Cat® B26

Naudojimo instrukcija
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PRIEŠ NAUDODAMI PIRMĄ KARTĄ, PERSKAITYKITE SAUGOS
TAISYKLES
• Norėdami tinkamai naudotis šiuo įrenginiu, atidžiai perskaitykite šią instrukciją ir rekomenduojamas saugos
taisykles.
• Nors šis įrenginys labai tvirtas, stenkitės jo netrankyti, nemėtyti, nesuspausti, nepradurti ir nesulenkti.
• Nejunkite šio įrenginio ten, kur draudžiama naudotis tokiais įrenginiais, arba jeigu jis gali sukelti trukdžių arba
pavojų.
• Niekada nesinaudokite įrenginiu vairuodami.
• Visada laikykitės naudojimosi įrenginiu taisyklių ligoninėse ir sveikatos priežiūros įstaigose bei išjunkite jį
būdami šalia medicinos prietaisų.
• Išjunkite įrenginį arba įjunkite skrydžio režimą orlaivyje, nes priešingu atveju įrenginys gali trukdyti orlaivio
valdymo įrangai.
• Išjunkite įrenginį būdami prie tiksliųjų elektroninių prietaisų, nes jis gali turėti įtakos jų veikimui.
• Nebandykite išardyti įrenginio arba jo pagalbinių reikmenų. Prireikus, priežiūros arba remonto darbus turi
atlikti tik kvalifikuoti specialistai.
• Nedėkite šio įrenginio arba pagalbinių reikmenų į talpyklas, kuriose susidaro stiprus elektromagnetinis
laukas.
• Nedėkite šalia įrenginio magnetinės laikmenos, nes įrenginio spinduliuotė gali ištrinti joje saugomą
informaciją.
• Nenaudokite įrenginio aplinkoje, kurioje yra degių dujų, pavyzdžiui, degalinėje, ir nedėkite įrenginio į įkaitusią
vietą.
• Įrenginį ir jo pagalbinius reikmenis laikykite mažiems vaikams nepasiekiamose vietose. Neleiskite vaikams
vieniems naudotis įrenginiu.
• Kad išvengtumėte sprogimo pavojaus, naudokite tik patvirtintus įkroviklius.
• Laikykitės visų teisės aktų ir norminių dokumentų, taikomų belaidžių įrenginių naudojimui, gerbkite kitų
asmenų privatumą ir juridines teises.
• Pacientai, turintys medicininių implantų (širdies, sąnarių ir pan.), turėtų laikyti įrenginį ne arčiau kaip 15 cm
nuo implanto ir kitoje pusėje negu implantas.
• Naudodamiesi USB kabeliu, griežtai laikykitės šiame vadove pateiktų nurodymų, kad nebūtų pažeistas jūsų
įrenginys arba kompiuteris.

2

TEISINĖ INFORMACIJA
© 2019 m., „Caterpillar“.
Visos teisės saugomos. CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, jų atitinkami logotipai, „Caterpillar Yellow“,
„Power Edge“ ir „Cat Modern Hex“ firminis stilius, taip pat šiame dokumente naudojami korporacijos ir
gaminio pavadinimai yra „Caterpillar“ prekių ženklai, ir jų be leidimo naudoti negalima.

„Bullitt Mobile Ltd.“ naudojasi „Caterpillar Inc“ licencija.
„Bullitt Mobile Ltd.“ ir trečiųjų šalių prekių ženklai yra jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

Jokios šio dokumento dalies negalima atkurti ar perduoti jokia forma ir jokiomis priemonėmis be išankstinio
rašytinio „Caterpillar Inc.“ leidimo.
Šiame vadove aprašytame gaminyje gali būti naudojama autorių teisėmis saugoma programinė įranga, taip pat
galimos licencijų savininkų teisės. Naudotojai jokiu būdu negali dauginti, platinti, modifikuoti, dekompiliuoti,
išardyti, iššifruoti, išrašyti, atlikti atvirkštinės inžinerijos, nuomoti, perduoti ar sublicencijuoti minėtos
programinės įrangos, nebent tokie apribojimai būtų draudžiami galiojančiais įstatymais arba tokie tokiems
veiksmams pritartų atitinkamų autorių teisių turėtojai pagal licencijas.

„Bluetooth®“ prekės ženklas ir logotipai yra „Bluetooth SIG“, Inc. nuosavybė. „Bullitt Group Ltd“ šį prekės
ženklą ir logotipus naudoja išduotos licencijos pagrindu. Visi kiti trečiųjų šalių prekių ženklai arba prekių
pavadinimai yra jų savininkų nuosavybė.

PASTABA
Čia aprašytos kai kurios šio gaminio ir jo pagalbinių reikmenų savybės priklauso nuo įdiegtos programinės
įrangos, taip pat nuo vietinio tinklo pajėgumo bei nuostatų, ir gali būti nesuaktyvintos arba apribotos vietinio
tinklo operatorių arba tinklo paslaugų teikėjų. Todėl šiame vadove pateikti aprašymai gali šiek tiek skirtis nuo
įsigyto gaminio ir jo pagalbinių reikmenų.

Gamintojas pasilieka teisę bet kada ir be išankstinio įspėjimo ar įsipareigojimų keisti šioje instrukcijoje pateiktą
informaciją arba specifikacijas.

Gamintojas neatsako už teisėtumą ir kokybę produktų, kuriuos įkeliate arba atsisiunčiate naudodamiesi šiuo
įrenginiu, įskaitant tekstą, nuotraukas, muziką, filmus ir neįdiegtąją programinę įrangą, saugomą autorių
teisėmis. Už bet kokius padarinius įdiegus arba naudojant pirmiau minėtus produktus šiame įrenginyje
atsakote tik jūs.

IMPORTO IR EKSPORTO TAISYKLĖS
Klientai privalo laikytis visų galiojančių eksporto ar importo įstatymų ir taisyklių. Norėdami eksportuoti,
reeksportuoti arba importuoti šiame vadove aprašytą įrenginį, taip pat jo programinę įrangą ir techninius
duomenis, klientai privalo gauti visus reikiamus vyriausybės leidimus ir licencijas.
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„CAT® B26“ PRISTATYMAS
Tikrai patvarus mobilusis telefonas „Cat B26“ skirtas padėti jums įveikti sudėtingiausias sąlygas, su kuriomis
kasdien susiduriate darbe ar laisvu laiku. Pagal griežčiausias specifikacijas sukurtas „Cat B26“, kurio baterijos
įkrovos pakanka ilgam laikui, jūsų nenuvils.
Be to, jūsų naujasis telefonas sertifikuotas pagal tvirtumą, atsparumą vandeniui ir dulkėms užtikrinantį
pramonės standartą. „Cat B26“ sukurtas taip, kad gali saugiai nukristi net iš 1,8 m (6 pėdų) aukščio ant
betoninio paviršiaus (ši ypatybė patvirtinta pakartotinais bandymais), ištverti ypač didelę ir ypač mažą
temperatūrą bei yra atsparus dulkėms, tad jis tarnaus jums net nepalankiausiomis sąlygomis.
O itin talpi šio „Cat“ telefono baterija, žibintuvėlis ir galimybės papildyti atmintį iki 32 GB bus po ranka,
nesvarbu, kaip smarkiai būsite užsiėmę.

