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ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ОЗНАЙОМТЕСЯ ПЕРЕД ПЕРШИМ 

ВИКОРИСТАННЯМ 

• Для забезпечення належного використання пристрою уважно прочитайте цей посібник і 

рекомендовані заходи безпеки. 

• Хоча конструкція пристрою відзначається підвищеною міцністю, не рекомендується вдаряти, кидати, 

роздавлювати, проколювати та згинати його. 

• Не вмикайте пристрій в умовах, коли його використання заборонено або може створити перешкоди чи 

небезпеку. 

• Не використовуйте пристрій під час керування транспортним засобом. 

• Завжди дотримуйтесь усіх правил використання пристроїв у лікарнях та медичних закладах і 

вимикайте смартфон біля медичного обладнання. 

• Перебуваючи в літаку, вимикайте пристрій або активуйте режим польоту, оскільки він може створити 

перешкоди для обладнання керування повітряним судном. 

• Вимикайте пристрій біля високоточних електронних приладів, оскільки він може знизити ефективність 

їхньої роботи. 

• Не намагайтеся розібрати пристрій та його приладдя. Якщо це необхідно, обслуговувати та 

ремонтувати пристрій має тільки кваліфікований персонал. 

• Не кладіть пристрій та його приладдя в контейнери із сильним електромагнітним полем. 

• Не розміщуйте поблизу пристрою магнітні носії даних. Випромінювання від пристрою може стерти 

інформацію, що зберігається на них. 

• Не використовуйте пристрій у середовищах з легкозаймистим газом, наприклад на АЗС, і не 

розміщуйте його в приміщеннях із високою температурою. 

• Тримайте пристрій та його приладдя якнайдалі від маленьких дітей. Дітям заборонено користуватися 

пристроєм без нагляду. 

• Щоб уникнути ризику вибуху, використовуйте лише затверджені зарядні пристрої. 

• Дотримуйтесь усіх законів і правил щодо використання бездротових пристроїв, а також поважайте 

конфіденційність і законні права інших. 

• Тримайте пристрій на відстані 15 см від медичних імплантатів (у серці, суглобах тощо) та розташовуйте 

його на боці, протилежному імплантату. 

• Під час використання USB-кабелю ретельно дотримуйтесь відповідних інструкцій із цього посібника, 

щоб запобігти пошкодженню пристрою або ПК. 

 

  



 
3 

 

ПРАВОВЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ 

© 2019 Caterpillar.  

Усі права застережено. CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, відповідні логотипи, Caterpillar Yellow, 

зовнішнє оформлення Power Edge та Cat Modern Hex, а також корпоративний образ і вигляд продукції, 

які містяться в цьому документі, є товарними знаками компанії Caterpillar і не можуть використовуватися 

без її дозволу.  

 

Bullitt Mobile Ltd. є ліцензіатом Caterpillar Inc. 

Товарні знаки Bullitt Mobile Ltd. і третіх сторін належать відповідним власникам. 

 

Відтворення або передачу будь-якої частини цього документа в будь-якій формі та будь-яким способом 

без попередньої письмової згоди Caterpillar Inc. заборонено. 

Виріб, описаний у цьому посібнику, може містити програмне забезпечення, захищене авторським 

правом, і мати можливих ліцензіарів. Клієнтам забороняється в будь-який спосіб відтворювати, 

поширювати, модифікувати, декомпілювати, розбирати, розшифровувати, вилучати, виконувати 

зворотне проектування, надавати в оренду, передавати або субліцензувати зазначене програмне 

забезпечення або технічне обладнання, якщо такі обмеження не заборонені чинним законодавством 

або такі дії не затверджені відповідними власниками авторських прав на підставі ліцензій. 

 

Словесний знак та логотипи Bluetooth® є зареєстрованими товарними знаками, якими володіє Bluetooth 

SIG, Inc. Будь-яке використання цих знаків компанією Bullitt Group Ltd. відбувається відповідно до 

ліцензії. Всі інші товарні знаки та торгові найменування третіх сторін належать відповідним власникам. 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ 

Робота деяких функцій продукту та його приладдя, описаних у цьому документі, залежить від 

установленого програмного забезпечення, пропускної здатності та налаштувань локальної мережі, 

також вони можуть бути не активованими або обмеженими операторами локальних мереж або 

постачальниками мережевих послуг. Тому описи в цьому посібнику можуть незначною мірою не 

відповідати придбаному виробу або його приладдю. 

 

Виробник залишає за собою право змінювати або модифікувати будь-яку інформацію або 

характеристики, що містяться в цьому посібнику, без попереднього повідомлення та зобов’язань. 

 

Виробник не несе відповідальності за законність і якість будь-яких продуктів, які ви надсилаєте або 

завантажуєте за допомогою цього пристрою, у тому числі текстові повідомлення, зображення, музику, 

фільми та захищене авторським правом не вбудоване програмне забезпечення. Ви несете 

відповідальність за всі наслідки встановлення або використання описаних вище продуктів на цьому 

пристрої. 
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ПРАВИЛА ІМПОРТУ Й ЕКСПОРТУ 

Клієнти повинні дотримуватися всіх відповідних законів і правил щодо експорту та імпорту. Крім того, 

клієнтам необхідно отримати всі необхідні державні дозволи та ліцензії для експорту, реекспорту та 

імпорту описаного в цьому посібнику виробу, у тому числі програмного забезпечення й технічних даних. 
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ВАС ВІТАЄ CAT® B26 
Захищений мобільний телефон Cat B26 створений для щоденного використання в жорстких умовах і є 

незамінним як для роботи, так і для розваг. Він виготовляється у відповідності до найсуворіших 

технічних вимог та має потужний акумулятор, тому Cat B26 ніколи вас не підведе. 

Ваш новий мобільний телефон сертифіковано у відповідності до промислового стандарту щодо міцності, 

пило- та водонепроникності. Витримуючи багаторазові падіння на бетон з висоти до 1,8 м (6 футів), 

пилонепроникний та стійкий до екстремальних температур, Cat B26 працюватиме за найважчих умов 

навколишнього середовища. 

Маючи такі особливості, як акумулятор великої ємності, ліхтар та пам’ять з розширенням до 32 Гб, 

телефон Cat буде максимально корисним протягом робочого дня. 

 

СТІЙКІСТЬ ДО ЗОВНІШНІХ ФАКТОРІВ 
ПАДІННЯ ПРИСТРОЮ 

• Можна: використовувати пристрій на висоті до 1,8 м — він розрахований на падіння з такої висоти. 

• Не можна: кидати пристрій із силою та допускати його падіння з висоти понад 1,8 м — він міцний, але 

не є незруйновним. 

ВОДОНЕПРОНИКНІСТЬ 

• Можна: використовувати пристрій в умовах сирості та вологості. Перед використанням у воді 

переконайтесь, що всі компоненти та кришки надійно закриті. Пристрій може витримувати перебування 

на глибині до 1,2 м протягом 35 хв. 

• Не можна: Намагатись використовувати його довше 35 хв на глибині 1,2 м або глибше. 

СТІЙКІСТЬ ДО ПИЛУ Й ПОДРЯПИН 

• Можна: використовувати пристрій у брудних і пильних середовищах. Cat B26 сертифікований і 

відповідає класу захисту IP68 — промисловому стандарту довговічності. 

ЕКСТРЕМАЛЬНІ ТЕМПЕРАТУРИ 

• Можна: використовувати пристрій у температурному діапазоні від –25 до +55 °C. Крім того, пристрій 

може витримувати екстремальні перепади температури: дуже швидкі переходи від низької температури 

до високої та навпаки. 

• Не можна: використовувати за межами діапазону робочих температур від –25 до +55 °C. 
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ВМІСТ КОМПЛЕКТУ 
• Пристрій 

• Стислий посібник користувача 

• Гарантія 

• USB-кабель живлення й адаптер живлення 

 

1. ДИНАМІК 

2. ЛІХТАР 

3. ЛІВА ПРОГРАМОВНА КЛАВІША 

4. КЛАВІША ВИКЛИКУ / ВІДПОВІДІ 

НА ВИКЛИК 

5. БЛОКУВАННЯ КЛАВІАТУРИ 

6. ПРАВА ПРОГРАМОВНА 

КЛАВІША 

7. КЛАВІША НАВІГАЦІЇ / 

ВВІМКНЕННЯ-ВИМКНЕННЯ 

ЛІХТАРЯ 

8. КЛАВІША OK 

9. КЛАВІША ЖИВЛЕННЯ / НАЗАД / 

ЗАВЕРШЕННЯ ВИКЛИКУ 

10. КЛАВІША БЕЗЗВУЧНОГО 

РЕЖИМУ / ПЕРЕМИКАННЯ 

РЕГІСТРУ 

11. ГУЧНОМОВЕЦЬ 

12. КАМЕРА 

13. USB-ПОРТ 

14. ГНІЗДО ДЛЯ ГАРНІТУРИ 

15. ОТВІР ДЛЯ РЕМІНЦЯ 

 

ФУНКЦІЇ КЛАВІШ 
КЛАВІША ЖИВЛЕННЯ 

• Натисніть і утримуйте, щоб увімкнути пристрій. 

