
Cat® B15Q Smarttelefon
Brukerhåndbok



Les dette før du fortsetter

Forholdsregler

Les sikkerhetsreglene nøye for å sikre riktig bruk av mobiltelefonen.

Til tross for at denne enheten er robust, bør du unngå å slå, kaste, slippe, knuse, 
bøying eller punktere mobiltelefonen.

Unngå å bruke mobiltelefonen i fuktige miljøer, som for eksempel på badet. Forhindre 
at mobiltelefonen blir bevisst dyppet eller vasket i væske.

Ikke slå på mobiltelefonen der det er forbudt å bruke mobiltelefoner, eller når 
telefonen kan føre til forstyrrelser eller fare.

Ikke bruk mobiltelefonen mens du kjører.

Følg reglene og direktivene for sykehus og helseinstitusjoner. Slå av mobiltelefonen i 
nærheten av medisinske apparater.

Slå av mobiltelefonen i fly. Telefonen kan forårsake forstyrrelser i kontrollsystemene 
til flyet.

Slå av mobiltelefonen i nærheten av høypresisjons elektroniske apparater. Telefonen 
kan påvirke ytelsen til slike enheter.

Ikke forsøk å demontere mobiltelefonen eller tilbehøret. Bare kvalifisert personell har 
lov til å utføre service eller reparere telefonen.

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

Ikke plasser magnetiske lagringsmedier i nærheten av mobiltelefonen din. Stråling fra 
telefonen kan slette informasjon som er lagret på dem.

Ikke legg mobiltelefonen på steder med høye temperaturer, og ikke bruk den på 
steder med brennbare gasser, så som bensinstasjoner.

Oppbevar mobiltelefonen og tilbehøret utilgjengelig for små barn. Ikke la barn bruke 
mobiltelefonen din uten tilsyn.

Bruk bare godkjente batterier og ladere, for å unngå risikoen for eksplosjoner.

Følg alle lover eller forskrifter om bruk av trådløse enheter. Respekter andres privatliv 
og rettigheter når du bruker den trådløse enheten.

Ikke bruk mobiltelefonen i fly, sykehus, på bensinstasjoner, eller i profesjonelle 
verksteder.

Hos pasienter med medisinske implantater (hjerte, insulin, etc), skal mobiltelefonen 
holdes minst 15 cm borte fra implantatet og, mens man ringer, skal den holdes på 
den motsatte siden av implantatet.

De relevante instruksjonene i denne håndboken skal strengt overholdes når du bruker 
USB-kabelen. Ellers kan mobiltelefonen eller PC-en din påføres skader.



Juridisk informasjon
© 2014 Caterpillar. Alle rettigheter reservert. 

CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, deres logoer og "Caterpillar Yellow", "Power Edge" 
trade dress samt firma og produktidentiteter brukt her, er varemerker tilhørende 
Caterpillar og kan ikke brukes uten tillatelse.

Bullitt Mobile Ltd er en lisenstaker hos Caterpillar Inc.

Bullitt Mobile Ltd og tredjeparts varemerker tilhører deres respektive eiere.

Ingen del av dette dokumentet kan reproduseres eller oversendes i noen form eller på 
noen måte, elektronisk eller mekanisk, av noen som helst grunn uten skriftlig tillatelse 
fra Caterpillar Inc.

Produktet som er beskrevet i denne håndboken, kan inneholde kopibeskyttet 
programvare og mulige lisensgivere. Kunden skal ikke på noen måte reprodusere, 
distribuere, endre, dekompilere, demontere, dekryptere, ekstrahere, reversere, lease, 
tildele eller viderelisensiere den nevnte programvaren eller maskinvaren, med mindre 
slike begrensninger er forbudt ved gjeldende lover eller slike handlinger godtas av de 
respektive rettighetshavere for lisensene.

Varsel

Enkelte funksjoner i produktet og dets tilbehør beskrevet her, avhenger av den 
installerte programvaren, kapasiteten og innstillingene i det lokale nettverket, og 
kan ikke aktiveres eller kan være begrenset av lokale nettverksoperatører eller 
nettverkstjenesteleverandører. Dermed vil beskrivelsene her ikke være helt identiske 
med produktet og tilbehøret som du kjøper.

Produsenten forbeholder seg retten til å endre eller modifisere informasjon eller 
spesifikasjoner i denne håndboken uten varsel eller forpliktelser.

Produsenten er ikke ansvarlig for legitimiteten og kvaliteten på produkter som du 
laster opp eller laster ned via denne mobiltelefonen, inkludert men ikke begrenset til 
tekst, bilder, musikk, filmer, og ikke-innebygd programvare med opphavsrettslig vern. 
Eventuelle konsekvenser som oppstår ved installasjon eller bruk av de ovennevnte 
produkter på denne mobiltelefonen skal bæres av deg selv.

INGEN GARANTI

Innholdet i denne håndboken er levert "som det er". Unntatt som påkrevet etter 
gjeldende lover ytes ingen garantier av noe slag, verken direkte eller underforstått, 
inkludert, men ikke begrenset til, de underforståtte garantiene for salgbarhet og 
egnethet til et bestemt formål, i forhold til nøyaktigheten av, påliteligheten til eller 
innholdet i denne håndboken.

I den grad det er tillatt etter gjeldende lov, skal produsenten ikke i noe tilfelle være 
ansvarlig for eventuelle spesielle, tilfeldige, indirekte skader eller følgeskader eller 
tap av inntekt, forretningsmuligheter, omsetning, data, goodwill eller forventede 
besparelser.

Import- og eksportreguleringer
Kundene skal overholde alle gjeldende eksport- eller importlover og -forskrifter, og vil 
innhente alle nødvendige tillatelser fra myndighetene og lisenser for å eksportere, re-
eksportere eller importere produktet nevnt i denne håndboken, inkludert programvare 
og tekniske data i slike.
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Velkommen til Cat® B15Q Smarttelefon
B15Q er vanntett og støvtett, IP67-klassifisert, og er robust nok til å tåle et fall på 1,8 m ned på 
et hardt underlag. Men det har også et kapasitiv berøringspanel bak utmerket ripebestandig 
glass, er drevet av Android, og tilbyr Google Suite-programmer, inkludert tilgang til tusenvis 
av Android-applikasjoner via Google Play Store. I tillegg til å være en robust mobiltelefon, kan 
du nyte nettsurfing, meldinger, musikk og mer med et høykapasitets batteri og minne som kan 
utvides til 32 GB.

Bli kjent med mobiltelefonen din 

Raskt overblikk over telefonen

Nøkkelfunksjoner med et tastetrykk

Av/På-knapp Trykk for å slå på mobiltelefonen din.   
Trykk og hold inne for å åpne menyen for Telefoninnstillinger.  
Trykk for å låse eller vekke skjermen når mobiltelefonen er på.

Hjem-tast Trykk på menytasten for å vise Hjemmeskjermen. Et langt trykk på 
Home-tasten vil starte Google-søk eller Google Now.

Menytast Trykk for å åpne en meny med alternativer som er knyttet til det 
gjeldende skjermbildet eller den åpne applikasjonen. Et langt trykk 
på menytasten vil vise de siste appene som har vært i bruk. Et kort 
trykk på menytasten fra Hjem-skjermen vil vise alle skjermene og 
ikoninnstillingene.

Tilbake-tast Trykk for å vise det forrige skjermbildet du jobbet i. 
Bruk denne for å lukke skjermtastaturet.

1. Øreplugg
2. Hodetelefonutgang
3. På/av-knapp
4. Kamera på forsiden
5. Omgivelseslys og 

nærhetssensor
6. Volumknapper
7. Bakre kamera
8. Blits-LED
9. Høyttaler
10. Lås for bakdeksel
11.  Lommelykt / 

lukkerknappen
12. Tilbake-tast
13. Mikrofon
14. Hjem-tast
15. Menytast
16. USB-port
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Komme i gang med mobiltelefonen

Fjerne bakdekselet

1. Skyv låsen på bakdekselet til ulåst posisjon.

2. Sett fingertuppen inn under bakdekselet.

3. Vipp opp for å åpne bakdekselet.

4. Du har nå tilgang til batterirommet.
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Installering av minnekort

1. Åpne dekselet over minnekortsporet.

2. Sett inn et microSD-kort som vist.

 
Merk: 

Når du setter inn microSD-kortet, må du passe på at de gullfargede  
kontaktene vender nedover.

Installere SIM-kort
Sett inn SIM-kort som vist. 
Sørg for at gullkontaktene er vendt ned og det avskårne hjørnet vender mot batterirommet. 

Merk: 

Begge sporene for SIM-kort støtter 3G-tjenester, men bare én kan være 3G-aktivert av gangen, og 
standardinnstillingen er det øverste sporet.  

Sette i batteriet 
Sett i batteriet. 
Kontroller at kontaktene på batteriet er justert mot kontaktene i batterirommet.

Merk: 
For å ta ut batteriet, kan du bruke fingertuppen for å løfte og ta ut batteriet.



Cat® Brukerhåndbok for B15Q smarttelefon4

Sette tilbake bakdekselet

1. Sørg for at bakdekselet er satt på riktig vei.

2. Still inn krokene på toppen av bakdekselet med hullene på telefonen.

3. Skyv bakdekselet fast på plass for å sikre at det sitter.

Merk: 

Vær forsiktig så du ikke bøyer fester/ører/kroker på batteridekselet. 

4. Trykk og hold nederst på bakdekselet og skyv låsen til venstre for å låse bakdekselet.
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Lade batteriet 
Før du lader batteriet, må du sørge for at det er riktig satt inn i telefonen. 

1. Koble USB-kabelen som fulgte med mobiltelefonen til laderen. 
Merk: 
Bruk bare Cat® godkjente ladere og kabler. Ikke godkjent utstyr kan forårsake skade på enheten 
eller føre til at batteriene eksploderer.

2. Åpne dekselet over USB-porten. Koble USB-kabelen til USB-porten på telefonen din.
Merk: 
Vær forsiktig med å bruke for mye kraft når du kobler til USB-kabelen.

Sørg for at kontakten sitter riktig vei. Det kan oppstå skader dersom man forsøker å skyve 
kontakten inn feil vei, og dette er ikke dekket av garantien.

3. Sett den andre enden av kabelen inn i laderen, og plugg den inn i en stikkontakt. 
Merk: 
Berøringsskjermen kan ikke fungere riktig hvis strømkilden ikke er stabil.

4. Når ladingen er fullført, fjernes kontakten fra enheten og deretter fra veggladeren. 
Merk: 
Ta aldri ut batteriet under lading, da dette kan forårsake skade på enheten.

Merk: 
Hvis batteriet er helt utladet, vil det ikke være mulig å slå på enheten når strømmen først tilkobles.  
La et utladet batteri lades i noen minutter før du prøver å slå på enheten.

Viktig informasjon om batteriet 
Hvis batteriet ikke har vært brukt over en lengre periode, kan det hende at du ikke kan slå på 
mobiltelefonen din med en gang du starter ladingen. La batteriet lades i noen minutter med 
telefonen slått av før du prøver å slå på telefonen. Det kan hende at lade-animasjonen ikke 
vises på skjermen under denne perioden.

Over tid vil batteriet ikke holde kapasiteten like lenge som det gjorde da det var nytt. Når 
batteritiden blir merkbart kortere enn vanlig etter å ha blitt ladet ordentlig, må batteriet byttes 
ut med et nytt av samme type. 

Bruk av datatjenester øker belastningen på batteriet, og vil redusere tiden det kan holde på 
oppladingen. 

Tiden det tar å lade batteriet avhenger av omgivelsestemperaturen og batteriets alder. 

Når batterinivået er lavt, spiller telefonen av et varsel, og viser en melding. Når batteriet er 
nesten oppbrukt, vil telefonen slå seg av automatisk.
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Slå på eller av mobiltelefonen 

Slå på mobiltelefonen
Trykk på Av/på knappen. 
Første gang du slår på telefonen, vil du se en velkomstskjerm. Velg ønsket språk, og trykk på 
Start-ikonet for å fortsette med oppsett-prosessen.

Merk: 

Dersom det er aktivert beskyttelse med personlig identifikasjonsnummer (PIN) på SIM-kortet, vil du 
bli bedt om å taste inn PIN-koden før velkomstskjermen vises. Wi-Fi eller datatilkobling er nødvendig 
for å fullføre oppsett-prosessen. 

