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• Citiţi cu atenţie acest manual şi măsurile de siguranţă recomandate pentru a asigura utilizarea corectă a acestui 
dispozitiv.

• În ciuda naturii sale robuste; evitaţi lovirea, aruncarea, zdrobirea, perforarea sau îndoirea dispozitivului.

• Nu porniţi dispozitivul într-o situaţie în care este interzisă utilizarea dispozitivelor sau când poate provoca interferenţe 
sau pericole.

• Nu folosiţi niciodată dispozitivul în timp ce conduceţi.

• Respectaţi întotdeauna regulile de utilizare a dispozitivelor în spitale şi alte unităţi medicale şi opriţi-le în apropierea 
dispozitivelor medicale.

• Opriţi dispozitivul sau activaţi modul avion când vă aflaţi într-o aeronavă, deoarece poate provoca interferenţe cu 
echipamentul de comandă al navei.

• Opriţi dispozitivul în apropierea dispozitivelor electronice de înaltă precizie, deoarece poate afecta performanţele 
acestora.

• Nu încercaţi să dezasamblaţi dispozitivul sau accesoriile acestuia; numai personalul calificat trebuie să-l întreţină sau 
să-l repare, dacă este necesar.

• Nu aşezaţi dispozitivul sau accesoriile acestuia în recipiente cu un câmp electromagnetic puternic.

• Nu aşezaţi în apropierea dispozitivului suporturi magnetice de stocare. 

• Radiaţia de la dispozitiv poate şterge informaţiile stocate pe acesta.

• Nu utilizaţi dispozitivul într-un mediu cu gaz inflamabil, cum ar fi o benzinărie şi nici nu puneţi dispozitivul într-un loc cu 
temperaturi ridicate.

• Ţineţi dispozitivul şi accesoriile acestuia departe de copiii mici. 

• Nu permiteţi copiilor să folosească dispozitivul fără îndrumare.

• Utilizaţi numai încărcătoare omologate pentru a evita riscul de explozie.

• Ţineţi cont de legile sau reglementările privind utilizarea dispozitivelor fără fir, respectând confidenţialitatea şi drepturile 
legale ale celorlalţi.

• Pentru pacienţii cu implanturi medicale (inimă, articulaţii etc.), păstraţi dispozitivul la distanţă de 15 cm faţă de implant, 
poziţionat pe partea opusă a implantului.

• Respectaţi cu stricteţe instrucţiunile relevante din acest manual în timp ce utilizaţi cablul USB, altfel dispozitivul sau 
PC-ul dvs. pot fi deteriorate.

• Măsurătorile de la senzorul de calitate a aerului vor fi afectate dacă curăţaţi telefonul cu produse care conţin COV (cum 
ar fi alcoolul sau dezinfectantul). Poate dura până la 72 de ore pentru ca senzorul să revină la normal.

VĂ RUGĂM SĂ CITIŢI MĂSURILE DE SIGURANŢĂ 
ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE
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NOTIFICARE LEGALĂ
© 2018 Caterpillar. Toate drepturile sunt rezervate.
CAT, CATERPILLAR, logo-urile lor, imaginea comercială „Caterpillar Yellow”, „Power Edge”, cât şi identitatea corporativă şi de 
produs utilizate în acest document sunt mărci comerciale ale Caterpillar şi nu pot fi utilizate fără permisiune.
www.cat.com / www.caterpillar.com

Bullitt Mobile Ltd este o companie licenţiată a Caterpillar Inc.

Mărcile comerciale ale Bullitt Mobile Ltd. şi ale terţelor-părţi sunt proprietatea deţinătorilor lor de drept.

Nicio parte a acestui document nu poate fi reprodusă sau transmisă sub nicio formă sau prin niciun mijloc fără 
consimţământul prealabil exprimat în scris al Caterpillar Inc.

Produsul descris în acest manual poate include un software supus drepturilor de autor şi posibili licenţiatori. Clienţii 
nu vor reproduce, distribui, modifica, decompila, demonta, decripta, extrage, rescrie programele, concesiona sau 
sublicenţia în niciun fel software-ul sau hardware-ul menţionat, decât dacă aceste restricţii sunt interzise de legile 
aplicabile sau astfel de acţiuni sunt aprobate de deţinătorii drepturilor de autor respective din cadrul licenţelor.

Conţinuturile din acest manual sunt furnizate „ca atare”. Cu excepţia cazului în care acest lucru este solicitat 
de legile aplicabile, nu se face nicio garanţie de niciun fel, fie ea expresă sau implicită, incluzând, dar fără a se 
limita la garanţiile implicite de vandabilitate şi oportunitatea pentru un scop anume, referitoare la acurateţea şi 
corectitudinea acestui manual sau a conţinuturilor cuprinse în el.

În limita maximă permisă de lege, producătorul nu va fi în nicio situaţie responsabil pentru niciun fel de daune 
speciale, accidentale, indirecte sau de consecinţă, sau pentru pierderea profiturilor, afacerii, veniturilor, datelor, 
fondului comercial sau a economiilor anticipate.

INFORMARE
Unele caracteristici ale produsului şi ale accesoriilor sale descrise în acest document se bazează pe software-ul instalat, 
capacităţile şi setările reţelei locale, nu pot fi activate sau pot fi limitate de operatorii reţelei locale sau de furnizorii de servicii ai 
reţelei. Prin urmare, este posibil ca descrierile din acest manual să nu corespundă exact produsului sau accesoriilor cumpărat.

Producătorul îşi rezervă dreptul de a schimba sau modifica orice informaţii sau specificaţii conţinute în acest manual 
fără vreo notificare sau obligaţie prealabilă.

Producătorul nu este responsabil de legalitatea şi calitatea niciunui produs pe care îl încărcaţi sau îl descărcaţi 
cu ajutorul acestui dispozitiv, incluzând texte, imagini, muzică, filme şi software care nu este integrat şi care sunt 
supuse drepturilor de autor. Toate consecinţele care apar ca urmare a instalării sau utilizării produselor menţionate 
anterior vor fi suportate de dvs.

REGLEMENTĂRI PRIVIND IMPORTUL ŞI 
EXPORTUL

Clienţii trebuie să respecte toate legile şi regulamentele de export sau de import aplicabile. Clienţii trebuie să 
obţină toate permisele guvernamentale şi licenţele necesare pentru exportul, re-exportul sau importul produsului 
menţionat în acest manual, inclusiv a software-ului şi datelor tehnice.
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PREZENTAREA GENERALĂ A SMARTPHONE-
ULUI CAT® S61

Smartphone-ul cu adevărat robust S61 este conceput pentru exterior, fiind prevăzut cu funcţii ce pot face faţă 
celor mai dificile medii. Este construit pentru a face faţă condiţiilor extreme cu care vă confruntaţi în fiecare zi la 
serviciu şi la joacă. Aruncaţi-l, lăsaţi-l sau uitaţi să îl încărcaţi - Cat S61 nu vă va dezamăgi.

Rezistent atunci când cade pe beton de la o înălţime impresionantă de 1,8 metri, suficient de rezistent pentru a 
face faţă şocurilor termice şi spray-ului cu vapori de apă şi impermeabil până la 60 de minute în adâncime de 
până la 3 metri - Cat S61 va rămâne conectat, orices-ar abate asupra lui.

Fiind echipat cu o cameră termică FLIR încorporată Cameră foto, modelul S61 vă oferă o imagistică termică 
clară şi numeroase puncte de măsurare care vă permit să fixaţi retroactiv o temperatură în imaginea dvs. Este 
rezistent la praf, iar afişajul FHD rezistent la zgârieturi poate fi citit în lumina directă a soarelui şi poate fi folosit şi 
cu degetele umede sau când purtaţi mânuşi.

SPECIFICAŢII DE REZISTENŢĂ
SCĂPAREA PE JOS A TELEFONULUI DVS.:

• A se face: Folosiţi dispozitivul dvs. la o înălţime de 1.8 metri - este rezistent la cădere de la această înălţime.

• A nu se face: Aruncaţi cu putere telefonul dvs. de la o înălţime mai mare de 1.8 metri - este durabil, dar nu indestructibil.

REZISTENT LA APĂ:

• A se face: Utilizaţi dispozitivul în condiţii umede - ecranul multi-Apăsaţi funcţionează cu degetele umede şi dispozitivul 
poate rezista la o adâncime de până la 3 metri timp de 60 de minute şi poate face fotografii şi filmări subacvatice.

• A nu se face: Încercaţi să îl utilizaţi la o adâncime mai mare de 3 metri.

REZISTENT LA PRAF ŞI LA ZGÂRIETURI:

• A se face: Utilizaţi dispozitivul în medii murdare şi cu praf. Cat S61 este certificat IP68 & 69, cel mai înalt standard 
industrial pentru durabilitate şi este rezistent la praf, având un ecran rezistent la zgârieturi.

TEMPERATURI EXTREME:

• A se face: Utilizaţi dispozitivul în intervalul de temperatură de la -25º C la + 55º C. Poate de asemenea să facă faţă 
schimbărilor extreme ale temperaturii: trecerea la rece sau la cald sau invers foarte rapid.

• A nu se face: Utilizaţi dispozitivul în afara domeniului său de temperatură de funcţionare de la -25º C la +55º C. Datorită 
laturilor metalice, vă recomandăm să utilizaţi mânuşi de protecţie pentru a manipula dispozitivul în afara domeniului de 
temperatură de funcţionare.
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CONŢINUTUL CUTIEI 

• Dispozitiv
• Ghid de pornire rapidă
• Cablu de alimentare USB şi adaptor de încărcare
• Protecţie ecran din fabrică (deja pe dispozitiv)

FUNCŢIILE TASTELOR
TASTĂ PORNIRE
• Apăsaţi şi reţineţi pentru a porni telefonul
• Apăsaţi şi ţineţi apăsat pentru a deschide opţiunile de Oprire când dispozitivul este pornit
• Apăsaţi pentru a bloca sau activa ecranul atunci când dispozitivul este inactiv
• Apăsaţi de două ori pentru a deschide aplicaţia Cameră când dispozitivul este blocat
• Apăsaţi de trei ori în succesiune rapidă pentru a lansa aplicaţia Cameră în modul subacvatic atunci când dispozitivul este blocat

BUTON ECRAN DE PORNIRE
• Apăsaţi pentru a afişa Ecranul de pornire când dispozitivul este deblocat
• Apăsaţi şi menţineţi apăsat pentru a utiliza Asistentul dvs. Google
• Apăsaţi de două ori pentru a trezi ecranul atunci când dispozitivul este inactiv

BUTON APLICAŢII RECENTE
• Apăsaţi pentru a deschide aplicaţiile utilizate recent

BUTON ÎNAPOI
• Apăsaţi pentru a reveni la pagina anterioară
• Apăsaţi pentru a închide tastatura de pe ecran

TASTĂ DE VOLUM SUS/JOS
• Volum - apăsaţi tasta Volum sus pentru a mări volumul sau tasta de Volum jos pentru a micşora volumul apelului, 

tonului de apel, al mesajului media sau al alarmei
• Captură de ecran- apăsaţi simultan tastele Alimentare şi Volum jos (Capturile de ecran sunt salvate în albumul foto)
• Aplicaţia pentru cameră - apăsaţi tasta de Volum sus pentru a face o fotografie, apăsaţi tasta de Volum jos pentru a 

comuta la modul Video

1. MUFĂ CĂŞTI
2. MUFĂ CĂŞTI
3. BUTON APLICAŢII RECENTE
4. BUTON ECRAN DE PORNIRE
5. MICROFON
6. BUTON ÎNAPOI
7. TASTĂ PROGRAMABILĂ
8. DISPOZITIV BLOCARE  

UŞĂ SIM/SD
9. CAMERĂ FRONTALĂ
10. CAMERĂ DIN SPATE
11. CAMERĂ TERMICĂ
12. BLIȚ
13. PORT USB
14. DIFUZOR
15. FEREASTRĂ LASER
16. SENZOR CALITATEA AERULUI
17. TASTĂ DE VOLUM SUS/JOS
18. TASTĂ PORNIRE5

4 3
6

7

8

9

1 2 10 11
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13
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16

17
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NOŢIUNI DE BAZĂ

INSTALAREA UNEI CARTELE NANO SIM ŞI A UNUI CARD DE 
MEMORIE

1. Plasaţi dispozitivul pe o suprafaţă plană, cu ecranul în jos.
2. Utilizaţi degetul pentru a scoate slotul SIM / SD.
3. Plasaţi cartela Nano SIM pe tăviţa SIM cu contactele aurii orientate în sus.
4. Introduceţi cu grijă tăviţa SIM înapoi în slotul cartelei SIM.

NOTĂ:
• Tăviţa SIM este ataşată la slotul lateral.
• Împingeţi dispozitivul de blocare al uşii SIM / SD înapoi până când este fixat în siguranţă.
  
Unele dispozitive au două cartele SIM.
Când sunt introduse două cartele SIM, ambele sloturi pentru cartelele SIM pot suporta serviciul 4G / 3G.

Configurarea SIM 1: 4G / 3G / 2G
Configurarea SIM 2: 4G / 3G / 2G

Dacă dispozitivul dvs. utilizează numai o cartelă SIM, al doilea slot va fi utilizat pentru un card de memorie.

Urmaţi paşii pentru a introduce cardul de memorie.

1. Plasaţi dispozitivul pe o suprafaţă plană, cu ecranul în jos.
2. Utilizaţi degetul pentru a scoate slotul SIM / SD.
3. Scoateţi cu grijă slotul de memorie şi plasaţi pe tăviţă un card microSD cu pinii aurii orientaţi în sus.
4. Introduceţi cu grijă tăviţa pentru cardul de memorie în slotul cartelei de memorie.
5. Introduceţi cu grijă tăviţa SIM în slotul pentru cartela SIM. Apoi împingeţi dispozitivul de blocare al uşii SIM / SD spre 

interior până când este fixat în siguranţă.

NOTĂ:
• Nu forţaţi cardul microSD deoarece acest lucru ar putea provoca daune.

ÎNCĂRCAREA BATERIEI
Bateria S61 nu poate fi scoasă din dispozitiv. Pentru a o încărca:

1. Conectaţi cablul USB la adaptorul de alimentare pentru încărcare.
Utilizaţi numai încărcătoare şi cabluri aprobate de Cat®. Un echipament neaprobat poate deteriora dispozitivul sau 
poate face ca bateria să explodeze şi va face ca garanţia să nu mai fie valabilă.

2. Deschideţi capacul portului USB şi conectaţi cablul USB la portul USB.
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Aveţi grijă să nu utilizaţi o forţă excesivă atunci când conectaţi cablul USB. Orice deteriorare provocată de introducerea 
greşită a conectorului nu este acoperită de garanţie.

3. Conectaţi USB-ul la adaptorul de alimentare de la încărcător şi conectaţi-l la o priză de curent alternativ.
 
4. Când încărcarea este completă, scoateţi cablul USB din dispozitiv, înainte de a deconecta adaptorul de alimentare din 

priză. Închideţi capacul portului USB de pe dispozitiv.

INFORMAŢII IMPORTANTE PRIVIND UTILIZĂRILE VIITOARE 
ALE ACUMULATORULUI

Dacă acumulatorul este complet epuizat, este posibil ca dispozitivul să nu se aprindă imediat după ce începe încărcarea. 
Acordaţi timp acumulatorului să se încarce timp de câteva minute înainte de a încerca să porniţi telefonul. Pe parcursul 
acestei perioade este posibil ca animaţia pentru încărcare de pe ecran să nu fie afişată.

