
 
1 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cat® S42 

Användarhandbok 



 
2 

 

LÄS DESSA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖRE FÖRSTA 

ANVÄNDNINGEN 

• Läs den här handboken och de rekommenderade säkerhetsföreskrifterna noggrant för att säkerställa korrekt 

användning av den här enheten. 

• Om enheten använts i saltvatten ska du skölja den efteråt, inklusive ljuduttaget och USB-anslutningen för att 

undvika frätning av saltet. 

• Trots dess robusta natur ska du undvika att slå på, kasta, klämma, punktera eller böja enheten. 

• Slå inte på enheten i omständigheter då det är förbjudet att använda enheter, eller där den kan vålla 

störningar eller fara. 

• Använd aldrig enheten när du kör. 

• Följ alltid regler eller förordningar gällande användning av enheter på sjukhus och sjukvårdsinrättningar och 

stäng av enheten i närheten av medicinska apparater. 

• Stäng av enheten eller aktivera flygplansläge när du befinner dig i ett flygplan eftersom den kan orsaka 

störningar i flygplanets utrustning. 

• Stäng av enheten nära elektroniska enheter med hög precision eftersom den kan påverka deras prestanda. 

• Försök inte att montera isär enheten eller dess tillbehör. Endast kvalificerad personal kan reparera eller 

utföra service på den. 

• Placera inte enheten eller dess tillbehör i behållare med ett kraftigt elektromagnetiskt fält. 

• Placera inte magnetiska lagringsmedier nära enheten. Strålning från enheten kan radera informationen som 

lagras på dem. 

• Använd inte enheten i en miljö med brandfarlig gas, såsom en bensinstation, och placera inte enheten på 

platser med hög temperatur. 

• Förvara enheten och dess tillbehör utom räckhåll för barn. Låt inte barn använda enheten utan uppsikt. 

• Använd endast godkända laddare för att undvika explosionsrisk. 

• Följ lagar eller föreskrifter angående användning av trådlösa enheter, och respektera andra personers 

privatliv och juridiska rättigheter. 

• Patienter med medicinska implantat (hjärta, leder osv.) ska hålla enheten 15 cm från implantatet och på 

motsatt sida av implantatet. 

• Följ noggrant relevanta anvisningar i den här handboken när du använder USB-kabeln. Annars kan det leda 

till skador på enheten eller datorn. 

• Hela texten gällande säkerhetsföreskrifter finns tillgänglig på följande internetadress: 

https://www.catphones.com/support/ 

 

  

https://www.catphones.com/support/
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JURIDISKT MEDDELANDE 

© 2020 Caterpillar. Med ensamrätt.  

CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, deras respektive logotyper, produktutseendet för ”Caterpillar 

Yellow”, ”Power Edge” och Cat ”Modern Hex” samt företagets och produktens identitet som används häri är 

varumärken som tillhör Caterpillar och får inte användas utan tillåtelse.  

Bullitt Mobile Ltd är en licenstagare till Caterpillar Inc. 

Varumärken som tillhör Bullitt Mobile Ltd och tredje part är respektive ägares egendom. 

 

Ingen del av det här dokumentet får reproduceras eller överföras i någon form eller på något sätt utan 

föregående skriftlig tillåtelse från Caterpillar Inc. 

 

Produkten som beskrivs i den här handboken kan omfatta upphovsrättsskyddade program och möjliga 

licensgivare. Kunder får inte på något sätt reproducera, distribuera, ändra, dekompilera, demontera, 

dekryptera, extrahera, bakåtkompilera, hyra ut, överlåta eller underlicensiera denna programvara eller 

maskinvara, förutom om sådana begränsningar är förbjudna av gällande lagar eller om sådana åtgärder 

godkänns av respektive upphovsrättsinnehavare under licenser. 

 

Innehållet i den här handboken tillhandahålls ”i befintligt skick”. Förutom om det krävs av gällande lagar, ges 

inga garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men inte begränsat till, 

underförstådda garantier som avser säljbarhet, lämplighet för visst ändamål, med hänsyn till precision, 

pålitlighet eller innehållet i den här handboken. 

 

I den fulla utsträckning som lagen tillåter, kan tillverkaren inte i något som helst fall anses vara ansvarig för 

några som helst särskilda, indirekta eller följdskador, eller utebliven vinst, verksamhet, inkomst, data, goodwill 

eller förväntade besparingar. 

 

Bluetooth®-märket och logotyper är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all 

användning av sådana märken av Bullitt Group Ltd sker under licens. Alla övriga tredje parts varumärken och 

varunamn tillhör respektive ägare. 

 

Google, Android, Google Play och övriga märken är varumärken som tillhör Google LLC. 

 

MEDDELANDE 

Vissa funktioner i den här produkten och dess tillbehör som beskrivs häri förlitar sig på programvaran som 

installerats samt kapaciteterna och inställningarna hos lokala nätverk, och kan inte aktiveras eller begränsas av 

lokala nätverksoperatörer eller nätverksleverantörer. Således kanske beskrivningarna i den här handboken inte 

exakt stämmer överens med den köpta produkten eller dess tillbehör. 

 

Tillverkaren förbehåller sig rätten att ändra eller modifiera information eller specifikationer som finns i den här 

handboken utan föregående underrättelse eller förpliktelse. 
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Tillverkaren är inte ansvarig för legitimiteten och kvaliteten på någon produkt som du överfört eller hämtat 

genom enheten, inklusive, men inte begränsat till, text, bilder, musik, filmer och ej inbyggda 

upphovsrättsskyddade programvaror. Du ansvarar för eventuella följder som uppstår till följd av installation 

eller användning av ovan nämnda produkter på den här enheten. 

 

IMPORT- OCH EXPORTFÖRORDNINGAR 

Kunder ska följa alla tillämpliga lagar och förordningar gällande export eller import. Kunder måste införskaffa 

alla nödvändiga myndighetstillstånd och licenser för att exportera, återexportera eller importera produkten 

som omnämns i den här handboken, inklusive programvaran och tekniska data.  
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VÄLKOMMEN TILL CAT® S42 
Cat S42 är en förvånansvärd arbetshäst. 

Oavsett om du jobbar som polis eller som räddningspersonal … 

Eller om du jobbar på sjukhus med hygien som högsta prioritet … 

Eller om du jobbar på en byggplats och du behöver en telefon som tål att användas på arbetsplatsen dag ut 

och dag in … 

Cat S42 är tålig och tillförlitlig. 

 

Den är inte vara tuff på utsidan utan även slimmad och sofistikerad på insidan. 

Det senaste tillskottet till vår Cat-telefonkatalog har ett par anmärkningsvärda uppgraderingar. Snabbare 

anslutningsmöjligheter, bättre kamera och mer minne. 

Vi utformade Cat S42 att vara tillförlitlig i extrema situationer. Den har utökad batteritid och en ljus skärm som 

kan läsas i fullt solljus och som kan användas med handskar. Och så är den förstås falltålig. 

Du kan dessutom gnugga den med varmt vatten och tvål. Mycket praktiskt i dessa tider när vi måste hålla på 

hygienen. 

Du får allt det skydd och den tillförlitlighet du förväntar dig från de tuffa Cat-egenskaperna. 

 

ROBUSTA EGENSKAPER 
FALLSKYDD: 

• OK: Använd enheten på upp till 1,5 meters höjd – den klarar fall från den här höjden. 

• Inte OK: Kasta den inte med kraft eller tappa den från en högre höjd än 1,5 meter – den är hållbar, men inte 

oförstörbar. 

VATTENTÄTHET: 

• OK: Använd enheten under fuktiga och våta förhållanden. Säkerställ att alla komponenter och skydd är 

ordentligt stängda innan du använder den i vatten. Enheten tål ett djup på 1,5 meter i upp till 35 minuter. 

• Inte OK: Försök inte att använda enheten längre än 35 minuter vid 1,5 meter djup eller på ett djup som är 

större än 1,5 meter. 

DAMMTÄT OCH REPSÄKER: 

• OK: Använd enheten i dammiga och smutsiga miljöer. Cat® S42 är certifierad enligt IP68, ett 

branschstandardmått för hållbarhet. 

EXTREMA TEMPERATURER: 

• OK: Använd din enhet inom drifttemperaturintervallet -25 ºC till + 55 ºC. Den klarar också extrema 

temperaturförändringar: väldigt snabba skiftningar mellan kallt och varmt eller vice versa. 

• Inte OK: Användning utanför intervallet 0 ºC till + 45 ºC utan skyddshandskar. 
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VAD INGÅR I FÖRPACKNINGEN 
• Enhet 

• Snabbstartguide 

• Garanti 

• USB-strömkabel och laddningsadapter 

• Fabriksmonterat skärmskydd (finns redan på enheten) 

Obs! 

Din enhet kommer med en fabriksutrustat skärmskydd. Se till att skärmskyddet sitter kvar. Om skärmskyddet 

avlägsnas kan det innebära att alla eventuella efterföljande skador som kräver reparation kanske hamnar 

utanför garantin. 

Gå till https://www.catphones.com/screen-protectors om du behöver en nytt skärmskydd. 

 

1. Örsnäcka 7. Programmerbar tangent 
2. Uttag för headset 8. Högtalare 
3. Volymknappar höj/sänk 9. USB-port 
4. Strömknapp 10. Mikrofon 
5. Blixt 11. Lucka för SIM-kort/SD-kort 
6. Bakre kamera 12. Främre kamera 

https://www.catphones.com/screen-protectors
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HUVUDFUNKTIONER 
VOLYMKNAPP HÖJ/SÄNK  

• Volym – Tryck ned knappen Volym upp för att höja, eller knappen Volym ned för att sänka volymen på 

samtal, ringsignal, media eller larm. 