• Натисніть і утримуйте, щоб відкрити меню параметрів вимкнення / перезапуску, коли пристрій 

увімкнено. 

• Натисніть один раз, щоб увімкнути екран, коли пристрій знаходиться в режимі очікування. 

КЛАВІША НАВІГАЦІЇ 

• Використовуйте чотиристоронню клавішу навігації для переміщення по меню. 
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ЛІВА Й ПРАВА ПРОГРАМОВНІ КЛАВІШІ 

• Ці кнопки відповідають параметрам, які відображаються в нижній частині екрана (ліворуч та праворуч). 

• Функція цих кнопок змінюється в залежності від меню. 

КНОПКА ОК 

• Використовується для здійснення вибору. 

 

ПОЧАТОК РОБОТИ 
ВСТАНОВЛЕННЯ SIM-КАРТКИ (КАРТОК) 
1. Покладіть пристрій на рівній, чистій поверхні дисплеєм догори. 

2. Зніміть кришку акумулятора, а потім кінчиком пальця витягніть акумулятор. 

3. Встановіть SIM-карту в лоток SIM 1 або SIM 2, щоб золотисті контакти SIM-карти сіли на контакти 

з’єднувача SIM-карти (спрямовані донизу). 

4. Акуратно встановіть на місце кришку й закрутіть гвинт. 

 

ВСТАНОВЛЕННЯ КАРТИ ПАМ’ЯТІ 
1. Покладіть пристрій на рівній, чистій поверхні дисплеєм догори. 

2. Зніміть кришку акумулятора, а потім кінчиком пальця витягніть акумулятор. 

3. Встановіть карту microSD в лоток для карти пам’яті. 

4. Акуратно встановіть на місце кришку й закрутіть гвинт. 

 

      

 

ПРИМІТКА 

• Не прикладайте зусилля до карти microSD, щоб не пошкодити карту пам’яті або слот. 

• Перед тим, як встановити карту microSD або SIM-карту слід переконатись, що телефон вимкнений та 

від’єднаний від зовнішнього джерела живлення. 
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ЗАРЯДЖАННЯ АКУМУЛЯТОРА 
Перед першим використанням пристрою необхідно зарядити його акумулятор. 

1. Підключіть USB-кабель живлення до адаптера живлення. 

Використовуйте лише ті зарядні пристрої та кабелі, які дозволені для телефону Cat®. Недозволене 

обладнання може привести до пошкодження пристрою та акумулятора. 

2. Відкрийте кришку порту USB й підключіть USB-кабель живлення до порту USB. 

Не застосовуйте надмірну силу під час підключення кабелю USB. Гарантія не поширюється на будь-які 

пошкодження, пов’язані з неправильним підключенням кабелю. 

3. Увімкніть зарядний пристрій в розетку електромережі. 

4. Після завершення заряджання індикатор акумулятора перестане блимати. 

Відключіть кабель USB від пристрою та від’єднайте адаптер живлення від розетки. Закрийте кришку 

порту USB на пристрої. 

 

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОДАЛЬШЕ ВИКОРИСТАННЯ 

АКУМУЛЯТОРА 
Якщо акумулятор повністю розряджено, пристрій може не вмикатися відразу після початку заряджання. 

Перед увімкненням телефону зарядіть акумулятор упродовж декількох хвилин. Протягом цього періоду 

на екрані може не відображатись анімація заряджання. 

Коли рівень заряду акумулятора майже вичерпано, пристрій автоматично вимкнеться. Час, необхідний 

для заряджання акумулятора, залежить від навколишньої температури та віку акумулятора. 

 

УВІМКНЕННЯ/ВИМКНЕННЯ ПРИСТРОЮ 
УВІМКНЕННЯ 

• Натисніть та утримуйте клавішу живлення . 

• Якщо потрібен PIN-код, дивіться відповідний розділ в цьому посібнику. 

Під час першого запуску телефону відкриється екран привітання. Виберіть бажану мову, щоб 

продовжити налаштування. 

ВИМКНЕННЯ 

1. Натисніть та утримуйте клавішу живлення .  

 

ГОЛОВНИЙ ЕКРАН 
Головний екран — це відправна точка доступу до функцій вашого пристрою. Звідси можна зайти в 

Головне меню та Контакти та Головне меню. 

Ось як виглядає ваш головний екран: 
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Головне меню  
Знаходячись на головному екрані, натисніть клавішу ОК, щоб увійти в Головне меню. Використовуйте 

чотиристоронню клавішу навігації, щоб вибрати потрібний застосунок. 

 

 

БЛОКУВАННЯ Й РОЗБЛОКУВАННЯ ЕКРАНА 
БЛОКУВАННЯ ЕКРАНА 
1. Якщо пристрій вимкнений, натисніть ліву програмовну клавішу, а потім клавішу блокування 

клавіатури, щоб заблокувати або розблокувати екран. Ви будете отримувати повідомлення й виклики, 

навіть якщо екран заблоковано. 

2. Якщо ви не користуєтеся пристроєм протягом певного часу, екран буде автоматично заблоковано. 

• Щоб налаштувати тривалість цього періоду, виберіть налаштування  в Головне меню. 

• Натискайте клавішу навігації (вверх і вниз) для переходу між вкладками налаштування. 

• Виберіть Відображення > Auto keypad lock (Автоматичне блокування клавіатури) для встановлення 

періоду часу. 

РОЗБЛОКУВАННЯ ЕКРАНА 
Натисніть клавішу живлення, щоб увімкнути екран. 

Докладніше див. у розділі «Захист пристрою за допомогою блокування екрана» на стор. 23. 

ПРИМІТКА 

• Після вимкнення блокування екрана натисніть та утримуйте, щоб розблокувати екран. 
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ПАНЕЛЬ СПОВІЩЕНЬ 
СПОВІЩЕННЯ ТА ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН 
Рядок стану відображається у верхній частині кожного екрана. На ньому відображаються значки 

сповіщень, наприклад пропущені дзвінки або отримані повідомлення (ліворуч), і значки стану телефону, 

такі як стан акумулятора (праворуч) і поточний час. 

 

 

 
Потужність сигналу мережі мобільного зв’язку 
для SIM1  

Індикатор акумулятора, акумулятор 
заряджений повністю 

 
Потужність сигналу мережі мобільного зв’язку 
для SIM2  

Увімкнено Bluetooth 

 
Слабкий сигнал мережі мобільного зв’язку для 
SIM1  

Виклик 

 
Слабкий сигнал мережі мобільного зв’язку для 
SIM2  

Будильник установлено 

 
Відсутня SIM-картка 

 
Підключено навушники 

 
Пропущений виклик 

 
Режим «У літаку» 

 
Беззвучний профіль 

 
Заповнена скринька вхідних повідомлень 

 
Профіль «На зборах» 

 
Нове повідомлення 

 
Профіль «У приміщенні» 

 
Відправлення повідомлення 

 
Профіль «На вулиці» 

 
Нове MMS 

 
Увімкнено ліхтар 

 
Непрочитане MMS 

 

ШПАЛЕРИ 

ЗМІНА ШПАЛЕР 

1. Знаходячись на головному екрані, натисніть клавішу ОК, щоб відобразилось Головне меню. 

2. Параметри > Відображення  > Налаштування шпалерів. 

3. Натисніть ОК та виберіть зображення із стандартних шпалер або галереї, щоб встановити шпалери. 

4. Виберіть зображення, а потім натисніть ліву програмовну клавішу (OK). 

 

ПЕРЕДАЧА МУЛЬТИМЕДІА НА ПРИСТРІЙ ТА З ПРИСТРОЮ 
Передавайте свої улюблені композиції та фотографії між пристроєм й ПК. 

1. Підключіть пристрій до ПК за допомогою USB-кабелю живлення. 

2. Відобразиться вікно зі сповіщенням. 

3. Виберіть заряджання або передачу файлів. 

Ваш пристрій має відображатись як знімний пристрій із внутрішньою пам’яттю. Якщо вставлено карту 

пам’яті, також відображатимуться відомості про карту microSD.  
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ВИКОРИСТАННЯ РЕЖИМУ ПОЛЬОТУ 

У деяких місцях потрібно буде вимкнути передачу даних. Ви можете не вимикати пристрій, а перевести 

його в режим польоту. 

1. Знаходячись на головному екрані, натисніть клавішу ОК, щоб відобразилось Головне меню. 

2. Виберіть Параметри  > Режим польоту 

3. Натискайте клавішу навігації (вверх) або (вниз) для ввімкнення/вимкнення, а потім натисніть OK для 

здійснення вибору. 

ПРИМІТКА 

• В режимі польоту буде вимкнено підключення до всіх даних мережі та пристроїв. 