TVIRTUMO SAVYBĖS
ĮRENGINIO NUMETIMAS:
• Galima: naudoti įrenginį iki 1,8 m aukštyje – jis išlieka nepažeistas net nukritęs iš tokio aukščio.
• Negalima: sviesti įrenginio iš 1,8 m aukščio – jis patvarus, bet nėra nesugadinamas.

ATSPARUMAS VANDENIUI
• Galima: naudotis įrenginiu drėgnoje ir šlapioje aplinkoje. Prieš naudodamiesi įrenginiu vandenyje įsitikinkite,
kad visos jo dalys ir dangteliai tinkamai uždaryti. Įrenginys gali atlaikyti 1,2 m gylį iki 35 minučių.
• Negalima: naudoti įrenginio 1,2 m gylyje ilgiau negu 35 min. arba naudoti jo didesniame negu 1,2 m gylyje.

ATSPARUMAS DULKĖS IR SUBRAIŽYMAMS:
• Galima: įrenginį naudoti purvinoje, dulkėtoje aplinkoje. „Cat B26“ sertifikuotas pagal IP68 – ūkio šakoje
taikomą patvarumo vertinimo standartą.

EKSTREMALI TEMPERATŪRA:
• Galima: naudotis įrenginiu nuo -25 ºC iki + 55 ºC temperatūroje. Be to, jis atsparus temperatūros pokyčiams –
staigiam perėjimui iš šalčio į karštį ir atvirkščiai.
• Negalima: naudotis įrenginiu žemesnėje negu -25 ºC ir aukštesnėje negu + 55 ºC temperatūroje.
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PAKUOTĖS TURINYS
• Įrenginys
• Trumpasis žinynas
• Garantija
• USB maitinimo kabelis ir įkrovimo maitinimo adapteris

1. AUSINĖS
2. ŽIBINTUVĖLIS
3. KAIRYSIS FUNKCINIS MYGTUKAS
4. MYGTUKAS „SKAMBINTI /
ATSAKYTI Į SKAMBUTĮ“
5. KLAVIATŪROS UŽRAKINIMO
MYGTUKAS
6. DEŠINYSIS FUNKCINIS MYGTUKAS
7. NARŠYMO MYGTUKAS /
ŽIBINTUVĖLIO ĮJ. / IŠJ.
8. MYGTUKAS OK (GERAI)
9. MAITINIMO ĮJ. / SKAMBUČIO
PABAIGOS / GRĮŽTIES MYGTUKAS
10. TYLIOJO REŽIMO / PERJUNGIMO
MYGTUKAS
11. GARSIAKALBIS
12. FOTOAPARATAS
13. USB PRIEVADAS
14. AUSINIŲ LIZDAS
15. KIAURYMĖ DIRŽELIUI

MYGTUKŲ FUNKCIJOS
MAITINIMO ĮJUNGIMO MYGTUKAS
• Paspauskite ir palaikykite, jeigu norite įjungti įrenginį.
• Paspauskite ir palaikykite, jeigu norite atidaryti maitinimo išjungimo (išjungti, paleisti iš naujo) parinktis, kai
įrenginys įjungtas.
• Vieną kartą paspauskite, kad pažadintumėte ekraną, kai įrenginys nenaudojamas.
NARŠYMO MYGTUKAS
• Naudodamiesi daugiakrypčiu naršymo mygtuku galite judėti meniu.
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KAIRYSIS IR DEŠINYSIS DAUGIAFUNKCIAI MYGTUKAI
• Šie mygtukai atitinka ekrano apačioje (kairėje ir dešinėje pusėse) rodomas funkcijas.
• Mygtukų funkcijos keičiasi priklausomai nuo meniu.
PATVIRTINIMO MYGTUKAS
• Spauskite šį mygtuką, norėdami pažymėti elementą.

TRUMPASIS ŽINYNAS
SIM KORTELĖS (-IŲ) ĮDĖJIMAS
1. Padėkite įrenginį ant lygaus, švaraus paviršiaus ekranu aukštyn.
2. Nuimkite baterijos dangtelį, tada pirštu ištraukite bateriją.
3. Įdėkite SIM kortelę į SIM 1 / SIM 2 kortelės dėklą, nukreipę auksinius kortelės kontaktus į SIM jungtį (žemyn).
4. Atsargiai uždėkite dangtelį ir prisukite varžtus.

ATMINTIES KORTELĖS ĮDĖJIMAS
1. Padėkite įrenginį ant lygaus, švaraus paviršiaus ekranu aukštyn.
2. Nuimkite baterijos dangtelį, tada pirštu ištraukite bateriją.
3. Įdėkite „microSD“ kortelę į atminties kortelės dėklą.
4. Atsargiai uždėkite dangtelį ir prisukite varžtus.

PASTABA.
• „microSD“ kortelės nespauskite per stipriai, nes galite sugadinti atminties kortelę arba lizdą.
• Dėdami „microSD“ kortelę ar SIM kortelę įsitikinkite, kad jūsų telefonas išjungtas ir atjungtas nuo bet kokio
išorinio maitinimo šaltinio.
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BATERIJOS ĮKROVIMAS
Prieš naudodami įrenginį pirmą kartą turite įkrauti jo bateriją.
1. Prijunkite USB maitinimo kabelį prie įkrovimo maitinimo adapterio.
Naudokite tik „Cat®“ telefonui patvirtintus įkroviklius ir laidus. Naudojant nepatvirtintą įrangą, įrenginys gali
sugesti, o baterija – sprogti.
2. Atidarykite USB prievado dangtelį ir prijunkite USB maitinimo kabelį prie USB prievado.
Prijungdami USB kabelį, nenaudokite per daug jėgos. Garantija netaikoma jokiems pažeidimams, padarytiems
bandant netinkamai įkišti jungtį.
3. Įjunkite įkroviklį į KS maitinimo lizdą.
4. Įkrovus įrenginį, baterijos indikatorius nustoja mirksėti.
Pirma atjunkite USB kabelį nuo įrenginio, po to atjunkite maitinimo adapterį nuo maitinimo tinklo. Uždarykite
įrenginio USB prievado dangtelį.