Du vil nå bli bedt om å logge inn med din eksisterende Google-konto, eller sette opp en ny 
konto og fullføre oppsett-prosessen.

Merk: 

Du kan hoppe over prosessen for å sette opp kontoen, og fullføre den en annen gang. Det er 
nødvendig med en Google-konto for å bruke noen av Googles tjenester som tilbys gjennom enheten. 

Slå av mobiltelefonen 

1.  Trykk og hold inne Av/på knappen for å åpne Innstillings-menyen.

2. Berør Strøm av. 

3. Berør OK.

Bli kjent med Start-skjermen
Når du har logget inn, eller når du slår på telefonen, åpnes startskjermen. Startskjermbildet er 
startpunktet for å få tilgang til alle funksjonene på telefonen. Den viser programikoner, widgets, 
snarveier og andre funksjoner. Du kan tilpasse startskjermen med annen bakgrunn og vise de 
elementene som du selv vil.

Startskjermen har Launcher-ikonet ( ). Trykk på denne for å vise og starte installerte 
applikasjoner (apper).

Bruke berøringsskjermen 

Handlinger på berøringsskjermen 

Berør: Bruk fingeren til å berøre skjermen for å velge et element, bekrefte et valg, eller starte en 
app. 

Berør og hold: Trykk på et element med fingeren og fortsette å trykke ned til mobiltelefonen 
reagerer. For eksempel, for å åpne alternativmenyen for den aktive skjermen, trykk på skjermen 
og hold nede til menyen vises. 

Skyve: Beveg fingeren over skjermen enten vertikalt eller horisontalt. For eksempel, skyv til 
venstre eller høyre for å bytte mellom bilder. 

Dra: Trykk og hold på ønsket element med fingeren. Dra elementet til hvilken som helst del av 
skjermen. Du kan dra et ikon for å flytte det, eller slette det. 
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Rotere mobiltelefonskjermen
Retningen på de fleste skjermer vil rotere med telefonen når du snur den fra stående til 
sidelengs og tilbake igjen. Se "Auto-roter skjermen" på side 35.

Låse og låse opp skjermen 

Låse skjermen 
Når mobiltelefonen din er slått på, trykker du på Av/på knappen for å låse skjerme.  
Når skjermen er låst, kan du fortsatt motta meldinger og samtaler. 
Hvis du lar mobiltelefonen være uforstyrret en stund, vil skjermen låses automatisk. 

Låse opp skjermen 

Trykk på Av/på-knappen for å vekke skjermen. Deretter drar du låseikonet ( ) til det ulåste 
ikonet ( ) for å låse opp skjermen.

For å bruke kameraet ( ) eller Google Search ( ) funksjonen direkte, dra låseikonet ( ) til 
det respektive ikonet.

Merk: 

Hvis du har satt opp en skjermlås, vil du bli bedt om å låse opp skjermen. For mer informasjon, se 
"Beskytte mobiltelefonen med en skjermlås" på side 38.
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Display

Display-layout

Varsler og statusinformasjon 
Statuslinjen vises øverst på hver skjerm. Den viser varslingsikoner, for eksempel tapte anrop 
eller mottatte meldinger (til venstre) og telefonens statusikoner, som batteristatus (til høyre), 
sammen med klokkeslett.

Varslingsikoner Statusikoner

Statusikoner

Koblet til GPRS-mobilnett Bluetooth er aktivert

Koblet til EDGE-mobilnett Koblet til en Bluetooth-enhet

Koblet til 3G-mobilnett Vibrasjonsmodus

Koblet til HSDPA-mobilnett Ringelyden er dempet

Koblet til HSPA+-mobilnett Batterinivået er veldig lavt

Signalstyrke for mobilnett Batterinivået er lavt

Søker etter nettverkssignal Batteriet er delvis tømt

Intet signal Batteriet er fullt

Koblet til et WiFi-nettverk Batteriet lades

Roaming Motta posisjonsdata fra GPS

Flymodus

Varslingsikoner

Ny e-postmelding Innkommende samtale

Ny tekst- eller multimediemelding Tapt anrop

Alarm er innstilt Høyttaler er aktivert

Kommende arrangement Mikrofonen på telefonen er dempet

Data blir synkronisert Nedlasting av data

Problem med innlogging eller 
synkronisering Telefonen er koblet til via USB-kabel

Et skjermbilde er tatt
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Varslingspanel 
Mobiltelefonen vil varsle deg når du mottar en ny melding eller det finnes en innkommende 
hendelse. Varslingspanelet informerer deg også om alarmer og innstillinger – for 
eksempel når en alarm er aktivert. Åpne varslingspanelet for å se hvem den trådløse 
nettverksoperatøren er eller for å vise en melding, påminnelse eller hendelsesvarsel. 

Åpne varslingspanelet 

1.  Når et nytt varselikon vises på varslingslinjen, trykker du på varslingslinjen, og drar deretter 
nedover for å åpne varslingspanelet. 

2.  Trykk på et varsel for å åpne den tilknyttede appen. 
 

Lukke varslingspanelet
Hvis du vil lukke en varsling (uten visning) direkte, trykk og hold på varslingen og dra det til 
venstre/høyre på skjermen. 

For å lukke varslingspanelet, skyv bunnen av panelet oppover for å lukke varslingspanelet.

Snarveisikoner

Legge til et nytt skjermobjekt 

1.  Fra startskjermbildet, berør  for å vise alle appene.

2.  For å legge til et element, drar du programikonet til et bestemt startskjermbilde.

Flytte et skjermobjekt 

1.  Trykk og hold på et app-ikon på startskjermen til ikonet blir større.

2. Uten å løfte fingeren drar du ikonet til ønsket posisjon på skjermen, og deretter slippe du det. 

Merk: 

Det må være nok plass for ikonet for å passe på den det gjeldende panelet på startskjermbildet.

Fjerne et skjermobjekt 

1.  Trykk og hold på et app-ikon på startskjermen til ikonet blir større.

2.  Uten å løfte fingeren drar du ikonet til Fjerne. 

3.  Når ikonet blir rødt, slipper du opp fingeren for å fjerne det fra startskjermen. 
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Widgeter
Med en widget kan du forhåndsvise eller bruke en app. Du kan plassere widgets på 
startskjermbildet som ikoner eller forhåndsvisnings-vinduer. Noen widgets er installert på 
telefonen din som standard. Flere widgets kan lastes ned fra Google Play Store. For å legge til 
en widget på ett av skjermbildene:

1.  Fra startskjermbildet, berør Meny tasten. Trykk deretter på WIDGETS for å vise de 
tilgjengelige widgetene.

2.  For å legge til et element, drar du den ønskede widgeten et bestemt startskjermbilde.

Mapper

Opprette en mappe

Dra app-ikonet eller snarveien, og slipp det på toppen av lignende apper.

Gi nytt navn til en mappe

1.  Trykk på en mappe for å åpne den.

2.  På tittellinjen i mappen, angir du det nye mappenavnet.

3.  Når det er ferdig, trykker du på Tilbake tasten.

Bakgrunner

Bytte av bakgrunn

1.  Fra startskjermbildet, berør Meny tasten eller trykk og hold på startskjermbildet.

2.  Berør BAKGRUNNER.

3.  Rull gjennom de tilgjengelige alternativene for å stille inn det bakgrunnsbildet som du vil ha.

Overføre media til og fra mobiltelefonen
Overfør all din favorittmusikk og bilder mellom mobiltelefonen og PC i Media Device MTP-
modus.

1.  Koble mobiltelefonen til PC-en med USB-kabelen, og MTP-modus vil bli aktivert automatisk.

2.  Telefonen vil vises som en flyttbar enhet, med lagringsplass på telefonen, og hvis et 
minnekort er satt inn, vil SD-kortet også vises.

Merk:

Hvis du bruker en MAC du må laste ned drivere fra: http://www.android.com/filetransfer/
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Bruk av flymodus
Noen steder kan kreve at du slår av telefonens trådløse tilkoblinger. I stedet for å
slå av telefonen, kan du sette den i Flymodus.

1.  Trykk og hold inne Av/på knappen.

2.  Berør Flymodus i innstillingsmenyen.

Eller bruk Innstillinger appen, få tilgang til TRÅDLØST OG NETTVERK menyen for å aktivere 
Flymodus.

Telefon
Det er flere måter å starte en telefonsamtale på. Du kan ringe et nummer, velge et nummer 
i kontaktlisten din, fra en Web-side, eller fra et dokument som inneholder et telefonnummer. 
Når du er i en samtale, kan du enten svare på innkommende anrop eller sende dem til 
talepostkassen. Du kan også sette opp konferansesamtaler med flere deltakere.

Merk:

Når du er i en samtale med ett SIM-kort, vil du ikke kunne motta andre samtaler ved hjelp av det 
andre SIM-kortet under den opprinnelige oppringningen. Kontakt nettoperatøren for å finne ut om de 
støtter konferansesamtaler, og hvor mange deltakere du kan legge til.

Sette opp en telefonsamtale
Hvis du vil ringe, kan du bruke telefonappen, eller velge et nummer fra Personer eller samtale
loggen.
Når du er i en samtale, kan du trykke på Hjem knappen for å gå tilbake til startskjermen og 
bruke andre funksjoner. For å gå tilbake til samtaleskjermen, drar du varslingslinjen ned og 
berører den aktuelle samtalen.

Merk:

Vær forsiktig så du ikke blokkerer mikrofonen med fingrene.

Sette opp en samtale med tastene

1. Berør  på startskjermen for å vise nummertastene. Hvis du allerede arbeider med 
kontakter eller anropsloggen, trykker du på Telefon-fanen. Eller du kan berøre  og deretter 
Telefon ( ).

2. Berør de aktuelle talltastene for å taste inn telefonnummeret. 

Tips: Mobiltelefonen støtter SmartDial funksjonen, det vil si, når du berører talltastene, 
søker telefonen automatisk blant kontaktene dine og viser samsvarende resultater basert på 
nøyaktigheten. Lukk tastaturet for å vise flere mulige treff.

3. Etter inntasting av nummer, eller valg av kontakt, berør . Hvis du har satt inn to SIM-kort, 
trykker du på ønsket nettverk for å ringe telefonnummeret. 

Merk:

Du kan også spesifisere ønsket nettverk som du vil bruke for datatilkobling. Se "Sette opp 
standardnettverk" på side 36.



Cat® Brukerhåndbok for B15Q smarttelefon12

Ringe fra Kontakter

1. Berør  og deretter Personer ( ) for å vise kontaktlisten. Hvis du allerede er inne i Dialer, 
berør Meny tasten eller Valg og velger Personer.

2. I listen berører du kontakten du vil ringe.

3. Berør . Hvis du har satt inn to SIM-kort, trykker du på ønsket nettverk for å ringe 
telefonnummeret. 

Ringe fra samtaleloggen

1. Berør  > Telefon ( ) > Samtalelogg fanen (nedre venstre hjørne av skjermen) for å vise 
samtaleloggene.

2. Berør  kontakten du vil ringe.

Besvare og avvise et anrop

Besvare eller avvise et innkommende anrop
Når du mottar en telefonsamtale, åpnes samtaleskjermen med nummervisning og 
tilleggsinformasjon om den som ringer som du har lagt inn under Personer.

• Hvis du vil besvare et anrop, trykker du på  og drar den til høyre ( ).

• Hvis du vil avvise et anrop, trykker du på  og drar den til venstre ( ).

Merk:

Når du trykker på , bytter den automatisk til .

Avslutte en samtale
Under en samtale, trykker du på  å legge på.

Andre handlinger under en samtale

Foreta en konferansesamtale
Hvis du mottar et nytt anrop mens du allerede er i en samtale, kan du koble den andre 
samtalen til samtalen du er i. Denne funksjonen er kjent som konferansesamtale. Du kan også 
sette opp en konferansesamtale med flere innringere.
Merk:
Kontakt nettoperatøren for å finne ut om de støtter konferansesamtaler, og hvor mange deltakere du 
kan legge til.

1.  For å starte en konferansesamtale, slå nummeret til den første personen som skal være med 
på samtalen. Mens du er i denne samtalen, trykk påh .

2.  Tast inn telefonnummeret til personen du ønsker skal delta i samtalen, og berør , eller 
velge noen fra anropsloggen eller Personer. Den første samtalen blir automatisk satt på 
venting.