• Для цього також можна зайти в Головне меню >  > Швидкі клавіші > Режим польоту. 

 

ЗДІЙСНЕННЯ ТЕЛЕФОННОГО ВИКЛИКУ 
Здійснити виклик можна кількома способами. Ви можете виконати наведені нижче дії. 

ЗДІЙСНЕННЯ ВИКЛИКУ ЗА ДОПОМОГОЮ КЛАВІАТУРИ 

На головному екрані наберіть за допомогою клавіатури номер телефону, а потім натисніть клавішу 

виклику. 

Порада. Ваш пристрій підтримує функцію SmartDial. Коли ви набираєте номер на клавіатурі, він 

автоматично виконує пошук у контактах і відображає ті з них, що збігаються з номером. 

 

ЗДІЙСНЕННЯ ВИКЛИКУ ЗІ СПИСКУ КОНТАКТІВ 

1. На головному екрані виберіть Контакти, щоб переглянути список контактів. 

1. Використовуйте клавішу навігації (вверх і вниз) для вибору контактів. 

2. Виберіть номер телефону потрібного контакту. 

3. Виберіть Dial (Набір) або натисніть клавішу виклику . 

ПРИМІТКА 

В режимі використання двох SIM-карт буде здійснюватись виклик для SIM-карти 1. 

 

ЗДІЙСНЕННЯ ВИКЛИКУ ІЗ ЖУРНАЛУ ВИКЛИКІВ 

1. Знаходячись на головному екрані, натисніть клавішу ОК, щоб відобразилось Головне меню > Журнал 

викликів . 

2. Використовуйте клавішу навігації (вверх і вниз) для переходу між вкладками та відображення останніх 

викликів, які ви зробили, отримали, відхилили або пропустили. 

3. Використовуйте клавішу навігації (вверх і вниз) для вибору контакту зі списку. 

4. Натисніть клавішу виклику для здійснення набору контакту. 
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ПРИЙОМ І ВІДХИЛЕННЯ ВИКЛИКУ 

Під час отримання виклику на екрані вхідних викликів відображатиметься ідентифікатор абонента (якщо 

він є), який викликає. 

1. Щоб відповісти на виклик, натисніть клавішу відповіді або ліву програмовну клавішу (відповісти). 

2. Щоб відхилити виклик, натисніть клавішу завершення виклику . 

3. Щоб вимкнути дзвінок виклику, натисніть праву програмовну клавішу (режим без звуку). 

ПРИМІТКА 

• Натисніть кнопку завершення виклику  для повернення на головний екран. 

 

ЗАВЕРШЕННЯ ТЕЛЕФОННОГО ВИКЛИКУ 

Під час телефонного виклику натисніть кнопку завершення виклику — й виклик буде завершено. 

 

КОНТАКТИ 
Застосунок Контакти дає можливість зберігати контакти й керувати інформацією про них. 

ЗАПУСК ЗАСТОСУНКУ «КОНТАКТИ» 

Відкрийте застосунок з головного екрана або: 

• натисніть праву програмовну клавішу для відкриття Контакти; 

• натисніть клавішу OK, щоб зайти в Головне меню > Контакти . 

ПРИМІТКА 

• Ваші контакти відображаються в алфавітному порядку в списку, що прокручується. 

 

ІМПОРТ ТА ЕКСПОРТ КОНТАКТІВ 

Імпортування контактів 

1. Відкрийте Контакти. 

2. Натисніть ліву програмовну клавішу (параметри). 

3. Натисніть клавішу навігації (вниз), а потім натисніть Імпортувати контакти. 

4. Оберіть джерело (карта пам’яті або внутрішня пам’ять). 

 

Експортування контактів 

1. Відкрийте Контакти. 

2. Натисніть ліву програмовну клавішу (параметри). 

3. Натисніть клавішу навігації (вниз), а потім натисніть Експортувати контакти. 
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4. Оберіть контакти, які потрібно експортувати, а потім натисніть ліву програмовну клавішу (параметри) 

> клавішу OK. 

5. Оберіть потрібне місце (карта пам’яті або внутрішня пам’ять). 

 

ДОДАВАННЯ НОВОГО КОНТАКТУ 

1. У своєму списку контактів натисніть ліву програмовну клавішу (параметри) > New (Новий). 

2. Оберіть потрібне місце. 

3. Введіть ім’я контакту, номер мобільного телефону та адресу особистої електронної пошти 

(необов’язково). 

4. Натисніть ліву програмовну клавішу (зберегти). 

 

ПОШУК КОНТАКТУ 

1. В списку контактів натисніть клавішу навігації (вниз), щоб вибрати поле пошуку. 

2. Почніть набирати ім’я контакту. Імена, які співпадають, будуть відображатись зверху. 

 

РЕДАГУВАННЯ КОНТАКТУ 

Ви можете змінювати збережену інформацію про контакти. 

1. У списку контактів виберіть той, який необхідно відредагувати. 

2. Натисніть клавішу OK (редагувати). 

3. Змініть контактну інформацію, а потім натисніть ліву програмовну клавішу (зберегти). Щоб скасувати 

будь-які зміни, натисніть ліву програмовну клавішу (скасувати). 

 

ВИДАЛЕННЯ КОНТАКТУ 

1. У списку контактів виберіть той, який необхідно видалити. 

2. Ліва програмовна клавіша (параметри) > Видалити > права програмовна клавіша (підтвердження) 

для підтвердження. 

 

РОЗПОДІЛ КОНТАКТІВ ПО ГРУПАХ 

Можна налаштувати різні групи для розподілу контактів. 

1. В списку контактів натисніть клавішу навігації (праворуч), щоб переглянути список груп. 

2. Натисніть ліву програмовну клавішу (параметри), щоб додати нові групи. 

3. Поверніться до списку контактів та виберіть контакт, який необхідно додати в групу. 

4. Натисніть клавішу OK (редагувати), а потім клавішу навігації (вниз), щоб призначити групу для своїх 

контактів. 
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SMS ТА MMS 
ВІДКРИТТЯ ПОВІДОМЛЕНЬ 

Щоб відкрити застосунок для повідомлень: 

• Знаходячись на головному екрані, натисніть клавішу ОК, щоб відобразилось Головне меню > 

Повідомлення . 

• Знаходячись на Головний екран, натисніть клавішу навігації (ліворуч).  

 

СТВОРЕННЯ Й ПЕРЕДАЧА ТЕКСТОВОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

Ви можете створити нове текстове повідомлення або відкрити поточний ланцюжок повідомлень. 

1. В Повідомлення виберіть Написати повідомлення. 

2. Введіть номер телефону або виберіть ім’я контактів, натиснувши клавішу OK. Під час уведення 

SmartDial буде порівнювати введені дані з наявними контактами. Виберіть ім’я запропонованого 

одержувача або продовжуйте введення. 

3. Натисніть клавішу навігації (вниз), щоб перейти до поля SMS та написати повідомлення. 

4. Коли повідомлення буде готове до відправлення, натисніть клавішу OK (надіслати). 

5. Якщо ви хочете відкрити існуючий ланцюжок повідомлень, просто виберіть Скринька вхідних 

повідомлень або Режим чату в Повідомлення, а потім натисніть клавішу OK. 

ПРИМІТКА 

• У разі перегляду й надсилання додаткових повідомлень буде створено ланцюжок повідомлень. 

 

СТВОРЕННЯ Й ПЕРЕДАЧА МУЛЬТИМЕДІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

Ви можете створити нове текстове повідомлення або відкрити поточний ланцюжок повідомлень. 

1. В Повідомлення виберіть Написати повідомлення. 

2. Введіть номер телефону або виберіть ім’я контактів, натиснувши клавішу OK. Під час уведення 

SmartDial буде порівнювати введені дані з наявними контактами. Виберіть ім’я запропонованого 

одержувача або продовжуйте введення. 

3. Натисніть клавішу навігації (вниз), щоб перейти до текстового поля й поля MMS та щоб написати 

повідомлення і надіслати мультимедіа. 

4. Коли повідомлення буде готове до відправлення, натисніть ліву програмовну клавішу (надіслати). 

5. Якщо ви хочете відкрити ланцюжок повідомлень, який уже існує, просто виберіть Скринька вхідних 

повідомлень в Повідомлення, а потім натисніть клавішу OK. 

 

ВІДКРИТТЯ ПОВІДОМЛЕНЬ І ВІДПОВІДЬ НА НИХ 

1. У списку Скринька вхідних повідомлень або Режим чату виберіть ланцюжок текстових або 

мультимедійних повідомлень, щоб відкрити його. 

2. Натисніть клавішу OK, щоб написати відповідь в полі SMS. 

3. Після завершення натисніть клавішу OK (надіслати). 
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НАЛАШТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ПОВІДОМЛЕНЬ 

В списку повідомлень натисніть ліву програмовну клавішу (параметри) > Налаштування. 

Можна вибрати наведені нижче. 

• SMS: встановіть звіт про доставку (увімк/вимк). 

