importerer du kontakter fra det interne minnet eller et minnekort:
Trykk på .vcf-fil. Velg hvor du vil importere kontaktene og trykk på *.vcf-filen for å importere kontaktene.

SIKKERHETSKOPIERE KONTAKTER
Du kan kopiere kontakter til SIM-kortet eller internt minne.
1. På kontaktlisten trykker du på
> Innstillinger > Eksporter.
2. Gjør ett av følgende:
• Slik eksporterer du kontaktene til SIM-kortet:
Trykk på SIM-kort. Velg kontakt(er) og trykk på OK for å kopiere valgt(e) kontakt(er).
• Slik eksporterer du kontakter til det interne minnet:
Trykk på Eksportere til .vcf-fil. Velg hvor du vil lagre kontaktene, og trykk på LAGRE.

LEGGE TIL NY KONTAKT
1.
2.
3.

I kontaktlisten trykker du på du
eller
for å legge til en ny kontakt.
Skriv inn kontaktens navn, og legg deretter til detaljert informasjon som telefonnummer eller adresse.
Trykk på LAGRE for å lagre kontaktinformasjonen.

LEGGE TIL EN NY KONTAKT I FAVORITTENE DINE
1.
2.
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Trykk på kontakten du vil legge til i Favoritter.
Trykk på
ved siden av navnet, og ikonet blir hvitt

og er nå lagt til.

SØKE ETTER EN KONTAKT
1.
2.

Trykk på
i kontaktlisten for å søke etter en kontakt.
Skriv inn navnet på kontakten du vil søke etter. Mens du skriver, vil kontakter med samsvarende navn vises under søkefeltet.

REDIGERE EN KONTAKT
Du kan alltid gjøre endringer i den informasjonen du har lagret for en kontakt.
1.
2.
3.

Trykk på kontakten du vil redigere, i kontaktlisten.
Trykk på .
Foreta ønskede endringer i kontaktinformasjonen, og trykk deretter på LAGRE. Hvis du vil avbryte noen endringer,
trykker du på tilbakeknappen.

KOMMUNISERE MED KONTAKTENE DINE
Du kan nå en kontakt via et telefonanrop, en tekstmelding (SMS) eller multimediemelding (MMS) fra fanen Kontakter
eller Favoritter.
1.
2.
•
•

Trykk på en kontakt du vil kommunisere med, i kontaktlisten.
Du kan gjøre følgende:
Trykke på telefonnummeret for å ringe.
Eller trykke på
for å sende melding.

SLETTE EN KONTAKT
1.
2.
3.

Trykk på kontakten du vil slette, i kontaktlisten.
Trykk på > Slett.
Trykk på Slett på nytt for å bekrefte.

BRUKE SKJERMTASTATURET
VISE TASTATURPANELET
Enkelte apper åpner tastaturet automatisk. I andre må du trykke på et tekstfelt for å åpne tastaturet. Trykk på tilbakeknappen
for å skjule tastaturet.

BRUKE TASTATURET I LIGGENDE MODUS
Hvis du syns det er vanskelig å bruke tastaturet i stående retning, kan du ganske enkelt vende enheten sidelengs. Tastaturet
vises nå i liggende format på skjermen, med et bredere tastaturoppsett.

TILPASSE TASTATURINNSTILLINGENE
1.
2.
•
•
•

Trykk på > Innstillinger > Språk og inndata.
Gjør ett av følgende:
Trykk på Virtuelt tastatur for å konfigurere Google-tastaturet og innstillinger for Google-stemmeskriving.
Trykk på Fysisk tastatur for å konfigurere eksterne tastaturinnstillinger.
Trykk på Avansert for å gå inn på relaterte innstillinger for inndatahjelp.

WI-FI®
Tilgang til trådløse tilgangspunkter (soner) kreves for å bruke Wi-Fi på enheten.

SLÅ PÅ WI-FI OG KOBLE TIL ET TRÅDLØST NETTVERK
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1.
2.

Trykk på > Innstillinger > Nettverk og Internett.
Trykk på Wi-Fi og skyv Wi-Fi-bryteren til høyre
.

3.
4.

Velg et Wi-Fi-nettverk til å koble til fra listen.
Hvis du velger et åpent nettverk, kobles enheten til automatisk. Hvis du velger et nettverk som er sikret, må du angi
et passord og trykke på Koble til.

MERK:
• Du trenger ikke å angi passordet for et sikret nettverk på nytt hvis du har koblet deg til det tidligere, med mindre enheten
har blitt tilbakestilt til standardinnstillingene eller Wi-Fi-passordet er endret.
• Hindringer som blokkerer Wi-Fi-signalet, vil redusere styrken.
Tips: Trykk på Legg til nettverk under Wi-Fi-innstillinger for å legge til et nytt Wi-Fi-nettverk.

SMS OG MMS
ÅPNE MELDINGER
Gjør ett av følgende for å åpne appen:
• Trykk på
• Trykk på

på startskjermen.
> Meldinger
.

OPPRETTE OG SENDE EN TEKSTMELDING
Du kan opprette en ny tekstmelding eller åpne en pågående meldingstråd.
1.
2.

3.
4.

Trykk på for å starte en ny tekstmelding, eller trykk på en eksisterende meldingstråd for å åpne den.
Skriv inn telefonnummeret eller kontaktnavnet i feltet Til. Når du skriver, prøver SmartDial å samsvare dette med
kontaktene på enheten. Trykk på en foreslått mottaker, eller fortsett med å skrive. Hvis du vil åpne en eksisterende
meldingstråd, trykker du ganske enkelt på den.
Trykk på tekstboksen for å begynne å skrive meldingen. Hvis du trykker på tilbakeknappen mens du skriver en melding,
lagres den som en kladd i meldingslisten. Trykk på meldingen for å fortsette.
Når meldingen er klar til å sendes, trykker du på .

MERK:
• Når du viser og sender flere meldinger, opprettes det en meldingstråd.

OPPRETTE OG SENDE EN MULTIMEDIEMELDING
1.
2.
3.
4.
5.

Trykk på i meldingsskjermbildet.
Skriv inn telefonnummeret eller kontaktnavnet i feltet Til, eller bla nedover i kontaktlisten for å finne kontakten du ønsker
å sende en melding. Trykk på
for å starte en samtale.
Trykk på tekstboksen for å begynne å skrive en melding.
Trykk på igjen og velg mediefil. Velg filen du ønsker å legge ved.
Enheten er nå i multimediamodus. Når du er ferdig, trykker du på .

ÅPNE OG SVARE PÅ EN MELDING
1.
2.
3.

I meldingslisten trykker du på en tråd med tekst- eller multimediemeldinger for å åpne den.
Trykk på tekstboksen for å begynne å skrive en melding.
Når du er klar, trykker du på .

TILPASSE MELDINGSINNSTILLINGENE
Trykk på > Innstillinger i meldingslisten for å tilpasse meldingsinnstillingene. Velg mellom:
Standard SMS-app: Angi standard SMS-app (meldinger er standard)
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Varsler
• Viktighet: Angi viktighetsnivået til SMS-varsler.
• Lyd: Angi en ringetone for nye meldinger.
• Vibrere: Skyv glidebryteren til høyre for å gjøre at enheten vibrerer når den får nye meldinger.
• På låseskjermen: Velg hvilke varsler som skal dukke opp på skjermen.
• Vis varselsprikk: Velg om du vil se en varselsprikk ved siden av appen.
• Overstyre "Ikke forstyrr": Dette vil slå på varsler når telefonen er satt til Ikke forstyrr og Kun prioritet.
Avansert
• Gruppevarselmelding: Aktiver dette alternativet for å automatisk kombinere varsling i én gruppe.

BLUETOOTH®
Cat S61-enheten har Bluetooth. Den kan opprette en trådløs tilkobling med andre Bluetooth-enheter, slik at du kan dele filer
med venner, snakke håndfri med Bluetooth-hodetelefoner eller til og med overføre bilder fra enheten til en PC.
Hvis du bruker Bluetooth, må du huske å holde deg innenfor 10 meter fra Bluetooth-enheten du vil koble til. Vær oppmerksom
på at hindringer som vegger eller annet elektronisk utstyr kan forstyrre Bluetooth-tilkoblingen.

AKTIVERE BLUETOOTH
1.
2.

Trykk på > Innstillinger > Tilkoblede enheter.
Trykk på Bluetooth og skyv bryteren til høyre
for å aktivere funksjonen.

Når Bluetooth er aktivert, vises Bluetooth-ikonet på varslingslinjen.

PARE OG KOBLE TIL EN BLUETOOTH-ENHET
Med Bluetooth kan du gjøre følgende:
• Bruke en håndfri Bluetooth-enhet.
• Bruke Bluetooth-hodetelefoner i mono eller stereo.
• Kontrollere hva som spilles gjennom Bluetooth-hodetelefonene eksternt.
Før du bruker Bluetooth, må du pare enheten med en annen Bluetooth-enhet på følgende måte:
1. Kontroller at Bluetooth-funksjonen på enheten er aktivert.
2. Trykk på Pare ny enhet. Cat S61 vil da søke etter Bluetooth-enheter i området.
3. Trykk på enheten du vil pare med.
4. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre tilkoblingen.
MERK:
• Når et partnerskap er opprettet, slipper du å angi et passord hvis du kobler til denne Bluetooth enheten på nytt.

SENDE FILER VIA BLUETOOTH
Med Bluetooth kan du dele bilder, videoer eller musikkfiler med familie og venner. Slik sender du filer via Bluetooth:
1. Trykk på filen du vil sende.
2. Trykk på > Bluetooth, og velg deretter en paret enhet.

KOBLE FRA ELLER OPPHEVE PARING MED EN BLUETOOTH-ENHET
1.
2.
3.
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Trykk på > Innstillinger > Tilkoblede enheter.
Trykk på Bluetooth.
Trykk på under de tilkoblede enhetene, og trykk deretter på GLEM for å bekrefte frakoblingen.

TA BILDER OG TA OPP VIDEO
Du kan bruke Cat S61 til å ta bilder og ta opp videoer og dele dem.