• Skärmbild – Tryck ner ström- och volymknapparna samtidigt (Skärmbilder sparas i fotoalbumet) 

• Kameraapp – Tryck ned volymknappen höj/sänk för att ta ett foto. 

 

KOMMA IGÅNG 
INSTALLERA SIMKORT OCH MINNESKORT 
1. Placera enheten på en plan, ren yta med skärmen vänd uppåt. 

2. Dra ut luckan och brickan för SIM/SD med fingertoppen. 

3. Placera SIM-kortet i brickan SIM 1/ SIM 2 med guldstiften på SIM-kortet (riktade nedåt). 

4. Om du vill använda ett microSD-kort, placerar du detta på microSD-brickan med guldstiften på minneskortet 

riktade nedåt. 

5. För försiktigt in brickan i SIM-kortsfacket och sätt tillbaka luckan. 

Obs! 

• Tryck in SIM-/SD-luckan igen tills den stängs ordentligt. 

Vissa enheter kan hålla två SIM-kort. 

När två SIM-kort sätts in har båda SIM-kortplatserna stöd för 4G/3G. 
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LADDA BATTERIET 
Batteriet i S42 kan inte tas ut från enheten. Ladda: 

1. Anslut USB-strömkabeln till laddningsadaptern. 

Använd endast laddare och kablar som är godkända av Cat®. Utrustning som inte är godkänd kan orsaka skada 

på enheten eller batteriet och det upphäver garantin. 

2. Batteriindikatorn ändras från röd till grön när laddningen är slutförd. 

 

VIKTIG INFORMATION ANGÅENDE FRAMTIDA ANVÄNDNING AV 

BATTERIET 
När batterinivån är låg visar enheten ett meddelande. När batteriet nästan är helt urladdat stängs enheten av 

automatiskt. Tiden som krävs för att ladda batteriet beror på batteriets ålder och på omgivningstemperaturen. 

 

Om batteriet är helt urladdat startas enheten eventuellt inte direkt efter att laddningen har startat. Låt 

batteriet ladda i några minuter innan du försöker slå på den. Animeringen av laddningen på skärmen kanske 

inte visas under den här perioden. 

 

SLÅ PÅ/AV DIN ENHET 
SLÅ PÅ 

• Tryck och håll ned strömknappen för att slå på din telefon. 

Första gången du sätter på telefonen ser du en välkomstskärm. Välj ditt språk och peka på START för att 

fortsätta med uppstarten. 

• Tryck och håll ned för att öppna alternativen för ström av (Ström av/Omstart/Skärmbild) när enheten är på. 

• Tryck ned för att låsa eller aktivera skärmen när enheten är inaktiv. 

• Tryck två gånger för att öppna kameraappen när enheten är låst. 

  

Obs! 

• En Wi-Fi- eller dataanslutning krävs för att komma åt vissa tjänster. 

• Om den personliga koden (PIN) har aktiverats på ditt SIM-kort uppmanas du att ange din PIN-kod innan 

välkomstskärmen öppnas. 
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• Ett Google™-konto krävs för att använda vissa erbjudanden om Google-tjänster på din enhet. Du blir ombedd 

att logga in med ditt befintliga Google-konto eller konfigurera ett nytt konto senare. 

 

STÄNG AV 

1. Tryck och håll ned strömknappen för att öppna menyn med strömalternativ. 

2. Tryck på Ström av. 

 

PEKSKÄRM 
PEKSKÄRMENS FUNKTIONER 

• Tryck: Använd fingret för att markera ett objekt, bekräfta ett val eller öppna en app på skärmen. 

• Tryck och håll ned: Tryck på ett objekt med fingret och fortsätt att trycka tills skärmen svarar (t.ex. för att 

öppna alternativmenyn för den aktiva skärmen ska du trycka på skärmen och hålla ned tills menyn visas). 

• Svep: Dra ditt finger över skärmen antingen vertikalt eller horisontellt (t.ex. svep åt vänster eller höger för att 

växla mellan bilder). 

• Dra: För att flytta ett objekt trycker och håller du ned med fingertoppen och drar det till en annan del av 

skärmen. 

 

STARTSKÄRM 
Från startskärmen får du åtkomst till enhetens funktioner. Här visas applikationer, widgetar, genvägar med 

mera. 

Du kan anpassa startskärmen med olika bakgrunder och du kan justera den för olika objekt du vill visa. 

 

LÅSA OCH LÅSA UPP SKÄRMEN 
LÅSA SKÄRMEN 
1. Om enheten är påslagen trycker du på Ström -knappen för att låsa skärmen. Du kan fortfarande ta emot 

meddelanden och samtal när skärmen är låst. 

2. Om enheten inte används under en viss period låses skärmen automatiskt. Du kan justera längden för detta i 

inställningsmenyn. 

 

LÅSA UPP TELEFONEN 
 

• Tryck på Ström-knappen för att väcka skärmen. Svep uppåt för att låsa upp skärmen. Ange ett mönster eller 

en PIN-kod om de är förinställda. 
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SKÄRM 
SKÄRMUTSEENDE 

MEDDELANDEN OCH STATUSINFORMATION 
Statusfältet visas överst på varje skärm. Här visas meddelandeikoner, såsom missade samtal eller mottagna 

meddelanden (till vänster), och telefonens statusikoner, såsom batteristatus (till höger), samt aktuell tid. 

 

STATUSIKONER 

 

 

 

MEDDELANDEIKONER 

4G Ansluten till mobilnätverket 4G  Mobilsignal 

LTE Ansluten till mobilnätverket LTE  Vibrationsläge 

3G Ansluten till mobilnätverket 3G  Platstjänster används 

G Ansluten till mobilnätverket GPRS  Batteriet är fullt 

E Ansluten till mobilnätverket EDGE  Batteriet laddas 

H Ansluten till mobilnätverket HSDPA  FM-radion är påslagen 

H+ Ansluten till mobilnätverket HSPA+  Flygplansläge 

R Roaming  Ansluten till ett wi-fi-nätverk 

 VoLTE  Kommande händelse 

 VoWiFi  Ansluten till en Bluetooth-enhet 

 Signalstyrka mobilnätverk  Missat samtal 

 NFC aktiverat  Högtalartelefon är aktiverad 

 Nytt e-postmeddelande  Telefonens mikrofon är tystad 

 Larmet är på  Laddar ner data 

 Data synkroniseras  Nytt textmeddelande 

 Problem med inloggning eller synkronisering  En skärmbild är tagen 

 

 

NAVIGATIONSFÄLT 

Navigationsfältet finns längst ner på skärmen. När enheten är i fullskärmsläge, svep uppåt från nederdelen av 

enheten för att visa navigationsfältet.  

• Om du vill komma åt nyligen använda appar, svep uppåt från fältet.  

 

 



 
13 

 

Fältet har två funktionsknappar: 

Tillbakaknappen 
• Tryck för att återgå till den tidigare skärmen. 

Hemknappen 
• Tryck för att återgå till startskärmen 
• Tryck och håll ned för att aktivera Google-assistenten 

 

MEDDELANDEPANEL 
Du får en avisering när du får ett nytt meddelande, missar ett samtal eller har ett kommande evenemang. 

Öppna meddelandepanelen för att se larm, operatörer för trådlösa nätverk eller för att visa ett meddelande, 

en påminnelse eller en händelseavisering. 

 

ÖPPNA MEDDELANDEPANELEN 

1. När en ny ikon visas kan du svepa ner på meddelandefältet och dra för att öppna meddelandepanelen. 

2. Tryck på ett meddelande för att öppna den relaterade appen. 

 

STÄNG MEDDELANDEPANELEN 

1. Stäng meddelandepanelen genom att svepa panelens undersida uppåt. 

2. Om du vill stänga ett meddelande (utan att visa det), håll ned meddelandet och drar det åt vänster/höger på 

skärmen. 

Obs! 

• Meddelandeinställningar kan ändras i Inställningar > Appar och meddelanden. 

 

GENVÄGSIKONER 
LÄGGA TILL ETT NYTT OBJEKT PÅ STARTSKÄRMEN 

1. Från startskärmen, svep uppåt. 

2. Lägg till ett objekt på startskärmen genom att dra dess ikon till den önskad position. 

 

FLYTTA ETT OBJEKT PÅ STARTSKÄRMEN 

1. Tryck och håll ned en applikation på startskärmen tills den rör sig. 

2. Utan att lyfta fingret drar du ikonen till önskad position på skärmen och släpper den. 

Obs! 

• Det måste finnas tillräckligt med utrymme för ikonen för att den ska få plats på den aktuella startskärmens 

panel. 

TA BORT ETT OBJEKT PÅ STARTSKÄRMEN 

1. Tryck och håll ned en applikation på startskärmen tills den rör sig. 

2. Utan att lyfta fingret drar du ikonen till Ta bort och släpper sedan. 
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WIDGETAR 
En widget gör så att du kan förhandsgranska eller använda en app. Du kan placera widgetar på startskärmen 

som ikoner eller förhandsgranskningsfönster. Flera widgetar finns redan installerade på din telefon och du kan 

ladda ner fler från Google Play. 