• MMS: встановіть автоматичне отримання повідомлень (вимк/увімк для роумінгу/увімк без роумінгу). 

• Push-повідомлення: встановіть push-повідомлення WAP (увімк/вимк). 

 

BLUETOOTH® 
Технологія Bluetooth дозволяє створювати бездротове з’єднання з іншими пристроями Bluetooth, 

завдяки чому можна обмінюватися файлами з друзями, розмовляти за допомогою гарнітури Bluetooth і 

навіть передавати фотографії з пристрою на ПК. 

Під час використання Bluetooth не відходьте від пристрою Bluetooth, до якого потрібно підключитися, 

більш ніж на 10 метрів. Зверніть увагу, що перешкоди на шляху сигналу, наприклад стіни або інше 

електронне обладнання, можуть перешкоджати з’єднанню Bluetooth. 

УВІМКНЕННЯ BLUETOOTH 

1. Знаходячись на головному екрані, натисніть клавішу ОК, щоб відобразилось Головне меню > 

Налаштування  

2. Натисніть клавішу навігації (вниз), а потім виберіть Bluetooth. 

3. Натисніть клавішу OK, щоб увімкнути Bluetooth. В рядку стану з’явиться значок Bluetooth . 

 

УТВОРЕННЯ ПАРИ Й ПІДКЛЮЧЕННЯ ПРИСТРОЮ BLUETOOTH 

Перш ніж використовувати Bluetooth, потрібно створити пару з іншим пристроєм Bluetooth, як описано 

нижче. 

1. Переконайтеся, що функцію Bluetooth на вашому пристрої ввімкнено, та виберіть параметр Visible to 

All (Доступний для загального перегляду). 

2. Знаходячись на головному екрані, натисніть клавішу ОК, щоб відобразилось Головне меню > 

Налаштування > Bluetooth. 

3. Виберіть Парні пристрої, а потім натисніть ліву програмовну клавішу (додати), щоб знайти поблизу 

пристрої Bluetooth. 

4. Виберіть пристрій, з яким потрібно створити пару. 

5. Виконайте інструкції на екрані, щоб установити з’єднання. 

ПРИМІТКА 

• Після створення пари вам більше не доведеться вводити пароль у разі повторних підключень до цього 

пристрою. 

 

НАДСИЛАННЯ ФАЙЛІВ ЧЕРЕЗ BLUETOOTH 

1. Знаходячись на головному екрані, натисніть клавішу ОК, щоб відобразилось Головне меню. 
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2. Виберіть Органайзер  > Файл та виберіть файл, який ви хочете надіслати. 

3. Ліва програмовна клавіша (параметри) > Надіслати > Bluetooth > виберіть парний пристрій. 

 

РОЗ’ЄДНАННЯ АБО ВИДАЛЕННЯ ПАРИ З ПРИСТРОЄМ BLUETOOTH 

Роз’єднання пари з пристроєм Bluetooth 

1. Знаходячись на головному екрані, натисніть клавішу ОК, щоб відобразилось Головне меню > 

Налаштування . 

2. Натисніть клавішу навігації (вниз), а потім виберіть Bluetooth. 

3. Натисніть клавішу OK, щоб вимкнути Bluetooth.  

Роз’єднання пари з пристроєм Bluetooth 

1. Зі списку пристроїв Bluetooth увійдіть до списку парних пристроїв та виберіть пристрій, пару з яким ви 

хочете роз’єднати. 

2. Натисніть ліву програмовну клавішу (параметри), щоб видалити пристрій (пристрої). 

 

ЗЙОМКА ФОТОГРАФІЙ І ЗАПИСУВАННЯ ВІДЕО 
За допомогою Cat B26 можна знімати фотографії, записувати відео та ділитися ними. 

ВІДКРИТТЯ КАМЕРИ 

Запуск камери 

• Знаходячись на головному екрані, натисніть клавішу ОК, щоб увійти в Головне меню > Камера . 

Натисніть праву програмовну клавішу (назад), щоб закрити застосунок камери. 

 

ЗЙОМКА ФОТОГРАФІЙ І ЗАПИСУВАННЯ ВІДЕО 

1. Знаходячись на головному екрані, натисніть клавішу ОК, щоб відобразилось Головне меню > Камера 

 . 

2. Натисніть ліву програмовну клавішу (параметри) та виберіть Відео чи Камера для перемикання 

режимів фото- і відеозйомки. 

3. Використовуйте клавішу навігації (вверх і вниз) для збільшення або зменшення зображення. 

4. Натисніть кнопку OK, щоб зробити фото чи зняти відео. 

ПРИМІТКА 

Натисніть ліву програмовну клавішу (параметри), а потім виберіть Налаштування для зміни 

налаштувань фото- і відеозйомки. 

 

ПЕРЕГЛЯД ФОТОГРАФІЙ 

В режимі фотозйомки можна переглянути фотографії в застосунку камери, натиснувши ліву 

програмовну клавішу (параметри) > Засіб перегляду зображень. 
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• Виберіть фотографію, яку би ви хотіли переглянути в повноекранному режимі. Використовуйте клавішу 

навігації (ліворуч та праворуч) для перегляду всіх зображень. 

ПРИМІТКА 

• У Головне меню можна переглянути фотографії, обравши Зображення . 

 

ПЕРЕГЛЯД ВІДЕО 

В режимі відеозйомки можна переглянути відео в застосунку камери, натиснувши ліву програмовну 

клавішу (параметри) > Переглянути каталог відео. 

• Виберіть відео й натисніть на нього для відтворення. 

• Натисніть праву програмовну клавішу (зупинити/вийти) для повернення до списку відео або ліву 

програмовну клавішу (камера) для повернення до перегляду зображень з камери. 

 

МУЗИКА 
Музичні файли можна передати з ПК на Cat B26. 

КОПІЮВАННЯ МУЗИКИ НА ПРИСТРІЙ 

1. Під’єднайте свій пристрій до ПК за допомогою USB-кабелю та виберіть на пристрої Передача файлів. 

2. На ПК відкрийте USB-накопичувач. 

3. Створіть папку в кореневому каталозі вашого пристрою або на карті пам’яті (наприклад, «Музика»). 

4. Скопіюйте музичні композиції з ПК у нову папку. 

5. Щоб безпечно вилучити пристрій з ПК, зачекайте завершення копіювання, а потім від’єднайте 

накопичувач згідно з інструкціями операційної системи ПК. Від’єднайте USB-кабель. 

 

ПРОСЛУХОВУВАННЯ FM-РАДІО 
Ви можете прослуховувати FM-радіостанції в застосунку FM Radio (FM-радіо). 

НАЛАШТУВАННЯ РАДІОСТАНЦІЙ 

1. Знаходячись на головному екрані, натисніть клавішу OK, щоб відобразилось Головне меню > FM-

радіо . 

2. Натисніть ліву програмовну клавішу (параметри) у разі запиту, а потім виберіть Автоматичний пошук 

та збереження, щоб знайти всі доступні станції. 

Ручний або автоматичний пошук 

• Знаходячись на головному екрані FM-радіо, використовуйте клавішу навігації (ліворуч та праворуч) 

для налаштування частоти вручну. 

ПРИМІТКА 

• Щоб переглянути всі доступні канали, натисніть ліву програмовну клавішу (параметри), а потім 

виберіть Список каналів. 

• Щоб вимкнути FM-радіо, натисніть праву програмовну клавішу (вихід). 
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ВИКОРИСТАННЯ ІНШИХ ЗАСТОСУНКІВ 
КАЛЕНДАР 
Використовуйте календар для створення й керування подіями, зустрічами та заходами.  

1. Знаходячись на головному екрані, натисніть клавішу ОК, щоб відобразилось Головне меню. 

2. Виберіть Органайзер > Календар. 

 

СТВОРЕННЯ ПОДІЇ 

1. Виберіть Календар, а потім натисніть ліву програмовну клавішу (додати), щоб додати подію. 

2. Введіть назву події та місця, де вона відбуватиметься. 

3. Встановіть час події та нагадування. 

4. Після введення усієї інформації натисніть ліву програмовну клавішу (зберегти). 

 

БУДИЛЬНИК 
Можна встановити не більше трьох різних сигналів будильника або змінити вже встановлений час їх 

спрацювання. 

1. Знаходячись на головному екрані, натисніть клавішу ОК, щоб відобразилось Головне меню. 

2. Виберіть Будильник. 

 

СЕКУНДОМІР 
1. Знаходячись на головному екрані, натисніть клавішу ОК, щоб відобразилось Головне меню. 

2. Виберіть Застосунки  > Секундомір 

3. Натисніть ліву програмовну клавішу для запуску, зупинки та продовження роботи секундоміра. 

4. Натисніть клавішу OK для переведення секундоміру в початковий стан. 

 

КАЛЬКУЛЯТОР 
1. Знаходячись на головному екрані, натисніть клавішу ОК, щоб відобразилось Головне меню. 

2. Виберіть Застосунки  > Калькулятор для відкриття застосунку. 