Timpul necesar pentru încărcarea acumulatorului depinde de temperatura ambientală şi de vârsta bateriei.
Atunci când nivelul de încărcare al acumulatorului este scăzut, dispozitivul indică o alertă şi afişează o casetă de dialog. 
Atunci când bateria este aproape descărcată, telefonul dvs. se va închide automat.

PORNIREA ŞI OPRIREA DISPOZITIVULUI
PORNIREA

• Apăsaţi lung tasta Pornire.

Prima dată când porniţi telefonul, veţi vedea un Ecran de Întâmpinare. Selectaţi limba preferată şi apăsaţi pictograma 
START pentru a continua cu procesul de configurare.

NOTĂ:
• Este necesară o conexiune Wi-Fi sau Date Mobile.
• Dacă aveţi activată funcţia de protecţie prin număr personal de identificare (PIN) pe cartela SIM, atunci vi se va cere să 

introduceţi codul PIN înainte de ecranul de întâmpinare.
• Aveţi nevoie de un cont Google pentru a utiliza pe dispozitivul dvs. unele dintre serviciile Google din ofertă. Acum vi se 

va cere să vă conectaţi cu contul dvs. Google existent sau să configuraţi un cont mai târziu.

OPRIREA

1. Apăsaţi lung tasta Pornire pentru a deschide Oprire din meniul Opţiuni telefon.
2. Apăsaţi Oprire.
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ECRAN TACTIL
ACŢIUNILE POSIBILE PE ECRANUL TACTIL

• Apăsaţi: Folosiţi degetul pentru a selecta un element, pentru a confirma o selecţie sau a porni o aplicaţie.

• Apăsaţi şi ţineţi apăsat: Apăsaţi un element cu degetul şi ţineţi-l apăsat până când ecranul răspunde (de ex. Pentru a 
deschide meniul de opţiuni pentru ecranul activ, apăsaţi ecranul şi ţineţi-l apăsat până când apare meniul).

• Glisare cu degetul: Deplasaţi-vă degetul pe ecran, fie vertical sau orizontal (de exemplu, glisaţi spre stânga sau spre 
dreapta pentru a comuta între imagini).

• Trageţi: Pentru a muta un element, apăsaţi şi ţineţi-l cu vârful degetului, apoi trageţi-l în orice parte a ecranului.

ECRANUL DE PORNIRE
Ecranul de pornire reprezintă punctul de plecare pentru accesarea funcţiilor dispozitivului. Pe acesta sunt afişate pictogramele 
aplicaţiilor, widget-uri, comenzi rapide şi multe alte funcţii.
Puteţi să personalizaţi ecranul de pornire cu alte imagini de fundal şi să îl ajustaţi pentru a afişa elementele preferate.

BLOCAREA ŞI DEBLOCAREA ECRANULUI
BLOCAREA ECRANULUI

1. Atunci când dispozitivul dvs. este pornit, apăsaţi tasta Pornire pentru a bloca ecranul. Încă puteţi primi mesaje şi 
apeluri dacă ecranul este blocat.

2. Dacă dispozitivul este lăsat nefolosit pentru o anumită perioadă, ecranul se va bloca automat. Aveţi posibilitatea să 
ajustaţi durata acestui lucru.

DEBLOCAREA ECRANULUI

1. Apăsaţi tasta Pornire pentru a activa ecranul. Apoi, glisaţi pictograma pentru blocare  în sus pentru a debloca 
ecranul. Introduceţi modelul sau codul PIN, dacă a fost presetat.

2. Pentru a utiliza funcţia Cameră direct de pe ecranul blocat, glisaţi pictograma camerei  în sus.
3. Pentru a utiliza funcţia Căutare vocală Google direct de pe ecranul blocat, glisaţi pictograma pentru căutare vocală 

 în sus.

NOTĂ:
• Dacă aţi configurat funcţia de blocare a ecranului, vi se va cere să deblocaţi ecranul. Pentru detalii, consultaţi capitolul 

„Protejarea dispozitivului cu ajutorul funcţiei de blocare a ecranului” de la pagina 35.

AFIŞAJ
ASPECTUL AFIŞAJULUI

NOTIFICĂRI ŞI INFORMAŢII DESPRE STARE

Bara de stare apare în partea de sus a fiecărui ecran. Aceasta afişează pictograme pentru notificări, cum ar fi apelurile 
pierdute sau mesajele primite (în stânga) şi pictograme privind starea telefonului, cum ar fi starea acumulatorului (în dreapta), 
şi ora curentă.

PICTOGRAME DE STARE

Pictograme de notificare Pictograme de stare
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PICTOGRAME DE NOTIFICARE

  4G Conectat la reţeaua mobilă 4G Lipsă semnal

  LTE Conectat la reţeaua mobilă LTE Mod vibraţie

  3G Conectat la reţeaua mobilă 3G Se utilizează serviciul de localizare

  G Conectat la reţeaua mobilă GPRS Bateria este încărcată

  E Conectat la reţeaua mobilă EDGE Bateria se încarcă

  H Conectat la reţeaua mobilă HSDPA Radio FM este pornit

  H+ Conectat la reţeaua mobilă HSPA+ Mod avion

  R Roaming Conectat la o reţea Wi-Fi

Putere semnal reţea mobilă Conectat la un dispozitiv Bluetooth

NFC activat

E-mail nou Apel pierdut

Alarma este setată Difuzor activat

Eveniment în curând Microfonul telefonului este fără sonor

Date în curs de sincronizare Se descarcă date

Problemă de conectare sau sincronizare Mesaj text nou

A fost realizată o captură de ecran Mesaj de alertă aer nesănătos sau 
neprielnic

PICTOGRAME DE STARE
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PANOUL DE NOTIFICARE
Veţi primi o notificare când primiţi un mesaj nou, rataţi un apel sau aveţi un eveniment viitor. Deschideţi panoul de notificare 
pentru a vedea operatorul reţelei wireless sau pentru a vizualiza un mesaj un memento sau o notificare referitoare la un 
eveniment.

DESCHIDEREA PANOULUI DE NOTIFICARE

1. Atunci când apare o nouă pictogramă de notificare în bara de stare, apăsaţi bara de notificare şi glisaţi în jos pentru a 
deschide panoul de notificare.

2. Apăsaţi o notificare pentru a deschide aplicaţia asociată.

ÎNCHIDEREA PANOULUI DE NOTIFICARE

1. Pentru a închide panoul de notificare, glisaţi partea inferioară a panoului în sus.
2. Pentru a închide o notificare (fără a o vizualiza), pur şi simplu apăsaţi lung notificarea şi glisaţi-o la stânga/dreapta ecranului.

NOTĂ:
• Preferinţele de notificări pot fi modificate în Setări > Aplicaţii şi notificări.

PICTOGRAMELE COMENZILOR RAPIDE
ADĂUGAREA UNUI ELEMENT NOU PE ECRAN

1. Din Ecranul de pornire, glisaţi în sus sau apăsaţi  pentru a afişa toate aplicaţiile.
2. Pentru a adăuga un element în Ecranul de pornire, trageţi pictograma acestuia în poziţia aleasă.

MUTAREA UNUI ELEMENT PE ECRAN

1. Apăsaţi lung pictograma unei aplicaţii pe Ecranul de pornire până când se măreşte.
2. Fără a ridica degetul, glisaţi pictograma în poziţia dorită pe ecran şi apoi eliberaţi-o.

NOTĂ:
• Trebuie să existe suficient spaţiu pentru ca pictograma să încapă pe panoul Ecranului de pornire.

ELIMINAREA UNUI ELEMENT DE PE ECRANUL DE PORNIRE

1. Apăsaţi lung pictograma unei aplicaţii pe Ecranul de pornire până când se măreşte.
2. Fără a ridica degetul, glisaţi elementul spre Eliminare, apoi daţi-i drumul.
3. De asemenea, puteţi dezinstala aplicaţii urmând paşii 1 şi 2 şi glisând aplicaţia la Dezinstalare în partea de sus a ecranului.

WIDGET-URI
Un widget vă permite să previzualizaţi sau să utilizaţi o aplicaţie. Puteţi plasa widgeturi pe Ecranul de pornire ca pictograme sau 
ferestre de previzualizare. Câteva widgeturi sunt deja instalate pe telefon, iar mai multe pot fi descărcate de pe Google Play.

ADĂUGAREA UNUI WIDGET

1. Apăsaţi lung Ecranul de pornire.
2. Apăsaţi opţiunea Widgeturi pentru a vedea ce este disponibil.
3. Trageţi widget-ul ales în Ecranul de pornire.

ELIMINAREA UNUI WIDGET

1. Apăsaţi lung pictograma widgetului pe Ecranul de pornire până când se măreşte.
2. Fără a ridica degetul, trageţi pictograma peste Eliminare şi apoi daţi-i drumul.
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DOSARE
CREAREA UNUI DOSAR

Puteţi grupa anumite aplicaţii pe Ecranul de pornire prin tragerea unei pictograme sau a unei comenzi rapide şi eliberarea 
acesteia deasupra altui. Acest lucru va crea un nou dosar pe care îl puteţi adăuga după cum alegeţi.

REDENUMIREA UNUI DOSAR

1. Apăsaţi un director pentru a-l deschide.
2. Introduceţi un nume nou de director în bara de titlu.
3. Apăsaţi butonul Înapoi.

IMAGINI DE FUNDAL
SCHIMBAREA IMAGINII DE FUNDAL

1. Apăsaţi lung Ecranul de pornire.
2. Apăsaţi Imagini de fundal.
3. Derulaţi prin opţiunile disponibile.
4. Apăsaţi Setare imagine de fundal pe imaginea selectată - apoi alegeţi dacă doriţi să o setaţi ca fundal Ecran de 

blocare, imagine Ecran de pornire sau ambele.

TRANSFERAREA CONŢINUTULUI MEDIA PE ŞI DE PE 
DISPOZITIVUL DUMNEAVOASTRĂ

Transferaţi muzica dvs. preferată şi toate fotografiile între telefonul mobil şi PC, în modul Dispozitiv Media MTP.

1. Conectaţi telefonul mobil la Pc-ul dvs. cu ajutorul cablului USB.
2. Deschideţi panoul de notificare şi opţiunile pentru conexiunea USB. Apăsaţi de două ori Încărcarea USB a acestui 

dispozitiv pentru a accesa mai multe opţiuni.
3. Apăsaţi Transfer fişiere pentru a activa modul MTP.
4. Dispozitivul dvs. ar trebui să fie afişat ca dispozitiv detaşabil care afişează spaţiul de stocare intern al telefonului. Dacă 

este introdus un card de memorie, cardul microSD va fi, de asemenea, vizibil. Copiaţi fişierele dorite pe dispozitivul dvs.

NOTĂ: 
• Dacă utilizaţi un PC MAC, driverele trebuie să fie descărcate de pe: http://www.android.com/filetransfer/

FOLOSIREA MODULUI AVION
Unele locuri vă pot cere să opriţi conexiunea de date mobile. În loc să închideţi telefonul, îl puteţi seta în Modul avion.

1. Apăsaţi  > Setări .
2. Apăsaţi Reţea şi Internet.
3. Glisaţi comutatorul Mod avion spre dreapta  pentru a activa funcţia.

NOTĂ:
• De asemenea, puteţi accesa Modul Avion din Ecranul de pornire prin glisarea în jos a panoului de notificare.



14

EFECTUAREA UNUI APEL
Există mai multe modalităţi de a efectua un apel.

1. Formaţi un număr în tastatură.
2. Selectaţi un număr din lista de contacte.
3. Selectaţi un număr dintr-o pagină web sau un document care conţine un număr de telefon.

NOTĂ:
• Când vă aflaţi deja într-o convorbire, puteţi să preluaţi apelurile primite sau să le trimiteţi spre căsuţa de mesagerie 

vocală. De asemenea, puteţi stabili o conferinţă telefonică cu mai mulţi participanţi.
• Când vă aflaţi într-o convorbire, puteţi apăsa tasta Ecran de pornire pentru a reveni la Ecranul de pornire şi pentru a 

utiliza alte funcţii. Pentru a reveni la ecranul de apelare, glisaţi în jos bara de notificare şi apăsaţi Apel în desfăşurare.

EFECTUAREA UNUI APEL CU AJUTORUL TASTATURII

1. Pe Ecranul de pornire, apăsaţi . Apoi apăsaţi  pentru a afişa tastatura.
2. Apăsaţi tastele numerice potrivite pentru a forma numărul de telefon.
3. După introducerea numărului sau selectarea contactului, apăsaţi .

Sugestie: Aparatul Dvs. acceptă funcţia SmartDial. Pe măsură ce introduceţi un număr în tastatură, acesta caută automat contactele 
şi listează opţiunile care corespund numărului. Închideţi tastatura pentru a vedea mai multe numere care s-ar putea potrivi.

4. După introducerea numărului sau selectarea contactului, apăsaţi  .

EFECTUAREA UNUI APEL DIN CONTACTE

1. Pe Ecranul de pornire, apăsaţi   > Contacte  pentru a afişa lista de contacte. Din tastatură, apăsaţi fila  pentru 
a vedea lista de contacte.

2. Selectaţi un contact.
3. Apăsaţi numărul de telefon pentru a apela contactul.

EFECTUAREA UNUI APEL DIN JURNALUL DE APELURI

1. Apăsaţi fila  > Telefon  pentru a vedea o listă cu ultimele apeluri. Dacă nu găsiţi contactul dorit, apăsaţi   > 
Istoric apeluri pentru a afişa tot istoricul de apeluri.

2. Apăsaţi contactul din listă şi apăsaţi  pentru a efectua un apel.

PRELUAREA ŞI RESPINGEREA UNUI APEL

Atunci când primiţi un apel, ecranul apelului primit se deschide şi se afişează ID-ul apelantului şi alte informaţii suplimentare 
despre acesta pe care le-aţi introdus în Contacte.

• Pentru a răspunde la un apel, apăsaţi RĂSPUNS.
• Pentru a respinge apelul, apăsaţi RESPINGERE.
• Pentru a respinge apelul şi a trimite un mesaj direct apelantului, apăsaţi banner-ul de notificare a apelului şi trageţi  

pictograma în sus, apoi selectaţi una din opţiunile disponibile pentru mesaje model sau apăsaţi Scrieţi dvs. pentru a 
compune un mesaj personal.

ÎNCHEIEREA UNUI APEL

În timpul unui apel, apăsaţi  pentru a închide.
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ALTE OPERAŢIUNI ÎN TIMPUL UNUI APEL
COMUTAREA ÎNTRE APELURI

Dacă primiţi un apel nou în timpul unui apel în curs, puteţi comuta între ele.

1. Când ambele apeluri sunt în curs, apăsaţi .
2. Apelul în curs este pus în aşteptare şi sunteţi conectat la celălalt apel.

CONTACTE
Aplicaţia Contacte vă permite să salvaţi şi să gestionaţi informaţii despre persoanele dvs. de contact.

DESCHIDEREA APLICAŢIEI CONTACTE

Când configuraţi dispozitivul, Contacte va afişa un mesaj care descrie cum să începeţi să adaugaţi contacte. Pentru a 
deschide aplicaţia, procedaţi astfel:
 
• Apăsaţi  şi apoi Contacte . 
• Apăsaţi   pe Ecranul de pornire, apoi apăsaţi fila  pentru a afişa lista dvs. de contacte.

NOTĂ:
• Toate contactele dvs. sunt afişate în ordine alfabetică, sub formă de listă derulantă.