ÅPNE KAMERAET
Gjør ett av følgende for å åpne kameraappen:
•
•

Trykk på
Trykk på

på startskjermen.
> Kamera .

Trykk på tilbakeknappen eller startskjermknappen for å lukke kameraet.

TA ET BILDE
1.
•

Trykk på > Kamera .
Som standard åpnes appen i kameramodus. Hvis ikke trykker du på ikonet i nederst til høyre på skjermen.

MERK:
• Hvis du vil bytte mellom frontkamera og kameraet på baksiden, trykker du på
for volum ned.

, eller trykker og holder inne tasten

2.
•
•
•

Komponer bildet i bildeskjermen.
Trykk på skjermen for å fokusere på et bestemt område.
Knip for å zoome inn/ut på motivet.
Trykk på
for å endre kamerainnstillingene. Velg en scenemodus, angi en selvutløser, juster hvitbalansen, juster ISO,
juster antiflimring eller endre bildeegenskapene.

3.
•

Komponer bildet i bildeskjermen.
Trykk på
for å ta et bilde.

MERK:
• I kameraappen kan du også ta bilder ved å trykke på tasten for volum opp.

VISE BILDER
Gjør ett av følgende for å vise bildene dine:
• Når du er i kameraappen , trykker du på på miniatyrbildet av siste bilde som er tatt i nedre venstre hjørne.
MERK:
• Hvis du vil gå tilbake til kameravisning, trykker du på tilbakeknappen eller sveiper til venstre til skjermen for å ta
bilder vises på nytt.
• Trykk på > Bilder
for å vise alle bilder og videoer.

REDIGERE OG DELE BILDER
Når du blar gjennom bildene dine, er følgende alternativer tilgjengelige:
• Rediger: Trykk på
for å redigere bildene med et bredt utvalg av tilgjengelige alternativer.
• Del: Trykk på for å dele bildene dine gjennom de ulike appene som er tilgjengelige på enheten.
• Slett: Trykk på for å slette bilder du ikke vil ha.

SPILLE INN EN VIDEO
1.
2.
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Trykk på > Kamera .
Trykk på knappen for volum ned for å bytte til videomodus.

MERK:
• Hvis du vil bytte mellom frontkamera og kameraet på baksiden, trykker du på
for volum ned.
3.

Trykk på

4.
•
•
•
•

Mens du tar opp, gjør du ett av følgende:
Knip for å zoome inn/ut på motivet.
Trykk på
å stanse opptaket midlertidig. Trykk på
for å gjenoppta.
Trykk på for å slå av mikrofonen. For å slå den på igjen kan du trykke på
Trykk på skjermen for å ta et bilde.

5.

Trykk på

, eller trykker og holder inne tasten

for å starte opptak.

.

for å stoppe innspillingen.

SE PÅ VIDEOENE DINE
Hvis du vil se på en video etter opptaket, trykker du på miniatyrbildet til den siste innspilte videoen ved siden av
deretter på
for å spille videoen.

. Trykk

TA ET PANORAMABILDE
1.
2.
3.
4.
5.

Trykk på > Kamera .
Trykk på
, og trykk deretter på
for å bytte til panoramamodus.
Trykk på for å ta bildet.
Velg retningen du vil ta bilde, og flytt sakte enheten i valgt retning.
Når bildeguiden når sluttpunktet, avsluttes opptaket. Hvis du vil stoppe opptaket manuelt, trykker du på .

TA ET UNDERVANNSBILDE
1.
2.

Trykk på
Trykk på

> Kamera .
, og trykk deretter på

for å bytte til undervannsmodus.

MERK:
• Hvis du vil bytte mellom frontkamera og kameraet på baksiden, trykker du på
for volum ned.

, eller trykker og holder inne tasten

BRUKE BILDER
Bildeappen søker automatisk etter bilder og videoer som er lagret på enheten eller minnekortet. Velg albumet/mappen
og spill av som en lysbildefremvisning, eller velg elementer som skal deles med andre apper.

ÅPNE BILDER
Trykk på > Bilder
for å åpne applikasjonen. Bildeappen kategoriserer bildene og videoene dine etter lagringssted,
og lagrer disse filene i mapper. Trykk på en mappe for å vise bildene eller videoene i den.

VISE ET BILDE
1.
2.
3.

I Bilder trykker du på en mappe for å vise bildene i den.
Trykk på bildet for å vise det i fullskjermmodus. Sveip deretter bildet til venstre eller høyre for å vise forrige eller neste
bilde.
Hvis du vil zoome inn på bildet, kniper du to fingre fra hverandre på plasseringen av skjermen der du vil zoome inn.
I zoom-modus sveiper du fingeren opp eller ned og til venstre eller høyre.

Tips: Bildeviseren støtter automatisk roteringsfunksjon. Når du roterer enheten, vil bildet justere seg etter rotasjonen.
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BESKJÆRE ET BILDE I BILDER
1.
2.
•
•
3.
•

Når du viser et bilde, trykker du på .
Trykk på
og bruk beskjæringsverktøyet for å velge hvilken del av bildet som skal beskjæres.
Dra fra innsiden av beskjæringsverktøyet for å flytte det.
Dra en kant eller et hjørne av beskjæringsverktøyet for å endre størrelsen på bildet.
Trykk på FERDIG > LAGRE for å lagre det beskårede bildet.
Hvis du vil forkaste endringene, trykker du på tilbakeknappen to ganger, og trykk på FORKAST.

BRUKE TERMOKAMERAET
Cat S61 har et termokamera, som kan visualisere og måle kontrastoverflatetemperaturer. Termokameraet kontrolleres ved
hjelp av appen MyFLIR, som du finner på startskjermen.
MERK:
• Temperaturen som er angitt, er alltid et beregnet estimat og bør ikke tas som en nøyaktig måling.
• Temperaturen påvirkes av mange faktorer, inkludert avstand til objektet og objektets effektivitet når det gjelder utslipp
av energi som termisk stråling. Temperaturer kan også påvirkes av klokkeslett, værforhold eller refleksjoner av andre
objekter i nærheten.

ÅPNE TERMOKAMERAET
4.
•
•

Gjør ett av følgende for å åpne appen:
Trykk på
på startskjermen.
Trykk på > MyFLIR .

Trykk på tilbakeknappen eller startskjermknappen for å lukke kameraet.

TA ET BILDE
1.
2.
•
•
•
•
•

•
•
•
3.

Som standard er appen MyFLIR i bildemodus. Ellers trykker du på
og velger
for å bytte til bildemodus.
Komponer bildet i bildeskjermen.
Trykk på for å endre fargepaletten.
Trykk på
for å konfigurere kamerainnstillingene.
Trykk på
for å velge videomodus. Alternativene er infrarød med MSX eller visuell. Dra glidebryteren for å justere
MSX-justering når du ser på et objekt nært telefonen.
Trykk på for å legge til spotmålermodusen.
Trykk på
for å vise IR-skalaen på høyre side av bildet. IR-skalaen viser forholdet mellom farge og temperatur
i bildet. Juster IR-skalaen ved enten å skrive topp-/bunntemperatur, eller ved å skyve/knipe IR-skalaen. Dobbelttrykk
på IR-skalaen for å angi automatisk farging.
Trykk på
for å låse automatisk farging av IR-bildet.
Trykk på
for å bytte mellom normal (opptil 120 ºC) og høy (opptil 400 ºC) dynamisk områdemodus for scene.
Trykk på for å manuelt utføre en bildekalibrering. Se delen Innstilling.
Trykk på
for å ta et bilde.

SPILLE INN EN VIDEO
1.
2.

Trykk på
Trykk på

og velg
for å bytte til videomodus.
for å starte opptak. Trykk på for å stoppe innspillingen.

LAGE EN TIDSINTERVALLVIDEO
1.
2.
3.
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Trykk på
Trykk på
Trykk på

og velg for å bytte til tidsintervallmodus.
for å åpne innstillingsmenyen for tidsintervall. Konfigurer etter behov.
for å starte opptak. Trykk på
for å stoppe innspillingen

VISE BILDER SOM ER TATT ELLER VIDEOER SOM ER INNSPILT
Åpne det siste bildet du tok eller den siste videoen du spilte inn ved å trykke på miniatyrbildet nederst til høyre på skjermen.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Trykk på
for å bytte til bibliotekvisning.
Sveip til venstre/høyre vise forrige/neste fil.
Trykk på
for å spille en video.
Trykk på
for å redigere et bilde. Trykk deretter på
for å endre spotmålermodusen. Trykk på
for å velge
mellom videotypene infrarød med MSX og visuell , eller trykk på
for å endre fargepaletten. Når du er ferdig,
trykker du på
for å lagre endringer.
Trykk på for å dele valgte bilder gjennom de ulike appene som er tilgjengelige på enheten.
Trykk på for å slette den valgte filen. Trykk på OK for å bekrefte sletting.
Trykk på
for å vise informasjon om den innspilte filen, inkludert dato, klokkeslett, fargepallett, temperatur,
emisjonsfaktor og plassering.
Trykk på
for å starte FLIR-verktøyet, som også kan brukes til å vise og redigere bilder.

INNSTILLING
Kameraet har en mekanisk lukker på innsiden som regelmessig aktiverer og tillater at termokameraet utfører en kalibrering
eller oppdater et bilde. Når lukkeren aktiveres, fryses bildet i en kort tidsperiode.
Formålet med lukkeren er å gjøre det mulig for kameraet å gi et bedre bilde. Cat S61 utfører innstillinger automatisk med
jevne mellomrom. Merk at når spotmåleren er aktivert, foregår innstilling oftere.

MÅLE TEMPERATUR MED SPOTMÅLERE
Bruk spotmåleren til å måle overflatetemperaturer, enten på et lagret termisk bilde eller fra et termokamera i sanntid.
1.
2.
3.
4.

Trykk på , og trykk deretter en gang til fra undermenyen som vises nedenfor.
En spotmåler vises på skjermen med en temperaturlesing.
Trykk og dra spotmåleren til et annet punkt. Du kan legge til opptil tre spotmålere.
Trykk og hold over en spotmåler for å slette den.