• Використовуйте числову клавіатуру для введення даних та клавішу навігації для вибору знаків 

операцій. 

• Використовуйте праву програмовну клавішу (очистити) для видалення числа або ліву програмовну 

клавішу (очистити все) для видалення всіх чисел. 

 

СВІТОВИЙ ЧАС 

1. Знаходячись на головному екрані, натисніть клавішу ОК, щоб відобразилось Головне меню. 

2. Виберіть Застосунки > Світовий час для відкриття застосунку. 
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• У застосунку світового часу можна додавати або видаляти часовий пояс міста та встановлювати літній і 

зимовий час. 

 

ПЕРЕТВОРЕННЯ ОДИНИЦЬ ВИМІРЮВАННЯ 
1. Знаходячись на головному екрані, натисніть клавішу ОК, щоб відобразилось Головне меню. 

2. Виберіть Застосунки > Перетворення одиниць вимірювання для відкриття застосунку. 

 

КЕРУВАННЯ ПРИСТРОЄМ 
Для налаштування пристрою на головному екрані натисніть клавішу ОК, щоб відобразилось Головне 

меню > Налаштування. 

 

УСТАНОВЛЕННЯ ДАТИ Й ЧАСУ 

Налаштування дати й часу 

1. Знаходячись на головному екрані, натисніть клавішу ОК, щоб відобразилось Головне меню. 

2. Налаштування  > Налаштування телефону > Дата й час. 

3. Виберіть Встановити дату, введіть правильну дату та натисніть OK. 

4. Виберіть Встановити час, введіть правильний час та натисніть OK. 

5. Виберіть Формат часу та ввімкніть або вимкніть 12- або 24-годинний формат часу. 

6. Виберіть Date Format (Формат дати) та встановіть бажаний формат дати. 

7. Виберіть Оновити налаштування часу та автоматично оновіть дату й час, використовуючи час вашої 

мережі. 

 

НАЛАШТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ВІДОБРАЖЕННЯ 

Налаштування яскравості екрана на вашому пристрої 

1. Знаходячись на головному екрані, натисніть клавішу ОК, щоб відобразилось Головне меню. 

2. Налаштування > Відображення > Контраст. 

Використовуйте клавішу навігації (ліворуч та праворуч) для налаштування яскравості екрана. 

Налаштування яскравості зберігаються автоматично під час виходу з параметра. 

 

НАЛАШТУВАННЯ ЧАСУ ОЧІКУВАННЯ ЕКРАНА ПЕРЕД ВИМКНЕННЯМ 

Якщо ви не користуєтеся пристроєм протягом певного періоду часу, екран вимкнеться, щоб заощадити 

заряд акумулятора. Щоб збільшити або зменшити цей період, виконайте наведені нижче дії. 

1. Знаходячись на головному екрані, натисніть клавішу ОК, щоб відобразилось Головне меню. 
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2. Налаштування > Відображення > Автоматичне блокування клавіатури. 

Виберіть час очікування екрана перед вимкненням. 

ПРИМІТКА 

Коли пристрій знаходиться в режимі очікування, натисніть кнопку живлення, щоб увімкнути екран. 

 

ВСТАНОВЛЕННЯ МЕЛОДІЇ ДЗВІНКА 
ЗМІНА МЕЛОДІЇ ДЗВІНКА 

1. Знаходячись на головному екрані, натисніть клавішу ОК, щоб відобразилось Головне меню. 

2. Виберіть Профілі , натисніть ліву програмовну клавішу та виберіть Ring Settings (Налаштування 

дзвінка). 

2. Використовуючи клавішу навігації (вверх і вниз), можна прослухати уривок кожної мелодії дзвінка. 

3. Використовуйте ліву програмовну клавішу, щоб вибрати мелодію дзвінка. 

 

РЕГУЛЮВАННЯ ГУЧНОСТІ МЕЛОДІЇ ДЗВІНКА 

Можна налаштувати гучність дзвінка в меню Налаштування. 

1. Знаходячись на головному екрані, натисніть клавішу ОК, щоб відобразилось Головне меню. 

2. Виберіть Профіл , натисніть ліву програмовну клавішу та виберіть Налаштувати гучність. 

3. Використовуйте клавішу навігації (вверх і вниз) для вибору рівнів гучності для ввімкнення живлення, 

мелодії дзвінків, повідомлень та будильника. 

 

УВІМКНЕННЯ БЕЗЗВУЧНОГО РЕЖИМУ 

• На головному екрані натисніть та утримуйте кнопку #, щоб вимкнути всі звуки, окрім мультимедіа та 

будильника. 

 

НАЛАШТУВАННЯ ВІБРАЦІЇ ПРИСТРОЮ ПІД ЧАС ОТРИМАННЯ ВХІДНИХ ВИКЛИКІВ ТА 

ПОПЕРЕДЖЕНЬ 

1. Знаходячись на головному екрані, натисніть клавішу ОК, щоб відобразилось Головне меню. 

2. Виберіть Профілі , натисніть ліву програмовну клавішу та виберіть Налаштування > Тип дзвінка. 

3. Використовуйте клавішу навігації (вверх) і (вниз) для вибору типів мелодій дзвінка, повідомлень та 

будильника. 

 

КЛАВІШІ НАВІГАЦІЇ 

На головному екрані можна використовувати швидкі клавіші, які дозволяють легко переходити до 

корисних функцій. 

Натисніть та утримуйте: 
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• Числові клавіші — доступ до попередньо запрограмованих телефонних номерів. 

• Клавіша навігації (вверх) — ввімкнення або вимкнення ліхтаря. 

• Блокування або розблокування клавіатури. 

• Вимкнення звуку. 

Одноразове натискання 

• Клавіша навігації (ліворуч) — відкриття застосунку повідомлень. 

• Клавіша навігації (праворуч) — відкриття профілю. 

• Клавіша навігації (вверх) — відкриття аудіо. 

• Клавіша навігації (вверх) — вибір SIM-карти (карт). 

 

ПРИМІТКА 

Можна налаштувати клавішу навігації на свій розсуд в меню Налаштування > Налаштування телефону > 

Клавіша навігації . 

 

НАЛАШТУВАННЯ ТЕЛЕФОННИХ ПОСЛУГ 

ЗАХИСТ ПРИСТРОЮ 
ЗАХИСТ ПРИСТРОЮ ЗА ДОПОМОГОЮ БЛОКУВАННЯ ЕКРАНА 

Щоб підвищити рівень захисту даних на Cat B26, можна використовувати блокування екрана. 

• Автоматичне блокування клавіатури — коли екран переходить в режим очікування, він блокується 

(натисніть ліву програмовну клавішу, а потім натисніть кнопку * для розблокування). 

1. Знаходячись на головному екрані, натисніть клавішу ОК, щоб відобразилось Головне меню. 

2. Виберіть Налаштування  > Відображення > Автоматичне блокування клавіатури, щоб встановити 

період часу. 

• Блокування екрана — коли екран переходить в режим очікування, то для його розблокування потрібно 

ввести код з 4-х цифр. 

1. Знаходячись на головному екрані, натисніть клавішу ОК, щоб відобразилось Головне меню. 

2. Виберіть Налаштування  > Безпека > Заблокований телефон.  

ПРИМІТКА 

Стандартний пароль — 1234. 

Щоб змінити пароль, виберіть Налаштування > Безпека > Змінити пароль конфіденційності.  
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СКИДАННЯ НАЛАШТУВАНЬ ПРИСТРОЮ 
ВІДНОВЛЕННЯ ЗАВОДСЬКИХ НАЛАШТУВАНЬ 

У разі відновлення заводських налаштувань пристрій буде скинуто до налаштувань, установлених 

виробником. З пам’яті пристрою буде видалено всі ваші особисті дані, у тому числі налаштування 

системи й застосунків. 

Скидання налаштувань пристрою не впливає на завантажені оновлення системного програмного 

забезпечення, а також на файли на microSD-картці, наприклад музику чи фотографії. 

1. Знаходячись на головному екрані, натисніть клавішу ОК, щоб відобразилось Головне меню. 

2. Виберіть Налаштування  > Налаштування телефону > Відновити заводські налаштування. 

ПРИМІТКА  

Стандартний пароль — 1234. 
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ДОДАТОК 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ 

Цей розділ містить важливу інформацію, що стосується експлуатації цього пристрою. Крім того, тут також 

міститься інформація про безпечне використання пристрою. Перед використанням пристрою уважно 

ознайомтеся з цим розділом. 

ВОДОНЕПРОНИКНИЙ КОРПУС 

Для забезпечення водонепроникності корпусу кришки на USB, гнізді для гарнітури та на акумуляторі 

мають бути щільно закриті. 

 

КОЛИ НЕ ВАРТНО ВИКОРИСТОВУВАТИ ПРИСТРІЙ 

Вимикайте пристрій, якщо ви перебуваєте в таких умовах, коли його використання заборонено. 

Приклади наведено нижче. 