3.  Når tilleggssamtalen er tilkoblet, trykker du  å starte konferansesamtalen.

4.  For å legge til flere personer, trykkh  og gjenta trinn 2 og 3.

5.  Hvis du vil avslutte konferansesamtalen og frakoble alle, berør .
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Bytte mellom samtaler
Hvis du mottar et nytt anrop mens du allerede er i en samtale, kan du bytte mellom
samtalene.

1. Mens du er i de to samtalene, trykk på .

2. Den aktuelle samtalen blir satt på vent, og du blir koblet til den andre samtalen.

Bruke anropsloggen
Anropsloggen inneholder en liste over anrop du har foretatt, mottatt eller tapt. Du kan bruke
anropsloggen til raskt å finne et nylig oppringt nummer, eller legge til et innkommende 
nummer i kontaktlisten din.

Lagre en oppføring i Personer

1. Berør  på startskjermbildet, og deretter Samtalelogg fanen.

2. Velg posten du vil legge til.

3. Berør Legg til i kontaktlisten.

4. Enten kan du legge til i eksisterende kontakt, eller trykk på Opprette ny kontakt.

Fjerne en oppføring fra listen

1. Berør  på startskjermbildet, og deretter Samtalelogg fanen.

2. Velg posten som du vil slette.

3. Berør Meny og deretter Slett.

Tømme anropsloggen

1. Berør  på startskjermbildet, og deretter Samtalelogg fanen.

2. Berør Meny og deretter Slett >  >  > OK.
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Personer
Personer-applikasjonen gjør det mulig å lagre og håndtere informasjon som telefonnumre og 
adresser til kontaktene dine. Etter at du lagrer kontaktinformasjonen på mobiltelefonen, har du 
enkel tilgang til personer som du ønsker å kommunisere med.

Åpning av Personer-appen
Hvis du har en ny mobiltelefon og ikke har lagt til noen kontakter ennå, vil Kontakter vise en
melding med tips om hvordan du kan begynne å legge til kontakter i mobiltelefonen. 

For å åpne appen, gjør ett av følgende:

• Berør  og deretter Personer ( ) for å vise kontaktlisten.

• Berør  på startskjermbildet, og deretter Personer fanen.

Alle kontaktene dine vises alfabetisk i rullelisten.

Kopiere kontakter
Du kan kopiere kontakter til og fra enheten, minnekortet eller USB-lagring.

1. I kontaktlisten trykker du på Meny tasten og deretter Import/Eksport.

2. Velg kildeplasseringen for kontaktene du vil kopiere, og berør Neste.

3. Velg målplassering for å kopiere kontaktene og berør Neste.

4. Velg kontaktene som skal kopieres og berør OK.

Legge til en kontakt

1.  I kontaktlisten trykker du på  for å legge til ny kontakt.

2.  Velg plasseringen som du vil lagre kontakten på.

3.  Skriv inn kontaktens navn, og deretter legger du til detalj-informasjon som telefonnummer 
eller adresse.

4.  Når du er ferdig, trykker du på Ferdig for å lagre den nye informasjonen.

Legge til en kontakt i favorittene dine

1. Trykk på kontakten du vil legge til i favoritter. 

2. Berør  ved siden av navnet og ikonet blir grått ( ).

Søke etter en kontakt

1.  I kontaktlisten trykker du på  for å søke etter en kontakt.

2.  Skriv inn navnet på kontakten du vil søke etter. Ettersom du skriver, vil kontakter med 
matchende navn vises under søkefeltet.
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Redigere en kontakt

Du kan alltid gjøre endringer i den informasjonen du har lagret for en kontakt.

1.  I kontaktlisten berører du kontakten du vil redigere.

2.  Berør Meny tasten og deretter Rediger.

3.  Gjør de ønskede endringene i kontaktinformasjonen, og trykk deretter på Ferdig. Hvis du vil 
avbryte endringene du har gjort i kontaktinformasjonen, trykker du på Tilbake tasten.

Kommunisere med kontaktene dine
Fra Kontakter eller Favoritter-fanen kan du raskt ringe eller sende en tekstmelding (SMS) eller 
multimediemelding (MMS) til en kontakts standard telefonnummer. Du kan også åpne detaljer 
for å se en liste over alle de måtene du kan kommunisere med den kontakten på. Denne delen 
beskriver hvordan du kan kommunisere med en kontakt når du viser kontaktlisten.

Kommunisere med en kontakt

1. I kontaktlisten berører du kontakten du vil kommunisere med.

2. I skjermen for kontaktdetaljer, kan du gjøre ett av følgende:

• Berøre telefonnummeret for å ringe.
• Berør  for å sende meldingen.

• Berør  for å foreta en videosamtale.

Sletting av en kontakt

1. I kontaktlisten berører du kontakten du vil slette.

2. Berør Meny tasten og deretter Slett.

3. Berør OK for å bekrefte at du vil slette kontakten.

Bruke skjermtastaturet

Vise tastaturpanelet
For å skrive inn tekst, kan du bruke skjermtastaturet. Noen programmer åpner tastaturet 
automatisk. I andre, trykker du på et tekstfelt for å åpne tastaturet. 
For å åpne tastaturet, trykker du på stedet der du ønsker å skrive teksten. Berør Tilbake tasten 
for å skjule tastaturet.

Bruke tastaturet i landskapsmodus
Hvis du synes tastaturet er upraktisk eller vanskelig å bruke, snu mobiltelefonen sidelengs. 
Skjermen vil vise tastaturet i liggende format, og gir deg et bredere tastaturoppsett.
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Tilpasse tastaturinnstillinger

1. Berør  > Innstillinger ( ) > Språk og inntasting. 

2. På Android-tastaturets alternativer, berør  for å tilpasse tastaturinnstillinger for Android.

Meldinger
Meldinger-programmet lar deg utveksle tekstmeldinger (SMS) og multimedie meldinger  
(MMS) med hvem som helst ved hjelp av en SMS eller MMS-telefon. Med e-post  
applikasjonen du kan lese og sende e-post.

SMS og MMS

Åpning Meldinger
For å åpne appen, gjør ett av følgende:

• Berør  på startskjermbildet. 

• Berør  > Meldinger ( ).

Opprette og sende en tekstmelding
Når Meldinger vinduet åpnes, kan du opprette en ny melding eller åpne en pågående
meldingstråd.

1.  Berør  for å starte en ny tekst-eller multimediemelding eller berør en eksisterende 
meldingstråd for å åpne den.

2.  Skriv inn et telefonnummer i Til feltet, eller trykk på  for å velge en kontakt fra Personer. 
Når du skriver inn telefonnummeret vil matchende kontakter vises. Du kan berøre en 
foreslått mottaker eller fortsette å skrive inn telefonnummeret.

3. Trykk på tekstboksen for å begynne å skrive meldingen.
Hvis du berører Tilbake tasten mens du skriver en melding, blir den lagret som en kladd i 
meldingslisten. Trykk på meldingen for å fortsette å skrive på den.

4.  Når du er ferdig, berør . Hvis du har satt inn to SIM-kort, trykker du på ønsket nettverk for 
å sende meldingen din. 

Merk: 
Svarene vises i vinduet. Når du viser og sender flere meldinger, vil en meldingstråd bli opprettet.

Opprette og sende en multimediemelding

1. På startskjermbildet, berør .

2. Skriv inn et telefonnummer i Til feltet, eller trykk på  for å velge en kontakt fra Personer.

3. Trykk på tekstboksen for å begynne å skrive meldingen.

4. Berør Meny tasten for å vise alternativpanelet, og trykk deretter på Legg til emne for å legge 
til meldingsemne.
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5. Skriv inn et emne. 
Mobiltelefonen er nå i multimediemeldingsmodus.

6. Berør  og velg den type mediefil du vil legge til i meldingen.

7. Når du er ferdig, berør . Hvis du har satt inn to SIM-kort, trykker du på ønsket nettverk for 
å sende meldingen din. 

 

Åpne og vise en multimediemelding

1. I meldingslisten velger du meldingstråden for å åpne den.

2. Berør multimediemeldingen for å vise meldingen.

3. Bla oppover eller nedover for å vise forrige eller neste bilde.

Svare på en melding

1. I meldingslisten velger du en meldingstråd med tekst eller multimedia meldinger for å åpne 
den.

2. Trykk på tekstboksen for å begynne å skrive meldingen.

3. Berør . Hvis du har satt inn to SIM-kort, trykker du på ønsket nettverk for å sende 
meldingen din. 

Tilpasse meldingsinnstillinger
I meldingslisten trykker du på Meny tasten og deretter Innstillinger for å endre 
meldingsinnstillingene.

E-post
Mobiltelefonen din gir deg e-post rett under fingertuppene dine også. Ved hjelp av e-post 
appen, kan du konfigurere den for de fleste populære e-posttjenestene. Disse typene 
e-postkontoer er kjent som POP3, IMAP eller Exchange.

Åpning av e-post

For å åpne appen, gjør ett av følgende:

• Berør  på startskjermbildet. 

• Berør  > E-post ( ).

Legge til en e-postkonto
Ved bruk av e-post appen for første gang, må du konfigurere e-postkontoen. Veiviseren for 
oppsett av e-post hjelper deg med å sette opp din konto for mange populære e-postsystemer, 
slik at du kan lese og jobbe med den samme e-posten som du gjør på en datamaskin i en 
nettleser, eller med et annet e-postprogram.

1. Start E-post appen. Se "Åpning av e-post".

2. Angi din E-post adresse og Passord. 



Cat® Brukerhåndbok for B15Q smarttelefon18

3. Berør Neste. Enheten vil automatisk hente e-postinnstillingene.
For å manuelt sette opp e-post, berør Manuelt oppsett. 

Merk: 
Hvis du trykker på Manuelt oppsett, ta kontakt med e-posttjenesten for parametrene som kreves 
for kontoen din hvis du ikke vet hva de er.

4. Velg en tilkoblingsprotokoll for e-post som passer best til dine behov. Følg instruksjonene på 
skjermen, og skriv inn all informasjon om server, domene, brukernavn, passord, og annen 
relatert informasjon. Berør Neste for å fortsette.

Merk: 
Kontoinnstillingene kan variere, avhengig av typen e-posttjeneste for kontoen. For detaljer om 
oppsettsparametre, ta kontakt med tjenesteleverandøren.

5. Still inn hvor ofte innboksen skal sjekkes, og berør Neste. 

6. Enter Navn og Kontovisningsnavn.

Merk: 
Når Kontovisningsnavn er navnet som vises på e-postskjermen.

7. Berør Neste.
Etter det opprinnelige oppsettet, åpnes e-postprogrammet ditt til å vise innholdet i 
innboksen.

Legge til andre e-postkontoer

1. Når du har opprettet din første e-postkonto, trykker du på Meny tasten og deretter 
Innstillinger.

2. Berør LEGG TIL KONTO for å legge til en ny e-postkonto. 

3. Gjenta trinn 2~6 under "Legge til en e-postkonto".

Tips: Når du legger til påfølgende e-postkontoer, kan du også velge Send e-post fra denne kontoen 
som standard muligheten, for å bruke den nye kontoen til å sende alle utgående meldinger.

Vise en e-postmelding

1. På Innboks-skjermen, trykker du på en e-postmelding for å åpne den.

2. For å få tilgang til en mappe på en e-postkonto som har blitt satt opp gjennom Exchange, 
berør  og alle mappene dine, hvis du har noen, vil vises. For andre typer kontoer, trykker 
du på konto-valgboksen øverst til venstre på skjermen, vil mappen(e) for den valgte kontoen 
vises under ALLE MAPPER.

Opprette og sende en e-postmelding

1. Fra Innboks-skjermen, berør Meny tasten eller Valg og velger Skriv.
Merk: 
For å bytte til en annen e-postkonto, trykker du på kontovalgboksen øverst til venstre på skjermen, 
og berører deretter kontoen du vil vise.

2. I Til feltet, skriv inn mottakerens e-postadresse.

3. Skriv inn emne og skriv inn e-postmeldingen. 
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4. For å sende et vedlegg med meldingen, trykker du på Meny tasten og deretter Legg til fil. 
Velg type fil, og deretter filen du vil legge ved.

5. Når du er ferdig, trykker du på . 
Hvis du berører Tilbake tasten mens du skriver en melding, det lagre den gjeldende 
meldingen som en kladd.