FRA ET TIDLIGERE BILDE:
1. Trykk på MyFLIR-galleri
, og trykk deretter på ikonet for redigering.
2. Trykk på spotmålerikonet, og trykk deretter en gang til fra undermenyen.
3. En spotmåler vises på skjermen. Trykk og dra den til valgt plassering.
4. Du kan legge til opptil tre spotmålere. Trykk og hold over en spotmåler for å slette den.
MERK:
For å bytte mellom Celsius og Fahrenheit i sanntidsvisningen på termokameraet, velger du Meny > Innstillinger, og skyv
deretter bryteren for temperaturenhet.

ENDRE FARGEPALETTER
Du kan velge fra flere visualiseringer for forskjellige temperaturer ved å velge fargepalettikonet

, og velge fra ni fargeskjemaer.

BRUKE LASERASSISTERT MÅLING
Cat S61 er utstyrt med et laserassistert målesystem for avstand og område.

FORETA EN AVSTANDSMÅLING
1.
2.
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Trykk på > Mål
for å starte appen
Hold enheten horisontalt og i vater. Den må være parallelt med overflaten du måler, for å få nøyaktige resultater.

3.
4.

Sikt den røde laseren på baksiden av enheten, mot overflaten du vil måle.
Vent til appen registrerer plasseringen av laserpunktet, angitt med den grønne firkanten, eller trykk på plasseringen av
laserpunktet på skjermen.

MERK:
Ikke sikt laseren mot et skinnende, svært lyst eller gjennomsiktig mål, som for eksempel en lyskilde, skinnende metall, glass,
osv. Det kan føre til en unøyaktig måling.
•
•

Trykk på for å justere målingsrelaterte innstillinger.
Hvis du vil justere eksponeringen, trykker du på ikonet , og flytter glidebryteren opp (for å øke) eller ned (for å redusere).

Avstandsverdi

Registreringsknapp
Eksponeringsjustering
Galleri for nye målinger

5.
•
•
•
•

Innstillinger

for å måle avstanden.
Trykk på
Når laserpunktet befinner seg i den grønne firkanten, trykker du på .
Du kan finjustere justeringen av det grønne trådkorset over midten av laserprikken, ved å dra bildet opp, ned, venstre
eller høyre.
Avstanden vil nå vises øverst til venstre på skjermen.
Du kan lagre dette bildet eller avslutte ved hjelp av ikonene til høyre på skjermen.

MERK:
Bildene lagres ikke automatisk, med mindre du velger å aktivere Automatisk lagring i innstillingene.
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LEGGE TIL FLERE MÅLINGER:
•
•

Du kan legge til målinger med linjer eller trekantede eller firkantede områder på et bilde.
Dette kan gjøres umiddelbart etter at bildet blir tatt, eller på et bilde som er lagret i målingsgalleriet.

MERK:
Ytterligere målinger kan bare legges nøyaktig til deler av et bilde som viser objekter som er like langt unna som overflaten
som laserpunktet er vist på.
Eksempel: Hvis et bilde inneholder en boks foran en vegg og laserpunktet er på boksen, kan ytterligere målinger bare utføres
på boksens overflate. Å forsøke å måle veggen ville gitt feil resultater.

FORETA EN LENGDEMÅLING
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Følg trinn 1–5 for å foreta en avstandsmåling.
Trykk på linjeikonet .
Trykk og hold den ene enden av linjen. Dra den til kanten av området du vil måle.
Trykk og hold den andre enden av linjen, og plasser den på den andre kanten av stedet.
Du kan finjustere endepunktsplasseringene ved bruk av popup-vinduet.
Lengden på linjen vil nå bli vist.

FORETA EN OMRÅDEMÅLING
1.
2.
3.
4.
5.

Følg trinn 1–5 for å foreta en avstandsmåling
Trykk på ikonet for triangel
eller område .
Trykk og hold for å flytte hvert av hjørnene til du har dekket området du vil måle.
Plasser hvert punkt i den grønne områdeboksen over området du vil måle.
Lengden på hver linje vises med områdemålingen i midten.

Tips:
• Hvis du vil fjerne en linje, trekant eller områdemåling på et bilde som ikke er lagret, trykker og holder du på det,
og deretter velger du SLETT.
• Endre måleenheten i menyen Innstillinger.
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•
•

Aktiverer automatisk lagring i menyen Innstillinger. Hver måling du foretar, finner du i galleriet for nye målinger.
Aktiver et rutenett i menyen Innstillinger for å gjøre det enklere å holde enheten i vater.

KALIBRERING
Oppretthold nøyaktigheten av målingene ved å kalibrere laser-/kamerajusteringen regelmessig.
•
•
•
•
•
•

Mål høyden til en overflate ved hjelp av et målebånd.
Plasser enheten på overflaten med kameraet og laseren pekende over kanten.
Trykk på Kalibrer i menyen Innstillinger.
Angi avstanden som er målt med målebånd.
Foreta en måling til prikken.
Enheten er nå kalibrert.

BRUKE INNENDØRS SENSOR FOR LUFTKVALITET
Cat S61 kommer med en innendørs sensor for luftkvalitet. Den oppdager luftforurensning inne (flyktige organiske forbindelser
eller VOC-er) og varsler brukere.
MERK:
Denne appen er laget for å gi deg en relativ indikator på tilstedeværelse og nivå av VOC-er i miljøet. Denne appen er ikke
et verktøy for å sjekke om et område er trygt. Den skal ikke brukes i livstruende situasjoner eller situasjoner der det er fare
for skade eller sykdom.
Når enheten er ny, kan det ta opptil 36 timer å kalibrere VOC-sensoren. Dette er fordi det kan være resterende VOC-er fra
produksjonsprosessen som må forsvinne helt fra telefonen.
Målinger foretatt av sensoren for luftkvalitet, påvirkes hvis du rengjør telefonen med produkter som inneholder VOC-er
(som alkohol eller desinfeksjonsmiddel). Det kan ta opptil 72 timer før sensoren går tilbake til normal status.

VISE INFORMASJONEN
1.
2.
3.
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Trykk på > Luft
for å starte appen.
Les ansvarsfraskrivelsen og trykk på JEG FORSTÅR å gå ut av siden.
På skjermens hovedside vises gjeldende temperaturer, fuktighetsnivå og luftkvalitet.

•
•
•

Sveip mot venstre for å vise mer informasjon.
Trykk på
> Innstillinger for å endre varselsinnstillingene.
Trykk på
> Om for å lære mer om VOC-er.

ppb-verdien i sirkelen på appens startskjerm, viser VOC-innhold i omkringliggende luft.
Fargen på sirkelen gir en rask indikator på nivå av VOC-er. Trykk på
å lære hva hvert luftkvalitetsnivå betyr.

informasjonsikonet øverst til høyre på skjermen, for

Sveip til venstre for å se VOC-nivåene plottet inn i en graf. Trykk på denne grafen for å endre tidsskalaen mellom 5 minutter,
10 minutter, 1 time, 3 timer, 12 timer og 24 timer.

Sveip skjermen til venstre igjen og du vil se en 7-dagers historikk for luftkvalitet. Dette er nyttig for å fange opp daglige
mønstre for gjentatt dårlig luftkvalitet, slik at du kan ta skritt for å unngå det.
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Sveip mot venstre igjen for å se sektordiagrammer for 7-dagers historikken (enkelte dager) og et 7-dagers gjennomsnitt.

STILLE INN VARSLER
I menyen Innstillinger kan du angi at enheten skal varsle deg når den oppdager DÅRLIG og/eller USUNN luftkvalitet.
Varselet vil automatisk lukkes når enheten flyttes til et område med bedre luftkvalitet.

SLÅ PÅ/AV LUFTSENSOREN
Du kan slå luftsensoren på eller av i menyen Innstillinger i appen.
(ADVARSEL: Hvis du slår av sensoren, blir du ikke bli varslet om dårlig luftkvalitet.)

HVIS ENHETEN RAPPORTERER LANGVARIG USUNN LUFTKVALITET
Hvis enheten utsettes for en konsentrert mengde VOC-er, kan sensoren bli mettet med VOC-er og rapportere om usunn/dårlig
luft etter at den er tatt ut av et VOC-rikt miljø. For å få avlesingen ned igjen må enheten tas ut til et område med frisk luft.

Innendørs luftforurensning oppdaget inkluderer:
• Etanol
• Co
• Hydrogen
• Toluen
• Formaldehyd
• Aceton
• VOC-blanding
• Sykloheksan
• Limonen
• Butyletanat
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HØRE PÅ MUSIKK
Musikkfiler kan overføres fra en PC til din Cat S61, slik at du kan lytte til musikk uansett hvor du er.

KOPIERE MUSIKK TIL ENHETEN
1.
2.
3.
4.
5.

Koble enheten til en datamaskin med USB-strømkabelen.
På PC-en navigerer du til USB-stasjonen og åpner den.
Opprett en mappe i rotkatalogen på enheten (for eksempel Musikk).
Kopier musikken fra PC-en til den nye mappen.
For å fjerne enheten trygt fra PC-en må du vente til musikken er ferdig kopiert. Deretter tar du ut stasjonen ved å følge
fremgangsmåten i PC-ens operativsystem.

ÅPNE GOOGLE PLAY MUSIC
• Trykk på Google-appen på startskjermen, og trykk deretter på Play Music.
•	Trykk på
, og trykk deretter på musikkbibliotek. Det inneholder fem faner: SPILLELISTER, ARTISTER,
ALBUM, SANGER og SJANGERE.

SPILLE AV MUSIKK
1.
2.

Trykk på en kategori i musikkbiblioteket på skjermen.
Trykk på sangen du ønsker å spille av.

Tips: Når du hører på musikk, trykker du på tilbakeknappen for å bruke en annen app og fortsette å lytte. Hvis du vil gå tilbake
til musikkontrollene, åpner du varslingspanelet og trykker deretter på sangen.

LEGGE TIL MUSIKK I EN SPILLELISTE
1.
2.
3.