• Лікарні та медичні закладки — для запобігання можливому утворенню перешкод в роботі чутливого 

медичного обладнання. 

• Медичні прилади — проконсультуйтеся зі своїм лікарем і виробником пристрою, щоб визначити, чи 

може робота пристрою перешкоджати роботі медичного приладу. Перебуваючи в лікарні або іншому 

медичному закладі, дотримуйтеся встановлених у такому закладі правил і норм. 

• Виробники кардіостимуляторів рекомендують тримати мобільні пристрої на відстані не менше 15 см 

від кардіостимулятора з метою запобігання можливому впливу на його роботу. Якщо у вас є 

кардіостимулятор, використовуйте пристрій і з протилежного боку від нього й не носіть його в передній 

кишені. 

• Літак — зверніться до працівників авіакомпанії за інформацією щодо використання бездротових 

пристроїв на борту літака. Якщо у пристрої передбачений режим польоту, активуйте його перед 

посадкою на борт літака. 

• Автомобілі — через можливі перешкоди в роботі електронного обладнання деякі виробники 

автомобілів забороняють використання мобільних телефонів, якщо зовнішня антена не входить до 

комплекту. 

• Інші пристрої — не використовуйте пристрій в місці, де це може перешкодити роботі електронних 

приладів або призвести до їхнього пошкодження. 

• Детонатори та зони проведення вибухових робіт — для уникнення перешкод під час проведення 

вибухових робіт вимкніть свій звичайний або бездротовий пристрій у зоні проведення вибухових робіт 

або в зонах зі знаками, на яких вказано вимкнути «приймально-передавальні радіостанції» або 

«електронні пристрої». 

• Потенційно вибухонебезпечні середовища — вимкніть пристрій в зоні з потенційно 

вибухонебезпечним середовищем і дотримуйтесь вимог всіх знаків та інструкцій. До зон із потенційно 

вибухонебезпечним середовищем належать місця, у яких рекомендується вимикати двигун 

транспортного засобу. Виникнення іскор у таких місцях може призвести до вибуху або пожежі, опіків тіла 

або навіть смерті. Не вмикайте пристрій на заправних станціях, а також станціях технічного 

обслуговування. Перебуваючи на паливних складах, у сховищах, районах матеріально-технічного 

забезпечення та на хімічних заводах, дотримуйтесь обмежень щодо використання радіообладнання. 

Крім того, дотримуйтесь таких обмежень у зонах, де проводяться вибухові роботи. Перш ніж 

використовувати пристрій, перевірте наявність зон із потенційно вибухонебезпечним середовищем, які 

часто, але не завжди, явно позначені спеціальними знаками. До таких зон належать, зокрема, заправні 

майданчики, підпалубні приміщення кораблів, об’єкти транспортування або зберігання пального або 

хімічних речовин, приміщення з умістом у повітрі хімічних речовин чи інших дрібних частинок, 
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наприклад абразивного зерна, пилу або металевого порошку. Зверніться до виробників транспортних 

засобів, що працюють на зрідженому нафтовому газі (наприклад, пропані або бутані), чи можна 

безпечно використовувати цей пристрій поблизу таких засобів. 

• У невеликого відсотка людей може відбуватись потемніння в очах або ставатись напад (навіть якщо в 

них ніколи не було такого раніше), коли на них світять ліхтарем або попадає світло, як від світлодіодного 

ліхтаря, під час ігор або перегляду відео. Якщо у вас коли-небудь траплялось потемніння в очах, 

ставались напади або були такі випадки у когось з родичів, слід проконсультуватись з лікарем перед 

використанням цих функцій. 

 

БЕЗПЕКА ПІД ЧАС ДОРОЖНЬОГО РУХУ 

Користуючись цим пристроєм, дотримуйтеся законів і правил вашої країни. Крім того, якщо необхідно 

використовувати пристрій під час керування транспортним засобом, дотримуйтесь наведених нижче 

правил. 

• Сконцентруйтеся на водінні. Ваш найперший обов’язок — безпечно керувати транспортним засобом. 

• Під час водіння не розмовляйте за допомогою пристрою, а користуйтеся гарнітурою. 

• Щоб здійснити або прийняти виклик за допомогою пристрою, зупиніть автомобіль на узбіччі. 

• РЧ-сигнали можуть впливати на роботу електронних систем автомобіля. Для отримання додаткової 

інформації зверніться до виробника автомобіля. 

• Перебуваючи в транспортному засобі, не кладіть пристрій поблизу подушки безпеки або в межах зони 

її розкриття. Якщо подушка безпеки спрацює, розміщений на ній пристрій може спричинити серйозну 

травму. 

• Подорожуючи літаком, переводьте пристрій у режим польоту. Використання бездротових пристроїв 

може створити небезпеку для роботи літака й порушити бездротовий телефонний зв’язок. Крім того, 

воно також може вважатися незаконним. 

 

РОБОЧЕ СЕРЕДОВИЩЕ 

• Не використовуйте та не заряджайте пристрій у запиленому, вологому або брудному середовищі, а 

також у середовищі під впливом магнітних полів, оскільки це може спричинити порушення роботи 

схеми. 

• Пристрій відповідає вимогам щодо РЧ-випромінювання під час використання біля вуха або на відстані 

1,0 см від тіла. Переконайтеся, що аксесуари (наприклад, футляр або чохол) пристрою не складаються з 

металевих компонентів. Щоб відповідати раніше зазначеним вимогам, тримайте пристрій на відстані 

1,0 см від тіла. 

• Під час грози не використовуйте пристрій, якщо він заряджається, щоб уникнути ризиків, пов’язаних із 

блискавками. 

• Не торкайтесь антени, коли здійснюєте виклик. Це впливає на якість викликів і призводить до 

збільшення енергоспоживання. Як результат, тривалість роботи в режимах розмови й очікування 

зменшиться. 

• Користуючись цим приладом, дотримуйтеся законів і правил вашої країни та поважайте 

конфіденційність і законні права інших людей. 

• Під час заряджання пристрою температура навколишнього середовища має бути на рівні від 0 до 

+40 °C. Під час використання пристрою, що працює від акумулятора, рекомендована температура 

навколишнього середовища становить від –25 до 55 °C. 
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ЗАПОБІГАННЯ УШКОДЖЕННЮ ОРГАНІВ СЛУХУ 

Використання навушників на великій гучності може призвести до ушкодження слуху. Щоб запобігти 

ризику ушкодження, знижуйте гучність у навушниках до безпечного й комфортного рівня. 

 

БЕЗПЕКА ДІТЕЙ 

Дотримуйтесь усіх запобіжних заходів щодо безпеки дітей. Не дозволяйте дітям грати з пристроєм та 

його приладдям, яке може містити деталі, що від’єднуються, оскільки це небезпечно й може призвести 

до удушення. Переконайтеся, що маленькі діти не можуть отримати доступ до пристрою та його 

приладдя. 

 

ПРИЛАДДЯ 

Використовуйте акумулятори, зарядні пристрої та приладдя, використання яких із цією моделлю схвалив 

виробник пристрою. Використання зарядного пристрою або приладдя іншого типу може призвести до 

втрати всіх гарантій на пристрій, а також може порушувати місцеві закони та правила й спричиняти 

небезпеку. Зверніться до вашого місцевого продавця пристрою, щоб дізнатись про наявність схвалених 

акумуляторів, зарядних пристроїв і приладдя. 

 

АКУМУЛЯТОР І ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ 

• Коли зарядний пристрій не використовується, від’єднуйте його від електричної розетки та пристрою. 

• Акумулятор розрахований на кілька сотень циклів заряджання/розряджання. 

• Використовуйте джерело змінного струму, що відповідає специфікаціям зарядного пристрою. 

Неправильна напруга живлення може спричинити пожежу або призвести до виходу зарядного пристрою 

з ладу. 

• Якщо з акумулятора витече електроліт, уникайте контакту зі шкірою та очима. У разі потрапляння 

електроліту на шкіру або в очі негайно промийте уражену ділянку/очі чистою водою та зверніться до 

лікаря. 

• Якщо акумулятор деформувався, змінив колір або занадто сильно нагрівається під час заряджання, 

негайно припиніть використання пристрою. Інакше це може призвести до витоку електроліту з 

акумулятора, перегрівання, вибуху або пожежі. 

• Якщо USB-кабель живлення пошкоджено (наприклад, оголено або зламано) або його штепсель погано 

тримається, негайно припиніть використання кабелю. Інакше це може призвести до ураження 

електричним струмом, короткого замикання зарядного пристрою або пожежі. 

• Не кидайте пристрій у вогонь, оскільки він може вибухнути. Крім того, у разі пробиття або серйозного 

пошкодження також може вибухнути акумулятор. 

• Забороняється модифікувати й переробляти пристрій, намагатися вставляти в нього сторонні 

предмети; занурювати його й піддавати впливу води та інших рідин, а також піддавати пристрій впливу 

вогню, вибухового середовища та інших небезпек. 