Svare på en e-postmelding

1. Trykk på e-postmeldingen du vil vise og svare på.

2. Berør  eller berør  > Svar alle for å svare på e-postmeldingen.

Slette en e-postkonto

1. Berør Hjem for å komme tilbake til startskjermbildet. Berør Meny tasten og velg 
INNSTILLINGER.

2. Rull ned til KONTOER og velg Bedrift. 

3. Velg e-post kontoen som du vil slette.

4. Berør Meny tasten eller Valg og velger SLETT KONTO.

Endre innstillingene for e-postkonto
Du kan endre en rekke innstillinger for en konto, inkludert hvor ofte du sjekker etter ny e-post, 
hvordan du blir varslet om ny e-post, og detaljer om serverne som kontoen bruker til å sende 
og motta post.

1. Fra Innboks-skjermen, berør Meny tasten og deretter Innstillinger for å endre 
meldingsinnstillingene.

2. Berør Generelt eller en e-postkonto.

3. Trykk på et alternativ og endre de nødvendige innstillingene.

Merk:
Kontoens innstillinger for innkommende og utgående meldinger kan variere, avhengig av typen 
e-posttjeneste for kontoen: POP3, IMAP eller Exchange. Du kan legge inn de nødvendige 
opplysningene manuelt, selv om du vanligvis trenger å kontakte e-postleverandøren for å finne ut av 
de riktige innstillingene for kontoen.
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Wi-Fi
Wi-Fi gir deg trådløs tilgang til bredbånds Internett-tilgang. Hvis du vil bruke Wi-Fi på mobilen
må du ha tilgang til trådløse tilgangspunkter (hotspots). Hindringer som blokkerer Wi-Fi-
signalet vil redusere styrken.

Slå på Wi-Fi

1. Berør  > Innstillinger ( ).

2. I TRÅDLØST OG NETTVERK, berør Wi-Fi og sett den til PÅ.

Kobler til et WiFi-nettverk

1.  Når det er slått på, trykker du på Wi-Fi.

2.  En liste over oppdagede Wi-Fi-nettverk vises. Trykk på et Wi-Fi-nettverk for å koble til det.

3.  Hvis du velger et åpent nettverk vil du automatisk bli koblet til nettverket. Hvis du velger 
et nettverk som er sikret og kobler til det for første gang, skriver du inn passordet, og trykk 
deretter på Koble til. 
Merk:
Hvis du kobler til et sikret trådløst nettverk som du allerede har brukt, vil du ikke bli bedt om å 
skrive inn passordet på nytt med mindre du tilbakestille mobiltelefonen til standardinnstillingene.

Tips: I Wi-Fi innstillingene, berør  for å legge til et nytt Wi-Fi nettverk.

Nettleser
Google Chrome er standard nettleser på mobiltelefonen. Chrome er en enkel, strømlinjeformet 
nettleser slik at du kan navigere med enkelhet, åpne og veksle mellom et ubegrenset antall 
faner. Når du åpner Chrome-appen for første gang finnes det en mulighet for å "ta en rundtur" 
for å finne nye måter å forbedre din surfeopplevelse på.

Bluetooth
Mobiltelefonen din har Bluetooth, slik at du kan opprette en trådløs forbindelse med
andre Bluetooth-enheter, slik at du kan dele filer med venner, snakke i hands-free med et
Bluetooth-headset, eller til og med overføre bilder fra telefonen din til PC-en.
Hvis du bruker Bluetooth, må du huske på å holde seg innenfor 10 meter (33 fot) fra andre 
Bluetooth enheter. Vær oppmerksom på at hindringer som vegger eller annet elektronisk utstyr 
kan forstyrre Bluetooth-tilkoblingen.

Slå på Bluetooth

1. Berør  > Innstillinger ( ).

2. I TRÅDLØST OG NETTVERK, berør Bluetooth og sett den til PÅ.
Når Bluetooth er aktivert, vises Bluetooth-ikonet i varslingslinjen.

Merk:
Når Bluetooth er slått på, registrerer telefonen andre Bluetooth-enheter, men telefonen er ikke 
synlig for andre. 
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3. For å gjøre telefonen synlig for andre, berører du telefonmodell-navnet til telefonen din for å 
gjøre denne enheten synlig for andre Bluetooth-enheter.

Pare og koble til en Bluetooth-enhet
Din mobile Bluetooth lar deg gjøre følgende:

• Hands Free Profile (HFP): gjør det mulig å bruke håndfrie Bluetooth-enheter.
• Headset Profile (HSP): gjør det mulig å bruke et mono Bluetooth headset.
• Object Push Profile (OPP): lar deg overføre filer via Bluetooth.
• Advanced Audio Distribution Profile (A2DP): lar deg bruke et stereo Bluetooth headset.
• A/V Remote Control Profile (AVRCP): lar deg styre hva som spilles av via Bluetooth 

headsettet eksternt.

Før du bruker Bluetooth, må du pare mobiltelefonen med en annen Bluetooth-enhet som 
følger:

1. Kontroller at Bluetooth-funksjonen på mobiltelefonen er aktivert.

2. Mobiltelefonen vil da søke etter Bluetooth-enheter innenfor rekkevidde (eller berør SØK 
ETTER ENHETER).

3. Trykk på enheten du vil pare med mobiltelefonen.

4. Skriv inn passordet for å fullføre tilkoblingen.

Merk:

Hvis man kobler til et bilmonteringssett, må ekstern SIM-modus aktiveres før du starter 
tilkoblingsprosessen. I Bluetooth-menyen trykker du på Meny-tasten eller Valg og velger Avanserte 
innstillinger. Boksen må kontrolleres for å aktivere modus for ekstern SIM. 
Når et partnerskap er opprettet, vil du ikke bli spurt om et passord hvis du kobler til den Bluetooth-
enheten igjen senere.

Sende filer via Bluetooth

Med Bluetooth kan du dele bilder, videoer eller musikkfiler med familie og venner.

For å sende filer via Bluetooth, gjør følgende:

1. Berør  > Filadministrasjon ( ) for å åpne filadministrering.

2. Trykk på filen som skal sendes.

3. Berør  > Bluetooth, og deretter velger du en paret enhet.

Frakobling fra eller oppheving av paring med en Bluetooth-enhet

1. Berør  > Innstillinger ( ).

2. I TRÅDLØST OG NETTVERK, berør Bluetooth.

3. På valget for tilkoblede enhet, trykk  og deretter Fjern paring for å koble fra enheten.
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Underholdning
I tillegg til å være en kommunikasjonsenhet og personlig assistent, gir mobiltelefonen
din deg også en rekke underholdningsmuligheter. Du kan ta bilder,
lage videoer og lydklipp, og laste ned og lytte til musikk.

Ta bilder og ta opp videoklipp
Kameraet er en kombinasjon av kamera og videokamera som du kan bruke til å ta, og dele
bilder og videoer.

Åpne kameraet

Berør  > Kamera ( ) for å åpne kameraet. 

Berør Tilbake knappen eller Hjem knappen for å lukke kameraet.

Ta et bilde

1. Berør  > Kamera ( ).
Merk: 

Hvis du vil bytte mellom kameraene foran og bak, berør .

2. Komponer bildet i fotoskjermen.

• Knip for å zoome inn / ut på motivet.

• Berør  for å endre kamerainnstillingene. Forhåndsvisningen endres etter hvert som du 
endrer innstillingene.

3. Berør  for å ta bildet.

Merk: 

Når du er i kamera-appen, kan du trykke på utløserknappen for å ta bilde også.

Se på bildene dine

1. Etter å ha tatt et bilde, finnes det en miniatyr av bildet du nettopp har tatt i hjørnet av 
Capture-skjermen. Berør miniatyren for å se på den.

2. Berør knappen på skjermen for å gjøre noe av følgende:

• For å dele bildet, berør , og deretter en app for deling.

• For å slette bildet, berør  > OK.

• For å vise andre bilder og videoer i Galleri, berør .

3. Hvis du vil se flere bilder, trykk på skjermen, og bla til høyre eller venstre.

Skyte en video

1. Berør  > Kamera ( ).

2. Berør  når du ønsker å starte opptaket.

3. I opptaksmodus vil visning  og timer kunne ses i øvre høyre hjørne.

• Knip for å zoome inn / ut på motivet.

• Berør  ved siden av timeren for å pause opptaket, og timeren begynner å blinke. Berør 
 ved siden av den blinkende timeren for å fortsette.
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5. Berør  for å slutte å ta opp video.

Merk: 
Når du er i opptaksmodus, kan du også trykke på utløserknappen for å stoppe opptaket.

Se på videoene dine
Etter å ha tatt opp en video, finnes det en miniatyr av videoen du nettopp har tatt i hjørnet av 
Capture-skjermen. Berør miniatyren for å se på den.

Bruke galleriet
Galleri-appen kan automatisk søke etter bilder og videoer som er lagret på telefonen, eller på 
SD-kort. Velg album / mappe, og spille av som en lysbildeserie eller velg elementer å dele med 
andre apper.

Åpne galleriet

Berør  > Galleri ( ) for å åpne appen. Galleri-appen kategoriserer bildene dine, og videoer, 
etter lagringssted, og lagrer filene i mapper. Trykk på en mappe for å vise bilder eller videoer 
inne i den.

Vise et bilde

1. I galleriet, trykk på mappen som inneholder bildene du vil vise.

2. Trykk på bildet for å vise det i fullskjermmodus. Når du viser et bilde i fullskjermmodus, skyv 
bildet til venstre eller høyre for å vise forrige eller neste bilde.

3. Hvis du vil zoome inn på bildet, beveg to fingre fra hverandre på plasseringen av skjermen 
der du vil zoome inn. I zoom-modus sveiper du fingeren opp eller ned og til venstre eller 
høyre.

Tips: Bildeviseren støtter automatisk roteringsfunksjon. Når du roterer mobiltelefonen, vil bildet 
justere seg etter rotasjonen.

Beskjære et bilde

1. Når du viser et bilde, trykker du på Meny tasten og deretter Beskjær. 

2. Bruk beskjæringsverktøyet for å velge hvilken del av bildet som skal beskjæres.

• Dra fra innsiden av beskjæringsverktøyet for å flytte det.
• Dra en kant av beskjæringsverktøyet for å endre størrelsen på bildet.
• Dra et hjørne av beskjæringsverktøyet for å endre størrelsen på bildet uten å endre lengde-

til-bredde-forholdet.

3. Berør OK for å lagre det beskårede bildet. Berør AVBRYT for å avslutte uten å lagre 
endringer.
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Lytte til musikk
Du kan overføre musikkfiler fra din PC til microSD-kortet, slik at du kan lytte til musikk på 
mobiltelefonen.

Kopiere musikk til microSD-kortet

1. Koble telefonen til datamaskinen med en USB-kabel og sett inn microSD-kortet.

2. På PC-en navigerer du til USB-drevet, og åpner det.

3. Lag en mappe i rotkatalogen på microSD-kortet (for eksempel Musikk).

4. Kopier musikk fra datamaskinen til mappen du har opprettet.

5. Når du har kopiert musikken, tar du ut eller utløser drevet, alt ettersom hva som kreves av 
PC-ens operativsystem for å fjerne mobiltelefonen.

6. Koble mobiltelefonen fra PC-en.

Åpne mediebiblioteket

Berør  > Spill av musikk ( ) for å vise mediebiblioteket. Musikk-appen organiserer 
musikkfilene etter lagringssted. Det inneholder fire kategorier: SPILLELISTER, NYLIGE, 
ARTISTER, ALBUMER, SANGER og SJANGRE.

Spille av musikk

1. Trykk på en kategori i musikkbiblioteket på skjermen.

2. Velg sangen du ønsker å spille av.

Tips: Når du hører på musikk, berør Tilbake tasten for å bruke en annen applikasjon. Musikken 
fortsetter å spille. For å gå tilbake til musikkontrollene, åpner du varslingspanelet og deretter berører 
du sangen.

Legge til musikk i en spilleliste

1. Trykk på en kategori i musikkbiblioteket på skjermen.

2. Trykk og hold inne sangen, og trykk deretter på Legg til i spilleliste i innstillingsmenyen.

3. Velg en spilleliste eller berør Ny spilleliste for å legge til sangen i en eksisterende spilleliste.

Spille av en spilleliste

1. Berør SPILLELISTER fanen i musikkbiblioteket på skjermen.

2. Berør og hold på spillelisten du ønsker å spille av.

3. Berør Spill av for å spille av spillelisten.
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Lytte på FM-radio
FM-radioen lar deg lytte på FM-radiostasjoner på mobiltelefonen. Koble headsettet til 
lydkontakten på telefonen før du åpner programmet.