Trykk på en kategori i musikkbiblioteket på skjermen.
Trykk ved siden av den valgte sangen, og trykk deretter på Legg til i spilleliste på menyen med alternativer.
Velg en eksisterende spilleliste eller trykk på NY SPILLELISTE for å legge til sangen.

SPILLE AV EN SPILLELISTE
1.
2.
3.

På musikkbiblioteket på skjermen trykker du på SPILLELISTER.
Trykk på spillelisten du vil gå inn på.
Trykk på sangen du ønsker å spille av.

LYTTE TIL FM-RADIO
Du kan lytte til FM-radiostasjoner i appen FM-radio.
Koble først hodesettet til lydkontakten før du åpner appen. Trykk deretter på

> FM-radio

for å starte appen.

MERK:
Hvis du vil hente inn alle favorittstasjonene dine, må du sikre at det lokale regionale båndet er riktig innstilt. Hvis du vil endre
regionen, trykker du på > Innstillinger > Regionalt bånd.
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VELG MELLOM FØLGENDE ALTERNATIVER:
•
•
•
•
•
•

Hvis du vil stille inn på en frekvens manuelt, trykker du på eller .
Hvis du vil skanne radiostasjonene automatisk, trykker du på > Skann og velger foretrukket emne fra listen.
Hvis du vil vise alle de tilgjengelige kanalene, trykker du på > Alle kanaler.
Hvis du vil legge gjeldende radiostasjon i favorittlisten, trykker du på og holder inne .
Hvis du vil dempe FM-radioen, trykker du på .
Hvis du vil slå av radioen, trykker du på , og trykker så på tilbakeknappen for å avslutte appen.

TA OPP FRA FM-RADIO
Slik starter du opptak fra radioen:
•
•

Du kan starte opptaket ved å trykke på eller > Start opptak.
For å stoppe opptaket trykker du på eller > Stopp opptak.

Innspilt fil lagres automatisk.

BRUKE GOOGLE-TJENESTER
Du må logge deg på en Google-konto for å bruke Gmail, Google Calendar og å laste ned og bruke andre Google-apper.
OPPRETTE EN GOOGLE-KONTO
Hvis du velger å ikke opprette en Google-konto under oppsett, er det enkelt å opprette en:
1.
2.
3.

Trykk på > Innstillinger .
Trykk på Brukere og kontoer > Legg til konto.
Trykk på Google og følg deretter instruksjonene på skjermen.

BRUKE GMAIL
Under installasjonen kan du har konfigurert enheten med en eksisterende Gmail-konto. Første gang du åpner Gmail-appen
på telefonen, inneholder innboksen meldinger fra denne kontoen.
ÅPNE GMAIL
Trykk på

> Gmail

.

BYTTE MELLOM KONTOER
Trykk på kontoens avmerkingsboks øverst til venstre på skjermen, og trykk deretter på kontoen du vil vise.
OPPRETTE OG SENDE EN E-POST
1.
2.
•
•
3.
•
4.

Trykk på
på innboksskjermen.
Skriv inn mottakerens e-postadresse i feltet Til.
Hvis du vil sende e-posten til flere mottakere, kan du skille e-postadressene med mellomrom.
Hvis du vil sende kopi eller blindkopi andre mottakere, trykker du på for å vise feltene Legg til kopi/blindkopi.
Angi et emne og skriv inn e-postmeldingen.
Hvis du vil legge til et bildevedlegg, trykker du på
> Legg ved fil for å velge en fil.
Hvis du vil sende, trykker du på .

SVARE PÅ ELLER VIDERESENDE E-POST
1.
2.
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Velg e-posten på innboksskjermen.
, Svar alle ( > Svar alle) eller Videresend ( > Videresend).
Trykk på Svar

3.
•
•
4.

Gjør ett av følgende:
Skriv meldingen for å svare eller svare alle.
Hvis du vil videresende, legger du til mottakere og eventuell ekstra tekst.
Trykk på .

SØK I E-POST
1.
2.

Trykk på
på innboksskjermen.
Skriv inn søkeord i boksen, og trykk på

.

TILPASSE GMAIL-INNSTILLINGER
3.
4.
5.

På startskjermen for Gmail trykker du på
> Innstillinger.
Velg Generelle innstillinger eller en e-postkonto.
Trykk på et alternativ og endre de nødvendige innstillingene.

BRUKE GOOGLE PLAY STORE
Last ned og installer apper og spill fra Play Store på enheten.
ÅPNE GOOGLE PLAY STORE
1.

Trykk på

> Play Store

.

MERK:
Når du åpner Play Store for første gang, vil du bli bedt om å logge på med eksisterende Google-konto. Følg deretter
instruksjonene på skjermen.
SØKE ETTER APPER
Hvis du vil finne apper på startskjermen for Play Store, kan du:
•
•
•

Arrangere apper etter kategori: Trykk på en kategori og bla gjennom.
Bruke Søk: Skriv inn søkeord i feltet, og trykk på
.
Hvis du vil vise de installerte appene, trykker du på
> Mine apper og spill.

INSTALLERE EN APP
1.
2.
3.

Trykk på > Play Store
.
Trykk på en kategori, og trykk deretter på elementet du vil laste ned, for ekstra informasjon.
For å installere elementet kan du trykke på INSTALLER.

MERK:
Du kan sjekke fremdriften til en nedlasting i varslingspanelet.
AVINSTALLERE EN APP
1.
2.
3.
4.

På startskjermen til Play Store trykker du på
> Mine apper og spill.
Velg fanen INSTALLERT.
Velg appen du vil avinstallere, og trykk på AVINSTALLER.
Trykk på OK for å fjerne appen fra enheten.

MERK:
Apper kan også styres ved å gå til hovedtelefonen Innstillinger > Apper og varsler. De kan også avinstalleres direkte
fra startskjermen/appskuffen ved å holde fingeren på appen og dra den til Avinstaller.
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SYNKRONISERE INFORMASJON
Enkelte apper (for eksempel Gmail) på Cat S61, gir tilgang til samme informasjon som du kan legge til, vise, og redigere
på PC-en. Hvis du legger til, endrer eller sletter informasjon i noen av disse appene på PC-en, vises den oppdaterte
informasjonen også på enheten.
Dette er mulig via trådløs datasynkronisering. Prosessen foregår i bakgrunnen og påvirker ikke enheten. Når enheten
synkroniserer, vises et datasynkroniseringsikon på varslingslinjen.

ADMINISTRERE KONTOER
Du kan synkronisere kontakter, e-post og annen informasjon på enheten, med flere Google-kontoer eller andre kontoer,
avhengig av hvilke apper du har installert.
Du kan for eksempel legge til en personlig Google-konto, så personlig e-post, kontakter og kalenderoppføringer alltid
er tilgjengelige. Du kan også legge til en jobbkonto, så jobbrelaterte e-postmeldinger, kontakter og kalenderoppføringer
holdes atskilt.

LEGGE TIL EN KONTO
1.
2.

Trykk på > Innstillinger .
Trykk på Brukere og kontoer. Skjermen viser gjeldende synkroniseringsinnstillinger og en liste over dine nåværende
kontoer.

MERK:
• I noen tilfeller kan det være nødvendig å innhente kontodetaljer fra supportavdelingen for nettadministratoren. Du kan
for eksempel trenge å vite kontoens domene eller serveradresse.
3.
4.
5.
6.

Trykk på Legge til konto.
Trykk på kontotypen for å legge til.
Følg instruksjonene på skjermen for å angi nødvendig og valgfri informasjon om kontoen. De fleste kontoer krever
et brukernavn og passord, men detaljene avhenger av kontotypen og konfigurasjonen av tjenesten som du kobler til.
Når du er ferdig, legges kontoen til i listen under innstillingsskjermen Brukere og kontoer.

FJERNE EN KONTO
Du kan fjerne en konto og all informasjon knyttet til den fra enheten, inkludert e-post, kontakter, innstillinger og så videre.
Enkelte kontoer kan imidlertid ikke fjernes, som den første kontoen du logget på enheten med. Hvis du prøver å fjerne enkelte
kontoer, må du være oppmerksom på at all personlig informasjon knyttet til den blir slettet.
1.
2.

På innstillingsskjermen Brukere og kontoer trykker du på kontoen du vil slette.
Trykk på FJERN KONTO, og trykk deretter en gang til når du blir bedt om å bekrefte valget.

TILPASSE KONTOSYNKRONISERING
Bruk av bakgrunnsdata og synkroniseringsalternativer kan konfigureres for alle applikasjonene på enheten. Du kan også
konfigurere hvilke data som skal synkroniseres for hver konto. Enkelte applikasjoner, for eksempel Kontakter og Gmail, kan
synkronisere data fra flere applikasjoner.
Synkroniseringen er toveis for enkelte kontoer, og endringene du gjør i informasjonen på enheten, blir også gjort i kopien
av denne informasjonen på nettet. Enkelte kontoer støtter bare enveissynkronisering, og informasjonen på enheten
er skrivebeskyttet.

ENDRE EN KONTOS SYNKRONISERINGSINNSTILLINGER
1.
2.
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Trykk på kontoen på innstillingsskjermen Brukere og kontoer.
Trykk på Synkronisering av konto. Data- og synkroniseringsskjermen åpnes og viser en liste over hva slags informasjon
som kontoen kan synkronisere.

3.
•
•

Aktiver elementene du vil synkronisere ved å:
.
Skyve gjeldende databryter til høyre
Hvis du vil deaktivere automatisk synkronisering, skyver du gjeldende databryter til venstre

.

BRUKE ANDRE APPER
BRUKE KALENDEREN
Bruk Kalender til å opprette og håndtere arrangementer, møter og avtaler. Avhengig av synkroniseringsinnstillingene forblir
kalenderen på enheten synkronisert med kalenderen på nettet.

ÅPNE KALENDEREN
Trykk på

> Kalender

for å åpne appen. Trykk på

for å se de forskjellige alternativene for visninger og innstillinger.

OPPRETTE EN HENDELSE
1.
2.
•
•
3.
4.