LÄGGA TILL EN WIDGET 

1. Tryck och håll ner på startskärmen. 

2. Tryck på alternativet Widgets för att se vad som finns tillgängligt. 

3. Dra vald widget till startskärmen. 

 

TA BORT EN WIDGET 

1. Tryck och håll ned widgetikonen på startskärmen tills ikonen rör sig. 

2. Utan att lyfta fingret, dra ikonen till Ta bort överst på skärmen och släpp sedan. 

 

MAPPAR 
SKAPA EN MAPP 

Du kan gruppera vissa appar på din startskärm genom att dra en ikon eller genväg och släppa den ovanpå en 

annan. Detta kommer att skapa en ny mapp som du kan lägga till appar i. 

 

BYTA NAMN PÅ EN MAPP 

1. Tryck på en mapp för att öppna den. 

2. Ange ett nytt namn för mappen i namnlisten. 

3. Peka sedan på skärmen var som helst utanför mappen. 

 

BAKGRUNDER 
ÄNDRA BAKGRUND 

1. Tryck och håll ner på startskärmen. 

1. Tryck på Bakgrunder. 

2. Bläddra genom de tillgängliga alternativen. 

3. Tryck på Ställ in bakgrundsbild på vald bild – välj sedan om du vill ställa in den som Låsskärmsbakgrund, 

Startskärmsbakgrund eller båda. 

 

ÖVERFÖRA MEDIA TILL OCH FRÅN ENHETEN 
Överför din favoritmusik och dina bilder mellan din enhet och en dator i medieenhetens MTP-läge. 

1. Anslut först enheten till en dator med hjälp av USB-strömkabeln. 

2. Öppna sedan meddelandepanelen och USB-anslutningsalternativen. Tryck på Ladda denna enhet via USB 

för att komma åt fler alternativ. 
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3. Tryck på Filöverföring för att dela filer till/från din dator. 

4. Enheten bör visas som en flyttbar enhet som visar telefonens interna lagringsutrymme. Om ett minneskort 

är isatt visas även microSD-kortet. Kopiera valda filer till din enhet. 

Enheten visas som en flyttbar enhet som visar telefonens interna lagringsutrymme. Om ett minneskort är isatt 

visas även information om microSD-kortet.  

Obs! 

• Om du använder en MAC måste drivrutinerna laddas ner från: http://www.android.com/filetransfer/ 

 

ANVÄNDA FLYGPLANSLÄGE 
På vissa platser kan du behöva stänga av dataanslutningar. Istället för att stänga av enheten kan du försätta 

den i flygplansläge. 

1. Gå till startskärmen och svep meddelandepanelen nedåt och tryck på  för att slå på Flygplansläge. 

Obs! 

• Du kan också komma åt Flygplansläge från Inställningsmenyn. 

 

RINGA ETT TELEFONSAMTAL 
Du kan ringa ett samtal på flera olika sätt. Du kan antingen: 

1. Slå ett nummer på knappsatsen. 

2. Välja ett nummer från kontaktlistan. 

3. Välja ett nummer från en webbsida eller ett dokument som innehåller ett telefonnummer. 

Obs! 

• Under ett samtal kan du antingen svara på inkommande samtal eller skicka dem vidare till din röstbrevlåda. 

Du kan även konfigurera konferenssamtal med flera deltagare. 

• Under ett samtal trycker du på Startknappen för att återgå till startskärmen och använda andra funktioner. 

För att återgå till samtalsskärmen, dra meddelandefältet nedåt och tryck på Nuvarande samtal. 

 

RINGA ETT SAMTAL MED KNAPPSATSEN 

1. Gå till startskärmen och tryck på . Tryck sedan på  för att visa knappsatsen. 

2. Tryck på de numeriska knapparna för att slå telefonnumret. 

3. Efter att du angett numret eller valt kontakten, tryck på . 

Tips: Din enhet stöder SmartDial-funktionen. När du anger ett nummer med knappsatsen söker enheten 

automatiskt i dina kontakter och visar alternativ för de kontakter som matchar numret. Du kan stänga 

knappsatsen för att visa fler möjliga matchningar. 

 

RINGA ETT SAMTAL FRÅN KONTAKTLISTAN 

http://www.android.com/filetransfer/
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1. Svep uppåt från startskärmen > Kontakter för att visa kontaktlistan. Från knappsatsen, tryck på fliken  

för att se kontaktlistan. 

2. Välj en kontakt. 

3. Tryck på telefonnumret för att ringa till kontakten. 

 

RINGA ETT SAMTAL FRÅN SAMTALSLISTAN 

1. Svep uppåt från startskärmen > Telefon  för att se en lista över de senaste samtalen. Om du inte kan 

hitta den önskade kontakten, tryck på  > Samtalshistorik för att visa all samtalshistorik. 

2. Välj en kontakt från listan och tryck på den för att ringa. 

 

SVARA PÅ OCH AVVISA ETT SAMTAL 

När du får ett telefonsamtal visar skärmen för inkommande samtal uppringarens ID och ytterligare information 

som du har angett i Kontakter. 

• För att svara på ett samtal, tryck på SVARA. 

• För att avvisa samtalet, tryck på AVVISA. 

• För att avvisa samtalet och skicka ett meddelande direkt till uppringaren, tryck på samtalets meddelandefält 

och tryck sedan på . Välj sedan ett av de tillgängliga meddelandemallarna, eller tryck på Skriv ett eget för 

att skriva ett personligt meddelande. 

 

AVSLUTA ETT SAMTAL 

Under ett samtal, tryck på Lägg på  för att lägga på. 

 

KONTAKTER 
Med appen Kontakter kan du spara och hantera information om dina kontakter. 

ÖPPNA APPEN KONTAKTER 

När du konfigurerar enheten visar Kontakter ett meddelande som beskriver hur du lägger till kontakter. Öppna 

appen på ett av följande sätt: 

• Svep uppåt från startskärmen och tryck sedan på Kontakter . 

• Alla dina kontakter visas i bokstavsordning i en rullista. Tryck på någon av dem för att se mer information. 

 

KOPIERA KONTAKTER 

Du kan kopiera kontakter som sparats på SIM-kortet, i det interna lagringsutrymmet eller på ett minneskort. 

1. I kontaktlistan, tryck på  > Inställningar > Importera. 
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2. Gör något av följande: 

• Så här importerar du kontakter från SIM-kortet: 

Tryck på SIM-kort. Välj önskade kontakter och tryck på IMPORTERA för att importera de valda kontakterna. 

• Så här importerar du kontakter från det interna lagringsutrymmet eller minneskortet: 

Tryck på .vcf-fil. Välj platsen där du vill importera kontakterna och tryck på en *.vcf-fil för att importera 

kontakterna. 

 

SÄKERHETSKOPIERA KONTAKTER 

Du kan kopiera kontakter till det interna lagringsutrymmet. 

1. I kontaktlistan, tryck på  > Inställningar > Exportera. 

2. Välj platsen där du vill spara kontakterna och tryck på SPARA. 

 

LÄGGA TILL NY KONTAKT 

1. I kontaktlistan, tryck på  för att lägga till en ny kontakt. 

2. Ange kontaktens namn och lägg sedan till information som telefonnummer eller adress. 

3. Tryck på Spara för att lagra kontaktinformationen. 

 

LÄGGA TILL EN NY KONTAKT I DINA FAVORITER 

1. Tryck på den kontakt som du vill lägga till i Favoriter. 

2. Tryck på  i det översta högra hörnet. 

 

SÖKA EFTER EN KONTAKT 

1. I kontaktlistan, tryck på Sök kontakter för att söka efter en kontakt. 

2. Ange namnet på kontakten som du vill söka efter. När du skriver visas kontakter med matchande namn 

under sökrutan. 

 

REDIGERA EN KONTAKT 

Du kan alltid ändra informationen som du har sparat för en kontakt. 

1. I kontaktlistan trycker du på den kontakt som du vill redigera. 

2. Tryck på Redigera kontakt. 

3. Gör de ändringar du önskar i kontaktinformationen, tryck sedan på Spara. För att ångra några ändringar, 

tryck på X. 

 

TA BORT EN KONTAKT 
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1. I kontaktlistan trycker du på den kontakt som du vill ta bort. 

2. Tryck på  > Ta bort. 

3. Tryck på Ta bort igen för att bekräfta. 

 

ANVÄNDA TANGENTBORDET PÅ SKÄRMEN 
VISA TANGENTBORDSPANELEN 
Vissa appar öppnar tangentbordet automatiskt. I andra öppnas tangentbordet när du trycker på ett textfält. 

Tryck på knappen Tillbaka för att dölja tangentbordet. 

 

ANVÄNDA TANGENTBORDET I LIGGANDE LÄGE 
Om du tycker att det är svårt att använda tangentbordet i stående läge är det bara av vrida enheten åt sidan. 

På skärmen visas nu tangentbordet i liggande läge, vilket ger dig en bredare tangentbordslayout. 

 

ANPASSA TANGENTBORDSINSTÄLLNINGARNA 

1. Svep uppåt från startskärmen > Inställningar  > System > Språk och inmatning. 

2. Gör något av följande: 

• Peka på Virtuellt tangentbord för att konfigurera inställningarna för Google tangentbord och Google 

röstinmatning. 

• Peka på Fysiskt tangentbord för att konfigurera inställningarna för ett externt tangentbord. 

• Peka på Avancerat för att komma åt inställningar för inmatningsassistans. 

 

WI-FI® 
Tillgång till trådlösa åtkomstpunkter (hotspots) krävs för att använda Wi-Fi på enheten. 