SVARBI INFORMACIJA APIE TOLESNĮ BATERIJOS NAUDOJIMĄ
Jeigu baterija visiškai išsekusi, pradėjus krauti įrenginį, jis gali įsijungti ne iš karto. Palikite bateriją krautis kelias
minutes, ir tik tada pabandykite įjungti įrenginį. Tuo laiku įkrovimo animacija ekrane gali būti nerodoma.
Kai baterijos energija yra beveik išeikvota, įrenginys automatiškai išsijungia. Baterijai įkrauti reikalingas laikas
priklauso nuo baterijos amžiaus ir aplinkos temperatūros.

ĮRENGINIO ĮJUNGIMAS / IŠJUNGIMAS
ĮJUNGIMAS
• Paspauskite ir palaikykite maitinimo įjungimo mygtuką

.

• Jei reikia PIN kodo, skaitykite atitinkamą šio vadovo skyrių.
Pirmą kartą įjungus telefoną, bus parodytas pasveikinimo ekranas. Pasirinkite norimą kalbą ir tęskite
nustatymą.
ĮRENGINIO IŠJUNGIMAS
1. Paspauskite ir palaikykite maitinimo įjungimo

mygtuką.

PRADŽIOS EKRANAS
Pradžios ekranas yra pradinė vieta, kur galima rasti visas įrenginio funkcijas. Jame galite pasiekti pagrindinį
meniu, adresatus ir atverti pagrindinį meniu.
Jūsų įrenginio pradžios ekranas atrodo taip:
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Pagrindinis meniu
Norėdami atverti pagrindinį meniu, pradžios ekrane spauskite Gerai. Pasirinktą programėlę pažymėkite
naudodamiesi daugiakrypčiu naršymo mygtuku.

EKRANO UŽRAKINIMAS IR ATRAKINIMAS
EKRANO UŽRAKINIMAS
1. Kai įrenginys įjungtas, jo ekraną galite atrakinti arba užrakinti paspaudę kairįjį funkcinį mygtuką, o po to
paspaudę klaviatūros užrakinimo mygtuką. Net užrakinę ekraną, vis dar galite gauti žinutes ir skambučius.
2. Jei įrenginio kurį laiką nenaudosite, ekranas bus užrakintas automatiškai.
• Norėdami pakoreguoti šio laikotarpio trukmę,

pagrindiniame meniu pasirinkite Nuostatos.

Tarp nuostatų skirtukų judėkite spausdami naršymo mygtuką aukštyn ir žemyn.
• Norėdami nustatyti laikotarpį, pasirinkite Ekranas > Automatinis klaviatūros užrakinimas.

EKRANO ATRAKINIMAS
Norėdami pažadinti ekraną, paspauskite maitinimo mygtuką.
Išsamiau skaitykite 23 puslapyje esantį skyrių „Prietaiso apsauga naudojant ekrano užraktą“.
PASTABA.
• Jeigu automatinis ekrano užraktas išjungtas, norėdami atrakinti ekraną paspauskite ir palaikykite.
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PRANEŠIMŲ SKYDELIS
PRANEŠIMAI IR INFORMACIJA APIE BŪSENĄ
Ekrano viršuje rodoma būsenos juosta. Joje rodomos pranešimų piktogramos, tokios kaip praleisti skambučiai
arba gautos žinutės (kairėje) ir telefono būsenos piktogramos, pavyzdžiui, baterijos būsena (dešinėje) ir esamas
laikas.

SIM 1 mobiliojo ryšio tinklo signalo stiprumas

Baterijos indikatorius, baterija visiškai įkrauta

SIM 2 mobiliojo ryšio tinklo signalo stiprumas

„Bluetooth“ įjungtas

SIM 1 mobiliojo ryšio tinklo signalas silpnas

Skambinama

SIM 2 mobiliojo ryšio tinklo signalas silpnas

Žadintuvas nustatytas

Nėra SIM kortelės

Ausinės prijungtos

Praleistas skambutis

Skrydžio režimas

Tylusis režimas

Gautųjų dėžutė pilna

Susitikimo režimas

Naujas pranešimas

Patalpų režimas

Siųsti pranešimą

Lauko režimas

Nauja MMS

Žibintuvėlis įjungtas

Neperskaityta MMS

EKRANO FONAI
EKRANO FONO KEITIMAS
1. Pradžios ekrane spauskite mygtuką Gerai, kad būtų parodytas pagrindinis meniu.
2. Nuostatos

> Ekranas > Ekrano fono nuostatos.

3. Spauskite Gerai ir nustatykite ekrano foną pasirinkite nuotrauką iš statinių fonų arba iš galerijos.
4. Pasirinkę vaizdą, spauskite kairįjį funkcinį mygtuką (Gerai).

MEDIJOS FAILŲ PERKĖLIMAS Į ĮRENGINĮ IR IŠ JO
Perkelkite mėgstamus muzikos kūrinius bei nuotraukas iš įrenginio į kompiuterį ir atvirkščiai.
1. USB maitinimo kabeliu prijunkite įrenginį prie kompiuterio.
2. Bus parodytas pranešimo langas.
3. Pasirinkite Įkrovimas arba Failų perkėlimas.
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Jūsų įrenginys bus rodomas kaip keičiamasis įrenginys, kuriame rodoma telefono vidinė atmintis. Jei įdėta
atminties kortelė, taip pat bus matoma „microSD“ kortelės informacija.

SKRYDŽIO REŽIMO NAUDOJIMAS
Kai kuriose vietose gali būti privaloma išjungti duomenų perdavimo ryšius. Užuot išjungę įrenginį, galite tiesiog
įjungti skrydžio režimą.
1. Pradžios ekrane spauskite mygtuką Gerai, kad būtų parodytas pagrindinis meniu.
2. Pasirinkite Nuostatos

> Skrydžio režimas

3. Spausdami naršymo mygtuką aukštyn arba žemyn, įjunkite arba išjunkite skrydžio režimą ir spauskite Gerai.
PASTABA.
• Įjungus skrydžio režimą, bus atjungti visi jūsų tinklo duomenys ir ryšių jungtys.
• Skrydžio režimą taip pat galite pasiekti perėję į Pagrindinis meniu > Sparčiosios nuorodos > Skrydžio
režimas.

SKAMBINIMAS
Skambinti galima keliais būdais. Galite:

SKAMBINIMAS NAUDOJANT KLAVIATŪRĄ
Telefono numerį įveskite pradžios ekrane naudodami klaviatūrą ir spauskite mygtuką Skambinti.
Patarimas. Su šiuo įrenginiu dera „SmartDial“ funkcija. Renkant numerį klaviatūra, ši funkcija automatiškai
vykdo paiešką adresatų sąraše ir siūlo galimų adresatų numerius.

SKAMBINIMAS NAUDOJANT ADRESATUS
1. Norėdami peržiūrėti adresatų sąrašą, pradžios ekrane pasirinkite Adresatai.
1. Adresatą pasirinkite spausdami naršymo mygtuką aukštyn arba žemyn.
2. Pasirinkite adresato telefono numerį.
3. Pasirinkite Rinkti arba spauskite mygtuką Skambinti

.