COPIEREA CONTACTELOR

Puteţi copia contactele de pe cartela SIM sau salvate în memoria internă sau pe cardul de memorie.
1. În lista de contacte, apăsaţi   > Setări > Import.
2. Procedaţi într-unul din modurile următoare:
• Pentru a importa contacte de pe cartela SIM:

Apăsaţi cartelă SIM. Selectaţi persoanele de contact şi apăsaţi IMPORT pentru a importa persoanele de contact selectate.
• Pentru a importa contacte din memoria internă sau de pe cardul de memorie:

Apăsaţi .vcf file. Selectaţi locaţia unde importaţi contactele şi apăsaţi fişierul *.vcf pentru a importa contactele.

COPIEREA DE REZERVĂ A CONTACTELOR

Puteţi copia contactele pe cartela SIM sau în memoria internă.
1. În lista de contacte, apăsaţi   > Setări > Export.
2. Procedaţi într-unul din modurile următoare:
• Pentru a exporta contacte pe cartela SIM:

Apăsaţi cartelă SIM. Selectaţi persoanele de contact şi apăsaţi OK pentru a copia contactele selectate.
• Pentru a exporta contacte în memoria internă:

Apăsaţi Exportă în fişierul .vcf. Selectaţi locaţia unde doriţi să salvaţi contactele şi apăsaţi SALVARE.

ADD A NEW CONTACT

1. În lista de contacte, apăsaţi  sau  pentru a adăuga un contact nou.
2. Introduceţi numele contactului, iar apoi adăugaţi orice informaţii detaliate, cum ar fi numărul de telefon sau adresa.
3. Apăsaţi SALVARE pentru a păstra informaţiile de contact.

ADĂUGAREA UNUI CONTACT LA FAVORITE

1. Apăsaţi contactul pe care doriţi să îl adăugaţi la Favorite.
2. Apăsaţi  de lângă nume şi pictograma devine albă  şi acum este adăugat.
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CĂUTAREA UNUI CONTACT

1. În lista de contacte, apăsaţi  pentru a căuta un contact.
2. Introduceţi numele contactului pe care îl căutaţi. Pe măsură ce tastaţi, contactele ale căror nume se potrivesc apar sub 

caseta de căutare.

EDITAREA UNUI CONTACT

Puteţi modifica oricând informaţiile pe care le-aţi stocat pentru un contact.

1. În lista de contacte, apăsaţi contactul ale cărui detalii doriţi să le editaţi.
2. Apăsaţi  .
3. Efectuaţi modificările dorite în informaţiile contactului şi apoi apăsaţi SALVEAZĂ. Pentru a anula orice modificare, 

apăsaţi butonul Înapoi.

COMUNICAREA CU CONTACTELE DUMNEAVOASTRĂ

Puteţi ajunge la un contact prin apel telefonic, text (SMS) sau mesaj multimedia (MMS) din fila Contacte sau Favorite.

1. În lista de contacte, apăsaţi o persoană de contact pentru a comunica.
2. Puteţi să:
• Apăsaţi numărul de telefon pentru a efectua un apel.
• Apăsaţi  pentru a trimite un mesaj.

ŞTERGEREA UNUI CONTACT

1. În lista de contacte, apăsaţi contactul pe care doriţi să îl ştergeţi.
2. Apăsaţi    > Şterge.
3. Apăsaţi Şterge din nou pentru a confirma.

UTILIZAREA TASTATURII DE PE ECRAN
AFIŞAREA PANOULUI TASTATURII

Unele aplicaţii deschid automat tastatura. În altele, apăsaţi un câmp text pentru a deschide tastatura. Apăsaţi butonul 
Înapoi pentru a ascunde tastatura.

UTILIZAREA TASTATURII PANORAMICE

Dacă întâmpinaţi dificultăţi la utilizarea tastaturii în orientarea portret, activaţi dispozitivul în lateral. Ecranul va afişa 
tastatura în orientare panoramică, oferindu-vă o structură mai mare a tastaturii.

PERSONALIZAREA SETĂRILOR DE TASTATURĂ

1. Apăsaţi  > Setări  > Limbă şi introducere text.
2. Efectuaţi una dintre următoarele operaţiuni:
• Apăsaţi Tastatură virtuală pentru a configura setările tastaturii Google şi setările pentru tastarea vocii Google.
• Apăsaţi Tastatura fizică pentru a configura setările externe ale tastaturii.
• Apăsaţi Avansat pentru a accesa setările legate de asistenţă la introducere.

WI-FI®

Accesul la punctele de acces Wi-Fi (hotspot-uri) este necesar pentru a utiliza Wi-Fi pe dispozitiv.

ACTIVAREA WI-FI ŞI CONECTAREA LA O REŢEA WIRELESS

1. Apăsaţi   > Setări  > Reţele şi Internet.
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2. Apăsaţi Wi-Fi şi glisaţi comutatorul Wi-Fi spre dreapta .
3. Alegeţi o reţea Wi-Fi pentru a vă conecta din listă.
4. Dacă selectaţi o reţea deschisă, dispozitivul se va conecta automat. Dacă selectaţi o reţea securizată, trebuie 

să introduceţi o parolă şi să apăsaţi Conectare.

NOTĂ:
• Nu va trebui să reintroduceţi parola pentru o reţea securizată, dacă v-aţi conectat la ea înainte, cu excepţia cazului în 

care dispozitivul a fost resetat la setările implicite sau dacă parola Wi-Fi a fost modificată.
• Obstacolele care blochează semnalul Wi-Fi îi reduc puterea.

Sugestie: Pe ecranul Setări Wi-Fi, apăsaţi Adăugare reţea pentru a adăuga o nouă reţea Wi-Fi.

SMS ŞI MMS
DESCHIDEREA MESAGERIEI

Pentru a deschide aplicaţia, procedaţi astfel:
 
• Apăsaţi  pe Ecranul de pornire.
• Apăsaţi  > Mesaje  .

CREAREA ŞI TRIMITEREA UNUI MESAJ TEXT

Fereastra se deschide şi puteţi crea un mesaj nou sau puteţi deschide un mesaj neterminat.

1. Apăsaţi  pentru a începe un mesaj text sau multimedia nou, sau apăsaţi un mesaj existent pentru a-l deschide.
2. Introduceţi un număr de telefon în câmpul Către. Când tastaţi, SmartDial va încerca să se potrivească cu contactele 

dispozitivului. Fie apăsaţi un destinatar sugerat sau continuaţi să tastaţi. Dacă doriţi să deschideţi un mesaj existent, 
pur şi simplu apăsaţi-l.

3. Apăsaţi caseta text pentru a compune mesajul. Dacă apăsaţi butonul Înapoi în timp ce compuneţi un mesaj, acesta 
este salvat automat ca ciornă în lista dvs. de mesaje. Apăsaţi mesajul pentru a relua.

4. Când mesajul dvs. este gata de trimis, apăsaţi .

NOTĂ:
• Pe măsură ce vizualizaţi şi trimiteţi alte mesaje, va fi creat un fir al mesajului.

CREAREA ŞI TRIMITEREA UNUI MESAJ MULTIMEDIA

1. Pe ecranul de scriere a mesajului, apăsaţi  .
2. Introduceţi un număr de telefon sau un nume de contact în câmpul Către sau derulaţi în jos lista de contacte pentru a 

găsi contactul căruia doriţi să îi trimiteţi mesajul. Apăsaţi  pentru a începe o conversaţie de grup.
3. Apăsaţi caseta text pentru a compune mesajul.
4. Apăsaţi din nou  şi selectaţi tipul de fişier media. Selectaţi fişierul care să fie ataşat.
5. Telefonul dvs. este acum în modul multimedia. După ce aţi terminat, apăsaţi .

DESCHIDEREA UNUI MESAJ ŞI TRIMITEREA UNUI RĂSPUNS

1. În lista de mesaje, apăsaţi firul unui mesaj text sau multimedia pentru a-l deschide.
2. Apăsaţi caseta text pentru a compune mesajul.
3. Când sunteţi gata, apăsaţii .

PERSONALIZAREA SETĂRILOR PENTRU MESAJ

În lista de mesaje, apăsaţi    > Setări pentru a personaliza setările PENTRU mesaj. Alegeţi dintre:

Aplicaţia SMS implicită: Specificaţi aplicaţia implicită SMS (Mesaje este implicit)
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Notificări
• Important: Setaţi un nivel de importanţă pentru notificările dvs. prin SMS.
• Sunet: Setaţi un ton de apel pentru mesajele noi.
• Vibraţii: Glisaţi comutatorul spre dreapta pentru a face dispozitivul să vibreze pentru mesaje noi.
• De la ecranul de blocare: Alegeţi ce notificări să apară pe ecran.
• Afişaţi punctul de notificare: Alegeţi dacă doriţi să vedeţi un punct de notificare lângă aplicaţie.
• Ignoraţi „Nu deranjaţi”: Aceasta va activa notificările atunci când telefonul este setat pe Nu deranja şi Doar prioritate.

Avansat
• Mesaje de notificare grup: Activaţi această opţiune pentru a combina automat notificarea într-un singur grup.

BLUETOOTH®

Dispozitivul dvs. Cat S61 are Bluetooth. Acesta poate crea o conexiune fără fir cu alte dispozitive Bluetooth, astfel încât să 
puteţi partaja fişierele cu prietenii, să vorbiţi cu opţiunea Mâini libere cu un set cu cască Bluetooth sau chiar să transferaţi 
fotografii de pe dispozitiv pe un PC.

Dacă utilizaţi Bluetooth-ul, nu uitaţi să staţi la o distanţă de 10 metri de alte dispozitive Bluetooth. Reţineţi că, obstacolele 
precum pereţii sau alt echipament electronic pot interfera cu conexiunea dvs. Bluetooth.

SE PORNEŞTE BLUETOOTH-UL

1. Apăsaţi  > Setări   >  Dispozitive conectate.
2. Apăsaţi Bluetooth şi glisaţi comutatorul spre dreapta  pentru a activa funcţia.

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

ASOCIEREA ŞI CONECTAREA UNUI DISPOZITIV BLUETOOTH

Funcţia Bluetooth vă permite să efectuaţi următoarele:
• Să folosiţi un dispozitiv hands-free Bluetooth.
• Să folosiţi o cască Bluetooth monofonică sau stereo.
• Să controlaţi ce se redă prin casca Bluetooth de la distanţă.

Înainte de a utiliza funcţia Bluetooth, trebuie să asociaţi telefonul dvs. mobil cu alt dispozitiv Bluetooth, după cum urmează:
1. Asiguraţi-vă că funcţia Bluetooth a telefonului dvs. este activată.
2. Apăsaţi Asociere dispozitiv nou. Telefonul dvs. Cat S61 va căuta dispozitive Bluetooth în aria de acoperire.
3. Apăsaţi dispozitivul pe care doriţi să îl asociaţi cu telefonul dvs.
4. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza conexiunea.

NOTĂ:
• Odată ce a fost creată o asociere nu va mai trebui să introduceţi o parolă dacă vă conectaţi din nou la acel dispozitiv Bluetooth.

TRIMITEREA FIŞIERELOR PRIN BLUETOOTH

Cu Bluetooth, puteţi partaja cu familia şi prietenii fotografii, videoclipuri sau fişiere cu muzică. Trimiterea fişierelor prin Bluetooth:
1. Apăsaţi pe fişierul pe care doriţi să îl trimiteţi.
2. Apăsaţi   > Bluetooth, iar apoi selectaţi un dispozitiv asociat.
 

DECONECTAREA SAU DEZASOCIEREA UNUI DISPOZITIV BLUETOOTH

1. Apăsaţi  > Setări  > Dispozitive conectate
2. Apăsaţi Bluetooth.
3. În opţiunea dispozitivului conectat, apăsaţi  şi apoi apăsaţi NU SE MAI REŢINE pentru a confirma deconectarea.
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EFECTUAREA FOTOGRAFIILOR ŞI ÎNREGISTRAREA 

VIDEOCLIPURILOR
Puteţi utiliza telefonul pentru a fotografia şi partaja fotografii şi videoclipuri.

DESCHIDEREA CAMEREI
Pentru a deschide aplicaţia, procedaţi într-unul din modurile următoare:
 
• Apăsaţi  pe Ecranul de pornire.
• Apăsaţi  > Cameră .
 
Atingeţi tasta Înapoi sau Ecran de pornire pentru a închide camera.

FOTOGRAFIEREA

1. Apăsaţi  > Cameră . 
• Se află în mod implicit în modul Cameră. Dacă nu, apăsaţi pictograma din partea dreaptă jos a ecranului.

NOTĂ:
• Pentru a comuta între camera frontală şi cea din spate, apăsaţi  sau ţineţi apăsată tasta de Volum jos.

2. Realizaţi fotografia pe ecranul pentru captură foto.
• Apăsaţi ecranul pentru a vă concentra pe o anumită zonă.
• Apropiaţi sau depărtaţi degetele pentru a mări/micşora subiectul.
• Apăsaţi  pentru a schimba setările camerei; selectaţi un mod scenă, setaţi un autodeclanşator, reglaţi balansul de 

alb, reglaţi ISO, reglaţi anti-pâlpâirea sau reglaţi proprietăţile imaginii.

3. Realizaţi fotografia pe ecranul pentru captură foto.
• Apăsaţi  pentru a fotografia.

NOTĂ:
• În aplicaţia Cameră, puteţi de asemenea să faceţi fotografii apăsând tasta de Volum sus.
 
VIZUALIZAREA UNEI FOTOGRAFII

Pentru a vizualiza fotografiile, procedaţi într-unul din modurile următoare:
• Când vă aflaţi în aplicaţia Cameră, apăsaţi miniatura celei mai recente fotografii capturate în colţul din stânga jos.
 
NOTĂ:
• Pentru a reveni la modul de vizualizare Cameră, apăsaţi butonul Înapoi sau trageţi cu degetul spre stânga până când 

apare din nou ecranul pentru captura foto.
• Apăsaţi  > Fotografii  pentru a vizualiza toate fotografiile şi videoclipurile.
 

EDITAREA ŞI PARTAJAREA FOTOGRAFIILOR
Pe măsură ce navigaţi prin fotografii, următoarele opţiuni devin disponibile:
• Editare: Apăsaţi  şi editaţi fotografiile cu gama amplă de opţiuni disponibile.
• Partajare: Apăsaţi  şi partajaţi fotografiile cu diversele aplicaţii disponibile pe dispozitiv.
• Ştergere: Apăsaţi  pentru a şterge fotografiile pe care nu le doriţi.

ÎNREGISTRAREA UNUI VIDEOCLIP

1. Apăsaţi  > Cameră .
2. Apăsaţi tasta de Volum jos pentru a comuta la modul Video.
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NOTĂ:
• Pentru a comuta între camera frontală şi cea din spate, apăsaţi  sau ţineţi apăsată tasta Volum jos.

3. Apăsaţi  pentru a începe înregistrarea.

4. În timpul înregistrării, procedaţi într-unul din modurile următoare:
• Apropiaţi sau depărtaţi degetele pentru a mări/micşora subiectul.
• Apăsaţi  pentru a întrerupe înregistrarea. Pentru a relua, apăsaţi .
• Apăsaţi  pentru a opri microfonul. Pentru a o activa din nou, apăsaţi .
• Apăsaţi ecranul pentru a face o fotografie.

5. Apăsaţi  pentru a opri înregistrarea.

VIZIONAREA VIDEOCLIPURILOR

După ce înregistraţi un videoclip, apăsaţi miniatura ultimului videoclip înregistrat de lângă . Apăsaţi apoi   pentru a 
rula videoclipul.