Åpning av FM-radio

1. Berør  > FM-radio ( ) for å åpne appen.

2. FM-radioen søker automatisk etter tilgjengelige FM-kanaler, lagrer dem som 
forhåndsinnstillinger og spiller av den første FM-kanal som ble funnet.

Innstilling av FM-radio

Gjør ett av følgende:

• For å velge en radiostasjon å lytte til, berør  eller .

• For å manuelt stille inn på en frekvens, berør  eller .

• For å legge til gjeldende radiostasjon i favorittlisten, berør .

• For å vise favorittlisten, berør .

• For å slå på høyttaler, berør  og velg Høyttaler.

• For å søke etter alle tilgjengelige kanaler, berør  > Søk.

• For å slå av radioen, berør  for å gå ut av appen. 

Ta opp fra FM-radio

For å ta opp fra radioen, berør  > Ta opp FM og gjør følgende:

• For å starte opptak, berør .

• For å stoppe opptak, berør  og skriv deretter inn filnavnet og berør Lagre.

• Hvis du vil lytte til den innspilte filen, berør .
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Google-tjenester
Du må logge deg på med en Google-konto for å bruke Gmail, Google Kalender, og andre 
Google-applikasjoner. For å laste ned programmer fra Play Store, vil du også bli bedt om å 
logge deg på Google-kontoen.

Merk:

Hvis telefonen din ikke har et SIM-kort installert, kan du ikke koble til mobilnettet for tale- og 
datatjenester, men du kan koble til et Wi-Fi-nettverk for å logge på Google-kontoen din, og for å bruke 
alle funksjonene til telefonen, bortsett fra å sette opp telefonsamtaler.

Hvis du starter Android-telefonen for første gang uten SIM-kort installert, vil du bli bedt om å berøre 
Koble til Wi-Fi for å koble til et Wi-Fi-nettverk (i stedet for til et mobilnett) for å sette opp telefonen. 
Hvis du allerede har en Google-konto, berør Logg inn og oppgir brukernavn og passord.

Opprette en Google-konto
Hvis du ikke har en Google-konto, kan du opprette en:

1. Berør  > Innstillinger ( ).

2. I KONTOER, berør Legg til konto.

3. Berør Google for å opprette en Google-konto.

4. Berør Ny for å opprette en ny konto.

5. Skriv inn navnet ditt og berør .

6. Skriv inn brukernavn og berør .

Mobiltelefonen vil koble deg til en Google-server for å sjekke om brukernavnet er 
tilgjengelig. Hvis brukernavnet du har skrevet inn allerede er i bruk, vil du bli bedt om å 
velge et annet.

7. Skriv inn og bekreft passordet til Google-kontoen din.

8. Still inn gjenopprettingsinformasjon (dvs. alternativ e-postkonto og sikkerhetsspørsmål) og 
berør .

9. Berør Bli med i Google+ hvis du vil bli med i Google+, eller Ikke nå hvis du vil hoppe over 
dette trinnet.

10. Les lisensavtalen, og berør  å fullføre kontooppsettet.

11. Skriv inn bekreftelseskoden, og berør .

12. Skriv inn din kredittkortinformasjon for å muliggjøre kjøp fra Google Play Store, og berør 
deretter Lagre. Eller, berør Hopp over for å hoppe over dette trinnet. 

Bruke Gmail
Gmail er Googles webbaserte e-posttjeneste. Når du først setter opp telefonen din, kan du
konfigurere den til å bruke en eksisterende Gmail-konto, eller opprette en ny konto. Første gang
du åpner Gmail-programmet på telefonen, vil innboksen inneholde meldinger fra
din Gmail-konto på nettet.

Åpne Gmail

Berør  > Gmail ( ). Innboks-postlisten vises. Eventuelle e-postmeldinger du velger å holde 
på mobiltelefonen vil gå til din innboks-mappe.
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Bytte mellom kontoer
For å bytte til en annen e-postkonto, trykker du på kontovalgboksen øverst til venstre på 
skjermen, og berører deretter kontoen du vil vise.

Opprette og sende en e-postmelding

1. Fra Innboks-skjermen, berør .

2. Skriv inn mottakerens e-postadresse i Til feltet. 
• Hvis du sender e-posten til flere mottakere, skiller du e-postadressene med komma.
• Hvis du vil sende en kopi (Cc) eller en blindkopi (Bcc) av e-posten til andre mottakere, 

trykker du på Meny tasten og deretter Legg til kopi/blindkopi.

3. Skriv inn emne og skriv inn e-postmeldingen. 
Hvis du vil legge ved et bilde, berør Meny tasten og deretter Legg til fil for å velge bildet 
som du vil legge ved.

4. Når du har skrevet e-posten, berør .

Svare på eller videresende en e-post

1. På Innboks-skjermen, trykker du på e-posten som du vil svare på eller videresende.

2. Berør Svar( ), svar alle (  > Svar alle), eller Videresend (  > Videresend).

3. Gjør ett av følgende:

• Hvis du velger Svar eller Svar alle, skriver du inn meldingen din.
• Hvis du velger Videresend, spesifiserer du meldingsmottakerne og legger inn ekstra tekst 

som du vil inkludere med den videresendte meldingen.

4. Berør .

Søke etter en e-post

1. Fra Innboks-skjermen, berør .

2. Skriv inn søkeordene i boksen, og berør .

Tilpasse Gmail-innstillingene

1.  Fra Innboks-skjermen, berør Meny tasten og deretter Innstillinger for å endre 
meldingsinnstillingene.

2.  Velg Generelle innstillinger eller en e-postkonto.

3.  Trykk på et alternativ og endre de nødvendige innstillingene.
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Bruke Maps
Maps lar deg finne din gjeldende plassering, vise aktuelle trafikkforhold (avhengig av
tilgjengelighet i ditt land), og få detaljert veibeskrivelse til ulike destinasjoner via satellitt,
trafikk eller annen form for kart.

Aktivere stedstjenester
Før du åpner Google Maps for å finne din posisjon eller søker etter interessepunkter, må du 
aktivere "posisjonskilde".

1. Berør  > Innstillinger ( ).

2. Berør Lokasjon.

3. Berør Modus for å velge det relevante alternativet.
Merk: 

For å bruke navigasjonsfunksjonen, må modusfunksjonen settes til høy nøyaktighet, eller enhet.

Åpne Maps

Berør  > Maps ( ) for å åpne appen.

Søke etter interessepunkter

1. Mens du viser et kart, berør .

2. Skriv inn stedet du vil søke etter i søkeboksen, og berør .
Merk: 
Du kan også velge ett alternativ fra forslagslisten.

3. Søkeresultatene vil da bli vist. Berør markøren ( ) og plasseringens navn vises.

4. Trykk på skjermknappene for å vise plasseringen på kartet, få veibeskrivelser, og mer.

Få Veibeskrivelse

1. Mens du viser et kart, berør .

2. Angi startpunktet i den første tekstboksen, og legg deretter inn destinasjonen i den andre 
tekstboksen. 

Merk: 

Du kan også berøre den tilhørende  og velge et alternativ.

3. Trykk på ikonet for bil, offentlig transport eller til fots.

4. Berør FÅ VEIBESKRIVELSE. 

5. Hvis du kjører eller går, berør LISTE OVER VEIBESKRIVELSE å vise veibeskrivelsene.

6. Når du er ferdig med å vise eller følge veibeskrivelsene, berør Meny tasten og deretter Fjern 
kart for å tilbakestille kartet.
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Bruke YouTube
YouTube er Googles gratis online video-streaming tjeneste for visning, søk etter, og opplasting 
av videoer.

Åpne YouTube

Berør  > YouTube ( ). Videoene er gruppert i kategorier, for eksempel Anbefalt, Trending, 
Live, og mer.

Søk etter en video

1. Fra YouTube-skjermen, berør .

2. Skriv inn et søkeord, og berør .

3. Bla gjennom resultatene og berør en video for å se den.

TIPS: Du kan også se resultatene av nylig postede videoer. Berør All Tid, og velg deretter et av de 
tilgjengelige alternativene.

Dele en video

1. Mens du viser en video, berør .

2. Trykk på en app for å dele videolinken med de tilgjengelige alternativene.

Bruke Play Store
Play Store gir direkte tilgang til apper og spill som du kan laste ned og installere på telefonen 
din.

Åpne butikken

1.  Berør  > Play Store ( ).

2.  Når du åpner Play Store for første gang, vil vilkårene for bruk komme opp i et vindu. Berør 
Godkjenn for å fortsette.

Søker etter applikasjoner

Det finnes noen forskjellige måter å finne apper på i Play Store sin startskjerm, inkludert:

• Liste over apper etter kategori: Trykk på ønsket kategori, og bla nedover for å se mer.

• Søkefunksjonen: Berør .

Hvis du vil vise de installerte appene, trykker du på Meny tasten og deretter Mine Apper.

Installere en applikasjon
Merk:

Hvis du ønsker å installere en ikke-markeds app, trykk Innstillinger ( ) > Sikkerhet, og deretter 
velger du Ukjente kilder avkryssingsboksen for å tillate installasjon av ikke-markedsprogram.
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1. Berør  > Play Store ( ).

2. Velg en kategori, og trykk på elementet du ønsker å laste ned.

3. På skjermbildet for elementdetaljer, kan du lese mer om programmet, inkludert 
helhetsvurdering, og brukerkommentarer. Hvis du blar ned til Utvikler-info delen, kan  
du se andre programmer fra samme utvikler, eller en lenke til utviklerens hjemmeside.

4. For å installere appen, berør Installer, så endres skjermen til å vise forespurte tillatelser, 
berør deretter Godta og last ned.

Merk:
For å sjekke fremdriften av en nedlasting, åpner du varslingspanelet. Installasjonstiden vil avhenge av 
størrelsen på appen og datahastigheten din. 

Avinstallere en applikasjon

1. På Play Store skjermen, berør Meny tasten og deretter Mine Apper.

2. Trykk på appen du vil avinstallere, og deretter på Avinstaller.

3. På spørsmål, trykk på OK for å fjerne appen fra mobiltelefonen.

Merk:

Apper kan også administreres ved å trykke på Innstillinger ( ) > Apper.

Synkronisere informasjon
Noen apper (for eksempel Gmail) på mobiltelefonen gir deg tilgang til den samme personlige 
informasjonen som du kan legge til, vise og redigere på datamaskinen. Hvis du legger til, 
endre eller slette opplysninger i noen av disse programmene på nettet, vises den oppdaterte 
informasjonen også på mobiltelefonen.
Dette er gjort mulig gjennom trådløs datasynkronisering. Prosessen skjer i bakgrunnen, 
og forstyrrer ikke bruken av mobiltelefonen. Når telefonen synkroniserer, vil et 
datasynkroniseringsikon vises i varslingslinjen.

Administrere dine kontoer
Du kan synkronisere kontakter, e-post og annen informasjon på mobiltelefonen din med flere 
Google-kontoer eller andre typer kontoer, avhengig av programmene som er installert på 
mobiltelefonen.
For eksempel kan du begynne med å legge til din personlige Google-konto, slik at din 
personlige e-post, kontakter og kalender alltid er tilgjengelige. Du kan deretter legge til en 
jobbkonto, slik at jobbrelaterte e-postmeldinger, kontakter og kalenderoppføringer også er i 
nærheten.

Tillegging av Konto

1. Berør  > Innstillinger ( ).

2. I KONTOER, berør Legg til konto. Skjermen viser gjeldende synkroniseringsinnstillinger og 
en liste over dine nåværende kontoer.

Merk: 
I noen tilfeller kan det være nødvendig å innhente kontodetaljer fra supportavdelingen for 
nettadministratoren. For eksempel kan du trenge å vite kontoens domene eller serveradresse.
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3. Trykk på kontotypen for å legge til.

4. Følg instruksjonene på skjermen for å skrive inn den nødvendige og den valgfrie 
informasjonen om kontoen. De fleste kontoer krever et brukernavn og passord, men 
detaljene avhenger av kontotypen og konfigurasjonen av den tjenesten som du kobler til.