SLÅ PÅ WI-FI OCH ANSLUTA TILL ETT TRÅDLÖST NÄTVERK 

1. Svep uppåt från startskärmen > Inställningar  > Nätverk och internet. 

2. Tryck på Wi-fi och skjut Wi-fi-reglaget till höger . 

3. Välj ett Wi-fi-nätverk att ansluta till från listan. 

4. Om du väljer ett öppet nätverk ansluter enheten automatiskt. Om du väljer ett skyddat nätverk måste du 

ange ett lösenord och trycka på Anslut. 

Obs! 

• Du behöver inte ange lösenordet för ett skyddat nätverk på nytt om du har anslutit till det förut, såvida 

enheten inte har återställts till standardinställningarna eller Wi-fi-lösenordet har ändrats. 

• Hinder som blockerar Wi-fi-signalen minskar dess styrka. 

Tips: På skärmen Wi-Fi-inställningar trycker du på + Lägg till nätverk för att lägga till ett nytt Wi-fi-nätverk. 
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SMS OCH MMS 
ÖPPNA SKICKA MEDDELANDE 

Öppna appen på ett av följande sätt: 

• Tryck  på startskärmen. 

• Svep uppåt från startskärmen > Meddelanden . 

 

SKAPA OCH SKICKA ETT TEXTMEDDELANDE 

Du kan skapa ett nytt textmeddelande eller öppna en pågående meddelandetråd. 

1. Tryck på Starta chatt för att påbörja ett nytt SMS, eller tryck på en befintlig meddelandetråd för att  

öppna den. 

2. Ange ett telefonnummer eller kontaktnamn i Till-fältet. När du skriver försöker SmartDial matcha 

inmatningen med enhetens kontakter. Tryck på en föreslagen mottagare eller fortsätt att skriva. Om du vill 

öppna en befintlig meddelandetråd är det bara att trycka på den. 

3. Tryck på textrutan för att skriva ett meddelande. Om du trycker på knappen  Tillbaka medan du skriver 

ett meddelande sparas meddelandet som ett utkast i meddelandelistan. Tryck på meddelandet för att 

fortsätta skriva. 

4. När meddelandet är redo att skickas, tryck på . 

Obs! 

• När du visar och skickar ytterligare meddelanden skapas en meddelandetråd. 

 

SKAPA OCH SKICKA ETT MULTIMEDIAMEDDELANDE 

1. På meddelandeskärmen, tryck på Starta chatt. 

2. Ange ett telefonnummer eller kontaktnamn i Till-fältet eller bläddra i kontaktlistan för att hitta den kontakt 

som du vill skicka ett meddelande till. Tryck för att starta en gruppkonversation. 

3. Tryck på textrutan för att skriva ett meddelande. 

4. Tryck på  igen och välj typ av mediafil. Välj en fil att bifoga. 

5. Enheten är nu i multimedieläge. När du är klar, tryck på . 

 

ÖPPNA OCH SVARA PÅ ETT MEDDELANDE 

1. Tryck på en text- eller multimediemeddelandetråd i meddelandelistan för att öppna det. 

2. Tryck på textrutan för att skriva ett meddelande. 

3. När du är klar, tryck på . 

 

ANPASSA MEDDELANDEINSTÄLLNINGARNA 
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I meddelandelistan trycker du på  > Inställningar för att anpassa meddelandeinställningarna. Välj mellan: 

Standardapp för SMS: Specificera standardappen för SMS (Meddelanden är standard) 

 

BLUETOOTH® 
Din Cat® S42-enhet har Bluetooth. Enheten kan skapa en trådlös anslutning med andra Bluetooth-enheter så 

att du kan dela filer med dina vänner, ha händerna fria när du talar i telefon med Bluetooth-headset eller till 

och med överföra bilder från enheten till en dator. 

Om du använder Bluetooth ska du komma ihåg att hålla dig inom 10 meter från den Bluetooth-enhet som du 

vill ansluta till. Notera att hinder, som väggar eller annan elektronisk utrustning, kan störa Bluetooth-

anslutningen. 

 

SLÅ PÅ BLUETOOTH 

1. Svep uppåt från startskärmen > Inställningar > Anslutna enheter. 

2. Tryck på Anslutningsinställning > Bluetooth och skjut reglaget  till höger för att aktivera funktionen. 

När Bluetooth är på visas Bluetooth-ikonen  i meddelandefältet. 

 

PARKOPPLA OCH ANSLUTA EN BLUETOOTH-ENHET 

Med Bluetooth kan du göra följande: 

• Använda en handsfree Bluetooth-enhet. 

• Använda ett mono- eller stereo-Bluetooth-headset. 

• Fjärrstyra vad som spelas genom Bluetooth-headsetet. 

 

Innan du använder Bluetooth måste du parkoppla din enhet till en annan Bluetooth-enhet på följande sätt: 

1. Se till att Bluetooth-funktionen är aktiverad på din enhet. 

2. Tryck på + Parkoppla ny enhet. Enheten söker sedan efter Bluetooth-enheter inom räckhåll. 

3. Tryck på enheten som du vill parkoppla din enhet med. 

4. Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra anslutningen. 

Obs! 

• När en parkoppling har etablerats behöver du inte längre ange ett lösenord om du ansluter till samma 

Bluetooth-enhet igen. 

 

SKICKA FILER VIA BLUETOOTH 

Med Bluetooth kan du dela bilder och video- eller musikfiler med familj och vänner. Så här skickar du filer via 

Bluetooth: 

1. Tryck på filen som du vill skicka. 
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2. Tryck på  > Bluetooth och välj sedan en parkopplad enhet. 

 

KOPPLA FRÅN ELLER TA BORT PARKOPPLING FRÅN EN BLUETOOTH-ENHET 

1. Svep uppåt från startskärmen > Inställningar > Anslutna enheter. 

2. Tryck på Tidigare anslutna enheter. 

3. Tryck på  och tryck sedan på GLÖM för att bekräfta bortkopplingen. 

 

TA FOTON OCH SPELA IN VIDEO 
Du kan använda Cat® S42 till att fotografera och filma samt dela bilder och filmer. 

ÖPPNA DIN KAMERA OCH TA ETT FOTO 

Öppna kameraappen på ett av följande sätt: 

• Tryck på  på startskärmen. 

• Som standard öppnas appen i Kameraläget. Om inte, tryck på Foto längst ner på skärmen. 

• För att byta mellan den främre och bakre kameran, tryck på . 

• Komponera fotot på fotograferingsskärmen. 

• Tryck på skärmen för att fokusera på ett specifikt område. 

• Nyp för att zooma in/ut. 

• Tryck på  för att ändra kamerainställningarna, som att ställa in en självtimer, justera anti-flimmer och 

justera bildegenskaper. 

• Tryck på  för att ta ett foto. 

• Du kan också ta foton genom att trycka på knapparna för Volym höj/sänk. 

 

VISA FOTON 

Visa dina foton på något av följande sätt: 

• I Kamera-appen, tryck på miniatyrbilden av det senaste tagna fotot längst ner i det högra hörnet för att 

komma åt galleriappen. 

Obs! 

• Gå tillbaka till kameravyn genom att hålla inne kameraikonen i det övre vänstra hörnet eller svepa åt höger 

till kameraskärmen visas igen. 

• Svep uppåt från startskärmen > Foton  för att visa alla foton och filmer. 

 

REDIGERA OCH DELA FOTON 
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När du bläddrar igenom dina bilder är följande alternativ tillgängliga: 

• Dela: Tryck på  för att dela dina foton genom olika tillgängliga appar i din enhet. 

• Redigera: Tryck på  för att redigera dina foton med en mängd av tillgängliga alternativ. 

• Detaljer: Tryck på  för att se information om fotona. 

• Ta bort: Tryck på  för att ta bort de foton du inte vill ha. 

 

SPELA IN VIDEO  

1. Tryck på  på startskärmen. 

• Som standard öppnas appen i Kameraläget.  

2. Svep åt vänster för att byta till Videoläget. 

• För att byta mellan den främre och bakre kameran, tryck på . 

3. Tryck på  för att spela in. 

4. Gör något av följande medan du spelar in: 

• Nyp för att zooma in/ut. 

• Tryck på  för att pausa inspelningen. Tryck igen för att återuppta. 

• Tryck på  för att ta ett foto. 

5. Tryck på  för att sluta spela in. 

 

VISA DINA FILMER 

För att visa en film efter inspelning, tryck på miniatyrbilden av den senaste filmen längst ner i högra hörnet för 

att komma åt galleriappen. 

 

ANVÄNDA FOTON 

Appen Foton söker automatiskt efter bilder och videor sparade på enheten eller minneskortet. Välj 

album/mapp och spela upp som bildspel, eller välj de objekt som du vill dela med andra appar. 

 

ÖPPNA FOTON 

Svep uppåt från startskärmen > Foton  för att öppna appen. Fotoappen kategoriserar dina bilder och 

filmer efter lagringsplats och lagrar filerna i mappar. Tryck på en mapp för att visa bilderna eller filmerna i den. 

 



 
23 

 

VISA ETT FOTO 

1. I Foton trycker du på en mapp för att visa fotona i den. 

2. Tryck på en bild för att visa den i helskärm, svep sedan åt vänster eller höger för att visa föregående eller 

nästa bild. 

3. För att zooma in på en bild, nyp två fingrar från varann på skärmen där du vill zooma in. I zoomläget, svep 

fingret upp eller ner och till vänster eller höger. 

Tips: Fotovisaren stödjer rotationsfunktion. Tryck på  efter att du roterat enheten – fotot justerar sig till 

rotationen. 