PASTABA.
Jeigu įrenginyje naudojamos dvi SIM kortelės, bus skambinama naudojant SIM 1 kortelę.

SKAMBINIMAS NAUDOJANT SKAMBUČIŲ ŽURNALĄ
1. Pradžios ekrane spauskite mygtuką Gerai, kad būtų parodyta Pagrindinis meniu > Skambučių žurnalas

.

2. Naršymo mygtuku judėdami aukštyn ir žemyn perjunkite skirtukus ir peržiūrėkite atliktus, gautus, atmestus
ir praleistus naujausius skambučius.
3. Adresatą iš sąrašo pasirinkite spausdami naršymo mygtuką aukštyn ir žemyn.
4. Norėdami paskambinti adresatui, spauskite Skambinti.
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ATSILIEPIMAS Į SKAMBUTĮ IR SKAMBUČIO ATMETIMAS
Kai gausite telefono skambutį, bus parodytas gaunamo skambučio langas ir skambinančiojo identifikatorius.
1. Norėdami atsiliepti, spauskite mygtuką Atsiliepti

arba kairįjį funkcinį mygtuką (Atsiliepti).

2. Norėdami atmesti skambutį, spauskite Nutraukti skambutį

.

3. Norėdami nutildyti skambutį, spauskite dešinįjį funkcinį mygtuką (Nutildyti).
PASTABA.
• Norėdami grįžti į pradžios ekraną, spauskite Nutraukti skambutį

.

KAIP BAIGTI SKAMBUTĮ
Norėdami baigti skambutį, pokalbio metu spauskite Nutraukti skambutį

.

ADRESATAI
Adresatų programėlėje galite įrašyti ir tvarkyti savo adresatų informaciją.

ADRESATŲ PROGRAMĖLĖS ĮJUNGIMAS
Norėdami atverti programėlę iš pradžios ekrano:
• Paspaudę dešinįjį funkcinį mygtuką, atidarykite Adresatus; arba
• Spauskite mygtuką Gerai ir atidarykite Pagrindinį meniu > Adresatai

.

PASTABA.
•Visi adresatai bus rodomi abėcėlės tvarka slenkamajame sąraše.

ADRESATŲ IMPORTAS IR EKSPORTAS
Norėdami importuoti adresatus:
1. Atidarykite adresatus.
2. Spauskite kairįjį funkcinį mygtuką (parinktys).
3. Spauskite naršymo mygtuką (žemyn), tada spauskite Importuoti adresatus.
4. Pasirinkite šaltinį (atminties kortelę arba vidinę saugyklą).

Norėdami eksportuoti adresatus:
1. Atidarykite adresatus.
2. Spauskite kairįjį funkcinį mygtuką (parinktys).
3. Spauskite naršymo mygtuką (žemyn), tada spauskite Eksportuoti adresatus.
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4. Pasirinkite adresatus, kuriuos norite eksportuoti, tada spauskite kairįjį funkcinį mygtuką (Parinktys) >
mygtuką Gerai
5. Pasirinkite paskirties vietą (atminties kortelę arba vidinę saugyklą).

NAUJO ADRESATO PRIDĖJIMAS
1. Adresatų sąraše paspauskite kairįjį funkcinį mygtuką (Parinktys) > Naujas.
2. Pasirinkite paskirties vietą.
3. Įveskite adresato vardą, mobiliojo telefono numerį ir asmeninį el. pašto adresą (neprivaloma).
4. Spauskite kairįjį funkcinį mygtuką (įrašyti).

ADRESATO PAIEŠKA
1. Adresatų sąraše spauskite naršymo mygtuką (žemyn) , kol pasirinksite paieškos laukelį.
2. Pradėkite vesti adresato vardą, ir viršuje bus parodyti atitinkami vardai.

ADRESATO REDAGAVIMAS
Jūs visada galite pakeisti įrašytą adresato informaciją.
1. Iš adresatų sąrašo pasirinkite adresatą, kurio duomenis norite redaguoti.
2. Spauskite mygtuką Gerai (Redaguoti).
3. Atlikę kontaktinės informacijos pakeitimus, tada spauskite kairįjį funkcinį mygtuką (Įrašyti). Norėdami
atšaukti pakeitimus, spauskite kairįjį funkcinį mygtuką (Atšaukti).

ADRESATO TRYNIMAS
1. Iš adresatų sąrašo pasirinkite adresatą, kurio duomenis norite ištrinti.
2. Spauskite kairįjį funkcinį mygtuką (Parinktys) > Ištrinti ir patvirtinkite kairiuoju funkciniu mygtuku (Gerai).

ADRESATŲ GRUPAVIMAS
Galite sukurti įvairias grupes ir suskirstyti adresatus.
1. Norėdami peržiūrėti grupių sąrašą, adresatų sąraše spauskite naršymo mygtuką (dešinėn).
2. Naujas grupes galite pridėti paspaudę kairįjį funkcinį mygtuką (Parinktys).
3. Grįžę į adresatų sąrašą, pasirinkite adresatą, kurį norite priskirti grupei.
4. Spauskite mygtuką Gerai (Redaguoti), tada spauskite naršymo mygtuką (žemyn), kad priskirtumėte grupę
savo adresatams.

SMS IR MMS
ŽINUČIŲ SIUNTIMO PROGRAMĖLĖS ĮJUNGIMAS
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Norėdami įjungti Žinučių programėlę:
• Pradžios ekrane spauskite mygtuką Gerai, kad būtų parodyta Pagrindinis meniu > Žinutės

.

• Pradžios ekrane spauskite naršymo mygtuką (kairėn).

TEKSTINIŲ ŽINUČIŲ KŪRIMAS IR SIUNTIMAS
Galite kurti naują žinutę arba atverti vykstantį susirašinėjimą.
1. Žinutėse pasirinkite Rašyti žinutę.
2. Įveskite telefono numerį arba pasirinkite adresato vardą, paspaudę mygtuką Gerai. Rašant tekstą,
„SmartDial“ stengsis rasti atitinkamą įrenginyje įrašytą adresatą. Palieskite siūlomą gavėją arba rašykite toliau.
3. Spausdami naršymo mygtuką (žemyn), pereikite į SMS laukelį ir rašykite žinutę.
4. Kai žinutė bus paruošta išsiųsti, spauskite mygtuką Gerai (Siųsti).
5. Jeigu norite atidaryti esamą susirašinėjimą, Žinutėse tiesiog pasirinkite Gautieji arba Pokalbio režimas ir
spauskite mygtuką Gerai.
PASTABA.
• Toliau skaitant ir siunčiant žinutes, sukuriamas susirašinėjimas.