Trykk på > Hendelse i en hvilken som helst kalendervisning, for å begynne å legge til en hendelse.
Angi hendelsestittel, plassering eller kontaktene.
Hvis det finnes en tidsramme for hendelsen, trykker du på start- og sluttdatoen og klokkeslett.
Hvis det er en spesiell anledning, for eksempel en fødselsdag eller en heldagshendelse, skyver du bryteren Hele dagen
til høyre
.
Still inn tiden for påminnelse av hendelsen, inviter folk, angi farge, og legg til notater eller vedlegg.
Når all informasjon er angitt og innstillinger er fullført, trykker du på LAGRE.

ANGI EN PÅMINNELSE FOR EN HENDELSE
1.
2.
3.
4.

Trykk på en hendelse i enhver kalendervisning for å vise detaljene.
Trykk på
for å redigere hendelsen.
Trykk på påminnelsesdelen for å angi påminnelsen for hendelsen.
Trykk på LAGRE for å lagre den.

BRUKE ALARMEN
Du kan stille inn en ny alarm eller endre en eksisterende alarm.

ÅPNE ALARMEN
Trykk på

> Klokke

>

for å bruke enhetens alarm.

LEGGE TIL EN ALARM
1.
2.
•
•
•
•
•

På alarmskjermbildet trykker du på for å legge til en alarm.
Gjør følgende for å stille inn alarmen:
Still inn time og minutt ved å navigere rundt urskiven, og trykk på OK.
Merk av for Gjenta hvis du vil angi gjentakelsesmodus. Trykk på ett eller flere alternativer.
Hvis du vil angi ringetonen, trykker du på og velger deretter et alternativ.
Hvis du vil at enheten skal vibrere når alarmen går, merker du av for Vibrer.
Hvis du vil legge til en alarmetikett, trykker du på Etikett. Angi etiketten, og trykk deretter på OK.

MERK:
• Alarmen aktiveres automatisk som standard.
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KALKULATOR
Cat S61 er utstyrt med en kalkulator som har både en standard og avansert modus.

ÅPNE KALKULATOREN
1.
2.

Trykk på > Kalkulator
for å åpne appen.
Sveip mot venstre eller roter enheten til vannrett for å få tilgang til avansert kalkulatormodus.

ADMINISTRERE ENHETEN
Hvis du vil konfigurere enheten, trykker du på

> Innstillinger

.

STILLE INN DATO OG KLOKKESLETT
Når du slår på enheten for første gang, kan du velge å oppdatere klokkeslett og dato automatisk ved hjelp av tidspunktet fra
nettverket.
MERK:
Du kan ikke angi dato, klokkeslett og tidssone manuelt hvis du bruker det automatiske alternativet.
Hvis du vil justere innstillingene for dato og klokkeslett manuelt, gjør du følgende:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

På skjermen Innstillinger trykker du på System > Dato og klokkeslett.
Skyv bryteren for Automatisk dato og klokkeslett eller Automatisk tidssone til venstre
for å deaktivere
funksjonene.
Trykk på Still inn dato, og velg deretter ønsket dato og trykk på OK.
Trykk på Still inn klokkeslett. På skjermbildet for å stille inn klokkeslett, trykker du på feltet for time eller minutt
og flytter pekeren opp eller ned for å stille inn klokkeslettet. Trykk på OK når konfigurasjonen er fullført.
Trykk på Velg tidssone, og velg deretter den ønskede tidssonen fra listen.
Aktiver eller deaktiver funksjonen Bruk 24-timers format for å veksle mellom 24-timers format og 12-timers format.

KONFIGURERE DEN PROGRAMMERBARE TASTEN
1.
2.
3.
4.

I enkelte tilfeller når skjermen er låst kan du tilordne den programmerbare tasten til å utføre forskjellige funksjoner.
Trykk på Programmerbar tast på skjermen Innstillinger.
Velg knappetrykkingsmetoden. Velg deretter en tilgjengelig funksjon du vil tilordne til tasten.
Trykk på OK.

TILPASSE SKJERMEN
JUSTERE LYSSTYRKEN PÅ SKJERMEN
1.
2.
3.

På skjermen Innstillinger trykker du på Skjerm > Lysstyrke.
Dra glidebryteren mot venstre for å gjøre skjermen mørkere, eller mot høyre for å gjøre den lysere.
Løft fingeren fra glidebryteren for å lagre innstillingene dine automatisk.

Tips: Skyv bryteren for Adaptiv lysstyrke til høyre
avhengig lyset rundt deg.

for å aktivere enheten til å automatisk justere lysstyrken på skjermen,

AUTOROTER SKJERM
For å få skjermen til å rotere når du vrir enheten mellom stående og liggende, kan du trykke på Avansert og skyve bryteren
for å automatisk rotere, til høyre
.
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JUSTER TIDEN FØR SKJERMEN SLÅS AV
Hvis enheten er inaktiv i en periode, vil skjermen slås av for å spare batteristrøm. Hvis du vil angi en lengre eller kortere
inaktivitetsperiode:
1. På skjermen Innstillinger trykker du på Skjerm > Avansert > Hvile.
2. Velg hvor lenge du vil at skjermen skal lyse før den slås av.

ANGI RINGETONE
SLÅ PÅ STILLEMODUS
•
•

Trykk og hold inne tasten for volum ned til
Alle lyder unntatt media og alarmer dempes.

vises på skjermen.

JUSTERE VOLUMET FOR RINGETONEN
Du kan justere volumet for ringetonen fra startskjermen eller fra enhver app (bortsett fra under en samtale, eller når du spiller
av musikk eller ser på video). Trykk på tasten for volum opp/ned for å justere ringetonevolumet til valgt nivå. Du kan også
justere ringetonevolumet på skjermen Innstillinger.
1.
2.

På skjermen Innstillinger trykker du på Lyd.
Dra glidebryteren under Ringevolum for å justere volumnivået.

ENDRE RINGETONEN
1.
2.
3.
4.

På skjermen Innstillinger trykker du på Lyd.
Trykk på Ringetone.
Velg ringetonen du vil bruke. En forhåndsvisning spilles av når den er valgt.
Trykk på OK.

ANGI AT ENHETEN SKAL VIBRERE FOR INNKOMMENDE SAMTALER
På skjermen Innstillinger trykker du på Lyd og skyver glidebryteren Vibrer også for samtaler til høyre

.

ANGI TELEFONTJENESTER
AKTIVERE DATAROAMING
1.
2.

På skjermen Innstillinger trykker du på Nettverk og Internett > Mobilnett.
Skyv bryteren Roaming til høyre
.

MERK:
• Husk at tilgang til datatjenester under roaming kan innebære betydelige tilleggskostnader. Spør nettverksoperatøren
din om dataroamingskostnader.

DEAKTIVERE DATATJENESTEN
1.
2.
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På skjermen Innstillinger trykker du på Nettverk og Internett > Mobilnett.
Skyv bryteren Mobildata til venstre
.

BRUKE NFC
NFC tillater utveksling av data mellom to NFC-aktiverte enheter, når begge enhetene berører hverandre eller ikke er mer enn
et par centimeter fra hverandre.

AKTIVERE NFC-FUNKSJONEN
1.
2.
3.

På skjermen Innstillinger trykker du på Tilkoblede enheter.
Skyv NFC-bryteren til høyre
.
Android™ Beam-funksjonen aktiveres også automatisk.

OVERFØRE INNHOLD VIA NFC
1.
2.
3.

Aktiver funksjonene NFC og Android Beam .
Åpne innholdet som skal deles (du kan dele nettinnhold, YouTube-videoer, kontakter og mye mer)
Plasser enhetene rygg-mot-rygg. Når du får beskjeden Trykk for å overføre, trykker du på skjermen.

BESKYTTE ENHETEN
AKTIVER SIM-KORTETS PIN-KODE
1.
2.
3.

På skjermen Innstillinger trykker du på Sikkerhet og plassering > SIM-kortlås.
Skyv bryteren Lås SIM-kortet til høyre
.
Angi SIM-kortets PIN-kode, og trykk deretter på OK. Hvis du vil endre SIM-kortets PIN-kode, kan du når som helst trykke
på Endre SIM-kortets PIN-kode.

MERK:
Du kan ringe nødnumre når som helst fra enheten.
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BESKYTTE ENHETEN MED EN SKJERMLÅS
Hvis du vil oppbevare dataene dine på en sikrere måte på Cat S61, kan du bruke en skjermlåsmetode.
1.
2.
•
•
•
•
3.

På skjermen Innstillinger trykker du på Sikkerhet og plassering > Skjermlås.
Velg et av de tilgjengelige alternativene.
Sveip: Sveip låsikonet oppover for å låse opp skjermen.
Mønster: Spor det korrekte opplåsingsmønsteret for å låse opp skjermen.
PIN: Bruk en PIN-kode for å låse opp skjermen.
Passord: Angi et passord for å låse opp skjermen.
Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre oppsettet til valgt skjermlåsmetode.

AKTIVERE ADVARSELSANIMASJON FOR VANNTETT/STØVTETT
Bruk dette alternativet for å aktivere advarselsanimasjonen.
På skjermen Innstillinger trykker du på Skjerm > Avansert.

1.

Skyv bryteren for vanntett/støvtett til høyre
vises på skjermen.

for å aktivere advarselsanimasjonen. Hver gang dekselet åpnes, vil den

ADMINISTRERE APPER
VISE EN INSTALLERT APP
1.
2.
•
•
•
•
•
•

På skjermen Innstillinger trykker du på Apper og varsler.
I applisten kan du gjøre ett av følgende:
Trykk på en app for å vise detaljer om den.
Trykk på Varsler for å konfigurere varselsinnstillingene.
Trykk på Apptillatelser for å justere hva slags informasjon appen har tilgang til.
Trykk på Avansert > Standardapper for å stille inn, eller slett standardapper.
Trykk på Nødvarsler for å endre nødvarselsinnstillingene.
Trykk på Spesiell apptilgang for å konfigurere hvilke apper som kan få tilgang til spesialfunksjoner oppført her.

FJERNE EN INSTALLERT APP
1.
2.

På skjermen Innstillinger trykker du på Apper og varsler.
Trykk på en app, og trykk deretter på AVINSTALLER > OK for å fjerne appen fra enheten.