EFECTUAREA UNEI FOTOGRAFII PANORAMICE

1. Apăsaţi  > Cameră .
2. Apăsaţi , apoi apăsaţi  pentru a comuta la modul Panoramă.
3. Apăsaţi  pentru a începe să fotografiaţi.
4. Alegeţi direcţia pe care doriţi să o capturaţi, apoi mutaţi lent dispozitivul în direcţia aleasă.
5. Când ghidajul de fotografierea atinge punctul final, fotografierea se încheie. Pentru a opri manual fotografierea, apăsaţi .

EFECTUAREA UNEI FOTOGRAFII SUBACVATICE
1. Apăsaţi  > Cameră .
2. Apăsaţi , apoi apăsaţi  pentru a trece la modul Subacvatic.

NOTĂ:
• Pentru a comuta între camera frontală şi cea din spate, apăsaţi  sau ţineţi apăsată tasta Volum jos.

UTILIZAREA FOTOGRAFIILOR

Aplicaţia Fotografii poate căuta automat fotografiile şi videoclipurile salvate în telefon sau pe cardul de memorie. Selectaţi 
albumul/directorul şi redaţi ca expunere de diapozitive sau selectaţi elementele pe care doriţi să le partajaţi cu alte aplicaţii.

DESCHIDEREA FOTOGRAFIILOR

Apăsaţi  > Fotografii  pentru a deschide aplicaţia. Aplicaţia Fotografii clasifică fotografiile şi videoclipurile dvs. 
în funcţie de locaţia de stocare şi stochează aceste fişiere în dosare. Apăsaţi un director pentru a vedea fotografiile sau 
videoclipurile pe care le conţine.

VIZUALIZAREA UNEI FOTOGRAFII

1. În Fotografii, apăsaţi un director pentru a vizualiza fotografiile din interior.
2. Apăsaţi pe fotografie pentru a o vizualiza în modul ecran complet, apoi glisaţi la stânga sau la dreapta pentru a vizualiza 

fotografia anterioară sau precedentă.
3. Pentru a mări imaginea, depărtaţi cu două degete în zona ecranului pe care doriţi să o măriţi. În modul zoom, trageţi cu 

degetul în sus sau în jos şi la stânga sau la dreapta.

Sugestie: Programul de vizualizare a imaginii acceptă funcţia de rotire automată. Atunci când rotiţi dispozitiv, imaginea se 
reglează singură în funcţie de direcţia de rotaţie.
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DECUPAREA UNEI IMAGINI ÎN FOTOGRAFII

1. Când vizualizaţi o imagine, apăsaţi .
2. Apăsaţi  şi folosiţi instrumentul de decupare pentru a selecta porţiunea din fotografie care trebuie decupată.
• Trageţi dinspre interiorul instrumentului de decupare pentru a-l mişca.
• Trageţi de o margine sau de un colţ al instrumentului de decupare pentru a redimensiona imaginea.
3. Apăsaţi TERMINAT > SALVARE pentru a salva imaginea decupată.
• Pentru a elimina modificările, apăsaţi butonul Înapoi şi apăsaţi ELIMINARE.

UTILIZAREA CAMEREI TERMICE
Cat S61 include o cameră termică care poate vizualiza şi măsura temperaturile de suprafaţă contrastante. Camera termică 
este controlată utilizând aplicaţia MyFLIR, pe care o veţi găsi pe Ecranul dvs. de pornire.

NOTĂ:
• Temperatura indicată este întotdeauna o estimare calculată şi nu poate fi considerată o măsurătoare exactă.
• Temperatura este afectată de mulţi factori, inclusiv distanţa faţă de obiect şi eficacitatea obiectului de a emite energie 

ca radiaţie termică. Temperaturile pot fi, de asemenea, influenţate de timpul zilei, de condiţiile meteorologice sau de 
reflexiile altor obiecte din vecinătate.

DESCHIDEREA CAMEREI TERMICE

1. Pentru a deschide aplicaţia, procedaţi astfel:
• Apăsaţi  pe Ecranul de pornire.
• Apăsaţi   > MyFLIR .

Atingeţi tasta Înapoi sau Ecran de pornire pentru a închide camera.

FOTOGRAFIEREA

1. Aplicaţia MyFLIR se află în mod implicit în modul Fotografiere. În caz contrar, apăsaţi  şi selectaţi  pentru a 
comuta la modul Fotografiere.

2. Realizaţi fotografia pe ecranul pentru captură foto.
• Apăsaţi  pentru a modifica paleta de culori.
• Apăsaţi  pentru a modifica setările camerei.
• Apăsaţi  pentru a selecta modul video. Opţiunile sunt Infraroşu cu MSX sau Vizual. Trageţi cursorul pentru a 

regla alinierea MSX atunci când vă uitaţi la un obiect aproape de telefon.
• Apăsaţi  pentru a adăuga modul Punct de măsurare.
• Apăsaţi  pentru a afişa Scara IR în partea dreaptă a imaginii. Scara IR arată relaţia dintre culoare şi temperatură din 

imagine. Reglaţi scara IR fie prin introducerea temperaturii de sus / jos, fie prin alunecarea / ciupirea scării IR. Apăsaţi 
de două ori scara IR pentru a seta colorarea automată.

• Apăsaţi  pentru a bloca colorarea automată a imaginii IR.
• Apăsaţi  pentru a comuta între modul normal al intervalului dinamic al scenei normale (până la 120º C) şi înalt (până 

la 400º C).
• Apăsaţi  pentru a efectua manual o calibrare a imaginii. Vedeţi secţiunea despre Reglare.
3. Apăsaţi  pentru a fotografia.

ÎNREGISTRAREA UNUI VIDEOCLIP

1. Apăsaţi  şi selectaţi  pentru a comuta la modul Video.
2. Apăsaţi  pentru a începe înregistrarea. Pentru a opri fotografierea, apăsaţi .

CREATING A TIME-LAPSE VIDEO

1. Apăsaţi  şi selectaţi  pentru a comuta la modul Secvenţial.
2. Apăsaţi  pentru a deschide meniul de setare Secvenţial. Configuraţi după cum este necesar.
3. Apăsaţi  pentru a începe înregistrarea. Pentru a opri fotografierea, apăsaţi  



22

VIZUALIZAREA FOTOGRAFIILOR FĂCUTE ŞI A VIDEOCLIPURILOR ÎNREGISTRATE

Pentru a deschide ultima fotografie făcută sau ultimul videoclip înregistrat, apăsaţi imaginea miniaturii din colţul din dreapta 
jos al ecranului.

1. Apăsaţi  pentru a comuta la modul de vizualizare Bibliotecă.
2. Trageţi cu degetul spre stânga/dreapta pentru a vizualiza fişierul anterior/următor.
3. Apăsaţi  pentru a reda videoclipul.
4. Apăsaţi  pentru a edita o fotografie. Apoi apăsaţi  pentru a schimba modul Punct de măsurare; apăsaţi 

pentru a alege între Infraroşu cu MSX şi video Vizual sau apăsaţi  pentru a schimba paleta de culori. Când aţi 
terminat, apăsaţi  pentru a salva modificările.

5. Apăsaţi  şi partajaţi fişierul selectat cu diversele aplicaţii disponibile pe dispozitiv.
6. Apăsaţi  pentru a şterge fişierul selectat. Apăsaţi OK pentru a confirma ştergerea.
7. Apăsaţi  pentru a vizualiza informaţii detaliate despre fişierul înregistrat, inclusiv data, ora, paleta de culori, 

temperatura, emisivitatea şi locaţia.
8. Apăsaţi  pentru a lansa aplicaţia FLIR Tools, care poate fi folosită pentru a vizualiza şi edita imagini.

REGLAREA

Camera prezintă un obturator mecanic în interior, care se activează periodic şi permite camerei termice să efectueze o calibrare 
sau o reîmprospătare a imaginii. Când obturatorul se activează, imaginea se va bloca pentru un interval scurt de timp.

Rolul obturatorului este să permită camerei să furnizeze o imagine îmbunătăţită. Cat S61 efectuează operaţia de reglare 
automat, la intervale periodice. Reţineţi că, atunci când Punctul de măsurare este activat, reglarea se va efectua mai des.

TEMPERATURA DE MĂSURARE CU PUNCTE DE MĂSURARE

Utilizaţi Punct de măsurare pentru a măsura temperaturile suprafeţei, fie pe o imagine termică salvată, fie pe alimentarea 
cu cameră termică live.

1. Apăsaţi , apoi din nou din submeniul care apare mai jos.
2. Pe afişaj apare un Punct de măsurare, cu o citire a temperaturii.
3. Apăsaţi şi trageţi Punctul de măsurare într-un alt punct. Puteţi adăuga până la trei Puncte de măsurare.
4. Apăsaţi şi menţineţi apăsat pe un Punct de măsurare pentru a o şterge.

DE LA O IMAGINE ANTERIOARĂ:
1. Apăsaţi Galeria MyFLIR , apoi apăsaţi pictograma de editare.
2. Apăsaţi pictograma Punct de măsurare şi, din nou, din submeniu.
3. Pe ecran apare un Punct De Măsurare, apăsaţi şi trageţi-l în poziţia aleasă.
4. Puteţi adăuga până la trei Puncte de măsurare. Apăsaţi şi menţineţi apăsat pe un Punct de măsurare pentru a o şterge.

NOTĂ:
Pentru a comuta între grade Celsius şi Fahrenheit în fluxul camerei termice live, selectaţi Meniu > Setări, apoi glisaţi 
comutatorul Unitate de temperatură.

SCHIMBAREA PALETELOR DE CULOARE

Puteţi selecta dintr-o gamă de vizualizări pentru temperaturi diferite selectând pictograma paletei de culori , şi selectând 
din nouă scheme de culori.from nine colour schemes.

UTILIZAREA MĂSURĂRII ASISTATE DE LASER
Cat S61 este echipat cu un sistem de măsurare a distanţei şi a perimetrului asistate de laser.

MĂSURAREA DISTANŢEI
1. Apăsaţi   > Măsurare  pentru a lansa aplicaţia
2. Ţineţi dispozitivul orizontal şi drept; trebuie să fie paralel cu suprafaţa pe care o măsuraţi pentru rezultate precise.
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3. Direcţionaţi laserul roşu din spatele dispozitivului la suprafaţa pe care doriţi să o măsuraţi.
4. Aşteptaţi ca aplicaţia să detecteze locaţia punctului laser, indicată de pătratul verde, sau să atingă locaţia punctului 

laser de pe ecran.

NOTĂ:
Nu încercaţi laserul pe o ţintă strălucitoare, foarte luminată sau transparentă, cum ar fi o sursă de lumină, un metal lucios, 
sticlă etc. în caz contrar, poate cauza o măsurare inexactă.

• Pentru a ajusta setările legate de măsurare, apăsaţi .
• Pentru a ajusta expunerea, apăsaţi pictograma  şi mutaţi cursorul în sus (pentru a creşte) sau jos (pentru a micşora).

5. Apăsaţi  pentru a măsura distanţa.
• Odată ce punctul laser este situat în pătratul verde, apăsaţi .
• Puteţi regla fin aliniamentul reticulului verde peste centrul punctului laser trăgând imaginea în sus, în jos, în stânga sau 

în dreapta.
• Distanţa va fi afişată în colţul din stânga sus a ecranului.
• Puteţi să salvaţi această imagine sau să ieşiţi folosind pictogramele din partea dreaptă a ecranului.

NOTĂ:
Imaginile nu vor fi salvate automat, cu excepţia cazului în care activaţi Salvare automată în Setări.

Re-măsuraţi 
galeria

Butonul de captare 

Ajustarea expunerii

Setări

Valoarea 
distanţei
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ADĂUGAREA MĂSURILOR SUPLIMENTARE:

• Puteţi adăuga măsurători de linii, triunghiulare sau pătrată în interiorul unei imagini.
• Acest lucru se poate face imediat după ce imaginea este capturată sau cu o imagine salvată în galeria Măsura.

NOTĂ:
Măsurătorile suplimentare pot fi adăugate cu exactitate doar în anumite părţi ale unei imagini care prezintă obiecte care se 
află la aceeaşi distanţă ca suprafaţa pe care este afişat punctul laser.

De exemplu, dacă o imagine prezintă o cutie în faţa unui perete, iar punctul laser este pe cutie, măsurători suplimentare pot 
fi efectuate numai pe suprafaţa cutiei. Încercarea de a măsura peretele ar da rezultate incorecte.

MĂSURAREA LUNGIMEI

1. Urmaţi paşii 1-5 pentru Realizarea unei măsurări de distanţă.
2. Apăsaţi pictograma Linie .
3. Apăsaţi şi ţineţi apăsat un capăt al liniei. Trageţi spre marginea spaţiului pe care doriţi să-l măsuraţi.
4. Apăsaţi şi ţineţi apăsat celălalt capăt al liniei şi plasaţi-o la celălalt capăt al spaţiului.
5. Puteţi ajusta locaţiile punctelor finale utilizând fereastra pop-up.
6. Se va afişa acum lungimea liniei.

MĂSURAREA UNUI PERIMETRU

1. Urmaţi paşii 1-5 pentru Realizarea unei măsurări de distanţă
2. Apăsaţi pictograma Triunghi  sau Perimetru .
3. Apăsaţi şi menţineţi apăsat pentru a muta fiecare dintre colţuri până la acoperirea perimetrului pe care doriţi să îl măsuraţi.
4. Puneţi fiecare punct al casetei cu spaţiu verde peste perimetrul pe care doriţi să îl măsuraţi.
5. Lungimea fiecărei linii va fi afişată cu măsurarea perimetrului din centru.

Sugestii: 
• Pentru a elimina o linie, o triunghi sau un perimetru de măsurare pe o imagine care nu a fost salvată, apăsaţi şi menţineţi 

apăsat, apoi selectaţi ŞTERGERE.
• Schimbaţi unitatea de măsură din meniul Setări.
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• Activaţi Salvare automată în meniul Setări. Fiecare măsurare efectuată va fi găsită în galeria Re-măsurare.
• Activaţi o grilă din meniul Setări pentru a ajuta la menţinerea nivelului dispozitivului.

CALIBRARE

Menţineţi precizia măsurătorilor prin re-calibrarea regulată a alinierii laser / cameră.

• Măsuraţi înălţimea unei suprafeţe utilizând o măsurătoare de bandă.
• Plasaţi dispozitivul pe suprafaţă cu dispozitivul foto şi cu laser îndreptat peste margine.
• Apăsaţi Calibrare din meniul Setări.
• Introduceţi distanţa măsurată pe bandă.
• Luaţi o măsurătoare a punctului.
• Dispozitivul este acum calibrat.

UTILIZAREA SENZORULUI PENTRU MĂSURAREA CALITĂŢII 

AERULUI DIN INTERIOR
Cat S61 vine cu un senzor de calitate a aerului interior. Detectează poluanţii atmosferici de interior (Compuşi organici volatili 
sau COV) şi notifică utilizatorii.

NOTĂ:
Această aplicaţie este destinată să vă ofere un indicator relativ al prezenţei şi nivelului de COV în mediul dvs. Această 
aplicaţie nu este un instrument pentru a verifica dacă un perimetru este sigur. Nu trebuie utilizat în situaţii care pun în pericol 
viaţa sau în care există un risc de rănire sau de boală.

Când dispozitivul este nou, este posibil să dureze până la 36 de ore pentru a calibra senzorul COV. Acest lucru se datorează 
faptului că s-ar putea să fie reziduuri de COV din procesul de fabricaţie care trebuie să se rezolve în telefon.

Măsurătorile de la senzorul de calitate a aerului vor fi afectate dacă curăţaţi telefonul cu produse care conţin COV (cum ar fi 
alcoolul sau dezinfectantul). Poate dura până la 72 de ore pentru ca senzorul să revină la normal.