• Уникайте падіння пристрою. Якщо пристрій упав, особливо на тверду поверхню, і ви вважаєте, що його 

пошкоджено, віднесіть пристрій в авторизований сервісний центр на перевірку. Неналежне 

використання може призвести до виникнення пожежі, вибуху та іншої небезпеки. 

• Швидко утилізуйте застарілі пристрої відповідно до місцевих правил. 
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• Під час заряджання зарядний пристрій має бути підключений до розетки змінного струму, що 

знаходиться безпосередньо поблизу пристрою. Необхідно забезпечити простий доступ до зарядного 

пристрою. 

• Підключення до пристрою з погано заземленим обладнанням може призвести до ураження 

електричним струмом та необоротного пошкодження пристрою. 

• USB-кабель живлення розглядається як окремий від зарядного адаптера пристрій. 

• Зарядний пристрій видає напругу 5 В та струм 0,5 А. 

УВАГА! УСТАНОВЛЕННЯ АКУМУЛЯТОРА НЕВІДПОВІДНОГО ТИПУ МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО ВИБУХУ. 

ВИКОНУЙТЕ УТИЛІЗАЦІЮ ВИКОРИСТАНИХ АКУМУЛЯТОРІВ ЗГІДНО З ІНСТРУКЦІЯМИ. 

 

ОЧИЩЕННЯ Й ОБСЛУГОВУВАННЯ 

• Зарядний пристрій не є водонепроникним. Зберігайте його в сухому місці. Захищайте зарядний 

пристрій від контакту з водою та парою. Не торкайтеся зарядного пристрою мокрими руками, оскільки 

це може призвести до короткого замикання, несправності пристрою й ураження електричним струмом. 

• Не розміщуйте пристрій і зарядний пристрій у місцях, де вони можуть бути пошкоджені ударною дією. 

Інакше це може призвести до витоку електроліту з акумулятора, виходу пристрою з ладу, перегрівання, 

вибуху або пожежі. 

• Не розташовуйте поблизу пристрою магнітні носії даних, наприклад магнітні картки та дискети. 

Випромінювання від пристрою може стерти інформацію, що зберігається на них. 

• Не залишайте пристрій і зарядний пристрій у місцях із дуже високою або низькою температурою. 

Інакше вони можуть працювати неправильно. Крім того, існує небезпека пожежі або вибуху. 

Температура нижча за 0 °C впливає на роботу акумулятора. 

• Не кладіть поблизу навушників гострі металеві предмети, наприклад шпильки. Навушник може 

притягнути такий предмет і завдати вам шкоди. 

• Перед очищенням або обслуговуванням пристрою необхідно його вимкнути та від’єднати від 

зарядного пристрою. 

• Для очищення пристрою та зарядного пристрою не використовуйте хімічні мийні засоби, порошки та 

інші хімічні реагенти (наприклад, спирт чи бензин). Такі засоби можуть пошкодити частини пристрою або 

викликати пожежу. Очищайте пристрій м’якою антистатичною тканиною. 

• Не розбирайте пристрій і приладдя. Інакше гарантія на пристрій і приладдя перестане діяти, а 

виробник не буде нести відповідальності за пошкодження. 

• Якщо екран пристрою зламається після контакту з твердим предметом, не торкайтесь його й не 

намагайтеся видалити уламки. Негайно припиніть використання пристрою та зверніться до 

авторизованого сервісного центру. 

 

 

 

 

 

 

Правила для зменшення інтенсивності впливу випромінювання 

• Використовуйте мобільний телефон за наявності хорошого прийому. 

• Використовуйте гарнітуру. 

• Вагітні жінки мають тримати пристрій подалі від живота. 

• Використовуйте пристрій подалі від статевих органів. 
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ЗАПОБІГАННЯ ВТРАТІ СЛУХУ 

З метою уникнення ушкоджень слуху обмежуйте час прослуховування на високих рівнях гучності. 

 

ВІДПОВІДНІСТЬ ЄВРОПЕЙСЬКИМ НОРМАМ ЩОДО SAR 
Цей пристрій відповідає вимогам ЄС (1999/519/EC) щодо обмеження електромагнітного впливу на 
населення з метою охорони здоров’я. 
 
Такі обмеження зазначені серед багатьох інших рекомендацій щодо охорони здоров’я населення. Ці 
рекомендації були розроблені та перевірені незалежними науково-дослідницькими організаціями в ході 
регулярного ретельного аналізу результатів наукових досліджень. Рекомендованим Європейською 
радою показником обмеження для мобільних пристроїв є питомий коефіцієнт поглинання 
електромагнітної енергії (Specific Absorption Rate, SAR). Обмеження SAR становить 2,0 Вт/кг на 10 г 
тканин тіла. Це значення відповідає вимогам Міжнародної комісії із захисту від неіонізуючого 
випромінювання (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP). 
 
Цей пристрій було випробувано для роботи в умовах носіння на тілі; він відповідає директивам ICNIRP 
щодо впливу РЧ-випромінювання та вимогам європейського стандарту EN 62209-2 щодо використання зі 
спеціальним приладдям. Використання іншого приладдя, що містить металеві деталі, може не 
забезпечувати відповідності директивам ICNIRP щодо впливу РЧ-випромінювання. 
 
Коефіцієнт SAR вимірюється в умовах розташування пристрою на відстані 5 мм від тіла під час передачі 
сигналів з максимально дозволеною вихідною потужністю в усіх діапазонах частот пристрою. 
 
Найвищі зареєстровані значення SAR відповідно до європейських директив для телефону наведено 
нижче. 
SAR для голови: 1,164 Вт/кг; SAR для тіла: 1,353 Вт/кг. 
 
Щоб зменшити вплив випромінювання, користуйтеся гарнітурою або іншими подібним приладдям, щоб 
тримати цей пристрій якнайдалі від голови й тіла. Щоб рівні випромінювання відповідали отриманим під 
час тестування або були нижче, носіть пристрій на відстані 5 мм від тіла. Для забезпечення належної 
роботи використовуйте застібку на ремінь, чохол або інші подібні аксесуари без металевих деталей. 
Футляри з металевими деталями можуть змінювати РЧ-характеристики пристрою, у тому числі його 
відповідність вимогам щодо впливу РЧ-випромінювання, у спосіб, який не був включений до 
випробувань і сертифікації. Через це слід уникати використання подібних аксесуарів. 
 

ПРАВИЛА ФЕДЕРАЛЬНОЇ КОМІСІЇ ЗВ’ЯЗКУ США (FCC) 
Цей мобільний телефон відповідає вимогам розділу 15 правил FCC. Робота з приладом передбачає 

виконання двох умов: 

(1) 1) цей пристрій не повинен створювати небезпечних перешкод; 2) цей пристрій повинен 

приймати на себе будь-які перешкоди, у тому числі ті, що можуть призвести до небажаних 

наслідків у його роботі. 

 

Цей мобільний телефон успішно пройшов перевірку на відповідність класу B цифрових пристроїв згідно 

з частиною 15 правил FCC. Ці гранично допустимі рівні забезпечують адекватний ступінь захисту від 

перешкод у побутових умовах. Це обладнання виробляє, використовує та може випромінювати 

радіохвилі, і якщо воно встановлюється та використовується з порушенням інструкцій виробника, то 

може створювати перешкоди для засобів радіозв’язку. 

Але це не гарантує, що в певній установці не виникатимуть перешкоди. Якщо це обладнання 

створюватиме небезпечні перешкоди для приймання радіо- або телевізійного сигналу, наявність яких 

можна виявити, вмикаючи і вимикаючи пристрій, то користувачеві слід вжити заходів для усунення цих 

перешкод одним із наведених нижче способів. 
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– Змінити положення або орієнтацію приймальної антени. 

– Збільшити відстань між обладнанням і приймачем. 

– Підключити обладнання до електричної розетки, у ланцюг якої не ввімкнено приймач. 

– Звернутися за допомогою до дилера або кваліфікованого радіо/ТБ-фахівця. 

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ВІД FCC 

УВАГА! У разі внесення зміни або модифікації, яку окремо не схвалила сторона, що відповідає за 

дотримання промислових стандартів, користувач може втратити право на використання обладнання. 

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО РАДІОЧАСТОТНЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ (SAR) 
Цей мобільний телефон розроблено й виготовлено так, щоб не перевищувати обмежень на вплив 

радіочастотної (РЧ) енергії, установлених Федеральною комісією зв’язку США. 

Під час випробувань на відповідність значенням SAR цей пристрій передавав сигнал з максимально 

допустимим рівнем потужності в усіх перевірених частотних діапазонах й знаходився в усіх положеннях, 

які моделювали РЧ-випромінювання безпосередньою біля голови та на відстані 10 мм від тіла. Хоча SAR 

визначається на максимально допустимому рівні потужності, фактичний рівень SAR під час роботи 

пристрою може бути нижче максимального значення. Це тому, що телефон призначений для 

експлуатації з різним рівнем потужності, а отже може використовувати лише ту потужність, яка 

необхідна для підключення до мережі. Загалом, чим ближче ви до антени базової радіостанції, тим 

нижча вихідна потужність. 