 

BESKÄRA EN BILD I FOTON 

1. När du visar en bild, tryck på . 

2. Tryck på  och använd beskärningsverktyget för att välja den del av bilden som ska beskäras. 

• Dra från insidan av beskärningsverktyget för att flytta på det. 

• Dra från kanten av beskärningsverktyget för att ändra bildens storlek. 

3. Tryck på Klar > Spara kopia för att spara det beskärda fotot. 

• För att ångra ändringarna, tryck på knappen Tillbaka och tryck på KASTA. 

 

NJUTA AV MUSIK 
Musikfiler kan överföras från en dator till Cat® S42 så att du kan lyssna på musik var du än är. 

KOPIERA MUSIK TILL ENHETEN 

1. Anslut enheten till en dator med USB-kabeln och välj Filöverföring på enheten. 

2. På datorn navigerar du till USB-enheten och öppnar den. 

3. Skapa en mapp i enhetens rotkatalog eller på SD-kortet (till exempel Musik). 

4. Kopiera musiken från datorn till den nya mappen. 

5. För att det ska vara säkert att ta bort enheten från datorn ska du vänta tills musiken har kopierats och sedan 

mata ut enheten på det sätt som datorns operativsystem kräver. Koppla bort USB-kabeln. 

 

ÖPPNA YouTube Musik och SPELA MUSIK 

• Svep uppåt från startskärmen och tryck sedan på YT Musik  

• Tryck på Bibliotek och sedan på Enhetens filer för att lägga till låtar i spellistan, eller: 

• Tryck på knappen Sök i övre högra hörnet för att söka efter låtar online. 

 

LYSSNA PÅ FM-RADIO 
Du kan lyssna på FM-radiostationer i appen FM-radio. 
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Anslut headsetet till ljuduttaget innan du öppnar appen. Tryck sedan på > FM-radio  för att starta appen. 

 

VÄLJ BLAND FÖLJANDE ALTERNATIV: 

• Justera in en frekvens manuellt genom att trycka på < eller >. 

• För att söka efter radiostationer automatiskt, tryck på  > Sök och välj önskad kanal från listan. 

• Lägg till den aktuella radiostationen i din lista med favoriter genom att trycka på  

• Stäng av radion genom att trycka på . 

 

ANVÄNDA GOOGLE-TJÄNSTER 
Du måste registrera dig för ett Google-konto för att använda Gmail, Google Kalender och för att ladda ner och 

använda andra Google-appar. 

SKAPA ETT GOOGLE-KONTO 

Om du valde att inte skapa ett Google-konto under konfigurationen är det lätt att skapa ett: 

1. Svep uppåt från startskärmen > Inställningar . 

2. Tryck på Konton > Lägg till konto. 

3. Tryck på Google  och följ sedan instruktionerna på skärmen. 

 

ANVÄNDA GMAIL 

Under installationen kan du ha konfigurerat din enhet till ett befintligt Gmail-konto. Första gången du öppnar 

appen Gmail på din telefon innehåller din inkorg meddelanden från detta konto. 

 

ÖPPNA GMAIL 

Svep uppåt från startskärmen > Gmail . 

 

VÄXLA MELLAN KONTON 

Tryck på kontorutan längst upp till höger på skärmen, sedan på det konto som du vill visa. 

 

SKAPA OCH SKICKA ETT E-POSTMEDDELANDE 

1. På inkorgsskärmen, tryck på ( ). 

2. Ange meddelandemottagarens e-postadress i Till-fältet. 

• Om du vill skicka e-post till flera mottagare separerar du e-postadresserna med blanksteg. 
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• Vill du lägga till andra mottagare som CC eller BCC trycker du på V för att visa fälten CC/BCC. 

3. Ange ett ämne och skriv meddelandet. 

• Om du vill lägga till en fotobilaga, tryck på  > Lägg till fil för att välja en fil. 

4. Skicka genom att trycka på . 

 

SVARA PÅ ELLER VIDAREBEFORDRA E-POST 

1. Välj e-postmeddelandet på inkorgsskärmen. 

2. Tryck på  för att svara eller på  för att välja Svara alla eller Vidarebefordra. 

 

ANPASSA INSTÄLLNINGARNA FÖR GMAIL 

3. På startskärmen för Gmail, tryck på  > Inställningar. 

4. Välj Allmänna inställningar eller ett e-postkonto. 

5. Tryck på ett alternativ och ändra de nödvändiga inställningarna. 

 

ANVÄNDA GOOGLE PLAY STORE 
Ladda ned och installera appar och spel på Play Store. 

ÖPPNA GOOGLE PLAY STORE 

Svep uppåt från startskärmen > Play Store. 

 

SÖKA EFTER APPAR 

Vill du hitta appar på Play Store-startskärmen kan du: 

• Lista appar efter kategori: Tryck på en kategori och bläddra igenom. 

• Använda sökning: Ange sökord i fältet. 

• För att visa dina installerade appar, tryck på  > Mina appar och spel. 

 

INSTALLERA EN APP 

1. Svep uppåt från startskärmen > Play Store. 

2. Tryck på en kategori och sedan på det objekt du vill ladda ned för extra information. 

3. För att installera objektet, tryck på Installera. 

Obs! 

Du kan se förloppet för en nedladdning i meddelandepanelen. 
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AVINSTALLERA EN APP 

1. På startskärmen i Play Store, tryck på  > Mina appar och spel. 

2. Välj fliken INSTALLERADE. 

3. Välj den app som du vill avinstallera och tryck på Avinstallera. 

4. Tryck på OK för att ta bort appen från din enhet. 

Obs! 

Appar kan också hanteras genom att gå till telefonens egna Inställningar > Appar och meddelanden. De kan 

också avinstalleras direkt från Applådan genom att hålla fingret på appen och dra den till Avinstallera. 

 

SYNKRONISERA INFORMATION 
Vissa appar (till exempel Gmail och Kalender) på din Cat® S42 tillhandahåller åtkomst till samma information 

som du kan lägga till, visa och redigera på andra enheter. Om du lägger till, ändrar eller tar bort information i 

någon av de här apparna på datorn visas den uppdaterade informationen även på din enhet. 

Detta görs med luftburen datasynkronisering. Processen sker i bakgrunden och stör inte din enhet. När 

enheten synkroniseras visas en ikon för datasynkronisering i meddelandefältet. 

 

HANTERA KONTON 

Du kan synkronisera kontakter, e-post och annan information på din enhet med flera Google-konton eller 

andra konton, beroende på vilka appar som du har installerat. 

Genom att till exempel lägga till ett personligt Google-konto kan du säkerställa att din privata e-post och dina 

privata kontakter och kalenderposter alltid är tillgängliga. Du kan även lägga till ett arbetskonto så att 

arbetsrelaterad e-post och arbetsrelaterade kontakter och kalenderposter lagras separat. 

 

LÄGGA TILL ETT KONTO 

1. Svep uppåt från startskärmen > Inställningar. 

2. Tryck på Konton. Skärmen visar nu dina nuvarande synkroniseringsinställningar och en lista på dina 

nuvarande konton som används i relaterade program. 

Obs! 

• I vissa fall kanske du behöver erhålla kontoinformation från nätverksadministratörens support. Till exempel 

kanske du behöver ta reda på kontots domän- eller serveradress. 

3. Tryck på + Lägg till konto. 

4. Tryck på kontotypen som ska läggas till. 

5. Följ anvisningarna på skärmen för att ange obligatorisk och valfri information om ditt konto. De flesta 

konton kräver ett användarnamn och lösenord, men informationen beror på typen av konto och 

konfigurationen av tjänsten som du ansluter till. 

6. När du är klar läggs kontot till i listan på skärmen Kontoinställningar. 

 

TA BORT ETT KONTO 
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Du kan ta bort ett konto och all tillhörande information från din enhet, inklusive e-post, kontakter, 

inställningar med mera. Vissa konton kan dock inte tas bort, såsom det första kontot som du loggade in med 

på enheten. Om du försöker ta bort vissa konton bör du vara medveten om att alla tillhörande personuppgifter 

kommer att tas bort. 

1. I inställningsskärmen för Konton, tryck på kontot du vill ta bort. 

2. Tryck på TA BORT KONTO, tryck sedan igen för att bekräfta. 

 

ANPASSA KONTOSYNKRONISERING 

Användning av bakgrundsdata och synkroniseringsalternativ kan konfigureras för alla program på enheten. Du 

kan även konfigurera vilken typ av data som synkroniseras för varje konto. Vissa program, som Kontakter och 

Gmail, kan synkronisera data från flera program. 

För vissa konton sker synkroniseringen i två riktningar. Det innebär att ändringar som görs i informationen på 

enheten även görs i kopian av den här informationen på webben. Vissa konton stöder endast en enkelriktad 

synkronisering och informationen på din enhet är skrivskyddad. 

 

ÄNDRA SYNKRONISERINGSINSTÄLLNINGAR FÖR ETT KONTO 

1. I inställningsskärmen för Konton, tryck på kontot. 

2. Tryck på Kontosynkronisering. Skärmen över data och synkronisering öppnas och visar en lista över den 

information som kontot kan synkronisera. 

3. Aktivera de objekt du vill synkronisera genom att: 

• Skjuta respektive datareglage till höger . 

• Om du vill inaktivera automatisk synkronisering, skjuter du respektive datareglage till vänster . 

 

ANVÄNDA ANDRA APPAR 
ANVÄNDA KALENDERN 

Använd Kalender för att skapa och hantera händelser, möten och avtalade tider. Beroende på 

synkroniseringsinställningarna förblir kalendern på enheten synkroniserad med kalendern på webben. 