VIZUALIZARE INFORMAŢII

1. Apăsaţi  > Aer  pentru a lansa aplicaţia.
2. Citiţi avertismentul şi apăsaţi SUNT DE ACORD pentru a renunţa la pagină.
3. 3. Pe pagina principală, pe ecran sunt afişate datele curente privind temperatura, umiditatea şi calitatea aerului.
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• Glisaţi spre stânga pentru a vedea mai multe informaţii.
• Apăsaţi  > Setări pentru a modifica setările de alertă.
• Apăsaţi  > Despre pentru a afla mai multe despre COV-uri.

Valoarea ppb din interiorul cercului de pe ecranul principal al aplicaţiei arată conţinutul de COV al aerului din jur.

Culoarea cercului indică nivelul COV dintr-o privire. Apăsaţi pictograma de informaţii  din partea din dreapta sus a 
ecranului pentru a afla ce înseamnă fiecare nivel al calităţii aerului.

Glisaţi spre stânga pentru a vedea nivelul COV reprezentat grafic într-un grafic. Apăsaţi acest grafic pentru a schimba 
intervalul de timp între 5 minute, 10 minute, 1 oră, 3 ore, 12 ore şi 24 de ore.

  

Glisaţi din nou ecranul spre stânga şi veţi vedea o istorie de 7 zile a calităţii aerului. Acest lucru este util pentru a observa 
modelele zilnice de repetare a aerului de proastă calitate, astfel încât să puteţi lua măsuri pentru a evita acest lucru.
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Glisaţi din nou spre stânga pentru a vedea diagramele pentru istoricul de 7 zile (zile individuale) şi o medie de 7 zile.

SETAREA ALERTELOR

În meniul Setări, puteţi seta ca dispozitivul să vă avertizeze atunci când detectează calitatea aerului necorespunzător şi / 
sau neegalat.

Notificarea va fi respinsă automat când dispozitivul se va muta într-un perimetru cu o calitate îmbunătăţită a aerului.

PORNIREA / OPRIREA SENZORULUI “AIR”

Puteţi activa sau dezactiva senzorul de Aer în meniul Setări din aplicaţie.
(AVERTISMENT: Dacă opriţi senzorul, nu veţi fi alertat la o calitate slabă a aerului).

DACĂ RAPOARTELE DISPOZITIVULUI DUMNEAVOASTRĂ AU PRELUNGIT

Dacă dispozitivul dvs. este expus la un nivel concentrat de COV, senzorul poate deveni saturat cu COV şi poate raporta un aer 
nesănătos / nepotrivit după ce a fost eliminat din mediul bogat în COV. Pentru a readuce lectura înapoi, dispozitivul trebuie 
dus într-un perimetru de aer proaspăt.

Poluanţii pentru aerul din interior detectaţi includ:
• Etanol
• CO
• Hidrogen
• Toluen
• Formaldehida
• Acetona
• Mix COV
• Ciclohexan
• Limonen
• Acetat de butil
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SĂ ASCULTĂM MUZICĂ
Fişierele de muzică pot fi transferate de pe un PC pe calculatorul dvs. Cat S61, astfel încât să puteţi asculta muzică oriunde 
v-aţi afla.

COPIEREA MUZICII PE DISPOZITIVUL DUMNEAVOASTRĂ

1. Conectaţi dispozitivul la un computer folosind cablul USB.
2. Pe PC, navigaţi la unitatea USB şi deschideţi-o.
3. Creaţi un dosar în directorul rădăcină a dispozitivului dvs. (de exemplu, Muzică).
4. Copiaţi muzica de pe PC în noul dosar.
5. Pentru a deconecta în siguranţă dispozitivul de pe PC, aşteptaţi până când muzica se termină de copiat, apoi scoateţi 

unitatea aşa cum este cerut de sistemul de operare al PC-ului.

DESCHIDEREA MUZICII GOOGLE PLAY

• Apăsaţi pe aplicaţia Google din Ecranul de pornire, apoi apăsaţi Redare muzică.
• Apăsaţi  , apoi Bibliotecă Muzică. Aceasta conţine cinci file: LISTE DE REDARE, ARTIŞTI, ALBUME, 

MELODII şi GENURI.

REDAREA MUZICII

1. Apăsaţi o categorie pe ecranul Bibliotecă muzică.
2. Apăsaţi melodia pe care doriţi să o redaţi.

Sugestie: Când ascultaţi muzică, apăsaţi butonul Înapoi pentru a utiliza o altă aplicaţie şi continuaţi să ascultaţi. Pentru a 
reveni la opţiunile de control a muzicii, deschideţi panoul de notificare şi apoi apăsaţi melodia.

ADĂUGAREA MUZICII ÎNTR-O LISTĂ DE REDARE

1. păsaţi o categorie pe ecranul Bibliotecă muzică.
2. Apăsaţi lângă melodia aleasă, iar apoi apăsaţi Adăugare în lista de redare din meniul de opţiuni.
3. Selectaţi o listă de redare sau apăsaţi Listă de redare nouă pentru a adăuga melodia într-o listă de redare existentă.

REDAREA UNEI LISTE DE REDARE

1. În ecranul Bibliotecă muzică, apăsaţi Liste de redare.
2. Apăsaţi lista de redare pe care doriţi să o accesaţi.
3. Apăsaţi melodia pe care doriţi să o redaţi.

SĂ ASCULTĂM RADIO FM
Puteţi asculta posturile de radio FM din aplicaţia Radio FM.

În primul rând, conectaţi setul cu cască la mufa audio înainte de a deschide aplicaţia. Apoi apăsaţi  > FM Radio  
pentru a lansa aplicaţia.

NOTĂ:
Pentru a recepţiona toate posturile dvs. preferate, va trebui să vă asiguraţi că Banda Regională Locală este setată corect. 
Pentru a schimba regiunea, apăsaţi   > Setări > Bandă regională.
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ALEGEŢI DINTRE URMĂTOARELE OPŢIUNI:

• Pentru a regla manual o frecvenţă, apăsaţi  sau .
• Pentru a scana automat posturile de radio, apăsaţi    > Scanare şi selectaţi subiectul preferat din listă.
• Pentru a vedea toate canalele disponibile, apăsaţi    > Toate canalele.
• Pentru a adăuga postul radio curent la lista Favorite, apăsaţi şi menţineţi apăsat .
• Pentru a dezactiva radioul FM, apăsaţi .
• Pentru a opri radioul, apăsaţi  şi apăsaţi butonul Înapoi pentru a părăsi aplicaţia.

ÎNREGISTRAREA RADIOULUI FM

Pentru a începe înregistrarea radioului:

• Pentru a începe înregistrarea, apăsaţi  sau    > Pornire înregistrare.
• Pentru a opri înregistrarea, apăsaţi  sau   > Oprire înregistrare.

Fişierul înregistrat va fi salvat automat.

UTILIZAREA SERVICIILOR GOOGLE
Trebuie să vă conectaţi la un cont Google pentru a utiliza Gmail, Google Calendar şi pentru a descărca şi folosi alte 
aplicaţii Google.

CREAREA UNUI CONT GOOGLE

Dacă nu aţi ales să creaţi un cont Google în timpul configurării, puteţi crea unul:

1. Apăsaţi  > Setări .
2. Apăsaţi Utilizatori & Conturi > Adaugă cont.
3. Apăsaţi pe Google, apoi urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

UTILIZAREA SERVICIULUI GMAIL

În timpul configurării, se poate să fi configurat dispozitivul într-un cont Gmail existent. Prima dată când deschideţi aplicaţia 
Gmail pe telefonul dvs., căsuţa Primite va conţine mesaje de la acest cont.

DESCHIDEREA CONTULUI GMAIL

Apăsaţi  > Gmail . 

COMUTAREA ÎNTRE CONTURI

Apăsaţi caseta de selectare a contului din partea stângă sus a ecranului, apoi apăsaţi contul pe care doriţi să îl vizualizaţi.

CREAREA ŞI TRIMITEREA UNUI E-MAIL

1. Pe ecranul căsuţei Primite, apăsaţi .
2. Introduceţi adresa de e-mail a destinatarului mesajului în câmpul Către.
• Dacă trimiteţi e-mailul la mai mulţi destinatari, separaţi adresele de e-mail cu spaţiu.
• Pentru CC sau BCC sau alţi destinatari, apăsaţi  pentru a afişa câmpurile Adăugare Cc/Bcc.
3. Introduceţi subiectul e-mailului şi compuneţi mesajul.
• Dacă doriţi să ataşaţi o imagine, apăsaţi  > Ataşare fişier, pentru a selecta un fişier.
4. Pentru a trimite, apăsaţi .

RĂSPUNDEREA LA UNUI E-MAIL SAU REDIRECŢIONAREA UNUI E-MAIL

1. Selectaţi e-mailul din ecranul Primitr.
2. Apăsaţi Răspunde , Răspunde la toate (  > Răspunde la toate) sau Redirecţionare (  > Redirecţionare).
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3. Procedaţi într-unul din modurile următoare:
• Pentru Răspunde sau Răspunde la toate, introduceţi mesajul.
• Pentru Redirecţionare, adăugaţi destinatari şi adaugaţi orice text suplimentar.
4. Apăsaţi   .

CĂUTAREA E-MAIL

1. Pe ecranul căsuţei Primite, apăsaţi  .
2. Introduceţi cuvintele cheie de căutare în casetă, apăsaţi   .

PERSONALIZAREA SETĂRILOR GMAIL

1. În Ecranul de pornire Gmail, apăsaţi  > Setări.
2. Alegeţi Setări generale sau un cont de e-mail.
3. Apăsaţi o opţiune şi modificaţi setările necesare.

UTILIZAREA PLAY STORE
Descărcaţi şi instalaţi aplicaţii şi jocuri din Magazin Play pe dispozitiv.

DESCHIDEREA PLAY STORE

1. Apăsaţi  > Magazin Play . 

NOTĂ: 
Când deschideţi Magazin Play pentru prima dată, vi se va solicita să vă conectaţi cu contul Google existent. Apoi urmaţi 
instrucţiunile de pe ecran.

CĂUTARE APLICAŢII

Pentru a găsi aplicaţii în ecranul de pornire Magazin Play, puteţi:

• Să listaţi aplicaţiile după categorie: Apăsaţi o categorie şi derulaţi.
• Utilizaţi Căutarea: Introduceţi cuvintele cheie în câmpul de căutare, apăsaţi .
• Pentru a vizualiza aplicaţiile instalate, apăsaţi  > Aplicaţiile şi jocurile mele.

INSTALARE APLICAŢII

1. Apăsaţi  > Magazin Play . 
2. Apăsaţi o categorie, iar apoi apăsaţi elementul pe care doriţi să îl descărcaţi.
3. Pentru a instala articolul, apăsaţi INSTALARE.

NOTĂ: 
Pentru a verifica progresul unei descărcări, deschideţi panoul de notificare.

DEZINSTALAREA UNEI APLICAŢII

1. Pe ecranul de pornire Magazin Play, apăsaţi  > Aplicaţiile şi jocurile mele.
2. Selectaţi fila INSTALAT.
3. Apăsaţi aplicaţia pe care doriţi să o dezinstalaţi iar apăsaţi DEZINSTALARE.
4. Apăsaţi OK pentru a elimina aplicaţia de pe dispozitiv.

NOTĂ: 
Aplicaţiile pot fi, de asemenea, gestionate accesând telefonul principal Setări  > Aplicaţii şi notificări. De asemenea, 
ele pot fi dezinstalate direct din Ecranul de pornire / Sertar aplicaţie ţinând degetul pe aplicaţie şi trăgând-o până la 
Dezinstalare.
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SINCRONIZAREA INFORMAŢIILOR
Unele aplicaţii (de exemplu Gmail) de pe Cat S61 vă conferă acces la aceleaşi informaţii pe care le puteţi adăuga, vizualiza 
şi edita pe calculatorul dvs. Dacă adăugaţi, modificaţi sau ştergeţi informaţiile dvs. din oricare dintre aceste aplicaţii pe 
Internet, informaţiile actualizate apar şi pe dispozitivul dvs.

Acest lucru este posibil prin intermediul sincronizării prin aer a datelor. Procesul are loc în fundal şi nu interferează cu dispozitivul 
dvs. Atunci când telefonul dvs. sincronizează, în bara de notificare va apărea o pictogramă pentru sincronizarea datelor.

ADMINISTRAREA CONTURILOR DUMNEAVOASTRĂ

Puteţi sincroniza contacte, e-mailul şi alte informaţii de pe telefonul dvs. mobil cu mai multe conturi Google sau 
cu alte conturi, în funcţie de aplicaţiile instalate.

De exemplu, puteţi începe prin a adăuga contul dvs. Google personal, prin urmare, e-mailul dvs. personal, 
contactele şi calendarul sunt întotdeauna disponibile. Apoi, puteţi adăuga contul de la locul de muncă, aşadar 
e-mailurile, contactele şi calendarul sunt separate.

ADĂUGAREA UNUI CONT

1. Apăsaţi  > Setări .
2. Apăsaţi Utilizatori şi Conturi. Ecranul afişează setările dvs. de sincronizare curente şi o listă a conturilor dvs. curente.

NOTĂ:
• În unele cazuri, este posibil să trebuiască să obţineţi detaliile contului din partea personalului de asistenţă al 

administratorului reţelei. De exemplu, este posibil să trebuiască să ştiţi domeniul contului sau adresa serverului.

3. Apăsaţi Adăugare cont.
4. Apăsaţi tipul de cont pe care doriţi să îl adăugaţi.
5. Urmaţii instrucţiunile de pe ecran pentru a introduce informaţiile obligatorii şi pe cele opţionale despre cont. Majoritatea 

conturilor solicită un nume de utilizator şi o parolă, dar detaliile depind de tipul contului şi de configuraţia serviciului la 
care vă conectaţi.

6. Când aţi terminat, contul este adăugat în listă pe ecranul de setări pentru Utilizatori şi Conturi.

ELIMINAREA UNUI CONT

Un cont şi toate informaţiile asociate acestuia pot fi eliminate de pe dispozitiv, inclusiv e-mail, contacte, setări şi aşa mai 
departe. Unele conturi nu pot fi eliminate, cum ar fi primul cont pe care l-aţi conectat pe dispozitiv. Dacă încercaţi să eliminaţi 
anumite conturi, reţineţi că toate informaţiile personale asociate acestuia vor fi şterse.

1. În ecranul de setări Utilizatori şi Conturi, apăsaţi contul care trebuie şters.
2. Apăsaţi ELIMINARE CONT, apoi din nou când vi se solicită confirmarea.

PERSONALIZAREA SINCRONIZĂRII CONTULUI DUMNEAVOASTRĂ

Utilizarea datelor de bază şi opţiunile de sincronizare pot fi configurate pentru toate aplicaţiile de pe dispozitiv. De asemenea, 
puteţi configura ce tip de date sincronizaţi pentru fiecare cont. Unele aplicaţii, cum ar fi Contacte şi Gmail, pot sincroniza 
datele din mai multe aplicaţii.

Sincronizarea este bidirecţională pentru anumite conturi, iar modificările aduse informaţiilor de pe dispozitiv sunt făcute 
pentru a copia acele informaţii de pe web. Unele conturi acceptă numai sincronizarea unidirecţională; informaţiile de pe 
telefonul dvs. pot fi numai citite.

SCHIMBAREA SETĂRILOR DE SINCRONIZARE ALE UNUI CONT

1. În ecranul de setări pentru Utilizatori şi Conturi, apăsaţi contul.
2. Apăsaţi Sincronizare Cont. Ecranul de date şi sincronizare se deschide, afişând o listă cu tipurile de informaţii pe care 

contul le poate sincroniza.
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3. Activaţi elementele pe care doriţi să le sincronizaţi prin:
• Glisaţi comutatorul de date respectiv la dreapta . 
• Pentru a dezactiva sincronizarea automată a datelor, glisaţi comutatorul respectiv de date spre stânga .