MERK:
• Forhåndsinstallerte apper kan ikke slettes.

TILBAKESTILLE ENHETEN
SIKKERHETSKOPIERE PERSONLIGE INNSTILLINGER
Dine personlige innstillinger kan sikkerhetskopieres til Google-servere med en Google-konto. Hvis du erstatter enheten,
overføres de sikkerhetskopierte innstillingene til den nye enheten første gang du logger deg inn på den fra en Google-konto.
1.
2.
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På skjermen Innstillinger trykker du på System > Sikkerhetskopiering.
Skyv bryteren Sikkerhetskopier til Google Drive til høyre
.

GJENOPPRETTE FABRIKKDATA
Hvis du gjenoppretter fabrikkdataene, tilbakestilles enheten til innstillingene som ble konfigurert på fabrikken. Alle dine
personlige data fra det interne minnet på enheten, inkludert kontoinformasjon, innstillinger for system og applikasjoner og alle
nedlastede applikasjoner, blir slettet.
Tilbakestilling av enheten sletter ikke oppdateringer av systemprogramvaren som har blitt lastet ned, eller eventuelle filer
på et microSD-kort, for eksempel musikk eller bilder.
1.
2.

På skjermen Innstillinger trykker du på System > Alternativer for tilbakestilling > Slett all data (tilbakestilling
til fabrikkinnstillinger).
Når du blir spurt, trykker du på TILBAKESTILL TELEFON og deretter på SLETT ALT. Enheten tilbakestilles til
fabrikkinnstillingene og starter deretter på nytt.

VISE E-ETIKETTEN
Hvis du vil vise informasjon om forskrifter på denne enheten, gjør du følgende:
1.
2.
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Fra startskjermen trykker du på > Innstilinger .
På skjermen Innstillinger trykker du på System > Om telefonen > Juridisk informasjon.

TILLEGG
ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER
Denne delen inneholder viktig informasjon knyttet til brukerveiledningen for denne enheten. Den inneholder også informasjon
om hvordan du bruker enheten på en trygg måte. Les denne informasjonen nøye før du bruker enheten.

VANNTETT HUS
Deksler for USB og Jack-inngangen til øretelefoner må være satt ordentlig på plass for at enheten skal være vanntett.

ELEKTRONISK ENHET
Slå av enheten hvis du er i en situasjon der bruk av enheten er forbudt. Ikke bruk enheten hvis det kan forårsake skade eller
forstyrrelser med elektroniske enheter.

MEDISINSK ENHET
Følg alle regler og bestemmelser fastsatt av sykehus og helseinstitusjoner. Ikke bruk denne enheten når det er forbudt.
Pacemaker-produsenter anbefaler en minimumsavstand på 15 cm mellom enheten og pacemakere, for å unngå potensiell
interferens med pacemakeren. Hvis du har en pacemaker, må du bruke enheten på motsatt side av pacemakeren, og du må ikke
bære enheten i brystlommen.

POTENSIELL EKSPLOSIV ATMOSFÆRE
Slå av enheten i områder med potensiell eksplosiv atmosfære, og overhold alle skilt og instruksjoner. Områder som potensielt
kan ha eksplosive atmosfærer, omfatter områder der det anbefales å slå av en motor på et kjøretøy. Gnistdannelse i slike
områder kan føre til eksplosjon eller brann, noe som kan resultere i personskader eller dødsfall. Ikke slå på enheten på steder
der det fylles drivstoff, for eksempel bensinstasjoner. Overhold restriksjoner for bruk av radioutstyr i drivstoffdepoter, lagre
og distribusjonsområder og kjemiske anlegg. I tillegg skal restriksjoner i områder der det pågår sprengningsarbeid, overholdes.
Før du bruker enheten, se opp for områder som har potensiell eksplosiv atmosfære som ofte, men ikke alltid, er tydelig merket.
Slike steder inkluderer områder under dekk på båter, anlegg for tapping eller lagring av kjemikalier og områder hvor luften
inneholder kjemikalier eller partikler, for eksempel korn, støv eller metallpartikler. Spør produsenten av kjøretøy som bruker
flytende petroleumsgass (for eksempel propan eller butan), om denne enheten trygt kan brukes i nærheten av kjøretøyet.

TRAFIKKSIKKERHET

38

•

Følg lokale lover og regler ved bruk av denne enheten. I tillegg, hvis du må bruke enheten mens du kjører, må det være
i samsvar med følgende retningslinjer:

•

Konsentrer deg om kjøringen. Din første oppgave er å kjøre trygt.

•

Ikke snakk i mobiltelefonen mens du kjører. Bruk håndfriutstyr.

•

Når du skal foreta eller svare på et anrop, må du parkere bilen på veiskulderen før du bruker enheten.

•

RF-signaler kan påvirke elektroniske systemer i motorkjøretøyer. Hvis du vil ha informasjon, kontakter du produsenten
av kjøretøyet ditt.

•

I et motorkjøretøy må ikke enheten plasseres over kollisjonsputen eller i området der kollisjonsputen utløses. Hvis
kollisjonsputen blåses opp, kan de sterke kreftene kombinert med enheten forårsake alvorlig skade.

•

Sett enheten i flymodus hvis du reiser med fly. Bruk av trådløse enheter i fly kan medføre fare for driften av flyet
og forstyrre det trådløse telefonnettet. Det kan også være ulovlig.

DRIFTSMILJØ
•

Ikke bruk eller lad denne enheten i støvete, fuktige eller skitne steder eller på steder med magnetfelt. Ellers kan det
oppstå feil i kretsen.

•

Enheten er i samsvar med RF-spesifikasjonene når enheten brukes nær øret eller ved en avstand på 1,0 cm fra kroppen
din. Kontroller at tilbehør til enheten, for eksempel hylster og deksel, ikke er laget av metallkomponenter. Hold enheten
1,0 cm unna kroppen din for å oppfylle kravene som tidligere nevnt.

•

På en stormfull dag med torden skal enheten ikke brukes mens den lades, for å hindre at noen blir skadet av lynet.

•

Når du er i en samtale, må antennen ikke berøres. Berøring av antennen påvirker samtalekvaliteten og resulterer i en økning
i strømforbruket. Som et resultat vil både taletid og standby-tid reduseres.

•

Når du bruker enheten, skal lokale lover og regler følges, og andres personvern og rettssikkerhet må respekteres.

•

Omgivelsestemperaturen må være mellom 0 °C og 40 °C mens enheten lades. Omgivelsestemperaturen må være
mellom 0 °C og 45 °C ved bruk av enheten når den drives av et batteri. Enheten er funksjonell mellom -25 °C og 55 °C,
men på grunn av metallsidene, anbefaler vi ikke at du bruker enheten i temperaturer på under 0 °C eller over 45 °C uten
å bruke vernehansker.

FOREBYGGING AV HØRSELSSKADER
Bruk av hodesett med høyt volum kan skade hørselen din. For å redusere risikoen for hørselsskader må volumet på hodesettet
senkes til et trygt og behagelig nivå.

BARNS SIKKERHET
Overhold alle forholdsregler med hensyn til barnas sikkerhet. Det kan være farlig å la barnet leke med denne enheten eller
tilbehøret, som kan inkludere deler som kan løsne fra enheten, da slike kan utgjøre en kvelningsfare. Pass på at små barn
holdes borte fra enheten og tilbehøret.

TILBEHØR
Velg bare batterier, batteriladere og ekstrautstyr som produsenten har godkjent for bruk sammen med denne enhetsmodellen.
Bruk av en annen type lader eller et annet type tilbehør kan oppheve en eventuell garanti for enheten, kan være i strid
med lokale regler eller lover, og kan være farlig. Ta kontakt med enhetsforhandleren for informasjon om tilgjengeligheten
av godkjente batterier, ladere og tilbehør i området.

BATTERI OG LADER
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•

Ta laderen ut av kontakten og enheten når den ikke er i bruk.

•

Batteriet kan lades og utlades hundrevis av ganger før det til slutt slites ut.

•

Bruk strømforsyningen som definert i spesifikasjonene til laderen. Feil spenning kan føre til brann eller funksjonsfeil
på laderen.

•

Hvis elektrolytten i batteriet lekker ut, må du sørge for at den ikke kommer i kontakt med hud eller øyne. Hvis elektrolytt
kommer i kontakt med hud eller øynene, må øynene umiddelbart skylles med rent vann, og lege kontaktes.

•

Hvis det skulle oppstå batterideformasjon, fargeendring eller unormal oppvarming under ladingen, må du slutte å bruke
enheten umiddelbart. Ellers kan det føre til batterilekkasje, overoppheting, eksplosjon eller brann.

•

Hvis USB-strømledningen er skadet (for eksempel hvis ledningen er eksponert eller ødelagt), eller hvis kontakten løsner,
må du slutte å bruke kabelen med en gang. Ellers kan det føre til elektrisk støt, kortslutning av laderen, eller brann.

•

Ikke kast enheten på åpen ild, da det kan føre til eksplosjon. Batterier kan også eksplodere hvis de er skadet.

•

Du må ikke modifisere eller bygge om denne enheten, forsøke å innføre fremmedlegemer i enheten, nedsenke eller
utsette den for vann eller andre væsker, utsette den for brann, eksplosjon eller andre farer.

•

Unngå å miste enheten. Hvis du mister ned enheten, spesielt på en hard overflate, og du mistenker at den har tatt skade,
må du ta den med til et kvalifisert servicested for kontroll. Feil bruk kan medføre brann, eksplosjon eller andre farer.

•

Kast brukte enheter i samsvar med lokale forskrifter.

•

Enheten må bare kobles til produkter som bærer USB-IF-logoen, eller som oppfyller USB-IF-samsvarsprogrammet.

•

Under lading må du sørge for at laderen er koblet til en strømkontakt i nærheten av enheten. Laderen må være lett
tilgjengelig.

•

USB-strømkabelen regnes som en separat enhet for ladeadapteren.