5. Konfigurere kontoen. Avhengig av hvilken type konto du har, kan du bli bedt om å 
konfigurere hvilke data du vil synkronisere til mobiltelefonen, å sette navn på kontoen, og 
andre detaljer. Når du er ferdig, blir kontoen lagt til listen i KONTOER innstillingsskjermen.

Fjerne en konto
Du kan fjerne en konto og all informasjon knyttet til den fra din mobiltelefon, inkludert e-post, 
kontakter, innstillinger og så videre. Du kan imidlertid ikke fjerne noen kontoer, for eksempel 
den første kontoen du logget inn med på mobiltelefonen. Hvis du prøver å fjerne enkelte 
kontoer, vær oppmerksom på at all personlig informasjon knyttet til den blir slettet.

1. På KONTOER innstillingsskjermen, trykker du på kontotype.

2. Trykk på kontoen for å slette den.

3. Berør Meny tasten og deretter Fjerne konto.

4. Berør Fjerne konto for å bekrefte at du vil fjerne kontoen.

Tilpasse din kontosynkronisering
Du kan konfigurere bruk av bakgrunnsdata og synkroniseringsmuligheter for alle 
programmene på telefonen. Du kan også konfigurere hvilke data du synkroniserer for hver 
konto. Noen programmer, for eksempel Kontakter og Gmail, kan synkronisere data fra flere 
programmer. Andre, for eksempel Kalender, synkroniserer data bare fra den første Google-
kontoen du logget deg på med på telefonen, eller fra en konto tilhørende det programmet 
spesifikt. For noen kontoer er synkroniseringen toveis; endringene du gjør i informasjonen på 
mobiltelefonen blir gjort i kopien av denne informasjonen på nettet. Noen kontoer støtter bare 
enveis synkronisering; informasjonen på mobiltelefonen er skrivebeskyttet.

Endre en kontos synkroniseringsinnstillinger

1.  På KONTOER sin innstillingsskjerm, trykker du på kontoen som du vil endre synkroniserings-
innstillinger for. Data- og synkroniserings-skjermen åpnes og viser en liste over hva slags 
informasjon den kontoen kan synkronisere.

2.  Valgte elementer er konfigurert til å synkronisere til mobiltelefonen.

3.  Merk av for eller fjern avmerkingen for informasjon som du ønsker å synkronisere til 
mobiltelefonen.
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Bruke andre apper

Bruke Kalender
Bruk Kalender for å opprette og administrere hendelser, møter og avtaler. Avhengig av 
synkroniseringsinnstillingene, vil kalenderen på telefonen din synkroniseres med kalenderen 
din på nettet.

Åpne kalenderen

Berør  > Kalender ( ) for å åpne appen. Berør Meny tasten for å se forskjellige visninger 
og innstillinger.

Opprette en hendelse

1. I en kalendervisning, berører og holder du på skjermen, og berør Ny hendelse alternativet.

2. Skriv inn navnet på hendelsen eller arrangementet på tastaturet.
• Hvis det er en tidsramme for hendelsen, trykker du på tid FRA og TIL, så kan du velge 

varigheten til hendelsen.
• Hvis det er en spesiell anledning, som en fødselsdag eller et heldags arrangement, berør 

HELE DAGEN avkryssingsboksen.

3. Skriv inn stedet for hendelsen, og en beskrivelse.

4. Skriv inn e-postadresser for å invitere gjester til hendelsen.

5. Angi tidspunktet for påminnelse om hendelsen i PÅMINNELSER, og spesifiser REPETISJON 
hvis hendelsen gjentar seg, og til hvilken frekvens.

6. Når alle innstillinger er ferdige, berør FERDIG.

Innstilling av en påminnelse for en hendelse

1.  I en kalendervisning, trykker du på en hendelse for å vise detaljer eller hendelsessammendrag.

2.  Berør Legg til påminnelse for å legge til en påminnelse. Eller trykk på "X"-ikonet for å slette 
den.

3. Berør påminnelsestidspunktet, og deretter hvor lang tid før hendelsen du ønsker å bli 
påminnet på den. Når den tid kommer, vil du motta et varsel om hendelsen.

Tilpasse kalenderinnstillingene

I en kalendervisning, berører Meny tasten og deretter Innstillinger > Generelle innstillinger. 
Velg mellom:

• Skjule avslåtte hendelser: Velg å skjule hendelser som du har avslått invitasjoner til.
• Vis ukenummer: Velg å vise ukenummeret.
• Uken starter på: Spesifiser hvilken dag som er første dag i uken.
• Bruk tidssone hjemme: Viser kalendere og hendelsestider i din hjemmetidssone når du 

reiser.
• Hjemmetidssone: Angi tidssone for gjeldende plassering.
• Tøm søkelogg: Velg å fjerne alle søkene du har utført.
• Varslinger: Velg for å sende deg en melding om hendelsen.
• Velg ringetone: Berør for å velge ringetone som skal utløses når du mottar en 

hendelsespåminnelse.
• Vibrere: Berør for å velge vibreringsmodus som skal utløses når du mottar en 

hendelsespåminnelse.
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• Pop-opp varsling: Velg for å stille inn en hendelsespåminnelse.
• Standard påminnelsestid: Berør for å velge standard tid før et arrangement når 

hendelsespåminnelser skal vises.
• Raskt svar: Berør for å redigere standardrespons når informasjon om hendelsen sendes på 

e-post til de respektive gjestene.

Bruke alarmen
Du kan stille inn en ny alarm eller endre en eksisterende alarm.

Åpne alarmen

Berør  > Klokke ( ) > Still inn en alarm for å bruke mobiltelefonens alarmfunksjon. Her vil 
du se en liste over aktuelle alarmdetaljer.

Legge til en alarm

1. I listen over alarmer, berør  for å legge til en alarm.

2. For å stille inn alarmen, gjør følgende:

• Still inn time og minutt ved å navigere rundt urskiven og Ba Ferdig.
• For å stille inn repetisjonsmodus, berør Repeat. Berør ett eller flere alternativer, og 

deretter Ferdig.
• For å stille inn ringetone, berør Ringetone. Berør et alternativ, og deretter OK.
• For å vibrere når alarmen går, kryss av for Vibrasjon.
• For å legge til en alarmetikett, berør Etikett.

3. Når alle innstillinger er ferdige, berør FERDIG.

Bruke Filadministrasjon
Filadministrasjon lar deg organisere, redigere og slette filer og mapper.

Åpne Filadministrasjon

Berør  > Filadministrasjon ( ) for å åpne appen.

Opprette en mappe

1. I Filadministrasjon-skjermen, berør .

2. Skriv inn navnet på den nye mappen i tekstboksen.

3. Berør OK.
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Flytting eller kopiering av fil(er)

1. På Filadministrasjon-skjermbildet, trykk lenge på filen eller mappen du vil flytte eller kopiere.

Merk: 
For å velge en annen fil, berør den respektive avkryssingsboksen. 

For å velge alle filene, berør .

2. Berør  for å kopiere eller berør  for å flytte filen.

3. Velg målmappe.

4. Berør  for å lime inn filen.

Slette fil(er)

1. På Filadministrasjon-skjermbildet, trykk lenge på filen eller mappen du vil slette.

Merk: 
For å velge en annen fil, berør den respektive avkryssingsboksen. 

For å velge alle filene, berør .

2. Berør .

3. Berør OK for å bekrefte slettingen.

Kalkulator
Bruk kalkulatoren til å løse enkle regneproblemer eller bruk de avanserte operatørene for å løse 
mer kompliserte ligninger.

Åpne Kalkulator

Berør  > Kalkulator ( ) for å åpne appen.

Bytte til Avansert-panelet
Fra Kalkulator-skjermen, berør Meny tasten og deretter Avansert panel.



Cat® Brukerhåndbok for B15Q smarttelefon 35

Administrere mobiltelefonen
For å konfigurere mobiltelefonen, berør  > Innstillinger ( ).

Stille inn dato og tid
Når du først starter telefonen, blir du spurt om du vil at klokkeslett og dato skal oppdateres 
automatisk ved hjelp av tiden fra nettverket.
Merk:
Når tiden fra nettverket brukes automatisk, kan du ikke angi dato, klokkeslett eller tidssone.

1. Fra Innstillinger-skjermen, berør Dato og tid.

2. Berør Automatisk dato / klokkeslett og sett innstillingen til Av. 

3. Fjern merkingen i Automatisk tidssone avkryssingsboksen.

4. Berør Still inn dato. På skjermen for angivelse av dato, trykker du på ønsket felt, og deretter 
blar du opp eller ned for å angi dato. Berør Ferdig når innstillingen er ferdig.

5. Berør Velg Tidssone, og deretter velges ønsket tidssone fra listen. Bla gjennom listen for å 
vise flere tidssoner.

6. Berør Still inn klokkeslett. På skjermen for angivelse av tid, trykker du på ønsket felt, og 
deretter blar du opp eller ned for å angi klokkeslett. Berør Ferdig når innstillingen er ferdig.

7. Merk av eller fjern Bruk 24-timers format avkryssingsboksen for å veksle mellom 24-timers 
format og 12-timers format.

8. Berør Velg datoformat for å velge hvordan du vil at datoen skal vises på mobiltelefonen.

Stille inn skjermen

Justere lysstyrken på skjermen
1. Fra Innstillinger-skjermen, berør Display > Lysstyrke.

2.  Dra glidebryteren mot venstre for å gjøre skjermen mørkere, eller mot høyre for å gjøre den 
lysere.

3. Når du løfter fingeren fra glidebryteren, vil dette lagre innstillingen din automatisk.

Merk:
Trykk på AUTO for å aktivere enheten til å automatisk justere lysstyrken på skjermen avhengig av 
lyset i omgivelsene.

Autoroter skjerm
Kryss av for å aktivere at displayet roterer når du snur telefonen mellom liggende og stående.
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Juster tiden før skjermen slås av
Hvis mobiltelefonen ikke er i bruk over flere minutter, vil den slå av skjermen for å spare strøm. 
For å sette en lengre eller kortere tid, gjør du følgende:

1. Fra Innstillinger-skjermen, berør Display > Sove.

2. Velg hvor lenge du vil at skjermen skal være opplyst.

Stille inn telefonens ringetone

Slå på stillemodus
Fra Innstillinger-skjermen, berør Lydprofiler > Stille for å aktivere stillemodus. Da vil alle lyder 
unntatt media og alarmer være dempet.

Justere volumet for ringetonen
Du kan justere ringevolumet fra startskjermen eller fra applikasjonsskjermer (bortsett fra under 
en samtale, eller når du spiller av musikk eller video). Trykk på volumtastene for å justere 
ringevolumet til ønsket nivå. Du kan også justere ringevolumet fra innstillings-skjermbildet.

1. Fra Innstillinger-skjermen, berør Lydprofiler > Generelt > Volumer.

2.  Dra glidebryteren mot venstre for å gjøre volumet lavere, eller mot høyre for å gjøre det 
høyere.

3. Berør OK for å lagre justeringen.

Endre telefonens ringetone

1. Fra Innstillinger-skjermen, berør Lydprofiler > Generelt > Ringetone for taleanrop.

2. Trykk på ringetonen du vil bruke, og berør OK. Ringetonen spilles av når du velger den.

Stille inn telefonen til å vibrere ved innkommende samtaler

1. Fra Innstillinger-skjermen, berør Lydprofiler > Generelt.

2.  Velg Vibrasjon avkrysningsboksen for å aktivere at telefonen skal vibrere ved innkommende 
samtaler.

Stille inn telefontjenester

Stille inn standard nettverk

1. Fra Innstillinger-skjermen, berør SIM-administrasjon. 

2. I STANDARD SIM, berør Taleanrop, Videosamtale, Meldinger, eller Datatilkobling deretter 
velger du nettverket som du vil bruke for datatilkobling.

Merk:
Sjekk tjeneste-tilgjengeligheten og priser på dataforbindelser med nettverksleverandøren.
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Tilpasse nettverksinnstillingene

1. Fra Innstillinger-skjermen, berør SIM-administrasjon.

2. I SIM INFORMASJON, velg nettverket du vil tilpasse. Følgende nettverksinnstillinger er 
tilgjengelige:

• Redigere SIM-navn: Velg for å endre nettverksnavnet.
• Skriv inn telefonnummeret: Velg for å angi telefonnummeret.
• Stille inn bakgrunnsfarge: Velg å tilpasse nettverksikonet som vises på statuslinjen.
• Tallvisning: Velg å skjule tallet, eller å vise de første/siste fire sifrene.