UTILIZAREA ALTOR APLICAŢII
UTILIZAREA CALENDARULUI

Utilizaţi Calendar pentru a crea şi gestiona evenimente, întâlniri şi programări. În funcţie de setările dvs. de sincronizare, 
calendarul de pe telefonul dvs. este sincronizat permanent cu calendarul dvs. de pe Internet.

DESCHIDEREA CALENDARULUI

Apăsaţi  > Calendar  pentru a deschide aplicaţia. Apăsaţi  pentru a afişa diferite opţiuni de vizualizare şi setare.

CREAREA UNUI EVENIMENT

1. În orice vizualizare a calendarului, apăsaţi  > Eveniment pentru a începe să adăugaţi un eveniment.
2. Introduceţi titlul, locaţia evenimentului sau contactele.
• Dacă există un interval de timp pentru eveniment, apăsaţi începutul şi data de încheiere, şi orele.
• Dacă este o ocazie specială, cum ar fi o zi de naştere sau un eveniment care durează toată ziua, glisaţi comutatorul 

Toată ziua spre dreapta .
3. Setaţi ora pentru mementoul evenimentului, invitaţi persoane, setaţi culoare şi adăugaţi notiţe sau ataşamente.
4. După ce aţi introdus toate informaţiile şi aţi terminat setările, apăsaţi SALVARE.
 
SETAREA MEMENTOULUI UNUI EVENIMENT

1. În orice mod de vizualizare a calendarului, apăsaţi un eveniment pentru a vizualiza detaliile.
2. Apăsaţi  pentru a începe editarea evenimentului.
3. Apăsaţi secţiunea   pentru a seta mementoul pentru eveniment.
4. Apăsaţi SALVARE pentru a salva.

UTILIZAREA ALARMEI

Puteţi seta o alarmă nouă sau puteţi modifica una existentă.

DESCHIDEREA ALARMEI

Apăsaţi  > Alamă  >  pentru a utiliza alarma dispozitivului dvs.

ADĂUGAREA UNEI ALARME
1. Pe ecranul listei cu alarme, apăsaţi  pentru a adăuga o alarmă.
2. Pentru a seta o alarmă, urmaţi paşii următori:
• Setaţi ora şi minutele navigând cu ajutorul cursorului şi apăsaţi OK.
• Pentru a seta modul de repetaţi, bifaţi caseta de selectare Repetare. Apăsaţi una sau mai multe opţiuni.
• Pentru a seta tonul de apel, apăsaţi , apoi selectaţi o opţiune.
• Dacă doriţi ca dispozitivul să vibreze când sună alarma, apăsaţi caseta de selectare Vibrare.
• Pentru a adăuga o etichetă la alarmă, apăsaţi Etichetă. Introduceţi eticheta, apoi apăsaţi OK.

NOTĂ:
• În mod implicit, alarma este activată automat.
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CALCULATOR

Cat S61 este echipat cu un calculator prevăzut cu un mod standard şi un mod avansat.

DESCHIDEREA CALCULATORULUI

1. Apăsaţi  > Calculator  pentru a deschide aplicaţia.
2. Glisaţi spre stânga sau rotiţi dispozitivul în poziţie orizontală pentru a accesa modul Calculator avansat.

ADMINISTRAREA DISPOZITIVULUI
Pentru a configura dispozitivul, apăsaţi  > Setări  .

SETAREA DATEI ŞI OREI
Când porniţi prima dată dispozitivul, există o opţiune de actualizare automată a orei şi a datei, utilizând timpul furnizat de reţea.

NOTĂ:
Nu puteţi seta manual data, ora şi fusul orar dacă utilizaţi opţiunea automată.
Dacă doriţi să setaţi manual setările datei i orei, procedaţi în felul următor:

1. Pe ecranul Setări, apăsaţi Sistem > Data şi ora.
2. Glisaţi comutatorul Dată şi oră automate sau Fus orar automat spre stânga  pentru a dezactiva funcţia.
3. Apăsaţi Setare dată, apoi selectaţi data dorită şi apăsaţi OK.
4. Apăsaţi Setare oră. Pe ecranul de setare a orei, apăsaţi câmpul oră sau minut şi deplasaţi indicatorul în sus sau în jos 

pentru a seta ora. Apăsaţi OK după ce se finalizează configurarea.
5. Apăsaţi Selectare fus orar, iar apoi selectaţi din listă fusul orar dorit.
6. Activaţi sau dezactivaţi funcţia Format 24 de ore pentru a comuta între formatul cu 24 sau cu 12 ore.

CONFIGURAREA TASTEI PROGRAMABILE

1. Puteţi aloca, de asemenea, tasta Programabilă să efectueze diverse funcţii în unele situaţii, când ecranul este blocat.
2. Pe ecranul Setări, apăsaţi Tastă programabilă.
3. Selectaţi metoda de apăsare a butonului. Apoi selectaţi o funcţie disponibilă pentru a o atribui tastei.
4. Apăsaţi OK.

PERSONALIZAREA AFIŞAJULUI
AJUSTAREA LUMINOZITĂŢII ECRANULUI

1. Pe ecranul Setări, apăsaţi Afişaj > Nivel luminozitate.
2. Glisaţi cursorul la stânga pentru a întuneca ecranul sau la dreapta pentru a-l face mai luminos.
3. Ridicaţi degetul de pe glisor, pentru ca setările dvs. să fie salvate automat.

Sugestie: Glisaţi comutatorul Luminozitate adaptivă spre dreapta  pentru a activa dispozitivul să regleze automat 
luminozitatea ecranului în funcţie de lumina ambientală.

ROTIREA AUTOMATĂ A ECRANULUI

Pentru a activa rotirea ecranului atunci când porniţi dispozitivul între peisaj şi portret, apăsaţi Avansat şi glisaţi 
comutatorul Rotirea Automată spre dreapta .
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AJUSTAREA TIMPULUI ÎNAINTE CA ECRANUL SĂ SE ÎNCHIDĂ

Dacă telefonul dvs. este inactiv o perioadă de timp, acesta va închide ecranul pentru a economisi energie. Pentru a seta o 
perioadă de inactivitate mai lungă sau mai scurtă,:

1.      Pe ecranul Setări, apăsaţi Afişaj > Avansat > Inactivitate.
2.     Selectaţi durata de timp cât ecranul să fie iluminat înainte să se stingă.

SETAREA TONULUI DE APEL
ACTIVAREA MODULUI SILENŢIOS

• Apăsaţi şi ţineţi apăsată tasta Volum jos până când  apare pe ecran.
• Toate sunetele, cu excepţia media şi alarmelor, sunt puse pe silenţios.

REGLAREA VOLUMULUI TONULUI DE APEL

Puteţi regla volumul tonului de apel de pe Ecranul de pornire sau în ecranele oricărei aplicaţii (mai puţin în timpul unui apel 
sau atunci când redaţi muzică sau vizionaţi videoclipuri). Apăsaţi tasta Volum sus/jos pentru a regla volumul tonului de apel 
la nivelul dorit. Puteţi regla volumul tonului de apel şi pe ecranul de Setări.

1. Pe ecranul Setări, apăsaţi Sunet.
2. În Volum ton de apel, glisaţi cursorul pentru a regla nivelul volumului.

SCHIMBAREA TONULUI DE APEL AL TELEFONULUI

1. Pe ecranul Setări, apăsaţi Sunet.
2. Apăsaţi Ton de apel telefon.
3. Selectaţi tonul de apel pe care doriţi să îl folosiţi. Apare o previzualizare când este selectat.
4. Apăsaţi OK.

SETAREA TELEFONULUI SĂ VIBREZE PENTRU APELURILE PRIMITE

În ecranul Setări, apăsaţi Sunet şi glisaţi butonul Vibrare şi pentru apeluri spre dreapta .

SETAREA SERVICIILOR TELEFONULUI
ACTIVAREA ROAMINGULUI DE DATE

1. În ecranul Setări, apăsaţi Reţea şi Internet > Reţea mobilă.
2. Glisaţi butonul Roaming spre dreapta .

NOTĂ:
• Accesarea serviciilor de date în roaming poate atrage costuri suplimentare considerabile. Întrebaţi furnizorul serviciului 

de reţea despre tarifele roamingului de date.

DEZACTIVAREA SERVICIULUI DE DATE

1. În ecranul Setări, apăsaţi Reţea şi Internet > Reţea mobilă.
2. Glisaţi comutatorul de Date Mobile spre stânga  .  
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UTILIZAREA NFC
NFC-ul permite schimbul de date între două dispozitive cu funcţie NFC activată, atunci când dispozitivele se ating sau când 
se află aproape unul de celălalt la numai câţiva centimetri.

ACTIVAREA FUNCŢIEI NFC

1. În ecranul Setări, apăsaţi Dispozitive conectate.
2. Glisaţi comutatorul NFC spre dreapta .
3. Funcţia Android™ Beam se va activa, de asemenea, în mod automat.

TRANSFERUL DE CONŢINUT PRIN NFC

1. Activaţi funcţiile NFC şi Android Beam.
2. Deschideţi conţinutul pe care doriţi să îl partajaţi (puteţi partaja conţinut web, videoclipuri YouTube, contacte şi multe altele)
3. Aşezaţi dispozitivele spate-în-spate, când vi se solicită Apăsaţi pentru a transfera, apăsaţi ecranul.

PROTEJAREA DISPOZITIVULUI
ACTIVAREA CODULUI PIN PENTRU CARTELA SIM
1. Pe ecranul Setări, apăsaţi Securitate şi locaţie > Blocare cartelă SIM.
2. Glisaţi butonul Blocare cartelă SIM spre dreapta .
3. Introduceţi PIN-ul cartelei SIM şi apoi apăsaţi OK. Pentru a schimba codul PIN al cartelei SIM în orice moment, apăsaţi 

Modificare PIN SIM.

NOTĂ:
Puteţi forma în orice moment numerele de urgenţă de pe telefonul dvs. mobil.
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PROTEJAREA DISPOZITIVULUI CU BLOCARE ECRAN

Pentru a păstra datele pe dispozitivul dvs. Cat S61, puteţi utiliza o metodă de blocare a ecranului.

1. Pe ecranul Setări, apăsaţi Securitate & locaţie > Blocare ecran.
2. Selectaţi una dintre opţiunile disponibile.
 • Glisare cu degetul: Trageţi cu degetul în sus pictograma de blocare pentru a debloca ecranul.
 • Model: Trasaţi modelul corect de deblocare pe ecran pentru a debloca ecranul.
 • PIN: Introduceţi un număr PIN pentru a debloca ecranul.
 • Parolă: Introduceţi o parolă pentru a debloca ecranul.
3.     Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea metodei de blocare a ecranului aleasă.

ACTIVAREA ANIMAŢIEI DE AVERTIZARE PRIVIND REZISTENŢA LA APĂ/PRAF

Utilizaţi această opţiune pentru a activa animaţia de avertizare.

1.     Pe ecranul Setări, apăsaţi Afişaj > Avansat.

Glisaţi spre dreapta  butonul Rezistenţă la Apă/Praf pentru a activa animaţia de avertizare. Va apărea pe ecran de fiecare 
dată când capacul este deschis.

GESTIUNE APLICAŢII
VIZUALIZAREA UNEI APLICAŢII INSTALATE

1. Pe ecranul Setări, apăsaţi Aplicaţii şi Notificări.
2. În lista de aplicaţii, efectuaţi oricare dintre acţiunile următoare:
 • Apăsaţi o aplicaţie pentru a-i vizualiza detaliile direct.
 • Apăsaţi Notificări pentru a modifica setările de notificare.
 • Apăsaţi Permisiune aplicaţii pentru a seta ce informaţii poate aplicaţia accesa.
 • Apăsaţi Avansat > Aplicaţii implicite pentru a seta sau a şterge aplicaţiile implicite.
 • Apăsaţi Alerte de urgenţă pentru a modifica setările de alertă de urgenţă.
 • Apăsaţi Acces special pentru aplicaţii pentru a configura ce aplicaţii pot accesa funcţiile speciale enumerate aici.

ELIMINAREA UNEI APLICAŢII INSTALATE
1. Pe ecranul Setări, apăsaţi Aplicaţii şi Notificări.
2. Apăsaţi o aplicaţie, apoi apăsaţi DEZINTALARE > OK pentru a elimina aplicaţia de pe dispozitiv.

NOTĂ:
• Aplicaţiile preinstalate nu pot fi şterse.

RESETAREA DISPOZITIVULUI DUMNEAVOASTRĂ
COPIEREA DE REZERVĂ A SETĂRILOR PERSONALE
Setările dvs. personale pot fi salvate pe serverele Google cu un cont Google. Dacă înlocuiţi dispozitivul, setările pentru 
backup vor fi transferate pe un dispozitiv nou la prima conectare dintr-un cont Google.

1. În ecranul Setări, apăsaţi Sistem > Copie de siguranţă.
2. Glisaţi spre dreapta comutatorul Copie de rezervă în Google Drive .
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RESTABILIREA DATELOR DIN FABRICĂ

Dacă restabiliţi datele din fabrică, dispozitivul dvs. va reveni la setările configurate din fabrică. Toate datele dvs. personale 
de pe dispozitivul intern de stocare a dispozitivului, inclusiv informaţiile despre cont, setările de sistem şi aplicaţii şi toate 
aplicaţiile descărcate vor fi şterse.

Dacă resetaţi telefonul nu va fi ştearsă nicio actualizare a software-ului sistemului pe care aţi descărcat-o şi niciun fişier de 
pe cardul microSD, cum ar fi muzica sau fotografiile.

1. Pe ecranul Setări, apăsaţi Sistem > Opţiuni de resetare > Şterge toate datele (resetare la configurarea din 
fabrică).

2. Când se solicită, apăsaţi RESETARE TELEFON, iar apoi apăsaţi ŞTERGE TOT. Telefonul mobil resetează setările la 
setările originale din fabrică, iar apoi reporneşte.

VIZUALIZAREA ETICHETEI ELECTRONICE

Pentru a vizualiza informaţiile de reglementare de pe dispozitivul dvs., urmaţi paşii aceştia:

1. Pe Ecranul de pornire, apăsaţi  > Setări .

2. Pe ecranul Setări, apăsaţi Sistem > Despre telefon > Informaţii de reglementare.
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ANEXĂ
AVERTISMENTE ŞI MĂSURI DE SIGURANŢĂ

Această secţiune cuprinde informaţii importante referitoare la instrucţiunile de utilizare a dispozitivului dvs. De asemenea, conţine 
informaţii despre cum să utilizaţi în siguranţă dispozitivul dvs. Citiţi cu atenţie aceste informaţii înainte de a utiliza dispozitivul.

CARCASA REZISTENTĂ LA APĂ

Capacele pentru USB şi mufa Jack pentru căşti trebuie să fie bine fixate, pentru a vă asigura că dispozitivul este rezistent la apă.

DISPOZITIVUL ELECTRONIC

Închideţi dispozitivul dacă vă aflaţi într-o situaţie în care utilizarea acestuia este interzisă. Nu utilizaţi dispozitivul atunci când 
acest lucru poate cauza pericole sau poate interfera cu alte dispozitive electronice.

DISPOZITIVELE MEDICALE

Urmaţi regulile şi reglementările stabilite de spitale şi unităţi de îngrijire a sănătăţii. Nu utilizaţi dispozitivul dacă utilizarea 
acestuia este interzisă.