•

Utgangseffekten til laderen er

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

FORSIKTIG – FARE FOR EKSPLOSJON HVIS BATTERIET ERSTATTES MED FEIL TYPE. KAST BRUKTE
BATTERIER I HENHOLD TIL INSTRUKSENE.
RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD
•

Laderen er ikke vannbestandig. Hold den tørr. Beskytt laderen mot vann eller damp. Ikke ta på laderen med våte hender,
det kan føre til en kortslutning, en feil på enheten og kan gi deg elektrisk støt.

•

Ikke plasser enheten eller laderen på steder hvor de kan bli skadet ved at noe treffer dem. Ellers kan det føre til
batterilekkasje, feil på enheten, overoppheting, brann eller eksplosjon.

•

Ikke plasser magnetiske lagringsmedier som magnetkort og disketter i nærheten av enheten. Stråling fra enheten kan
slette informasjonen som er lagret på dem.

•

Ikke la enheten eller laderen ligge på et sted med en ekstremt høy eller lav temperatur. Ellers kan det hende at de ikke
fungerer korrekt, og det kan føre til brann eller eksplosjon. Når temperaturen er lavere enn 0 °C, vil batteriets ytelse
påvirkes.

•

Ikke plasser skarpe metallgjenstander som nåler i nærheten av ørepluggen. Øretelefonen kan tiltrekke disse objektene
og skade deg.

•

Før rengjøring eller vedlikehold av denne enheten må du slå den av og koble fra laderen.

•

Ikke bruk kjemiske rengjøringsmidler, pulver eller andre kjemiske midler (for eksempel alkohol og benzen) til å rengjøre
enheten eller laderen. Ellers kan deler av enheten bli skadet, noe som kan forårsake brann. Enheten kan rengjøres med
en myk antistatisk klut.

•

Du må ikke demontere enheten eller tilbehøret. Hvis dette gjøres, kan garantien på enheten og tilbehøret bli ugyldig,
og produsenten er ikke pliktig til å betale for skader.

•

Hvis skjermen på enheten knuses ved kollisjon med harde gjenstander, må du ikke røre eller prøve å fjerne den ødelagte
delen. I slike tilfeller må du slutte å bruke enheten umiddelbart og kontakte et autorisert servicesenter.

KOMPATIBILITET MED HØREAPPARAT (HAC)
REGLER FOR TRÅDLØSE ENHETER, KUN VERSJON FO USA
Denne enheten er testet og vurdert for bruk med høreapparater, med noen av de trådløse teknologiene den bruker.
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Det kan imidlertid finnes nyere trådløse teknologier som brukes i enheten, som ikke er testet enda for bruk med høreapparater.
Det er viktig å teste de ulike funksjonene på enheten nøye og på forskjellige steder, ved bruk av et høreapparat eller
cochlea-implantat for å finne ut om det er forstyrrende støy. Kontakt tjenesteleverandøren eller produsenten av enheten
for informasjon om kompatibilitet med høreapparater. Hvis du har spørsmål om retur eller bytte, bør du kontakte
tjenesteleverandøren eller telefonforhandleren.
•

Den amerikanske Federal Communications Commission (FCC) har etablert krav til digitale trådløse mobile enheters
kompatibilitet med høreapparater og andre hørselshjelpemidler.

•

Bransjen for trådløse telefoner har utviklet et rangeringssystem for å hjelpe brukere av høreapparater, der de kan vurdere
kompatibiliteten til mobilenheter med høreapparater.

•

Rangeringene er ikke garantier. Resultatene vil variere avhengig av brukerens høreapparat og grad av hørselstap. Hvis
høreapparatet til en bruker er sårbart for forstyrrelser, kan det hende at brukeren ikke kan bruke en rangert telefon. Testing
av mobilenheten med et høreapparat er den beste måten å vurdere om den er egnet til en brukers personlige behov.

•

FCC har innlemmet HAC-regler for digitale trådløse telefoner. Disse reglene krever at enkelte enheter testes og rangeres
under American National Standard Institute (ANSI) C63.19-201-standardene for kompatibilitet for høreapparater.
ANSI-standarden for kompatibilitet med høreapparater inneholder to typer rangeringer:

•

M-rangeringer: Telefoner med rangeringen M3 eller M4 oppfyller FCC-kravene og genererer sannsynligvis mindre
forstyrrelser for høreapparater enn mobilenheter som ikke er merket. M4 er den beste/høyeste av de to rangeringene.

•

T-rangeringer: Telefoner med rangeringen T3 eller T4 oppfyller FCC-kravene, og vil sannsynligvis fungere bedre
med høreapparatets telespole ("T-bryter" eller "Telefonbryter") enn urangerte telefoner. T4 er den beste/høyeste
av de to rangeringene. (Merk at ikke alle høreapparater har telespole.) Den testede M-rangeringen og T-rangeringen
for denne enheten (FCC ID: ZL5S61), M3 og T3.

NØDANROP
Denne enheten kan brukes til nødanrop innenfor tjenesteområdet. Forbindelsen kan imidlertid ikke garanteres under alle
forhold. Du bør ikke stole kun på denne enheten for essensiell kommunikasjon.

FCC-ERKLÆRING
•

Dette apparatet er i samsvar med del 15 i FCC-reglene. Driften avhenger av følgende to forhold: (1) Dette apparatet
skal ikke forårsake skadelige forstyrrelser, og (2) dette apparatet må godta enhver forstyrrelse som mottas, deriblant
forstyrrelser som kan resultere i uønsket bruk.

•

Antenne(r) som brukes av denne senderen, må ikke plasseres sammen med eller benyttes i forbindelse med noen som
helst annen antenne eller sender.

MERK:
• Landskodevalget er for ikke-amerikanske modeller, og er ikke tilgjengelig for alle amerikanske modeller. Per FCC-forskriftene
må alle Wi-Fi-produkter som markedsføres i USA, bindes til bare å benytte amerikanske kanaler.
•

•
•
•
•
•
41

Enheten har blitt kontrollert og er funnet å være i samsvar med begrensningen som påhviler digitale apparater i klasse
B, i samsvar med del 15 i FCCs regelverk. Disse begrensningene er utformet med henblikk på å tilby rimelig grad av beskyttelse
mot skadelige forstyrrelser når utstyret benyttes i et boligområde. Dette utstyret genererer, benytter og kan utstråle energi
basert på radiofrekvenser, og dersom det ikke blir installert og brukt i samsvar med instruksjonene, kan det forårsake
skadelige forstyrrelser for radiokommunikasjonen. Men det gis ingen garanti for at det ikke vil oppstå forstyrrelser under
en installasjon. Dersom dette utstyret forårsaker skadelig forstyrrelse på radio- eller fjernsynsmottagelse, noe som kan
påvises ved å skru utstyret av og på, oppfordres du til å forsøke å korrigere forstyrrelsen ved en eller flere av de følgende tiltak:
Reorienter eller flytt mottakerantennen.
Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren.
Koble til utstyret til en veggkontakt eller en krets forskjellig fra den som mottakeren er koblet til.
Be forhandleren eller en erfaren radio/TV-tekniker om hjelp.
Endringer eller modifikasjoner som ikke er spesifikt godkjent av den part som er ansvarlig for samsvarstilstanden, kan
gjøre din godkjennelse til å bruke utstyret ugyldig.

INDUSTRY CANADA-ERKLÆRING
Denne enheten er i samsvar med Industry Canadas RSS-standard(er) med lisensunntak. Driften avhenger av følgende
to forhold:
1. enheten skal ikke forårsake skadelige forstyrrelser, og
2. enheten må godta enhver forstyrrelse som mottas, deriblant forstyrrelser som kan resultere i uønsket bruk.
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.
• Dette digitale apparatet i klasse B overholder kanadiske ICES-003; CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).
•

Enheten kan automatisk avbryte overføringen ved fravær av informasjon til å overføre, eller ved driftsfeil. Merk at dette
ikke er ment for å forhindre overføring av kontroll- eller signalinformasjon eller bruk av gjentatte koder der det kreves
av teknologien.

STRÅLINGSERKLÆRING:
Produktet er i samsvar med Canadas eksponeringsgrenser for bærbar RF satt for et ukontrollert miljø, og er trygt for tiltenkt
bruk som beskrevet i denne håndboken. Ytterligere reduksjon i RF-stråling kan oppnås hvis produktet holdes så langt som
mulig fra brukerens kropp, eller hvis apparatet innstilles til lavere utgangseffekt, dersom en slik funksjon er tilgjengelig.
For bruk på kroppen har enheten blitt testet og oppfyller retningslinjene for IC RF-stråling for bruk med tilbehør som ikke
inneholder metall, og plassering av håndsettet minst 1 cm fra kroppen. Bruk av annet tilbehør sikrer kanskje ikke overholdelse
av IC FRs krav til radiostråling.

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.

•

Dette apparatet og dets antenne(r) må ikke plasseres sammen med eller benyttes i forbindelse med noen som helst
annen antenne eller sender, unntatt testede innebygde radioer. Funksjonen for landskodevalg er deaktivert for produkter
som markedsføres i USA/Canada.

•

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.

RF-EKSPONERINGSINFORMASJON (SAR)
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•

Cat S61 oppfyller myndighetenes krav for eksponering for radiobølger.

•

Enheten er konstruert og produsert for å ikke overskride strålingsgrensene for eksponering for radiofrekvensenergi (RF)
nedsatt av Federal Communications Commission i den amerikanske regjeringen.

•

For bruk på kroppen har enheten blitt testet og oppfyller retningslinjene for FCC RF-stråling for bruk med tilbehør som
ikke inneholder metall, og plassering av håndsettet minst 1 cm fra kroppen. Bruk av annet tilbehør sikrer kanskje ikke
overholdelse av FCC RFs krav til radiostråling.

•

SAR-grensen som er angitt av FCC, er 1,6 W/kg.

Den høyeste rapporterte SAR-verdien under FCCs reguleringer for telefonen er oppført nedenfor:
Hode SAR: 1,17 W/kg, kropp SAR: 0,84 W/kg, trådløs ruter SAR: 1,20 W/kg
For å redusere eksponeringsnivået for strålinger bør følgende gjøres:
(i)
bruk enheten i gode mottaksforhold
(ii)
bruk et håndfrisett
(iii)
for gravide, vennligst hold enheten unna magen
(iv)
hold enheten unna genitale deler

FOREBYGGING AV HØRSELSTAP
For å unngå potensiell hørselsskade må du ikke ha på høyt volum lenge om gangen.