 

Стандартом випромінювання для бездротових пристроїв є одиниця вимірювання під назвою питомий 

коефіцієнт поглинання або SAR. 

Максимальне значення SAR для пристрою, установлене Федеральною комісією зв’язку США, становить 

1,6 Вт/кг. 

Цей мобільний телефон відповідає значенням SAR для загального населення / граничних значень 

неконтрольованого випромінювання, вказаних в ANSI/IEEE C95.1-1992, він був випробуваний у 

відповідності до методів та процедур вимірювання, наведених в IEEE1528. FCC видала дозвіл на 

використання цієї моделі телефону з усіма вказаними рівнями SAR, які було оцінено у відповідності до 

вимог FCC щодо впливу РЧ-випромінювання. Інформація щодо показників SAR для цієї моделі телефону 

знаходиться в FCC, де її можна знайти в розділі «Показати дозвіл» на веб-сайті www.fcc.gov/oet/ea/fccid 

за допомогою ідентифікатора FCC: ZL5B26. 

 

Для цього мобільного телефону максимальне зафіксоване значення SAR при використанні біля голови 

складає 0,75 Вт/кг, а біля тіла — 0,71 Вт/кг. 

 

Й хоча для різних телефонів і різних положень рівень SAR може бути різним, всі ці телефони 

відповідають нормативним вимогам. 

 

Відповідність значень SAR при використанні біля тіла досягається на відстані 10 мм між пристроєм та 

людським тілом. Тримайте цей пристрій на відстані не менше 10 мм від свого тіла, щоб рівень РЧ-

випромінювання не перевищував вказаний рівень. Для носіння телефону на тілі використовуйте застібку 

на ремінь, чохол або інші подібні аксесуари без металевих деталей, щоб відстань між пристроєм та 

вашим тілом була 10 мм. 
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Відповідність рівня РЧ-випромінювання при використанні натільних аксесуарів з металевими деталями 

не перевірялась, сертифікація не проводилась, тому слід уникати використання натільних аксесуарів. 

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО УТИЛІЗАЦІЮ Й ПЕРЕРОБКУ 
 Цей символ на пристрої (і акумуляторах із комплекту) означає, що цей пристрій не можна 

утилізувати разом з іншими побутовими відходами. Не викидайте пристрій або акумулятори 

разом із несортованим побутовим сміттям. Наприкінці терміну експлуатації здайте пристрій (і 

акумулятори) у спеціальний пункт прийому для переробки або належної утилізації. 

 

Щоб отримати більш докладну інформацію про переробку пристрою та акумуляторів, зверніться до 

місцевої міської адміністрації, служби утилізації побутових відходів або в роздрібний магазин, де ви 

придбали цей пристрій. 

 

Утилізація пристрою має виконуватися відповідно до положень директиви Європейського Союзу щодо 

відходів електричного й електронного обладнання (WEEE). Відходи електричного та електронного 

обладнання й акумулятори відокремлюються від інших відходів з метою зниження потенційного впливу 

будь-яких небезпечних речовин, які можуть бути наявними в навколишньому середовищі, на здоров’я 

людини. 

 

ЗМЕНШЕННЯ ВМІСТУ ШКІДЛИВИХ РЕЧОВИН 
Цей пристрій відповідає Регламенту ЄС про хімічні речовини та їх безпечне використання (Регламент 

№ 1907/2006/EC Європейського парламенту та ради) (REACH) та Директиві ЄС з обмеження 

використання небезпечних речовин (RoHS) 

(Директива 2011/65/EU (RoHS) і поправки до директиви (EU) 2015/863 Європейського парламенту та 

ради). Щоб отримати більш докладні відомості про відповідність пристрою вимогам REACH, перейдіть за 

посиланням www.catphones.com/certification. Рекомендується регулярно відвідувати цей веб-сайт для 

отримання останньої інформації. 

 

ВІДПОВІДНІСТЬ НОРМАМ ЄС 
Цим виробник стверджує, що пристрій відповідає основним вимогам та відповідним умовам 

Директиви 2014/53/EU. Щоб ознайомитись з декларацією про відповідність, зайдіть на веб-сайт: 

www.catphones.com/support/ 

ПРИМІТКА 

Дотримуйтесь загальнодержавних норм, перебуваючи в країні, де має використовуватись пристрій. Цей 

пристрій може бути заборонений до використання в деяких або усіх країнах-членах Європейського 

Союзу (ЄС). 

Деякі діапазони можуть бути недоступними в усіх країнах або регіонах. Для отримання додаткової 

інформації зверніться до місцевого постачальника послуг. 

Максимальна радіочастотна потужність, що передається в діапазоні частот, у якому працює 

радіообладнання: 

максимальна потужність для всіх діапазонів не перевищує максимального значення, зазначеного у 

відповідному узгодженому стандарті. 

До цього радіообладнання застосовуються такі номінальні обмеження частотних діапазонів і потужності 

передачі. 
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Діапазони частот Прохідна потужність (дБ) 

GSM 900 32,2 

GSM 1800 29,5 

BT 3,83 

 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ B26 
Операційна система ThreadX 4.0 

Процесор SC6531F 

Пам’ять 8 Мб ОЗУ 
8 Мб ПЗУ 

Стільникова мережа 2G GSM 2, 3, 5, 8 

Екран Розмір 2,4 дюйма, 240×320, QVGA 

Камера Лише основна камера на 2 мегапікселі 

Можливості підключення Гніздо для навушників: 3,5 мм 
Bluetooth: 2.1 
USB: micro-USB 2.0 
Тип SIM-карти: cтандартна SIM 

Акумулятор 1500 мА·год 

Інше Захист від пилу й вологи: IP68 
Захист від падіння: 1,8 м 

Розміри 60,5 × 139 × 16,3 мм 

Маса 152 г 

* Конструкція й технічні характеристики можуть бути змінені без попередження. 
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ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ 
 

Цим заявляємо, що основні вимоги, встановлені в Директиві з радіообладнання 2014/53/EU, 

були повністю виконані для нашого виробу у відповідності до вказаного нижче. 

 

Назва виробу   Мобільний телефон 

Найменування марки / модель  CAT / B26 

 

Під час дослідження відповідності застосовувалися наведені нижче стандарти. 

• Техніка безпеки  EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 

EN 50332-1:2013 EN50332-2:2013 

• Санітарно-гігієнічні вимоги    

EN 50360:2017; EN 62209-1: 2016; 

EN 62209-2:2010; EN 50566:2017; EN 62479:2010 

EN 301 489-1 V2.2.1 (проект); EN 301 489-17 V3.2.0 (проект) 

• Електромагнітна сумісність   

EN 301 489-52 V1.1.0 (проект) 

EN 55032:2015/AC:2016; EN 61000-3-2:2014 

EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017 

EN 301 511 V12.5.1 

• РЧ-випромінювання EN 300 328 V2.1.1 

Остаточний проект ETSI EN 303 345 V1.1.7 

• ROHS    2011/65/EC 

(EU)2015/863 

 

Адаптер 

Найменування 
марки 

EAST SUN 

Модель Велика Британія: DCS35-0500700E; ЄС: DCS38-0500550E 

Найменування 
виробника 

Shenzhen Dongchen Electronic Co., Ltd 

 

Реєстраційний  орган 

назва Реєстраційний  орган 1177, TIMCO Engineering, Inc. 

Номер TCF-2325CC19 

 

Також було дотримано вимог ISO щодо процедури контролю якості виробничих операцій та 

виробничого процесу. Технічна документація і протоколи випробувань протягом 10 років з 

моменту випуску останнього виробу будуть знаходитись у розпорядженні відповідних 

державних органів будь-якої країни-члена для їх можливої перевірки. 

Нижче наведена детальна контактна інформація щодо цієї декларації на випадок виникнення 

будь-яких питань. 
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Відомості про виробника 

Компанія:   Bullitt Mobile Ltd. 

Адреса:  One Valpy, Valpy Street, Reading, RG1 1AR, Berkshire, United Kingdom 

(Велика Британія) 

Ім’я та прізвище:  Арлен Хуан (Arlen Huang)   

Посада:   Начальник відділу контролю якості 

Підпис:       

 

Дата:    3 вересня 2019 р. 
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© 2019 Caterpillar. Усі права застережено. CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, відповідні логотипи, 

Caterpillar Yellow, зовнішнє оформлення Power Edge та Cat Modern Hex, а також корпоративний образ 

і вигляд продукції, які містяться в цьому документі, є товарними знаками компанії Caterpillar і не 

можуть використовуватися без її дозволу. www.cat.com / www.caterpillar.com 

 
Bullitt Mobile Ltd. є ліцензіатом Caterpillar Inc. 

Товарні знаки Bullitt Mobile Ltd. і третіх сторін належать відповідним власникам. 