MULTIMEDIJOS PRANEŠIMŲ KŪRIMAS IR SIUNTIMAS
Galite kurti naują žinutę arba atverti vykstantį susirašinėjimą.
1. Žinutėse pasirinkite Rašyti žinutę.
2. Įveskite telefono numerį arba pasirinkite adresato vardą, paspaudę mygtuką Gerai. Rašant tekstą,
„SmartDial“ stengsis rasti atitinkamą įrenginyje įrašytą adresatą. Palieskite siūlomą gavėją arba rašykite toliau.
3. Spausdami naršymo mygtuką (žemyn), pereikite į MMS laukelį ir rašykite žinutę bei pridėkite medijos
informaciją.
4. Kai žinutė bus paruošta išsiųsti, spauskite kairįjį funkcinį mygtuką (Siųsti).
5. Jeigu norite atidaryti esamą susirašinėjimą, Žinutėse tiesiog pasirinkite Gautieji ir spauskite mygtuką Gerai.

PRANEŠIMO ATIDARYMAS IR ATSAKYMAS Į JĮ
1. Sąraše Gautieji arba Pokalbio režimas palieskite tekstinį arba multimedijos susirašinėjimą, kurį norite
atverti.
2. Norėdami parašyti atsakymą SMS lauke, spauskite mygtuką Gerai.
3. Baigę, spauskite mygtuką Gerai (Siųsti).

PRANEŠIMŲ PARAMETRŲ SUASMENINIMAS
Žinučių sąraše spauskite kairįjį funkcinį mygtuką (Parinktys) > Nuostatos.
Pasirinkite kurią nors iš tolesnių nuostatų:
• SMS: nustatyti pristatymo ataskaitą (įjungta / išjungta);
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• MMS: nustatyti automatinę pranešimų paiešką („Išjungta / išjungta“, jeigu veikia tarptautinis ryšys arba
„Įjungta“ be tarptinklinio ryšio);
•„Push“ pranešimai: nustatyti WAP „push“ pranešimus (įjungta / išjungta);

„BLUETOOTH®“
„Bluetooth“ belaidžiu ryšiu galite prisijungti prie kitų „Bluetooth“ įrenginių ir dalytis failais su draugais, kalbėtis
„Bluetooth“ telefonu naudojantis laisvų rankų įranga arba netgi perkelti telefone esančias nuotraukas į
kompiuterį.
Jeigu naudojatės „Bluetooth“ ryšiu, nepamirškite, kad nuo „Bluetooth“ prietaiso, prie kurio norite prisijungti,
neturite nutolti daigiau nei 10 metrų. Nepamirškite, kad tam tikros kliūtys, pavyzdžiui, sienos ar kita
elektroninė įranga, gali trukdyti „Bluetooth“ ryšiui.

„BLUETOOTH“ ĮJUNGIMAS
1. Pradžios ekrane spauskite mygtuką Gerai, kad būtų parodyta Pagrindinis meniu > Nuostatos

.

2. Judėdami naršymo mygtuku (žemyn) pasirinkite „Bluetooth“.
3. Norėdami įjungti „Bluetooth“, spauskite mygtuką Gerai. Būsenos juostoje bus rodoma „Bluetooth"
piktograma

.

„BLUETOOTH“ ĮRENGINIŲ SUSIEJIMAS IR PRIJUNGIMAS
Prieš pradedant naudotis „Bluetooth“ ryšiu, reikia susieti savo įrenginį su kitu „Bluetooth“ įrenginiu, atliekant
toliau nurodymus veiksmus.
1. Patikrinkite, ar jūsų įrenginyje įjungta „Bluetooth“ funkcija, ir nustatykite Matomas visiems.
2. Pradžios ekrane spauskite mygtuką Gerai, kad būtų parodyta Pagrindinis meniu > Nuostatos
„Bluetooth“.

>

3. Pasirinkite susieti įrenginiai, tada spauskite kairįjį funkcinį mygtuką (Pridėti) ir ieškokite pasiekiamumo
intervale esančius „Bluetooth“ įrenginius,
4. Iš sąrašo pasirinkite įrenginį, kurį norite susieti.
5. Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus, kad nustatytumėte ryšį.
PASTABA.
• Vieną kartą susiejus įrenginius, jums nebereikės įvesti slaptažodžio, jeigu norėsite prie susieto įrenginio
prisijungti dar kartą.

FAILŲ SIUNTIMAS NAUDOJANT „BLUETOOTH“
1. Pradžios ekrane spauskite mygtuką Gerai, kad būtų parodytas pagrindinis meniu.
2. Pasirinkite Tvarkyklė

> Failas, tada pasirinkite failą, kurį norite siųsti.

3. Spauskite kairįjį funkcinį mygtuką (Parinktys) Siųsti> „Bluetooth“ > pasirinkite susietą įrenginį.
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„BLUETOOTH“ PRIETAISO ATJUNGIMAS ARBA ATSIEJIMAS
Norėdami atjungti „Bluetooth“:

.

1. Pradžios ekrane spauskite mygtuką Gerai, kad būtų parodyta Pagrindinis meniu > Nuostatos
2. Judėdami naršymo mygtuku (žemyn) pasirinkite „Bluetooth“.
3. Norėdami išjungti „Bluetooth“, spauskite mygtuką Gerai.
„Bluetooth“ įrenginio atjungimas:

1. Iš „Bluetooth“ įrenginių sąrašo įveskite susietų įrenginių sąrašą ir pasirinkite įrenginį, kurį norite atsieti.
2. Įrenginį (-ius) galite ištrinti paspaudę kairįjį funkcinį mygtuką (Parinktys).

FOTOGRAFAVIMAS IR FILMAVIMAS
„Cat B26“ galite naudoti fotografavimui bei filmavimui ir dalijimuisi nuotraukomis bei vaizdo įrašais.
KAMEROS ĮJUNGIMAS
Norėdami įjungti kameros programėlę galite:
• Pradžios ekrane spauskite mygtuką Gerai, kad būtų parodyta Pagrindinis meniu > Kamera

.

Norėdami uždaryti kameros programėlę, spauskite dešinįjį funkcinį mygtuką (Atgal).

FOTOGRAFAVIMAS IR FILMAVIMAS
1. Pradžios ekrane spauskite mygtuką Gerai, kad būtų parodyta Pagrindinis meniu > Kamera

.

2. Spauskite kairįjį funkcinį mygtuką (Parinktys) ir pasirinkite Filmavimas arba Kamera, jeigu norite perjungti
tarp fotografavimo ir filmavimo režimų.
3. Spausdami naršymo mygtuką aukštyn ir žemyn, fiksuojamą vaizdą tolinkite arba priartinkite.
4. Norėdami fotografuoti arba filmuoti, spauskite mygtuką Gerai.
PASTABA.
Spauskite kairįjį funkcinį mygtuką (Parinktys), tada pasirinkite Nuostatos ir nustatykite fotografavimo ir
filmavimo parametrus.