 

ÖPPNA KALENDERN 

Svep uppåt från startskärmen > Kalender  för att öppna appen. Tryck för att visa de olika alternativen för 

visning och inställningar. 

 

SKAPA EN HÄNDELSE 

1. I kalendervyn, tryck på  > Händelse för att börja lägga till en händelse. 

2. Ange händelsens rubrik, plats eller kontakter. 

• Om det finns en tidsram för händelsen anger du start- och slutdatumet samt tider. 
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• Om det är ett speciellt tillfälle, såsom en födelsedag eller en helgdag, drar du reglaget Hela dagen till höger 

. 

3. Ange tiden för händelsepåminnelsen, bjud in personer, ange en färg och lägg till eventuella anteckningar 

eller bilagor. 

4. När all information är inskriven och inställningarna är slutförda, tryck på Spara. 

 

STÄLLA IN EN HÄNDELSEPÅMINNELSE 

1. På valfri kalendervy trycker du på en händelse för att visa information om den. 

2. Tryck på  för att börja redigera händelsen. 

3. Tryck på Lägg till avisering för att ställa in en händelsepåminnelse. 

4. Tryck på Spara för att spara den. 

 

ANVÄNDA LARMET 

Du kan ställa in ett nytt larm eller ändra ett befintligt larm. 

 

ÖPPNA LARMET 

Svep uppåt från startskärmen > Klocka  > för att använda enhetens larm. 

 

LÄGGA TILL ETT LARM 

1. På larmlistskärmen, tryck på  för att lägga till ett larm. 

2. Gör så här för att ställa in ett larm: 

• Ange timme och minuter genom att navigera runt urtavlan och tryck sedan på OK. 

• För att ställa in upprepningsläget, tryck på kryssrutan Upprepa. Tryck på ett eller flera alternativ. 

• För att ställa in en ringsignal, tryck på  och välj sedan ett alternativ. 

• Om du vill att enheten ska vibrera när larmet ljuder markerar du kryssrutan Vibrera. 

• Om du vill lägga till en etikett för larmet trycker du på Etikett. Ange etiketten och tryck sedan på OK. 

Obs! 

• Som standard aktiveras larmet automatiskt. 

 

MINIRÄKNARE 

Cat® S42 har en miniräknare som har både ett standardläge och ett avancerat läge. 

ÖPPNA MINIRÄKNAREN 
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1. Svep uppåt från startskärmen > Miniräknare  för att öppna appen. 

2. Svep åt vänster eller rotera enheten till vågrätt för att komma åt det avancerade läget. 

 

HANTERA ENHETEN 
Konfigurera enheten genom att svepa uppåt från startskärmen > Inställningar. 

 

STÄLLA IN DATUM OCH TID 
När du slår på enheten första gången kan du välja att uppdatera datum och tid automatiskt genom att 

använda den tid som nätverket anger. 

 

Obs! 

Du kan inte ange datum, tid och tidszon manuellt om du använder det automatiska alternativet. 

Om du vill ställa in datum och tid manuellt, gör följande: 

1 På inställningsskärmen, tryck på System > Datum och tid. 

2. Tryck på Automatisk datum och tid och välj Av. Skjut reglagen Automatisk tidszon till vänster för att 

avaktivera funktionerna. 

3. Tryck på Ställ in datum, välj sedan önskat datum och tryck på OK. 

4. Tryck på Ställ in tid. På skärmen Ställ in tid trycker du på timmar och minuter och flyttar sedan markören 

nedåt eller uppåt för att ställa in tiden. Tryck på OK när konfigurationen är slutförd. 

5. Tryck på Välj tidszon och välj sedan önskad tidszon från listan. 

6. Aktivera eller inaktivera funktionen Använd 24-timmarsformat för att växla mellan 24-timmarsformat och 

12-timmarsformat. 

 

PERSONANPASSA SKÄRMEN  
JUSTERA SKÄRMENS LJUSSTYRKA 

1. På skärmen Inställningar trycker du på Bildskärm > Ljusstyrkansnivå. 

2. Dra skjutreglaget åt vänster för att göra skärmen mörkare, eller åt höger för att göra skärmen ljusare. 

3. När du lyfter fingret från skjutreglaget sparas inställningarna automatiskt. 

Tips: Skjut reglaget Anpassad ljushet till höger för att låta enheten automatiskt justera skärmljuset beroende 

på ljuset runt omkring dig. 

 

AUTOROTERA SKÄRM 

För att aktivera rotering av skärmen när du vänder enheten mellan liggande och stående, tryck på Avancerat 

och skjut reglaget Autorotera till höger . 
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JUSTERA TIDEN INNAN SKÄRMEN STÄNGS AV 

Om din enhet är inaktiv under en viss period stängs skärmen av för att spara batteri. Så här ställer du in en 

längre eller kortare inaktiv tid: 

1. På skärmen Inställningar, tryck på Skärm > Avancerat > Viloläge. 

2. Välj hur länge du vill att skärmen ska lysa innan den slocknar. 

 

STÄLLA IN RINGSIGNAL 
AKTIVERA TYST LÄGE 

• Tryck på volymknappen tills volymkontrollpanelen visas på skärmen. Tryck sedan på den första ikonen för att 

välja . 

• Alla ljud, förutom de för media och larm, är nu avstängda. 

 

JUSTERA RINGSIGNALENS VOLYM  

Du kan justera volymen på ringsignalen från startskärmen eller från någon app (förutom under ett samtal eller 

när du spelar musik eller filmer). Tryck på knappen Volym upp/ned för att justera ringsignalens volym till vald 

nivå. Du kan också justera ringsignalens volym i skärmen Inställningar. 

1. På skärmen Inställningar trycker du på Ljud. 

2. I Ringvolym drar du i skjutreglaget för att justera volymen. 

 

ÄNDRA RINGSIGNALEN 

1. På skärmen Inställningar trycker du på Ljud. 

2. Tryck på Telefonens ringsignal. 

3. Välj den ringsignal du vill använda. En förhandsgranskning spelas när du gör ett val. 

4. Tryck på OK. 

 

ANGE ATT ENHETEN SKA VIBRERA VID INKOMMANDE SAMTAL 

På skärmen Inställningar trycker du på Ljud > Avancerat. Skjut sedan reglaget Vibrera också vid samtal till 

höger . 

 

STÄLLA IN TELEFONTJÄNSTER 
AKTIVERA DATAROAMING 

1. På skärmen Inställningar, tryck på Nätverk och Internet > Mobilnätverk. 

2. Skjut Roaming-reglaget till höger . 

Obs! 
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• Kom ihåg att användning av datatjänster vid roaming kan leda till betydande tilläggsavgifter. Fråga din 

nätverksoperatör om avgifter för dataroaming. 

 

INAKTIVERA DATATJÄNST 

1. På skärmen Inställningar, tryck på Nätverk och Internet > Mobilnätverk. 

2. Skjut Mobildata-reglaget till vänster . 

 

ANVÄNDA NFC 
Med NFC kan data skickas mellan två NFC-aktiverade enheter – antingen när de nuddar varandra eller om de 

är placerade med högst några centimeters mellanrum. 

AKTIVERA NFC-FUNKTIONEN 

1. På skärmen Inställningar, tryck på Anslutna enheter. 

2. Skjut NFC-reglaget till höger . 

3. Android™ Beam-funktionen kommer också att aktiveras automatiskt. 

 

ÖVERFÖRA INNEHÅLL VIA NFC 

1. Aktivera funktionerna NFC och Android Beam. 

2. Öppna innehållet som ska delas (du kan dela webbinnehåll, YouTube-filmer, kontakter med mera). 

3. Placera enheterna med baksidorna mot varandra, tryck på skärmen när du får uppmaningen Tryck för att 

stråla. 

 

SKYDDA DIN ENHET 
AKTIVERA PIN-KOD FÖR SIMKORT 

1. På skärmen Inställningar, tryck på Säkerhet och plats > Avancerat > SIM-kortlås. 

2. Skjut reglaget för Lås SIM-kort till höger. 

3. Ange PIN-koden för SIM-kortet, tryck sedan på OK. Du kan ändra PIN-koden för SIM-kortet när som helst 

genom att trycka på Ändra PIN-kod för SIM. 

Obs! 

Du kan alltid ringa nödnummer från din enhet. 

 

SKYDDA ENHETEN MED ETT SKÄRMLÅS 

För att bättre skydda data på din Cat® S42 kan du använda ett skärmlås. 

1. På skärmen Inställningar, tryck på Säkerhet och plats > Skärmlås. 

2. Välj ett av de tillgängliga alternativen. 
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• Svep: Svep låsikonen uppåt för att låsa upp skärmen. 

• Mönster: Rita det rätta upplåsningsmönstret för att låsa upp skärmen. 

• PIN: Skriv in en PIN-kod för att låsa upp skärmen. 

• Lösenord: Skriv in ett lösenord för att låsa upp skärmen. 

3. Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra konfigurationen av den valda skärmlåsningsmetoden. 

 

HANTERA APPAR 
VISA EN INSTALLERAD APP 

1. På skärmen Inställningar, tryck på Appar och meddelanden. 

2. Gör något av följande i applistan: 

• Tryck på en app för att direkt visa informationen om den. 

• Tryck på Meddelanden för att konfigurera meddelandeinställningarna. 

• Tryck på Avancerat > Apptillstånd för att justera vilken information som appen kan komma åt. 

• Tryck på Avancerat > Standardappar för att ställa in eller rensa standardappar. 

• Tryck på Avancerat > Nödmeddelanden för att ändra inställningar för nödmeddelanden. 