Innstilling av Dual SIM-funksjonalitet

I SIM-administrasjonsmenyen i Trådløst og Nettverk, kan du vise SIM-informasjon og 
konfigurere hvilke SIM-kort som brukes for tale, video samtaler, meldinger og datatilkobling. 
Som standard er innstillingen for samtaler og meldinger er satt til Spør alltid. Datatilkobling vil 
som standard bruke SIM-kortet plassert i det øverste SIM-sporet. Hvis du endrer Datatilkobling 
fra standard SIM-spor, vil en advarsel dukke opp og meldingen viser at den valgte SIM-kortet 
ikke støtter 3G-tjenesten, noe som kan gjøre datainnlasting saktere, så 3G-tjenesten må kanskje 
endres.

Innstilling av 3G-tjenesten

Begge sporene for SIM-kort støtter 3G-tjenester, men bare én kan være 3G-aktivert av gangen, 
og standardinnstillingen er det øverste sporet. 

I TRÅDLØST OG NETTVERK, velg Mer ... > Mobilnett > 3G-tjeneste > Aktiver 3G og velg  
SIM-kortet som skal brukes for 3G-tjenestene > Fortsett.

Slå på dataroaming

I TRÅDLØST OG NETTVERK, velg SIM-administrasjon > Generelle innstillinger > Roaming > 
Dataroaming, kryss av for å aktivere Dataroaming.

Merk:
Tilgang til datatjenester under roaming kan innebære betydelige tilleggskostnader. Spør 
nettverksoperatøren din om dataroamingavgifter.

Deaktiver Datatjenesten

I TRÅDLØST OG NETTVERK, velg Mer ... > Mobilnett > Datatilkobling og velg av.



Cat® Brukerhåndbok for B15Q smarttelefon38

Beskyttelse av mobiltelefonen

Aktivere SIM-kortets PIN-kode

1. Fra Innstillinger-skjermen, berør Sikkerhet > Still inn SIM-kortlås.

2. Hvis du har satt inn to SIM-kort, trykker du på ønsket SIM-kort nettverk der du vil stille inn 
PIN-kode.

3. Kryss av for Låse SIM-kortet avkryssingsboksen.

4. Tast inn PIN-kode for SIM-kortet, og berør OK.

For å endre PIN-koden til SIM-kortet, berør Endre PIN-kode for SIM.

Merk:
Du kan ringe nødnumre når som helst fra din mobiltelefon.

Beskytte mobiltelefonen med en skjermlås

For å holde dine data sikre, lås skjermen og/eller krev et opplåsingsmønster for skjermen hver 
gang mobiltelefonen slås på eller våkner opp fra dvalemodus.

1. Fra Innstillinger-skjermen, berør Sikkerhet > Skjermlås.

2. Velg et av de tilgjengelige alternativene.

• Ingen: Enheten er ikke beskyttet.
• Skyve: Skyv låseikonet for å låse opp telefonen.
• Ansiktslås: Bruk ansiktsgjenkjenning for å låse opp telefonen.
• Stemmelås: Bruk stemmegjenkjenning for å låse opp telefonen.
• Mønster: Spor det korrekte opplåsingsmønsteret på skjermen for å låse opp telefonen.
• PIN: Bruk en PIN-kode for å låse opp telefonen.
• Passord: Bruk et passord for å låse opp telefonen.

3. Følg instruksjonene for den valgte metoden for å fullføre innstillingene.

Administrere applikasjoner

Vise en installert applikasjon

1. Fra Innstillinger-skjermen, berør Apper.

2. I applikasjonslisten kan du gjøre noe av følgende:

• Berør Meny tasten og deretter Sorter etter størrelse. Deretter trykker du på en applikasjon 
for å vise detaljer om den.

• Velg NEDLASTET, TELEFONLAGRING, KJØRER, eller ALLE fanen øverst på skjermen. 
Deretter trykker du på en applikasjon for å vise detaljer om den.

• Trykk på en applikasjon for å vise detaljer om den.
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Fjerne en installert applikasjon

1. Fra Innstillinger-skjermen, berør Apper.

2. Berør en applikasjon, og deretter Avinstaller for å fjerne appen fra mobiltelefonen.

Merk:
Forhåndsinstallerte programmer kan ikke slettes.

Måter å frigjøre minne på mobiltelefonen på

• Flytt filer og e-postvedlegg til microSD-kortet.
• Avinstaller nedlastede programmer som du ikke bruker lenger.
• Tilbakestille mobiltelefonen.

Merk:

Ta sikkerhetskopi av alle viktige data før du utfører en fabrikktilbakestilling.

Tilbakestilling av mobiltelefonen

Sikkerhetskopiering av innstillinger
Du kan sikkerhetskopiere mobiltelefonens innstillinger til Google-servere, med din Google-
konto. Hvis du bytter ut mobiltelefonen, blir innstillingene du har sikkerhetskopiert lagret på 
den nye mobiltelefonen første gang du logger deg på med din Google-konto.

1. Fra Innstillinger-skjermen, berør Backup og tilbakestilling.

2. Velg Sikkerhetskopier mine data boksen.

Gjenopprette fabrikkdata
Hvis du nullstiller telefonen til innstillingene som ble konfigurert på fabrikken, vil alle dine 
personlige data fra intern lagringsplass, inkludert informasjon om Google-kontoen din, andre 
kontoer, systemet og programinnstillinger, og eventuelle nedlastede programmer bli slettet. 
Tilbakestilling av telefonen sletter ikke oppdateringer av systemprogramvaren du har lastet 
ned eller eventuelle filer på microSD-kortet, for eksempel musikk eller bilder.

1. Fra Innstillinger-skjermen, berør Backup og tilbakestilling > Tilbakestilling til 
fabrikkinnstillinger.

2. På spørsmål, trykk på Tilbakestill telefonen, og deretter Slett alt. Mobiltelefonen tilbakestilles 

tiltil de opprinnelige fabrikkinnstillingene, og starter deretter på nytt.
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Spesifikasjoner

Artikkel Spesifikasjoner

Operativsystem Android KIT KAT

Plattform MTK 6582M Quad Core 1,3 GHz

Minne 4 GB eMMC / 1 GB LPDDR2

Bånd

HSDPA/WCDMA  USA: 850/1700 (AWS)/1900MHz

HSDPA/WCDMA EMEA/APAC: 850/900/2100MHz

*For å sjekke hvilken region / hvilket bånd enheten støtter, se etiketten 
på innsiden av enheten.

Display 4" WVGA, Kapasitive 2 punkter

Kamera 5M AF, VGA frontkamera

Sensor P+L sensor, G-sensor

Tilkoblingsbarhet BT3.0 + HS (BT4.0 LE), 802.11 b/g/n, GPS/ aGPS, FM Radio, WiFI Direct

Batteri 2000mAh

Andre IP67-standarden

Dimensjoner 127,2 x 69,5 x 14,95 mm

Vekt 170g

HAC-rating M3/T3

* Design og spesifikasjoner kan endres uten varsel.
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Vedlegg

Advarsler og forholdsregler
Denne delen inneholder viktig informasjon knyttet til bruksanvisningen for enheten. Den 
inneholder også informasjon om hvordan du bruker enheten på en trygg måte. Les denne 
informasjonen nøye før du bruker enheten.

Vanntett hus
Dekslene til USB-kontakten og hodetelefonutgangen må satt sikkert på plass, og det bakre 
dekselet riktig montert og låst for å sikre at enheten vil møte dette beskyttelsesnivået.

Elektronisk enhet
Slå av enheten hvis bruken av den er forbudt. Ikke bruk enheten hvis bruken av den fører til 
fare eller interferens med elektronisk utstyr.

Medisinsk enhet
Følg alle regler og bestemmelser fastsatt av sykehus og helseinstitusjoner. Slå av enheten hvis 
bruken av den er forbudt.

Pacemaker-produsenter anbefaler en minimumsavstand på 15 cm mellom enheten og 
pacemakere, for å unngå potensiell interferens med pacemakeren. Hvis du bruker en 
pacemaker, bruk enheten på motsatt side av pacemakeren, og ikke bær enheten i brystlommen.

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

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

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

Ikke snakk i mobiltelefonen mens du kjører. Bruk håndfriutstyr.

Når du skal gjøre eller svare på et anrop, parker bilen på veiskulderen før du bruker enheten.

RF-signaler kan påvirke elektroniske systemer i motorkjøretøyer. For mer informasjon, kontakt 
produsenten av kjøretøyet ditt.

I et motorkjøretøy, skal enheten ikke plasseres over kollisjonsputen eller i området der 
kollisjonsputen utløses. Hvis den plasseres der, kan enheten skade deg på grunn av den sterke 
kraften som oppstår når kollisjonsputen utløses.

Ikke bruk enheten mens du befinner deg i et fly. Slå av enheten før du går om bord i fly. Bruk av 
trådløse enheter i fly kan medføre fare for driften av flyet og forstyrre det trådløse telefonnettet. 
Det kan også anses som ulovlig.
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Driftsmiljø
Ikke bruk eller lad enheten i støvete, fuktige eller skitne steder eller på steder med magnetfelt. 
Ellers kan det oppstå feil i kretsen.

Enheten er i samsvar med RF-spesifikasjonene når enheten brukes nær øret eller i en avstand 
på 1,5 cm fra kroppen din. Kontroller at tilbehør til enheten så som hylster og deksel ikke er 
laget av metallkomponenter. Hold enheten 1,5 cm vekk fra kroppen din for å oppfylle kravene 
som tidligere nevnt.

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

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

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

Hold omgivelsestemperaturen mellom 0 °C og 40 °C mens enheten lades. Hold temperaturen 
mellom -10 °C til 55 °C ved bruk av enheten når det drives av et batteri.

Forebygging av hørselsskader
Bruk av et headset med høyt volum kan skade hørselen din. For å redusere risikoen for 
hørselsskader, må volumet på headsettet senkes til et trygt og behagelig nivå.

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

Tilbehør

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

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

Batteriet kan lades og utlades hundrevis av ganger før det til slutt slites ut. Når standbytiden og 
taletiden er kortere enn normalt, bør du bytte ut batteriet.

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

Ikke koble sammen de to polene på batteriet med ledere, som for eksempel metall, nøkler eller 
smykker. I så tilfelle kan batteriet kortsluttes, og kan forårsake skader og brannsår på kroppen 
din.

Hvis elektrolytten i batteriet lekker ut, sørg for å ikke komme i kontakt med slik med hud eller 
øyne. Hvis elektrolytt kommer i kontakt med hud eller øynene, skal øynene umiddelbart skylles 
med rent vann, og lege kontaktes.

Hvis batteriet deformeres, endrer farge, eller blir unormalt varmt mens du lader eller 
oppbevarer batteriet, ta ut batteriet umiddelbart og slutt å bruke det. Ellers kan det føre til 
batterilekkasje, overoppheting, eksplosjon eller brann.
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Hvis strømledningen er skadet (for eksempel, hvis ledningen er eksponert eller ødelagt), eller 
hvis kontakten løsner, skal man slutte å bruke kabelen med en gang. Ellers kan det føre til 
elektrisk støt, kortslutning av laderen, eller brann.

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

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

Unngå å miste enheten eller batteriet. Hvis enheten eller batteriet faller, spesielt ned på en 
hard overflate, og du mistenker at det har tatt skade, ta det med til et kvalifisert servicested for 
kontroll.

Feil batteribruk kan medføre brann, eksplosjon eller andre farer.

Kast brukte batterier i samsvar med lokale forskrifter.

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

Utgangseffekten til laderen er DC 5V 1A.

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

Rengjøring og vedlikehold

Batteriet og laderen er ikke vanntette. Hold dem tørre. Beskytt enheten, batteriet og laderen 
mot vann eller damp. Enheten må ikke brukes med våte hender. Det kan føre til en kortslutning, 
feil på enheten, og elektrisk støt til brukeren.

Ikke plasser enheten, batteriet, eller laderen på steder hvor de kan bli ødelagt på grunn av 
kollisjoner. Ellers kan det føre til batterilekkasje, feil på enheten, overoppheting, brann eller 
eksplosjon.