NUOTRAUKŲ PERŽIŪRA
Įrenginiui veikiant fotografavimo režimu, nuotraukas galite peržiūrėti įjungę programėlę Kamera, paspaudę
kairįjį funkcinį mygtuką (Parinktys) > Vaizdų žiūryklė.
• Pasirinkite nuotrauką, kurią norite peržiūrėtumėte viso ekrano režimu. Peržiūrimas nuotraukas po vieną
keiskite spausdami naršymo mygtuką dešinėn ir kairėn.
PASTABA.
• Pagrindiniame meniu nuotraukas galite peržiūrėti, pasirinkę Vaizdas
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.

VAIZDO ĮRAŠŲ PERŽIŪRA
Įrenginiui veikiant filmavimo režimu, vaizdo įrašus galite peržiūrėti įjungę programėlę Kamera, paspaudę kairįjį
funkcinį mygtuką (Parinktys) > Peržiūrėti vaizdo įrašų aplanką.
• Pasirinkite vaizdo įrašą ir norėdami jį peržiūrėti spauskite.
• Norėdami grįžti į vaizdo įrašų sąrašą, spauskite dešinįjį funkcinį mygtuką (Sustabdyti / išeiti), tada kairiuoju
funkciniu mygtuku (Kamera), grįžkite į kameros rodinį.

MUZIKA
Muzikos įrašų failus galite perkelti iš kompiuterio į telefoną „Cat B26“.
MUZIKOS KŪRINIŲ KOPIJAVIMAS Į SAVO ĮRENGINĮ
1. Prijunkite savo įrenginį prie kompiuterio USB kabeliu ir įrenginyje pasirinkite Failų perkėlimas.
2. Kompiuteryje suraskite USB atminties įrenginį ir atidarykite jį.
3. Sukurkite aplanką pagrindiniame įrenginio arba SD kortelės kataloge (pavyzdžiui, „Muzika“).
4. Nukopijuokite muzikos failus iš kompiuterio į naująjį aplanką.
5. Norėdami saugiai atjungti įrenginį nuo kompiuterio, palaukite, kol muzikos failai bus nukopijuoti, tada
išstumkite laikmeną, kaip nurodo kompiuterio operacinė sistema. Atjunkite USB kabelį.

FM RADIJO KLAUSYMAS
Naudodamiesi FM radijo programėle, galite klausytis FM radijo stočių.

FM RADIJO NUSTATYMAS
1. Pradžios ekrane spauskite mygtuką Gerai, kad būtų parodyta Pagrindinis meniu > FM radijas

.

2. Gavę paraginimą, spauskite kairįjį funkcinį mygtuką (parinktys), tada pasirinkite Automatinė paieška ir
įrašymas, ir įrenginys ieškos visų pasiekiamą stočių.
Rankinis ir automatinis nuskaitymas:
• Dažnį rankiniu būdu galite nustatyti FM radijo pradžios ekrane, spausdami naršymo mygtuką dešinėn ir
kairėn.
PASTABA.
• Norėdami peržiūrėti visus galimus kanalus, spauskite kairįjį funkcinį mygtuką (Parinktys), tada pasirinkite
kanalų sąrašą.
• Norėdami išjungti FM radiją, spauskite dešinįjį funkcinį mygtuką (Išeiti).

KITŲ PROGRAMĖLIŲ NAUDOJIMAS
KALENDORIUS
Naudokitės kalendoriumi įvykiams, susirinkimams ir paskirtam laikui kurti bei tvarkyti.
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1. Pradžios ekrane spauskite mygtuką Gerai, kad būtų parodytas pagrindinis meniu.
2. Pasirinkite Tvarkyklė

> Kalendorius.

ĮVYKIO KŪRIMAS
1. Pasirinkite KALENDORIUS, tada spauskite kairįjį funkcinį mygtuką (Pridėti) ir pradėkite kurti įvykį.
2. Įveskite įvykio pavadinimą ir vietą.
3. Nustatykite įvykio laiką ir priminimą.
4. Įvedę visą informaciją, spauskite kairįjį funkcinį mygtuką (Įrašyti).

ŽADINTUVAS
Galite nustatyti iki trijų žadintuvo signalų arba pakeisti esamus.
1. Pradžios ekrane spauskite mygtuką Gerai, kad būtų parodytas pagrindinis meniu.
2. Pasirinkite Žadintuvas.

CHRONOMETRAS
1. Pradžios ekrane spauskite mygtuką Gerai, kad būtų parodytas pagrindinis meniu.
2. Pasirinkite Programėlės

> Chronometras

3. Norėdami įjungi, sustabdyti ir toliau naudoti chronometrą, spauskite kairįjį funkcinį mygtuką.
4. Norėdami nustatyti chronometrą iš naujo, spauskite Gerai.

SKAIČIUOTUVAS
1. Pradžios ekrane spauskite mygtuką Gerai, kad būtų parodytas pagrindinis meniu.
2. Norėdami atverti programėlę, pasirinkite Programėlės

> Skaičiuotuvas.

• Duomenis įveskite naudodami skaičių klaviatūrą, o simbolius pasirinkite naršymo mygtuku.
• Vieną skaičių ištrinkite dešiniuoju funkciniu mygtuku (Išvalyti), o visus skaičius – kairiuoju funkciniu mygtuku
(Išvalyti viską).

PASAULIO LAIKRODIS
1. Pradžios ekrane spauskite mygtuką Gerai, kad būtų parodytas pagrindinis meniu.
2. Norėdami atverti programėlę, pasirinkite Programėlės

> Pasaulio laikrodis.

• Pasaulio laikrodžio programėlėje galite pridėti arba pašalinti miesto laiko juostą ir nustatyti vasaros laiko
sistemą.
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MATAVIMO VIENETŲ KONVERTAVIMAS
1. Pradžios ekrane spauskite mygtuką Gerai, kad būtų parodytas pagrindinis meniu.
2. Norėdami atverti programėlę, pasirinkite Programėlės

> Matavimo vienetų konvertavimas.

ĮRENGINIO TVARKYMAS
Norėdami konfigūruoti įrenginį, pradžios ekrane spauskite mygtuką Gerai, kad būtų parodyta Pagrindinis
meniu > Nuostatos.

DATOS IR LAIKO NUSTATYMAS
Datos ir laiko nuostatų pakeitimas rankiniu būdu:
1. Pradžios ekrane spauskite mygtuką Gerai, kad būtų parodytas pagrindinis meniu.
2. Nuostatos

> Telefono nuostatos > Data ir laikas.

3. Pasirinkite Nustatyti datą, įveskite teisingą datą ir pasirinkite Gerai.
4. Pasirinkite Nustatyti laiką, įveskite teisingą laiką ir pasirinkite Gerai.
5. Norėdami įjungti 12 val. arba 24 val. laikrodžio formatą, pasirinkite Laiko formatas.
6. Pasirinkę Datos formatas, nustatykite norimą datos formatą.
7. Pasirinkite Atnaujinti laiko nuostatas, ir automatiškai atnaujinkite datą ir laiką, nurodomą tinkle.