• Tryck på Avancerat > Speciell apptillgång för att konfigurera vilka appar som kan komma åt 

specialfunktioner här. 

 

ÅTERSTÄLLA ENHETEN 
SÄKERHETSKOPIERA PERSONLIGA INSTÄLLNINGAR 

Dina personliga inställningar kan säkerhetskopieras till Google-servrar med ett Google-konto. Om du byter ut 

enheten överförs de säkerhetskopierade inställningarna till en ny enhet första gången du loggar in på ett 

Google-konto. 

1. På skärmen Inställningar, tryck på System > Säkerhetskopiera. 

2. Skjut reglaget för Säkerhetskopiera till Google Drive till höger . 

 

ÅTERSTÄLLA FABRIKSINSTÄLLNINGAR 

Om du återställer fabriksinställningarna återställs de inställningar som konfigurerades på fabriken. Alla dina 

personliga data från enhetens interna lagring, inklusive kontoinformation, system- och programinställningar 

och alla nedladdade program, raderas. 

 

En återställning av enheten raderar inte några uppdateringar av systemets programvara som har laddats ned 

eller några filer på microSD-kortet, såsom musik eller fotografier. 

1. På skärmen Inställningar, tryck på System > Avancerat > Återställningsalternativ > Radera alla data 

(fabriksåterställning). 

2. När du uppmanas till det, tryck på ÅTERSTÄLL TELEFON och tryck sedan på RADERA ALLT. Enheten kommer 

att återställas till de ursprungliga fabriksinställningarna och sedan starta om. 
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BILAGA 
ANVÄNDNINGSTEMPERATUR 

• Se till att omgivningstemperaturen är mellan 0 °C och 40 °C när mobilen laddas. Håll 

omgivningstemperaturen mellan –25 °C och 55 °C när enheten används med batteridrift. Använd 

skyddshandskar om enheten används utanför intervallet 0 ºC till 45 ºC. 

 

LADDARENS UTEFFEKT 

• Laddarens märkeffekt är DC 5 V/1,55 A. 

 

VISA E-ETIKETT 
Gör så här om du vill visa gällande föreskrifter på enheten: 

1. Från startskärmen, tryck på > Inställningar. 

2. På skärmen Inställningar trycker du på Om telefonen > Gällande föreskrifter. 

 

FÖREBYGGA HÖRSELSKADA 

För att förhindra möjliga hörselskador bör du inte lyssna på hög volym under längre perioder. 

 

NÖDSAMTAL 
Du kan använda den här enheten för att ringa nödsamtal i serviceområdet. Mottagningen kan emellertid inte 

garanteras i samtliga förhållanden. Du bör inte bara enbart förlita dig på enheten för viktig kommunikation. 

 

ÖVERENSSTÄMMELSE CE SAR 
Enheten uppfyller EU-kraven (1999/519/EG) om begränsning av allmänhetens exponering för 
elektromagnetiska fält som hälsoskydd. 
 
Gränserna är en del av omfattande rekommendationer för skydd av allmänheten. De här 
rekommendationerna har utvecklats och kontrollerats av fristående vetenskapliga organisationer genom 
regelbundna och noggranna bedömningar av vetenskapliga studier. Måttenheten för Europeiska rådets 
rekommenderade gränsvärde för bärbara enheter är ”Specific Absorption Rate” (SAR), och SAR-gränsvärdet är 
2,0 W/kg som i genomsnitt uppgår till 10 gram vävnad. Det uppfyller kraven i Internationella kommissionen för 
skydd mot icke-joniserande strålning (ICNIRP). 
 
För användning när den bärs på kroppen har enheten testats och uppfyller kraven i ICNIRP-riktlinjerna för 
exponering och i den europeiska standarden SS-EN 62209-2 för användning med avsedda tillbehör. 
Användning av andra tillbehör som innehåller metall kan leda till att kraven i ICNIRP-riktlinjerna för exponering 
inte uppfylls. 
 
SAR-värdet mäts med utrustningen på 5 millimeters avstånd från kroppen då den sänder på högsta certifierade 
uteffektnivån i enhetens alla frekvensband. 
 
De högsta rapporterade SAR-värdena under CE-direktivet för telefonen visas nedan: 
SAR för huvud: 0,947 W/kg, SAR för kroppen: 1,206 W/kg, SAR för extremiteter: 2,029 W/kg 
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För att minska exponering för RF-energi ska du använda handsfree-tillbehör eller andra, liknande alternativ för 
att hålla enheten ifrån huvudet och kroppen. Enheten måste bäras minst 5 mm från kroppen för att säkerställa 
att exponeringsnivåerna ligger på eller under testnivåerna. Använd bältesspännen, hölster eller andra liknande 
kroppsburna tillbehör som inte innehåller metallkomponenter som stöd för sådan användning. Fodral med 
metalldelar kan ändra enhetens RF-prestanda, inklusive dess överensstämmelse med riktlinjerna för RF-
exponering på ett sätt som inte har testats eller certifierats. Användning av sådana tillbehör ska därför 
undvikas. 

 

FCC-REGLER 
Den här enheten överensstämmer med del 15 i FCC-reglerna. Användning sker på följande två villkor: 

(1) Den här enheten får inte orsaka skadliga störningar och (2) den här enheten måste acceptera 

störningar som tas emot, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion. 

 

Enheten har testats och ligger inom gränserna för en digital apparat i klass B i enlighet med del 15 i FCC-

reglerna. Dessa gränsvärden har utformats för att ge ett tillräckligt skydd mot skadliga störningar i en 

bostadsinstallation. Utrustningen genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och kan, om den 

inte installeras och används enligt instruktionerna, orsaka skadliga störningar på radiokommunikationer. 

Dock finns det ingen garanti att störningar inte kan inträffa vid en särskild installation. Om utrustningen 

orsakar skadlig störning för mottagning till radio eller TV, vilket kan avgöras genom att stänga av och på 

utrustningen, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen genom några av följande åtgärder: 

Orientera om eller omplacera mottagarantennen. 

Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren. 

Anslut utrustningen till ett nätuttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till. 

Rådgör med återförsäljaren eller en utbildad radio-/TV-tekniker för att få hjälp. 

FCC-OBSERVANTION: 

Ändringar eller modifieringar som inte är särskilt godkända av den intressent som ansvarar för 

överensstämmelsen kan upphäva din rätt att använda utrustningen. 

 

RF-EXPONERINGSINFORMATION (SAR) 
Enheten har konstruerats och tillverkats för att inte överstiga de utsläppsgränsvärden för exponering för 

radiofrekvensenergi (RF) som upprättats av Federal Communications Commission (FCC) i USA. 

Vid SAR-testning ställdes denna enhet in på att sända vid sin högsta certifierade strömnivå i alla testade 

frekvensband och placerades i positioner som kan simulera RF-exponering vid användning mot huvudet utan 

någon separation och nära kroppen med en separation på 10 mm. Även om SAR-värdena bestämdes på den 

högsta certifierade strömnivån kan den aktuella SAR-nivån i enheten under drift vara under det maximala 

värdet. Detta beror på att telefonen är utformad för att fungera på flera nivåer så att den använder bara den 

Gör så här för att minska exponeringsnivån för strålning: 

• Använd mobiltelefonen i goda mottagningsförhållanden för att minska mängden mottagen 

strålning (speciellt i garage under jord och vid resor med tåg och bil). 

• Använd handsfree-tillbehör 

• Gravida kvinnor bör hålla mobiltelefonen ifrån magen 

• Håll mobiltelefonen på avstånd från genitalier 
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ström som krävs för att nå nätverket. Ju närmare du är en trådlös basstationsantenn, desto lägre 

strömuteffekt. 

 

Exponeringsstandarden för trådlösa enheter använder en måttenhet som är känd som Specific Absorption 

Rate (Specifik absorptionsgrad) eller SAR. 

SAR-gränsvärdet som fastställts av FCC är 1,6 W/kg. 

Denna mobiltelefon följer SAR för allmän population/okontrollerade exponeringsgränser i ANSI/IEEE C95.1-

1992 och har testats i enlighet med mätningsmetoder och procedurer specificerade i IEEE1528. FCC har 

godkänt en Utrustningsauktorisering för denna telefonmodell med alla rapporterade SAR-nivåer utvärderade i 

enlighet med FCC:s RF-exponeringsriktlinjer. SAR-information för denna telefonmodell finns hos FCC och kan 

hittas under Visa Godkända-sektionen på www.fcc.gov/oet/ea/fccid efter sökning på FCC ID: ZL5S42E. 

 

De högsta rapporterade SAR-värdena under FCC-direktivet för telefonen visas i listan nedan: 

SAR för huvud: 1,11 W/kg  

SAR för kropp: 1,09 W/kg 

SAR för trådlös router: 1,09 W/kg 

Medan det finns många skillnader mellan SAR-nivåer mellan olika telefoner och på olika platser, uppfyller de 

alla myndighetens krav. 

 

SAR-efterlevnad för användning när enheten bärs på kroppen är baserad på en separationsdistans på 10 mm 

mellan enheten och kroppen. Bär denna enhet minst 10 mm från din kropp för att säkerställa att RF-

exponeringen följer eller är lägre än den rapporterade nivån. För att stödja denna användning, välj 

bältesklämmor eller hölster som inte innehåller metallkomponenter för att bibehålla en separation på 10 mm 

mellan denna enhet och kroppen. 

 

RF-exponering som följer alla tillbehör för att använda enheten buren på kroppen som kan innehålla metall har 

inte testats eller certifierats så sådana tillbehör ska undvikas. 