SAMSVAR MED CE SAR
Denne enheten tilfredsstiller EU-krav (1999/519/EC) om begrensning av allmennhetens eksponering for elektromagnetiske
felt i form av helsevern.
Grensene er del av omfattende anbefalinger for beskyttelse av allmennheten. Disse anbefalingene har blitt utviklet og kontrollert
av uavhengige vitenskapelige organisasjoner gjennom regelmessige og grundige evalueringer av vitenskapelige studier.
Måleenheten for Europarådets anbefalte grense for mobile enheter er "Specific Absorption Rate" (SAR), og SAR-grensen
er 2,0 W/kg i gjennomsnitt over 10 gram vev. Den oppfyller kravene fra den internasjonale kommisjonen for beskyttelse mot
ikke-ioniserende stråling (ICNIRP).
For bruk nær kroppen, har denne enheten blitt testet og oppfyller ICNIRP-retningslinjene for eksponering og den europeiske
standarden EN 62209-2, for bruk med dedikert tilbehør. Bruk av annet tilbehør som inneholder metaller, kan ikke sikre samsvar
med ICNIRP-retningslinjene for eksponering.
SAR måles med enheten på en separasjon på 5 mm til kroppen, mens den sender på høyeste sertifiserte utgangseffektnivå
i alle frekvensbåndene på enheten.
Den høyeste rapporterte SAR-verdien under CEs reguleringer for telefonen er oppført nedenfor:
Hode-SAR: 0,416 W/kg, kropp-SAR: 1,594 W/kg
For å redusere eksponering for RF-energi kan du bruke håndfritilbehør eller andre, lignende alternativer for å holde enheten
unna hodet og kroppen. Enheten må være minst 5 mm fra kroppen for å sørge for at eksponeringsnivåene forblir på eller
under de testede nivåene. Velg beltehemper, hylstre eller andre lignende tilbehør du har på kroppen, som ikke inneholder
metalliske komponenter, for å støtte operasjonen på denne måten. Esker med metalldeler kan endre RF-ytelsen på enheten,
inkludert overholdelse av retningslinjer for RF-eksponering, på en måte som ikke er testet eller sertifisert. Dermed bør bruk
av slikt tilbehør unngås.

INFORMASJON OM AVHENDING OG RESIRKULERING
Dette symbolet på enheten (og eventuelt inkluderte batterier) indikerer at de ikke skal kastes i det vanlige
husholdningsavfallet. Ikke kast enheten eller batteriene som usortert restavfall. Enheten (og eventuelle
batterier) skal overleveres til et sertifisert returpunkt for gjenvinning eller forsvarlig avhending ved slutten
av levetiden sin.
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For mer detaljert informasjon om gjenvinning av enheten eller batteriene, ta kontakt med kommunen din, renholdsverket der
du bor eller butikken der du kjøpte enheten.
Avhending av enheten er underlagt direktivet om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE) fra EU. Bakgrunnen for å
skille WEEE og batterier fra annet avfall er å minimalisere de potensielle skadevirkninger på miljø og helse fra alle farlige
stoffer som kan være til stede.

REDUKSJON AV FARLIGE STOFFER
Denne enheten er kompatibel med EUs direktiv om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH)
(regulativ nr. 1907/2006/EF fra europaparlamentet og -rådet) og EUs RoHS-direktiv (Restriction of Hazardous Substances)
(direktiv 2011/65/EU fra europaparlamentet og -rådet). For mer informasjon om REACH-etterlevelsen til enheten, gå til
nettstedet www.catphones.com/certification. Det anbefales å besøke nettstedet regelmessig for å få oppdatert informasjon.

SAMSVAR MED EUS REGELVERK
Bullitt Mobile Ltd erklærer herved at radioutstyret av typen S61 samsvarer med direktiv 2014/53/EU. Hele EUsamsvarserklæringen er tilgjengelig her: https://www.catphones.com/support/s61-support

EU-SAMSVARSERKLÆRING
Denne enheten er begrenset til innendørs bruk ved drift i frekvensområdet 5150–5350 MHz. Begrensninger i: Belgia (BE),
Bulgaria (BG), Tsjekkia (CZ), Danmark (DK), Tyskland (DE), Estland (EE), Irland (IE), Hellas (EL), Spania (ES), Frankrike (FR),
Kroatia (HR), Italia (IT), Kypros (CY), Latvia (LV), Litauen (LT), Luxembourg (LU), Ungarn (HU), Malta (MT), Nederland (NL),
Østerrike (AT), Polen (PL), Portugal (PT), Romania (RO), Slovenia (SI), Slovakia (SK), Finland (FI), Sverige (SE), Storbritannia
(UK), Sveits (CH), Norge (NO), Island (IS), Liechtenstein (LI) og Tyrkia (TR).
Google, Android, Google Play og andre merker er varemerker for Google LLC; Oreo er et varemerke for gruppen Mondelez
International, Inc.
TABELL FOR SPEKTER OG STRØM
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SPESIFIKASJONER FOR S61
ARTIKKEL

SPESIFIKASJONER

Operativsystem

Android 8.1 Oreo™

Prosessor

QCT SDM630, åtte kjerner

Minne

•
•

Internminne: 64 GB eMMC / 4 GB RAM LPDDR4
Eksternt minne: SDXC, klasse 10 / ultrahøy hastighet / opptil 200 GB

ROW SKU-bånd:
•
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

Mobilnettverk

US SKU-bånd:
•
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
•
•
•
•

Skjerm

•	5,2" FHD med 10-punkts kapasitiv berøring m/våt finger og hanske
støtte, GG5
•
IPS-skjerm
•
Lysstyrke: 500 cd/m2

Kamera

•
•
•

Sensor

Avstandsføler og lyssensor, G-sensor, E-kompass, gyro, barometer, luftkvalitet,
sensor for fuktighet/temperatur

Bakre kamera: 16 MP PDAF m/dobbel LED-blits
Frontkamera: 8 MP FF
FLIR-termokamera: 80x60 + SDK

•
•
•
•
•

Bluetooth 5
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
GPS, aGPS, GLONASS, iZat, Gaileo, QZSS, SBAS
FM-Radio med RDS
NFC

Batteri

•
•

Type: Fastmontert
Størrelse: 4500 mAh

Annet

•
•
•
•
•

Ingressbeskyttelse: IP68 og 69
Vanntett: 3 m
Falltest: 1,8 m
HAC M3/T3
Laserassistert måling av klasse II

Mål

75,8 x 149,8 (157 mm fra toppen av FLIR) x 12,60 mm

Vekt

255 g

Tilkoblingsmuligheter

* Design og spesifikasjoner kan endres uten varsel.
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LTE DL/UL: Cat 12 (600 Mbps) / Cat 13 (150 Mbps)
HSPA+ DL/UL: Cat 24 (42 Mbps) / Cat 7 (11 Mbps)
GSM/GPRS/EDGE
VoLTE, VoWiFi, ViLTE, SRVCC, eMBMS

SAMSVARSERKLÆRING
PRODUSENT:
Navn: 					Bullitt Mobile Limited
Adresse: 					
One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, England RGI IAR

RADIOUTSTYR:
Modell: 					S61
Samsvarserklæringens formål:			
Robust smarttelefon
Programvareversjon: 				LTE_D0201121.1_S61
Medfølgende tilbehør og komponenter: 		
Vekselstrømadapter, USB-kabel, hodetelefoner
Vi, Bullitt Group, erklærer at det vårt eneansvar at produktet beskrevet ovenfor, er i samsvar med relevant lovgivning i
henhold til EUs harmoniseringsdirektiv:

RE-DIREKTIV (2014/53/EU), ROHS-DIREKTIV (2011/65/EU)
Følgende harmoniserte standarder og/eller andre relevante standarder er brukt:

1. HELSE OG SIKKERHET (ARTIKKEL 3.1(a) I RE-DIREKTIVET)
•
•
•
•

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. ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET (ARTIKKEL 3.1 (b) I RE-DIREKTIVET)
•
•
•
•

EN 301 489-1 V2.1.1, endelig utkast EN 301 489-3 V2.1.1
EN 301 489-17 V3.1.1, utkast NO 301 489-19 V2.1.0, utkast NO 301 489-52 V1.1.0
EN 55032:2015/AC:2016 klasse B, EN 55035:2017
EN 61000-3-2:2014 klasse A, EN 61000-3-3:2013

3. BRUK AV RADIOFREKVENSSPEKTRUM (ARTIKKEL 3.2 I RE-DIREKTIVET)
•
•
•
•
•
•
•

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
Utkast av EN 300 440 V2.2.0
EN 303 413 V1.1.1
EN 300 330 V2.1.1
Endelig utkast av EN 303 345 V1.1.7

4. RoHS-DIREKTIVET (2011/65/EU)
•

EN 50581:2012

Det meldte organet (navn: CETECOM GmbH, ID: 0680) utførte samsvarsvurderingen i henhold til vedlegg III,
Modul-B av direktiv 2014/53/EU for radioutstyr og utstedt EU-undersøkelsessertifikat (referansenummer:
M18-0490-01-TEC) dekker vesentlige krav i artikkelen/artiklene 3.1a, 3.1b, 3.2.
Signert for og på vegne av: Bullitt Mobile Limited
Sted: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, England RG1 1AR, Dato: 30. april 2018
Navn: Wayne Huang, funksjon: Director of ODM Management,

Signatur:
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© 2018 Caterpillar. CAT, CATERPILLAR, deres logoer og "Caterpillar Yellow", varemerket "Power Edge" samt firma- og
produktidentiteter brukt her, er varemerker tilhørende Caterpillar og kan ikke brukes uten tillatelse.
www.cat.com / www.caterpillar.com
Bullitt Mobile Ltd en lisenstaker hos Caterpillar Inc.
Bullitt Mobile Ltd og tredjeparts varemerker tilhører deres respektive eiere.