EKRANO PARAMETRŲ REGULIAVIMAS
Norėdami sukonfigūruoti savo įrenginio ekrano ryškumą:
1. Pradžios ekrane spauskite mygtuką Gerai, kad būtų parodytas pagrindinis meniu.
2. Nuostatos

> Ekranas > Kontrastas.

Ekrano ryškumą keiskite spausdami naršymo mygtuką dešinėn ir kairėn.
Išeinant iš parinkties, ryškumo nuostatos išsaugomos automatiškai.

LAIKO IKI EKRANO IŠSIJUNGIMO REGULIAVIMAS
Jeigu įrenginys tam tikrą laiką nebus naudojamas, jo ekranas užges, kad būtų taupoma baterijos energija.
Norėdami nustatyti ilgesnį ar trumpesnį laiką prieš išsijungiant ekranui:
1. Pradžios ekrane spauskite mygtuką Gerai, kad būtų parodytas pagrindinis meniu.
2. Nuostatos > Ekranas > Automatinis klaviatūros užrakinimas.
Pasirinkite, kiek laiko ekranas bus apšviestas prieš jam išsijungiant.
PASTABA.
Jeigu įrenginys veikia miego režimu, norėdami suaktyvinti ekraną paspauskite maitinimo mygtuką.
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SKAMBĖJIMO TONO NUSTATYMAS
SKAMBĖJIMO TONO KEITIMAS
1. Pradžios ekrane spauskite mygtuką Gerai, kad būtų parodytas pagrindinis meniu.
2. Pasirinkite Profiliai

, spauskite kairįjį funkcinį mygtuką ir pasirinkite skambėjimo tono nuostatos.

2. Perklausyti kiekvieną skambėjimo toną galite spausdami naršymo mygtuką aukštyn ir žemyn.
3. Skambėjimo toną pasirinkite kairiuoju funkciniu mygtuku.

SKAMBĖJIMO TONO GARSUMO REGULIAVIMAS
Nuostatose taip pat galite reguliuoti garsumą.
1. Pradžios ekrane spauskite mygtuką Gerai, kad būtų parodytas pagrindinis meniu.
2. Pasirinkite Profiliai

, spauskite kairįjį funkcinį mygtuką ir pasirinkite Reguliuoti garsumą.

3. Spausdami naršymo mygtuką aukštyn ir žemyn, pasirinkite įjungimo, skambėjimo ir žinučių ir žadintuvo
garsumą.

NUTILDYMO REŽIMO ĮJUNGIMAS
• Norėdami nutildyti visus garsus, išskyrus mediją ir žadintuvus, pradžios ekrane ilgai paspauskite ir palaikykite
# mygtuką.

ĮRENGINIO VIBRAVIMO NUSTATYMAS GAUNANT ĮEINANČIUS SKAMBUČIUS IR ĮSPĖJIMUS
1. Pradžios ekrane spauskite mygtuką Gerai, kad būtų parodytas pagrindinis meniu.
2. Pasirinkite Profiliai
tipas.

, spauskite kairįjį funkcinį mygtuką ir pasirinkite Nuostatos > Skambėjimo tono

3. Spausdami naršymo mygtuką aukštyn ir žemyn, pasirinkite skambėjimo ir įspėjimų ir žadintuvo skambėjimo
tonų rūšis.

NARŠYMO MYGTUKAI
Pradžios ekrane galite naudoti sparčiuosius mygtukus, leidžiančius lengvai pereiti prie tam tikrų naudingų
funkcijų
Paspauskite ir palaikykite:
• skaičių klavišus, norėdami pasiekti iš anksto užprogramuotus adresatų telefono numerius;
• naršymo mygtuką (aukštyn), kad įjungtumėte arba išjungtumėte žibintuvėlį;
• norėdami užrakinti arba atrakinti klaviatūrą;
• norėdami nutildyti garsus.
Vieną kartą paspauskite:
• naršymo mygtuką (kairėn), jeigu norite atidaryti programėlę Žinutės;
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• naršymo mygtuką (dešinėn), jeigu norite atverti profilį;
• naršymo mygtuką (aukštyn), jeigu norite atverti garso nuostatas;
• naršymo mygtuką (žemyn), jeigu norite pasirinkti SIM kortelę (-es).

PASTABA.
Naršymo mygtuką galite tinkinti, perėję į Nuostatos > Telefono nuostatos > Naršymo mygtukas.

TELEFONO PASLAUGŲ NUSTATYMAS
ĮRENGINIO APSAUGA
ĮRENGINIO APSAUGA UŽRAKINANT EKRANĄ
Norėdami geriau apsaugoti išmaniajame telefone „Cat B26“ esančius duomenis, galite naudoti ekrano užraktą.
• Automatinio klaviatūros užrakinimo funkcija reiškia, kad nenaudojamas ekranas užsirakina (spauskite kairįjį
funkcinį mygtuką, ir norėdami atrakinti spauskite *).
1. Pradžios ekrane spauskite mygtuką Gerai, kad būtų parodytas pagrindinis meniu.
2. Norėdami nustatyti laikotarpį, pasirinkite Nuostatos

> Ekranas > Automatinis klaviatūros užrakinimas.

• Ekrano užraktas – norėdami atrakinti miego režime veikiantį įrenginį, turėsite įvesti 4 skaitmenų slaptažodį.
1. Pradžios ekrane spauskite mygtuką Gerai, kad būtų parodytas pagrindinis meniu.
2. Pasirinkite Nuostatos

> Saugumas > Telefonas užrakintas.

PASTABA.
Numatytasis slaptažodis 1234.
Norėdami pakeisti slaptažodį, pasirinkite Nuostatos > Saugumas > Keisti privatumo slaptažodį.

ĮRENGINIO NUSTATYMAS IŠ NAUJO
GAMYKLINIŲ PARAMETRŲ ATKŪRIMAS
Jei atkursite gamyklinius parametrus, jūsų įrenginyje bus iš naujo nustatyti gamykloje sukonfigūruoti
parametrai. Visi vidinėje įrenginio atmintyje esantys asmeniniai duomenys, įskaitant sistemos ir programėlių
nuostatas, bus ištrinti.
Atkuriant įrenginio parametrus, atsisiųsti sistemos programinės įrangos naujiniai ir „microSD“ kortelėje esantys
failai, pavyzdžiui, muzika ar nuotraukos, nebus ištrinti.
1. Pradžios ekrane spauskite mygtuką Gerai, kad būtų parodytas pagrindinis meniu.
2. Pasirinkite Nuostatos

> Telefono nuostatos > Atkurti gamyklines nuostatas.