 

INFORMATION OM KASSERING OCH ÅTERVINNING 
Den här symbolen på utrustningen (och alla inkluderade batterier) anger att de inte ska kasseras som normalt 

hushållsavfall. Kassera inte enheten eller batterierna som osorterat kommunalt avfall. Utrustningen 

(och batterierna) ska överlämnas till en behörig återvinningsstation eller korrekt deponering av 

uttjänta produkter. 

 

Om du vill ha mer information om återvinningen av enheten eller batterierna ska du kontakta kommunen, de 

som hanterar kassering av hushållsavfall eller återförsäljaren där du köpt enheten. 

 

Kassering av enheten omfattas av EU-direktivet om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och 

elektronisk utrustning (WEEE). Orsaken till att WEEE och batterier ska separeras från annat avfall är för att 

minimera potentiella miljöeffekter på människors hälsa orsakade av de farliga ämnen som kan finnas. 
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MINSKNING AV FARLIGA ÄMNEN 
Denna enhet följer EU:s förordning (EU/EG) om registrering, utvärdering, tillstånd och begränsning för 

kemikalier (REACH) Nr 1907/2006 från Europaparlamentet och rådet och EU:s begränsning av skadliga ämnen 

(RoHS). 

Direktiv (2011/65/EU (RoHS) och dess ytterligare direktiv (EU) 2015/863 från Europaparlamentet och rådet). Vi 

rekommenderar att du regelbundet besöker webbplatsen för att ta del av aktuell information. 

 

ÖVERENSSTÄMMELSE MED EU:S LAGSTIFTNING 
Tillverkaren försäkrar att den här utrustningen överensstämmer med de väsentliga kraven och andra relevanta 

bestämmelser i 

Direktiv 2014/53/EU. För försäkran om överensstämmelse, gå till webbsidan: www.catphones.com/support/ 

 

FÖRKLARING OM EU-ÖVERENSSTÄMMELSE 
Denna enhet får endast användas inomhus när den använder frekvensintervallet 5 150 till 5 350 MHz. 

Begränsningar i: Belgien (BE), Bulgarien (BG), Tjeckien (CZ), Danmark (DK), Tyskland (DE), Estland (EE), Irland 

(IE), Grekland (EL), Spanien (ES), Frankrike (FR), Kroatien (HR), Italien (IT), Cypern (CY), Lettland (LV), Litauen 

(LT), Luxemburg (LU), Ungern (HU), Malta (MT), Nederländerna (NL), Österrike (AT), Polen (PL), Portugal (PT), 

Rumänien (RO), Slovenien (SI), Slovakien (SK), Finland (FI), Sverige (SE), Storbritannien (UK), Schweiz (CH), 

Norge (NO), Island (IS), Liechtenstein (LI) och Turkiet (TR). 

 

SPEKTRUM OCH EFFEKT 

Band Ledd ström (dB) 

GSM 900 33.20 

GSM 1800/1900 30.20 

WCDMA B1 24.00 

WCDMA B5 24.00 

WCDMA B8 24.00 

FDD-LTE B1 24.00 

FDD-LTE B3 24.00 

FDD-LTE B5 24.00 

FDD-LTE B7 24.00 

FDD-LTE B8 24.00 

FDD-LTE B20 24.00 

FDD-LTE B28 24.00 

Wi-Fi: 2400–2483,5 MHz 17.90 

Wi-Fi: 5150–5250 MHz 17.16 

Wi-Fi: 5250–5350 MHz 17.36 

Wi-Fi: 5470–5725 MHz 17.12 

Wi-Fi: 5745–5825 MHz 13.89 

Bluetooth: 2400–2483,5 MHz 9.30 

NFC: 13,56 MHz -14,76 dBuA/m 
 

Obs! 

Följ nationella lokala föreskrifter på den plats där utrustningen ska användas. Enheten kan begränsas för 

användning i vissa eller flera medlemsstater inom EU. 

http://www.catphones.com/support/
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Vissa band kanske inte är tillgängliga i alla länder eller områden. Kontakta din lokala operatör för mer 

information. 

Maximal radiofrekvensström överförd i frekvensbanden i vilka radioutrustningen används: 

Den maximala strömmen för alla band är mindre än det högsta gränsvärdet som anges relaterad harmoniserad 

standard. 

De nominella gränser för frekvensband och överföringsström som gäller för denna radioutrustning är enligt 

följande: 

 

 

 

 

 

SPECIFIKATIONER FÖR CAT® S42 

Operativsystem Android 10  

Processor MediaTek MT6761D med fyra kärnor 

Minne • Internt minne: 32 GB EMMC/3 GB LPDDR4X SDRAM 
• Externt minne: SDXC, Klass 10/Ultrahög hastighet/Upp till 256 GB 

Mobilt nätverk LTE: 1/2/3/4/5/7/8/20/28/  
WCDMA: 1/2/4/5/8 
GSM: 850/900/1800/1900 

Skärm Storlek 5,5 tum HD+ med stöd för blött finger och handske, 

Kamera • Bakre kamera: 13 megapixel, PDAF dubbel cell, enkel LED-blixt 
• Främre kamera: 5 megapixel  

Sensorer • Omgivande ljus 
• Accelerometer 
 
• Kompass 
• Närhet 

Anslutningar • Ljuduttag: 3,5 mm 
• Bluetooth: 5.0 
• USB: USB 2.0  
• Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac 
• GPS, aGPS, GLONASS, Galileo, EGNOS, SBAS, BeiDou 
• FM-radio med RDS 
• NFC 
• SIM-typ: Nano-SIM 

Batteri 4 000 mAH 

Övrigt Ingresskydd: IP68 
Tapphöjd: 1,5 m 
Vattentät: Till 1,5 m i upp till 35 min 
Programmerbara knappar med PTT-läge 

Mått 161,3 × 77,20 × 12,70 mm 

Vikt 220 g 

* Design och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. 
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FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE 
Tillverkare: 

 Namn: Bullitt Mobile Limited 
 Adress: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, England RG1 1AR 
Radioutrustning:  

Modell: S42 
Beskrivning: Rugged Smart Phone 
Radiorelaterad programvaras version: LTE_C0109_S42 
Tillbehör och komponenter som ingår: USB cable, Adapter, Battery, Earphone 

Vi, Bullitt Mobile Limited, försäkrar under eget ansvar att produkten ovan uppfyller kraven i relevanta delar av 
unionens harmoniseringslagstiftning: 

Radiodirektivet (2014/53/EU), RoHS-direktivet (2011/65/EU) med ändring av kommissionens delegerade 

direktiv (EU) 2015/863 

Följande harmoniserade standarder och/eller andra relevanta standarder har tillämpats: 

1. Hälsa och säkerhet (artikel 3.1 (a) i radiodirektivet) 

◼ EN 50360:2017, EN 62209-1:2016 
◼ EN 50566:2017, EN 62209-2:2010 
◼ EN 62311:2008, EN 50665:2017 
◼ EN 62479:2010, EN 50663:2017 
◼ EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 
◼ EN 62368-1 :2014+A11 :2017 
◼ EN 50332-1:2013, EN 50332-2:2013 

2. Elektromagnetisk kompatibilitet (artikel 3.1 (b) i radiodirektivet) 

◼ ETSI EN 301489-1 V2.2.3 
◼ ETSI EN 301489-3 V2.1.1 
◼ Utkast till ETSI EN 301489-17 V3.2.2 
◼ ETSI EN 301489-19 V2.1.1 
◼ Utkast till ETSI EN 301489-52 V1.1.0 
◼ EN 55032:2015/AC:2016  
◼ EN 55035:2017 
◼ EN 61000-3-2:2014  
◼ EN 61000-3-3:2013 

3. Radiospektrumanvändning (artikel 3.2 i radiodirektivet) 

◼ ETSI EN 301 908-1 V11.1.1, ETSI EN 301 908-2 V11.1.2, ETSI EN 301 908-13 V11.1.2 
◼ ETSI EN 303 413 V1.1.1 
◼ ETSI EN 300 328 V2.2.2 
◼ ETSI EN 301 893 V2.1.1 
◼ ETSI EN 300 440 V2.2.1 
◼ ETSI EN 301 511 V12.5.1  
◼ EN 300 330 V2.1.1 
◼ ETSI EN 303 345 -1 V1.1.1/Utkast till ETSI EN 303 345 -3 V1.1.0 

 

Det anmälda organet (Namn: CETECOM GMBH, ID: 0680) utförde konformitetsbedömning enligt Bilaga III, 
modul B i Radioutrustningsdirektivet EU och utfärdade undersökningscertifikat av EU-typ (Ref. Nr: M20-0892-
01-TEC). 

 

Undertecknat för och på uppdrag av: Bullitt Mobile Limited 

Plats: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, England RG1 1AR, Datum: juni 1, 2020 

Namn: Arlen Huang, Uppgift: Kvalitetschef, Namnteckning:  
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© 2020 Caterpillar. Med ensamrätt. CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, deras respektive 

logotyper, produktutseendet för ”Caterpillar Yellow”, ”Power Edge” och Cat ”Modern Hex” samt 

företagets och produktens identitet som används häri är varumärken som tillhör Caterpillar och får inte 

användas utan tillåtelse. www.cat.com / www.caterpillar.com 

 
Bullitt Mobile Ltd är en licenstagare till Caterpillar Inc. 

Varumärken som tillhör Bullitt Mobile Ltd och tredje part är respektive ägares egendom. 
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