Producătorii de stimulatoare cardiace recomandă păstrarea unei distanţe minime de 15 cm între un dispozitiv şi un stimulator 
cardiac pentru a preveni o posibilă interferenţă cu stimulatorul cardiac. Dacă utilizaţi un stimulator cardiac, utilizaţi 
dispozitivul pe partea opusă a stimulatorului cardiac şi nu purtaţi dispozitivul în buzunarul din faţă.

ATMOSFERĂ POTENŢIAL EXPLOZIVĂ

Închideţi dispozitivul în orice perimetru cu o atmosferă potenţial explozivă şi respectaţi toate semnele şi instrucţiunile. Perimetrele 
care pot prezenta atmosfere potenţial explozive includ zonele în care este indicat să opriţi motorul vehiculului dvs. Producerea unor 
scântei în astfel de zone poate produce o explozie sau poate declanşa un incendiu, care să aibă drept rezultat vătămări corporale 
sau care să conducă chiar la deces. Nu porniţi dispozitivul la punctele de alimentare, cum ar fi benzinăriile. Respectaţi restricţiile 
privind utilizarea echipamentului radio în depozitele de carburant, în zonele de depozitare şi distribuţie a carburantului şi în fabricile 
de substanţe chimice. În plus, respectaţi restricţiile din perimetrele în care sunt în desfăşurate operaţiuni de dinamitare. Înainte de 
utilizarea dispozitivului, identificaţi zonele care au atmosfere potenţial explozive şi care sunt de obicei, dar nu întotdeauna, marcate 
clar. Aceste locaţii includ perimetrele de sub puntea bărcilor, unităţile de depozitare sau transfer a substanţelor chimice şi zonele în 
care aerul conţine substanţe chimice sau particule cum ar fi granule, praf sau pulberi metalice. Întrebaţi producătorii autoturismelor 
care utilizează gaz petrolier lichefiat (cum ar fi propan sau butan) dacă acest dispozitiv poate fi utilizat în siguranţă în apropierea lor.

SIGURANŢA ÎN TRAFIC

• Ţineţi cont de legile şi reglementările locale atunci când utilizaţi dispozitivul. În plus, dacă utilizaţi dispozitivul în timp 
ce conduceţi autovehiculul, respectaţi următoarele indicaţii:

• Concentraţi-vă la condus. Prima dvs. responsabilitate este să conduceţi în siguranţă.

• Nu vorbiţi la dispozitiv în timp ce conduceţi. Utilizaţi accesoriile pentru mâini liberi.

• Pentru a prelua sau efectua un apel, parcaţi vehiculul pe marginea drumului înainte de a utiliza dispozitivul.

• Semnalele de RF pot afecta sistemele electronice ale vehiculelor cu motor. Pentru mai multe informaţii, consultaţi 
producătorul vehiculului.

• Într-un vehicul cu motor, nu aşezaţi dispozitivul peste airbag sau în zona de gonflare a acestuia. Dacă airbagul ar trebui 
să se umfle, impactul puternic cu dispozitivul dvs. de sus ar putea provoca vătămări grave.

• Dacă călătoriţi cu avionul, puneţi dispozitivul dvs. pe Mod Avion. Utilizarea dispozitivelor wireless într-un avion poate da 
naştere la pericole ce pot afecta controlarea aeronavei şi poate întrerupe reţeaua de telefonie wireless. De asemenea, 
poate fi considerat ca fiind ilegal.
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MEDIUL DE FUNCŢIONARE

• Nu utilizaţi sau încărcaţi dispozitivul în locuri cu praf, umezeală şi mizerie sau în locuri în care sunt prezente câmpuri 
magnetice. În caz contrar, poate avea ca rezultat o funcţionare defectuoasă a circuitului.

• Dispozitivul este conform cu specificaţiile privind RF atunci când este utilizat lângă urechea dvs. sau la o distanţă de 1,0 
cm de corpul dvs. Asiguraţi-vă că accesoriile dispozitivului, cum ar fi carcasa şi suportul acestuia nu conţin componente 
metalice. Ţine dispozitivul la o distanţă de 1,0 cm faţă de corpul dvs. pentru a îndeplini cerinţele menţionate anterior.

• Într-o zi furtunoasă cu tunete, nu utilizaţi dispozitivul în timp ce este încărcat pentru a preveni orice pericol cauzat de fulgere.

• Când sunteţi într-o convorbire, nu apăsaţi antena. Atingerea antenei afectează calitatea apelului şi cauzează o creştere 
a consumului de energie. Ca urmare, durata convorbirilor şi a stării de inactivitate este redusă.

• În timp ce utilizaţi dispozitivul, ţineţi cont de legile şi reglementările locale şi respectaţi intimitatea şi drepturile legale 
ale celorlalţi.

• Menţineţi temperatura ambientală între 0°C şi 40°C în timp ce dispozitivul este încărcat. Menţineţi temperatura 
ambientală între 0°C şi 45°C atunci când utilizaţi un dispozitiv alimentat de la o baterie. Dispozitivul funcţionează între 
-25°C şi 55°C, dar datorită laturilor metalice nu recomandăm utilizarea dispozitivului la temperaturi sub 0°C sau peste 
45°C fără utilizarea mănuşilor de protecţie.

PREVENIREA AFECTĂRII AUZULUI

Utilizarea unui set de căşti la volum mare vă poate afecta auzul. Pentru a reduce riscul afectării auzului, reduceţi volumul în 
căşti la un nivel sigur şi confortabil.

SIGURANŢA COPIILOR

Respectaţi toate măsurile de siguranţă cu privire la siguranţa copiilor. Poate fi periculos să lăsaţi un copil să se joace cu 
dispozitivul sau accesoriile dvs., care pot conţine componente care pot fi desprinse de pe dispozitiv, deoarece poate prezenta 
pericol de înecare. Asiguraţi-vă că ţineţi copiii mici la distanţă de dispozitiv şi accesorii.

ACCESORII

Alegeţi numai baterii, încărcătoare şi accesorii aprobate pentru utilizarea cu acest model de către producătorul dispozitivului. 
Utilizarea oricărui alt tip de încărcător sau accesoriu poate duce la pierderea garanţiei dispozitivului, poate contraveni 
regulilor şi legilor locale şi poate fi periculoasă. Vă rugăm să contactaţi distribuitorul pentru a afla informaţii referitoare la 
disponibilitatea bateriilor, încărcătoarelor şi accesoriilor aprobate din zona dumneavoastră.

BATERIA ŞI ÎNCĂRCĂTORUL

• Deconectaţi încărcătorul e la priza electrică şi dispozitiv atunci când nu îl utilizaţi.

• Bateria poate fi încărcată şi descărcată de sute de ori înainte de a ajunge la finalul perioadei de utilizare.

• Utilizaţi sursa de alimentare cu c.a. menţionată în specificaţiile încărcătorului. O tensiune necorespunzătoare poate 
cauza un incendiu sau o funcţionare defectuoasă a încărcătorului.

• Dacă electrolitul din baterie se scurge, asiguraţi-vă că acesta nu vă atinge pielea sau ochii. Atunci când electrolitul vă 
atinge pielea sau vă intră în ochi, spălaţi imediat ochii cu apă curată şi consultaţi un medic.

• În cazul în care bateria se deformează, îşi modifică culoare sau se încălzeşte anormal în timpul încărcării, încetaţi imediat utilizarea 
dispozitivului. În caz contrar, acest lucru poate conduce la scurgerea lichidului din baterie, supraîncălzire, explozie sau incendiu.

• În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat (de exemplu, cablul este expus sau rupt), sau ştecherul slăbeşte, 
încetaţi imediat să mai utilizaţi cablul. În caz contrar, acest lucru poate conduce la apariţia unui şoc electric, a unui 
scurtcircuit în încărcător sau la producerea unui incendiu.

• Nu aruncaţi dispozitivul în foc întrucât poate exploda. Bateriile pot exploda şi dacă sunt deteriorate.
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• Nu modificaţi sau prelucraţi dispozitivul, nu încercaţi să introduceţi obiecte străine în dispozitiv, să scufundaţi sau să 
expuneţi dispozitivul la apă sau alte lichide, la foc, explozii sau orice alt pericol.

• Evitaţi să scăpaţi dispozitivul. Dacă dispozitivul este scăpat pe jos, mai ales pe suprafeţe dure, iar utilizatorul suspectează 
orice deteriorare, duceţi produsul la un centru de service calificat pentru a fi verificat. Utilizarea incorectă poate duce la 
producerea unui incendiu, a unei explozii sau altor pericole.

• Eliminaţi prompt dispozitivele uzate în conformitate cu reglementările locale.

• Dispozitivul trebuie conectat numai la produse care poartă logo-ul USB-IF sau au trecut prin programul de conformitate USB-IF.

• În timpul încărcării, asiguraţi-vă că încărcătorul este conectat la o priză de curent alternativ care este în imediata 
apropiere a dispozitivului. Încărcătorul trebuie să fie uşor de accesat.

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

• Ratingul de ieşire al încărcătorului 3.6V~6.0V/3A;6.2V~9.0V/2.0A;9.2V~12.0V /1.5

ATENŢIE - RISC DE EXPLOZIE DACĂ BATERIA ESTE ÎNLOCUITĂ CU UNA DE TIP INCORECT. ELIMINAŢI 
BATERIILE UZATE CONFORM INSTRUCŢIUNILOR.

CURĂŢAREA ŞI ÎNTREŢINEREA

• Încărcătorul nu este rezistent la apă. Menţineţi-l uscat. Protejaţi încărcătorul de apă sau vapori. Nu apăsaţi încărcătorul 
cu mâinile ude; în caz contrar, acest lucru poate conduce la producerea unui scurtcircuit, a unei funcţionări defectuoase 
a dispozitivului şi poate electrocuta utilizatorul.

• Nu aşezaţi dispozitivul şi încărcătorul în locuri în care ar putea fi deteriorate ca urmare a unei coliziuni. În caz contrar, acest lucru 
poate conduce la scurgerea lichidului din baterie, funcţionare defectuoasă a dispozitivului, supra încălzire, incendiu sau explozie.

• Nu aşezaţi lângă dispozitiv dispozitive media de stocare magnetice, cum ar fi carduri magnetice şi dischete. Radiaţiile 
produse de dispozitiv pot şterge datele stocate pe acestea.

• Nu lăsaţi dispozitivul şi încărcătorul în locuri cu temperaturi extrem de scăzute sau de ridicate. În caz contrar, este 
posibil ca acestea să nu funcţioneze normal şi pot conduce la apariţia unui incendiu sau a unei explozii. Atunci când 
temperatura este mai mică de 0°C, performanţa acumulatorului este afectată.

• Nu aşezaţi obiecte metalice ascuţite, cum ar fi agrafele, lângă casca pentru ureche. Căştile pot atrage aceste obiecte 
şi te pot răni.

• Înainte de curăţa sau întreţine dispozitivul, închideţi-l şi deconectaţi-l de la încărcător.

• Nu utilizaţi niciun fel de detergent chimic, pudră sau alt agent chimic (cum ar fi alcool sau benzen) pentru a curăţa 
dispozitivul sau încărcătorul. În caz contrar, diferite părţi ale dispozitivului pot fi deteriorate sau poate să se producă un 
incendiu. Aparatul poate fi curăţat cu o cârpă moale antistatică.

• Nu dezmembraţi dispozitivul sau accesoriile. În caz contrar, garanţia pentru dispozitiv şi accesorii nu este valabilă, iar 
producătorul nu poate fi considerat responsabil să vă plătească dauna.

• Dacă ecranul dispozitivului este spart ca urmare a lovirii de obiecte dure, nu apăsaţi şi nu încercaţi să detaşaţi părţile 
sparte. În acest caz, încetaţi imediat utilizarea dispozitivului şi contactaţi un centru de service autorizat.

COMPATIBILITATEA CU PROTEZELE AUDITIVE (HAC)

REGLEMENTĂRI PENTRU DISPOZITIVE FĂRĂ FIR DOAR VARIANTA SUA
 
Acest dispozitiv a fost testat şi clasificat pentru utilizarea cu dispozitive auditive pentru unele din tehnologiile wireless pe care le foloseşte.
Totuşi, pot exista tehnologii wireless mai noi folosite în acest telefon care nu au fost încă testate în privinţa utilizării cu dispozitive 
auditive. Este important să încercaţi amănunţit diferite funcţii ale acestui telefon şi să îl utilizaţi în locaţii diferite, folosind dispozitivul 
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dvs. auditiv sau implantul cohlear, pentru a determina dacă auziţi zgomot de interferenţă. Consultaţi furnizorul de service sau 
producătorul acestui telefon pentru informaţii legate de compatibilitatea cu dispozitivele auditive. Dacă aveţi întrebări referitoare la 
politicile de returnare sau schimbare, consultaţi furnizorul de service sau distribuitorul de la care aţi achiziţionat telefonul.

• Comisia Federala pentru Comunicaţii a Statelor Unite (FCC) a stabilit anumite cerinţe în ceea ce priveşte dispozitivele 
mobile digitale wireless pentru a fi compatibile cu protezele auditive şi cu alte dispozitive ajutătoare pentru auz.

• Industria de telefonie mobilă a dezvoltat un sistem de rating pentru a asista utilizatorii dispozitivelor de audiere, 
examinând compatibilitatea dispozitivelor mobile cu dispozitivele auditive.

• Clasificările nu sunt garantate. Rezultatele vor varia în funcţie de dispozitivul auditiv şi de nivelul de pierdere a auzului 
al utilizatorului. În cazul în care dispozitivul dvs. se întâmplă să fie vulnerabil la interferenţe, nu veţi putea utiliza cu 
succes un telefon din această categorie. Cea mai bună metodă de a determina dacă dispozitivul mobil este bun pentru 
necesităţile dvs. este să îl încercaţi în timp ce folosiţi dispozitivul de auz.

• FCC a adoptat regulile HAC pentru telefoanele wireless digitale. Aceste reguli impun testarea şi clasificarea anumitor telefoane 
în conformitate cu standardele C63.19-201 ale Institutului Naţional American de Standarde (ANSI) privind compatibilitatea cu 
dispozitivele auditive. Standardul ANSI pentru compatibilitatea cu dispozitivele auditive conţine două tipuri de clasificări:

• Clasificarea M: Telefoanele clasificate cu M3 sau M4 corespund cerinţelor FCC şi cel mai probabil vor genera mai puţine 
interferenţe pentru dispozitivele de auz decât telefoanele care nu fac parte din aceste categorii. M4 este cea mai bună/
mai mare dintre cele două categorii.

• Clasificarea T: Telefoanele clasificate cu T3 sau T4 corespund cerinţelor FCC şi sunt cele mai potrivite pentru a fi utilizate 
cu bobina de telefon a unui dispozitiv de auz („Comutator T” sau „Comutator telefon”) decât telefoanele care nu sunt în 
această categorie. T4 este cea mai bună/mai mare dintre cele două categorii. (Reţineţi că nu toate dispozitivele auditive 
sunt dotate cu bobină de telefon.) Clasificările M şi T testate pentru acest dispozitiv (ID FCC: ZL5S61), M3 şi T3.

APEL DE URGENŢĂ

Puteţi utiliza dispozitivul pentru a efectua apeluri de urgenţă în zona de acoperire a serviciului. Cu toate acestea, conexiunea 
nu poate fi garantată în orice fel de condiţii. Nu ar trebui să vă bazaţi pe dispozitiv doar pentru comunicaţii esenţiale.