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

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

Ikke plasser skarpe metallgjenstander som nåler i nærheten av øretelefonen. Øretelefonen kan 
tiltrekke seg disse gjenstandene og skade deg når du bruker enheten.

Før du rengjør eller vedlikeholder enheten, slå den av og koble den fra laderen.

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

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

Hvis skjermen på enheten knuses ved kollisjon med harde gjenstander, skal man ikke røre eller 
prøve å fjerne den ødelagte delen. I dette tilfellet, må du slutte å bruke enheten umiddelbart, og 
deretter ta kontakt med et autorisert servicesenter så snart som mulig.
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Hearing Aid Compatibility (HAC)

Forskrift for trådløse enheter
Den amerikanske Federal Communications Commission (FCC) har etablert krav til digitale 
trådløse mobile enheters kompatibilitet med høreapparater og andre hørselshjelpemidler.
IKT-bransjen har utviklet et graderingssystem for mobile enheter for å hjelpe hørselshemmede 
brukere med å finne mobile enheter som kan være kompatible med hørselshjelpemidlene deres. 
Graderingene er ikke garantier. Resultatene vil variere avhengig av brukerens 
hørselshjelpemiddel og grad av hørselstap. Dersom høreapparatene er sårbare for 
forstyrrelser, kan det hende at du ikke er i stand til å bruke en gradert telefon. Å prøve ut 
den mobile enheten med hørselshjelpemiddelet er den beste måten å evaluere den for dine 
personlige behov.
M-gradering: Telefoner med gradering M3 eller M4 oppfyller FCC-kravene og genererer 
sannsynligvis mindre forstyrrelser for hørselshjelpemidler enn telefoner som ikke er merket. 
M4 er den bedre/høyere av disse to.
T-gradering: Telefoner rangert T3 eller T4 oppfyller FCC-kravene, og vil sannsynligvis være 
mer anvendelig med høreapparatets telespole ("T-bryter" eller "Telefonbryter") enn ugraderte 
telefoner. T4 er den bedre/høyere av disse to. (Merk at ikke alle hørselshjelpemidler har 
telespole.) 
Den testede M-graderingen og T-graderingen for denne enheten (FCC ID: ZL5B15Q) er M3 og T3.

Nødanrop

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

FCC-erklæring

Dette apparatet er i samsvar med del 15 i FCCs regelverk. "Driften skal forholde seg til følgende 
to vilkår: (1) Dette apparatet skal ikke forårsake skadelige forstyrrelser, og (2) dette apparatet må 
godta enhver forstyrrelse som mottas, deriblant forstyrrelser som kan resultere i uønsket bruk.
Antenne(r) som brukes av denne senderen må ikke plasseres sammen med eller benyttes i 
forbindelse med noen som helst annen antenne eller sender.
Merk: Landskodevalget er for ikke-amerikanske modell, og er ikke tilgjengelig for alle 
amerikanske modeller. Per FCC-forskriftene, må alle WiFi-produkter som markedsføres i USA 
bindes til bare benytte amerikanske kanaler.

Dette utstyret har blitt kontrollert og er funnet å være i samsvar med begrensningen 
som påhviler digitale apparater i Klasse B, i samsvar med del 15 i FCCs regelverk. Disse 
begrensningene er utformet med henblikk på å tilby rimelig grad av beskyttelse mot skadelige 
forstyrrelser når utstyret benyttes i et boligområde. Dette utstyret genererer, benytter og kan 
utstråle energi basert på radiofrekvenser, og dersom det ikke blir installert og brukt i samsvar 
med instruksjonene, kan det forårsake skadelige forstyrrelser for radiokommunikasjonen. 
Men, det gis ingen garanti for at det ikke vil oppstå forstyrrelser i en enkelt installasjon. 
Dersom dette utstyret forårsaker skadelig forstyrrelse på radio- eller fjernsynsmottagelse, noe 
som kan påvises ved å skru utstyret av og på, er brukeren oppfordret til å forsøke å korrigere 
forstyrrelsen ved en eller flere av de følgende tiltak:
- Reorienter eller flytt mottakerantennen.

- Minsk avstanden mellom utstyret og mottakeren.

- Koble til utstyret til en veggkontakt eller en krets forskjellig fra den som mottakeren er koblet 
til.

- Konsulter med forhandleren eller en erfaren radio/TV-tekniker for hjelp.

Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av den part som er ansvarlig for 
samsvarstilstanden, kan gjøre brukerens godkjennelse til å bruke utstyret ugyldig.
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Industry Canada-erklæring

Denne enheten er i samsvar med Industry Canadas RSS-standard(er) med lisensunntak. 
"Driften skal forholde seg til følgende to vilkår: 
(1) dette apparatet skal ikke forårsake skadelige forstyrrelser, og 
(2) dette apparatet må godta enhver forstyrrelse som mottas, deriblant forstyrrelser som kan 
resultere i uønsket bruk.

Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux appareils radio 
exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: 
(1) l’appareil ne doit pas produire de brouillage, et 
(2) l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le 
brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.

Dette apparatet av klasse B er i samsvar med kanadiske ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Denne enheten er i samsvar med RSS-310 fra Industry Canada. Bruk er betinget av at dette 
utstyret ikke forårsaker skadelig interferens.
Cet appareil est conforme à la norme RSS-310 d’Industrie Canada. L’opération est soumise à la 
condition que cet appareil ne provoque aucune interférence nuisible.

Strålings-erklæring:
Produktet er i samsvar med Canadas eksponeringsgrenser for bærbar RF satt for et ukontrollert 
miljø, og er trygt for tiltenkt bruk som beskrevet i denne håndboken. Ytterligere reduksjon i 
RF-stråling kan oppnås hvis produktet kan holdes så langt som mulig fra brukerens kropp, eller 
hvis apparatet innstilles til lavere utgangseffekt, dersom en slik funksjon er tilgjengelig.

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.

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

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

Denne enheten oppfyller myndighetenes krav for eksponering for radiobølger.

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

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

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

Den høyeste rapporterte SAR-verdien under FCCs reguleringer for telefonen er listet nedenfor:
Hode SAR: 0,74 W/kg
Kropp SAR: 0,9 W/kg

Den høyeste rapporterte SAR-verdien under CEs reguleringer for telefonen er listet nedenfor:
Hode SAR: 0,51 W/kg
Kropp SAR: 0,554 W/kg

For å redusere eksponeringsnivået for stråling, bør følgende gjøres:
(i) bruk mobiltelefonen i gode mottaksforhold,
(ii) bruk et håndfri-sett,
(iii) gravide kvinner bør holde mobiltelefonen langt fra magen,
(iv) bruke en mobiltelefon langt fra kjønnsdeler.

For enhetstester i henhold til EN60950-1:2006, er det obligatorisk å gjennomføre lydtester for 
EN50332. 

Denne enheten har blitt testet for overholdelse av lydtrykknivået som er angitt i gjeldende EN 
50332-1 og/eller EN 50332-2 standarder. Permanent hørselsskade kan oppstå hvis øreplugger 
eller hodetelefoner brukes ved høyt volum over lengre perioder.

Forebygging av hørselstap 

Krav om advarsel i henhold til EN 60950-1:A12.

For å hindre mulig hørselsskade, skal man ikke lytte på høyt lydnivå over lange 
perioder.
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Konformitetserklæring
Samsvarer med de grunnleggende kravene i artikkel 3 i R&TTE 1999/5/EC direktivet, hvis det brukes 
til det beregnede formålet, og at følgende standarder er fulgt:

1. Helse (Artikkel 3.1 (a) i R&TTE-direktivet)
Fulgte standard(er):  
• EN 50566: 2013 

• EN 50360: 2001 / A1: 2012

• EN 62209-1: 2006 / -2: 2010 

• EN 62479: 2010

2. Sikkerhet (Artikkel 3.1 (a) i R&TTE-direktivet)
Fulgte standard(er):  
• EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011
• EN 50332-1: 2000

3. Elektromagnetisk kompatibilitet (Artikkel 3.1 (b) i R&TTE-direktivet)
Fulgte standard(er):  

• EN 301 489-1 V1.9.2 / -3 V1.6.1 / -7 V1.3.1 / -17 V2.2.1 / -24 V1.5.1

4. Bruk av radiofrekvensspektrum (Artikkel 3.2 i R&TTE-direktivet)
Fulgte standard(er): 

• EN 300 328 V1.8.1  
• EN 300 440-1 V1.6.1 / -2 V1.4.1
• EN 301 908-1 V6.2.1 / -2 V6.2.1
• EN 301 511 V9.0.2

Samsvar med CE SAR

Denne enheten tilfredsstiller EU-krav (1999/5/EC) om begrensning av allmennhetens 
eksponering for elektromagnetiske felt i form av helsevern. 

Grensene er del av omfattende anbefalinger for beskyttelse av allmennheten. Disse 
anbefalingene har blitt utviklet og kontrollert av uavhengige vitenskapelige organisasjoner 
gjennom regelmessige og grundige evalueringer av vitenskapelige studier. Måleenheten 
for Europarådets anbefalte grense for mobile enheter er "Specific Absorption Rate" (SAR), 
og SAR-grensen er 2,0 W/kg i gjennomsnitt over 10 gram vev. Den oppfyller kravene fra den 
internasjonale kommisjonen for beskyttelse mot ikke-ioniserende stråling (ICNIRP). 

For bruk nært kroppen, har denne enheten blitt testet og oppfyller ICNIRP-retningslinjene for 
eksponering og den europeiske standarden EN 62311 og EN 62209-2, for bruk med dedikert 
tilbehør. Bruk av annet tilbehør som inneholder metaller kan ikke sikre samsvar med ICNIRP-
retningslinjene for eksponering.

SAR måles med enheten på en separasjon på 1,5 cm til kroppen, mens den sender på høyeste 
sertifiserte utgangseffektnivå i alle frekvensbåndene til den mobile enheten.

Avstanden på 1,5 cm som skal holdes mellom kroppen og enheten.
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Avhending og resirkulering

Dette symbolet på enheten (og eventuelt inkluderte batterier) indikerer at de ikke skal kastes 
i det vanlige husholdningsavfallet. Ikke kast enheten eller batteriene som usortert restavfall. 
Enheten (og eventuelle batterier) skal overleveres til et sertifisert returpunkt for gjenvinning 
eller forsvarlig avhending ved slutten av levetiden sin.

For mer detaljert informasjon om gjenvinning av enheten eller batteriene, ta kontakt med 
kommunen din, renholdsverket der du bor eller butikken der du kjøpte enheten.

Avhending av denne enheten er underlagt Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE) 
direktivet fra EU. Bakgrunnen for å skille WEEE og batterier fra annet avfall er å minimalisere  
de potensielle skadevirkninger på miljø og helse fra alle farlige stoffer som kan være til stede.

Reduksjon av farlige stoffer
Denne enheten er kompatibel med EUs direktiv om registrering, vurdering, godkjenning 
og begrensning av kjemikalier (REACH) (regulativ nr. 1907/2006/EC fra europaparlamentet 
og -rådet) og EUs Restriction of Hazardous Substances (RoHS) (direktiv 2002/95/EC fra 
europaparlamentet og -rådet). For mer informasjon om REACH-samsvaret til enheten, gå til 
nettstedet www.catphones.com/certification. Du anbefales å besøke nettstedet regelmessig  
for å få oppdatert informasjon.

Samsvar med EUs regelverk
Herved erklærer produsenten at denne enheten er i samsvar med nødvendige krav og andre 
relevante reguleringer i direktivet 1999/5/EC.
For samsvarserklæring, kan du gå til webområdet www.catphones.com/certification.
0678
Merk: Følg nasjonale og lokale forskrifter på stedet der apparatet skal brukes. Denne enheten kan 
være begrenset for bruk i noen eller alle medlemslandene i Den europeiske union (EU).
Merk: Denne enheten kan brukes i alle medlemslandene i EU.
Frankrike: Utendørs bruk er begrenset til 10 mW e.i.r.p. innenfor båndet 2454-2483,5 MHz. 
Italia: For privat bruk kreves det en generell godkjennelse hvis WAS/RLAN brukes utenfor egne 
lokaler.
For offentlig bruk kreves en generell godkjennelse. Luxembourg: Generell godkjenning kreves 
for nettverk- og tjenestelevering.
Norge: Dette leddet gjelder ikke for det geografiske området innenfor en radius av 20 km fra 
sentrum i Ny-Ålesund.
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