DECLARAŢIA FCC

• Acest dispozitiv este conform cu secţiunea 15 din Regulamentul FCC. Funcţionarea este supusă următoarelor două 
condiţii: (1) Acest dispozitiv nu poate cauza interferenţe periculoase şi (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice 
interferenţe primite, inclusiv interferenţele care ar putea cauza o funcţionare nedorită.

• Antena(ele) utilizată(e) pentru acest transmiţător nu trebuie să fie amplasate sau operate împreună cu altă antenă sau transmiţător.

NOTĂ: 
• Selectarea codului ţării este numai pentru modelul pentru ţările din afara Statelor Unite şi nu este disponibilă pentru 

toate modelele pentru Statele Unite. Conform Regulamentului FCC, toate produsele WiFi puse pe piaţă în Statele Unite 
trebuie fixate să funcţioneze numai pe canalele din Statele Unite.

• Acest echipament a fost testat şi s-a constatat că este conform cu limitele pentru un dispozitiv digital de Clasa B, aşa 
cum prevede secţiunea 15 din Regulamentul FCC. Aceste limite sunt concepute să asigure o protecţie rezonabilă faţă 
de interferenţele periculoase dintr-o locuinţă. Acest echipament generează, foloseşte şi poate emite energie de radio 
frecvenţă şi, dacă nu este instalat şi utilizat în acord cu instrucţiunile, poate provoca interferenţe dăunătoare comunicaţiilor 
radio. Totuşi, nu este nicio garanţie că nu vor exista interferenţe în timpulunei instalări. Dacă acest echipament provoacă 
interferenţe dăunătoare la recepţia radio sau de televiziune, care pot fi determinate prin pornirea şi oprirea echipamentului, 
utilizatorul este îndemnat să încerce să corecteze aceste interferenţe prin una dintre măsurile următoare:

• Reorientarea sau repoziţionarea antenei de recepţie.
• Creşterea distanţei dintre echipament şi receptor.
• Conectarea echipamentului într-o priză cu un circuit diferit de cel în care este conectat receptorul.
• Consultarea unui distribuitor sau a unui tehnician radio/TV cu experienţă.
• Modificările sau schimbările care nu sunt aprobate în mod expres de partea responsabilă cu conformitatea pot anula 

autoritatea utilizatorului de a utiliza echipamentul.



42

DECLARAŢIA DEPARTAMENTULUI DE INDUSTRIE 
AL CANADEI

Acest dispozitiv este conform cu standardul(ele) RSS privind scutirea de licenţă al Departamentului de Industrie al Canadei. 
Funcţionarea este supusă următoarelor două condiţii:
1. dispozitivul nu poate produce interferenţe, şi
2. dispozitivul trebuie să accepte orice interferenţe primite, inclusiv interferenţele care ar putea cauza o funcţionare nedorită a acestuia.

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.
• Acest dispozitiv din Clasa B este conform cu standardul canadian ICES-003; CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).

• Dispozitivul ar putea întrerupe automat transmisia în cazul absenţei informaţiilor de transmisie sau a defecţiunilor de 
funcţionare. Reţineţi că acest lucru nu intenţionează să interzică transmiterea informaţiilor de control sau de semnalizare 
sau utilizarea codurilor repetitive impuse de tehnologie.

DECLARAŢIA PRIVIND EXPUNEREA LA RADIAŢII:

Produsul este conform cu limita de expunere la RF pentru dispozitivele portabile din Canada stabilită pentru un mediu 
necontrolat şi este sigur pentru scopul de utilizare descris în acest manual. O reducere mai mare a expunerii la RF poate fi 
obţinută dacă produsul peste ţinut la o distanţă cât mai mare de corpul utilizatorului sau setând dispozitivul la o putere de 
ieşire mai mică, dacă o astfel de funcţie este disponibilă.

Pentru utilizarea în cazul incorporării în haine sau în accesoriile pentru vestimentaţie, acest dispozitiv a fost testat şi este conform 
cu normele privind expunerea la RF ale IC pentru utilizarea unui accesoriu care nu conţine metal, iar setul de căşti este poziţionat 
la cel puţin 1 cm de corp. Este posibil ca utilizarea altor accesorii să nu asigure conformitatea cu normele de expunere la RF ale IC.

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.

• Acest dispozitiv şi antena(ele) sa/sale nu trebuie amplasate sau utilizate împreună cu nicio altă antenă sau transmiţător, 
cu excepţia radiourilor incorporate testate. Funcţia Selectare cod ţară este dezactivată pentru produsele puse pe piaţă 
în Statele Unite/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.

INFORMAŢII CU PRIVIRE LA EXPUNEREA  
LA RF (SAR)

• Dispozitivul dvs. Cat S61 este conform cerinţelor guvernamentale privind expunerea la undele radio.
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• Acest dispozitiv este conceput şi fabricat să nu depăşească limitele de emisie pentru expunerea la frecvenţa radio (RF) 
stabilite de Comisia Federală pentru Comunicaţii a Guvernului Statelor Unite.

• Pentru utilizarea în cazul incorporării în haine sau în accesoriile pentru vestimentaţie, acest dispozitiv a fost testat şi este conform 
cu normele privind expunerea la RF ale FCC pentru utilizare unui accesoriu care nu conţine metal, iar setul de căşti este poziţionat 
la cel puţin 1 cm de corp. Este posibil ca utilizarea altor accesorii să nu asigure conformitatea cu normele de expunere la RF ale FCC.

• Limita SAR stabilită de FCC este de 1,6W/kg.

Cele mai ridicate valori SAR raportate conform Regulamentului FCC pentru telefon sunt listate mai jos:

SAR la nivelul capului: 1.17 W/kg, SAR Corp: 0,84 W/kg, Router wireless SAR: 1,20 W/kg

Pentru a reduce nivelul de expunere la radiaţii, luaţi următoarele măsuri:
 (i) utilizaţi dispozitiv în condiţii de recepţie bune
 (ii) utilizaţi un set pentru mâini libere
 (iii) femeile însărcinate sunt rugate să ţină telefonul la distanţă de burtă
 (iv) utilizaţi telefonul mobil la distanţă de părţile genitale

PREVENIREA PIERDERII AUZULUI
         Pentru a preveni posibila deteriorare a auzului, nu folosiţi volumul la niveluri ridicate pentru perioade mari de timp.

CONFORMITATEA CE SAR
Acest dispozitiv este conform cu cerinţele UE (1999/519/CE) cu privire la limitarea expunerii publicului general la câmpuri 
electromagnetice pentru protecţia sănătăţii.

Limitările sunt o parte a recomandărilor pentru protecţia publicului general. Aceste recomandări au fost realizate şi verificate 
de organizaţii ştiinţifice independente, prin evaluări şi studii ştiinţifice regulare şi temeinice. Unitatea de măsură a Consiliului 
Europei pentru limitele recomandate ale dispozitivelor mobile este „Rata specifică de absorbţie” (SAR) şi limita SAR este de 
2,0 W/ kg peste 10 grame de ţesut. Îndeplineşte cerinţele International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection 
(ICNIRP - Comisia Internaţională de Protecţie Împotriva Radiaţiilor Neionizante).

Acest dispozitiv a fost testat pentru utilizarea prin purtare pe corp şi a fost identificat ca îndeplinind normele de expunere 
ale ICNIRP şi Standardul european EN 62209-2, pentru utilizarea cu accesorii dedicate. Folosirea altor accesorii care conţin 
metale nu asigură conformitatea cu normele de expunere ICNIRP.

SAR este măsurat cu dispozitivul la o distanţă de 5 mm faţă de corp, în timp ce transmite la cel mai mare putere în toate 
benzile de frecvenţă ale dispozitivului mobil.

Cele mai ridicate valori SAR raportate conform Regulamentului CE pentru telefon sunt listate mai jos:
SAR la nivelul capului: 0,416 W/kg, SAR Corp: 1,594 W/kg

Pentru a reduce expunerea la frecvenţa radio (RF), folosiţi un accesoriu hands-free sau altă opţiune similară pentru a ţine acest 
dispozitiv la distanţă de cap şi corp. Dispozitivul trebuie ţinut la o distanţă de cel puţin 5 mm de corp pentru a vă asigura că nivelurile 
de expunere rămân la sau sub nivelurile testate. Alegeţi cleme pentru curea, tocuri sau alte accesorii similare purtate pe corp 
care nu conţin componente metalice, care sunt utile la utilizarea dispozitivului în acest fel. Husele cu părţi metalice pot modifica 
performanţele RF ale dispozitivului, inclusiv conformitatea sa cu indicaţiile privind expunerea la RF, într-un fel ce nu a fost testat sau 
certificat, iar utilizarea unor astfel de accesorii trebuie evitată. În consecinţă, utilizarea acestor accesorii trebuie evitată.

DISPOSAL AND RECYCLING INFORMATION
Acest simbol de pe dispozitiv (şi de pe toate bateriile incluse) indică faptul că acestea nu trebuie eliminate ca şi gunoi 
menajer. Nu aruncaţi dispozitivul sau bateriile ca deşeuri nesortate. Dispozitivul (şi toate bateriile) trebuie predate unui 
punct de colectare certificat pentru reciclarea sau eliminarea lor corespunzătoare la finalul ciclului de viaţă.
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Pentru mai multe informaţii detaliate referitoare la reciclarea dispozitivului sau bateriilor, contactaţi biroul local, serviciul de 
eliminare a deşeurilor menajere sau magazinul din care aţi achiziţionat dispozitivul.

Aruncarea acestui dispozitiv trebuie realizată conform Directivei privind deşeurile provenite de la echipamente electrice şi electronice 
(WEEE) a Uniunii Europene. Motivul separării WEEE şi a bateriilor de alte deşeuri este de a reduce la minim impacturile potenţiale 
asupra mediului şi asupra sănătăţii umane a oricăror substanţe periculoase care ar putea fi prezente în acestea.

REDUCEREA SUBSTANŢELOR PERICULOASE

Acest dispozitiv este conform cu Regulamentul UE privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor 
chimice (REACH) (Regulamentul nr. 1907/2006/CE al Parlamentului European şi al Consiliului) şi cu Directiva UE privind 
restricţionarea substanţelor periculoase (RoHS) (Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului). Pentru mai 
multe informaţii referitoare la conformitatea cu REACH a dispozitivului, vizitaţi site-ul web www.catphones.com/certification. 
Vă recomandăm să vizitaţi site-ul cu regularitate pentru a obţine informaţii actualizate.

CONFORMITATEA CU REGLEMENTĂRILE UE

Prin urmare, Bullitt Mobile Ltd. declară că echipamentul radio S61 este compatibil cu Directiva 2014/53 / UE. Declaraţia 
completă UE de conformitate este disponibilă aici: https://www.catphones.com/support/s61-support

EU COMPLIANCE STATEMENT

Acest dispozitiv este limitat la utilizarea în interior numai când funcţionează în gama de frecvenţe de la 5150 la 5350 MHz. 
Restricţii în: Belgia (BE), Bulgaria (BG), Republica Cehă (CZ), Danemarca (DK), Germania (DE), Estonia (EE), Irlanda (IE), Grecia 
(EL), Croaţia (HR), Italia (IT), Cipru (CY), Letonia (LV), Lituania (LT), Luxemburg (LU), Ungaria (MT), Polonia (PL), Portugalia (PT), 
România (RO), Slovenia (SI), Slovacia (SK), Finlanda (FI), Suedia (SE), Marea Britanie (UK) Islanda (IS), Liechtenstein (LI) şi 
Turcia (TR).

Google, Android, Google Play şi alte mărci sunt mărci comerciale ale Google LLC; Oreo este o marcă înregistrată a grupului 
Mondelez International, Inc.

TABEL BANDĂ ŞI PUTERE
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SPECIFICAŢIILE S61

ELEMENT SPECIFICAŢII

Sistem de operare Android 8.1 Oreo™

Procesor QCT SDM630, Octa Core

Memorie • Memoria internă: 64GB eMMC / 4GB RAM LPDDR4
• Memoria externă: SDXC, Class 10/Viteză ultra high/până la 200GB

Cellular Network

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

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

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

Afişajul
• 5.2”FHD with Capacitive 10 points tap w/ wet finger & glove support, GG5
• IPS display
• Luminozitate: 500 cd/m2

Cameră
• Cameră din spate: 16MP PDAF w/ Dual LED flash
• Camera frontală: 8MP FF
• FLIR Thermal Camera: 80×60 + SDK

Senzor
Senzor de proximitate & Lumină, Senzor G, E-compass, Gyro, Barometru, Senzor 
de Calitate aer, Umiditate/Temp

Conectivitate

• Bluetooth 5
• WiFi 802.11 a/b/g/n/ac
• GPS, aGPS, GLONASS, iZat, Gaileo, QZSS, SBAS
• FM Radio cu RDS
• NFC

Acumulator
• Tip: Nedetaşabil
• Dimensiune: 4500mAh

Altele

• Protecţie împotriva ingerării: IP68 & 69
• Rezistent la apă: 3m
• Test cădere: 1,8m
• HAC M3/T3
• Măsurare asistată de laser Clasa II

Dimensiuni 75.8 x 149.8 (157mm de la partea superioară a „FLIR”) x 12.60 mm

Greutate 255g

* Designul şi specificaţiile pot fi modificate fără o notificare prealabilă.
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DECLARAŢIA DE CONFORMITATE

PRODUCĂTOR:
Nume:     Bullitt Mobile Limited
Adresa:      One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, England RGI IAR

ECHIPAMENT RADIO:
Model:      S61
Obiectul declaraţiei:    Rugged Smart Phone
Versiune software:    LTE_D0201121.1_S61
Accesorii furnizate şi Componente:  Adaptor AC, Cablu USB, Căşti

Noi, Bullitt Mobile Limited, declarăm pe propria răspundere că produsul descris mai sus este în conformitate cu legislaţiile 
relevante de armonizare ale Uniunii:

DIRECTIVA RE (2014/53/EU), DIRECTIVA ROHS (2011/65/EU)

Următoarele standarde armonizate şi / sau alte standarde relevante au fost aplicate:

1. SĂNĂTATE ȘI SIGURANŢĂ (ARTICOLUL 3.1 (A) DIN DIRECTIVA RE)
• 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. COMPATIBILITATEA ELECTROMAGNETICĂ (ARTICOLUL 3.1 (B) AL DIRECTIVEI RE)
• EN 301 489-1 V2.1.1, Schiţă finală EN 301 489-3 V2.1.1
• EN 301 489-17 V3.1.1, Draft EN 301 489-19 V2.1.0, Draft EN 301 489-52 V1.1.0
• EN 55032:2015/AC:2016 Class B, EN 55035:2017
• EN 61000-3-2:2014 Class A, EN 61000-3-3:2013

3. UTILIZARE RADIOFRECVENŢĂ (ARTICOLUL 3.2 AL DIRECTIVEI RE)
• 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
• Draft EN 300 440 V2.2.0
• EN 303 413 V1.1.1
• EN 300 330 V2.1.1
• Schiţă finală EN 303 345 V1.1.7

4. DIRECTIVA ROHS (2011/65 /UE)
•  EN 50581:2012

Organismul notificat - (Denumirea: CETECOM GmbH, ID: 0680) a fost realizată evaluarea conformităţii cu Anexa III, Modulul 
B a Directivei de Echipament Radio 2014/53/EU şi a fost eliberat certificatul de examinare de tip UE (Ref. Nr.: M18-0490-01-
TEC) respectă cerinţele esenţiale ale articolelor 3.1a, 3.1b, 3.2.

Semnat pentru şi în numele: Bullitt Mobile Limited
Loc: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, England RG1 1AR, Date: 30 Aprilie, 2018

Nume: Wayne Huang, Funcţie: Director Administraţie ODM,

Semnătura: 
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