PASTABA.
Numatytasis slaptažodis 1234.
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PRIEDAS
PERSPĖJIMAI IR ATSARGUMO PRIEMONĖS
Šiame skyriuje rasite svarbios informacijos, susijusios su šio įrenginio naudojimo instrukcija. Jame taip pat yra
svarbios informacijos apie tai, kaip saugiai naudotis šiuo įrenginiu. Prieš pradėdami naudotis įrenginiu, atidžiai
perskaitykite šią informaciją.

VANDENIUI NEPRALAIDUS GAUBTAS
USB ir ausinių lizdo ir akumuliatoriaus dangteliai turi būti tvirtai uždengti, kad įrenginys nepraleistų vandens.

NENAUDOKITE ĮRENGINIO TOLIAU APIBŪDINTOMIS SĄLYGOMIS
Išjunkite įrenginį tuo atveju, jei juo naudotis draudžiama, pavyzdžiui, toliau apibūdintomis aplinkybėmis.
• Ligoninėse ir sveikatos priežiūros įstaigose – taip siekiama užkirsti kelią galimiems trukdžiams jautriai
medicinos įrangai.
• Greta medicinos prietaisų – pasitarkite su gydytoju arba įrenginio gamintoju, kad išsiaiškintumėte, ar
įrenginio naudojimas netrukdys medicinos prietaiso veikimui. Laikykitės ligoninių ir sveikatos priežiūros įstaigų
norminių dokumentų ir taisyklių.
• Širdies stimuliatorių gamintojai rekomenduoja tarp įrenginio ir širdies stimuliatoriaus išlaikyti bent 15 cm
atstumą, kad būtų išvengta galimo širdies stimuliatoriaus veikimo sutrikimo. Jeigu turite širdies stimuliatorių,
įrenginį dėkite prie ausies, esančios priešingoje pusėje nei širdies stimuliatorius, ir nenešiokite jo švarko ar
palto krūtinės kišenėse.
• Orlaiviuose – dėl belaidžių įrenginių naudojimo orlaivyje pasitarkite su oro linijų bendrovės darbuotojais.
Jeigu jūsų prietaise yra „skrydžio režimas“, jį privaloma įjungti prieš įlipant į orlaivį.
• Automobiliuose – dėl galimybės sukelti elektroninės įrangos trukdžius, kai kurie gamintojai draudžia
automobiliuose naudoti mobiliuosius telefonus, jeigu nėra išorinės antenos.
• Greta kitų įrenginių – nesinaudokite šiuo įrenginiu, jei juo naudojantis gali kilti pavojus arba trukdžiai
elektroniniams įrenginiams.
• Sprogdinimo vietose arba zonose – išjunkite belaidį įrenginį, jeigu esate sprogdinimo zonoje arba zonose,
kuriose nurodyta išjungti radijo siųstuvus-imtuvus arba elektroninius prietaisus, kad šie netrukdytų
sprogdinimo veiksmams.
• Potencialiai sprogioje aplinkoje – įrenginį išjunkite tokiose vietose, kur aplinka potencialiai sprogi, ir paisykite
visų ženklų ir nurodymų. Potencialiai sprogi aplinka gali būti tose vietose, kur raginama išjungti transporto
priemonės variklį. Tokiose vietose kibirkštys gali sukelti sprogimą arba gaisrą, dėl ko galima nukentėti ar net
žūti. Nejunkite įrenginio degalų pildymo vietose, pavyzdžiui, degalinėse. Laikykitės apribojimų dėl radijo
įrenginių naudojimo degalų perpylimo stotyse, degalų laikymo bei paskirstymo vietose ir cheminių medžiagų
gamyklose. Be to, laikykite apribojimų vietose, kuriose vykdomi sprogdinimo darbai. Prieš naudodamiesi
įrenginiu, saugokitės vietų, kuriose aplinka yra potencialiai sprogi, ir kurios dažnai, bet ne visada, yra aiškiai
pažymėtos. Tokios vietos yra laivuose po deniu, cheminių medžiagų perkėlimo arba sandėliavimo įstaigose,
taip pat vietos, kurių ore yra cheminių medžiagų arba smulkių dalelių, pavyzdžiui, grūdelių, dulkių arba metalo
miltelių. Pasiteiraukite transporto priemonių, naudojančių suskystintąsias dujas (pvz., propaną arba butaną),
gamintojų, ar šiuo įrenginiu galima saugiai naudotis tokiose transporto priemonėse ir šalia jų.
• Nedidelė dalis žmonių gali patirti sąmonės užtemimą arba traukulius (net jeigu anksčiau to niekada nebuvo
pasitaikę) veikiami mirksinčios ar besikeičiančios šviesos, pavyzdžiui, naudodami šviesos diodų žibintuvėlį,
žaisdami žaidimus arba žiūrėdami vaizdo įrašus. Jeigu patyrėte sąmonės užtemimą arba traukulius, arba jūsų
šeimos sveikatos istorijoje yra buvę tokių atvejų, prieš naudodami šias funkcijas pasitarkite su gydytoju.
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EISMO SAUGA
Naudodamiesi šiuo įrenginiu, laikykitės vietinių teisės aktų ir norminių dokumentų. Be to, jeigu naudojatės šiuo
įrenginiu vairuodami transporto priemonę, laikykitės toliau pateiktų nurodymų:
• Visą dėmesį sutelkite į vairavimą. Jūsų pagrindinė pareiga – saugiai vairuoti.
• Vairuodami nekalbėkite telefonu. Naudokitės laisvų rankų įrangos pagalbiniais reikmenimis.
• Jeigu norite atsakyti į skambutį, prieš naudodamiesi įrenginiu, sustokite kelkraštyje.
• RD signalai gali paveikti transporto priemonės elektronines sistemas. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į
transporto priemonės gamintoją.
• Nedėkite įrenginio ant transporto priemonės oro pagalvės arba ten, kur ji įtaisyta. Jeigu oro pagalvė išsiskleis,
įrenginį gali blokšti didelė jėga, ir tai gali sunkiai sužaloti.
• Jei keliaujate lėktuvu, įjunkite skrydžio režimą. Naudojantis belaidžio ryšio prietaisais orlaiviuose, gali sutrikti
orlaivio valdymas ir nutrūkti belaidžio telefono ryšio tinklas. Tai taip pat gali neteisėta.

NAUDOJIMO APLINKA
• Nesinaudokite šiuo įrenginiu ir nekraukite jo dulkėtose, drėgnose ir nešvariose vietose arba ten, kur susidaro
magnetiniai laukai. nes priešingu atveju gali būti pažeista elektros grandinė.
• Įrenginys atitinka pateiktas radijo dažnių specifikacijas, jeigu naudojamas prie ausies arba 1,0 cm atstumu
nuo jūsų kūno. Įsitikinkite, ar prietaiso priedai, pavyzdžiui, prietaiso gaubtas bei prietaiso dėklas, nėra sudaryti
iš metalinių sudedamųjų dalių. Laikykite įrenginį 1,0 cm nuo savo kūno, kad laikytumėtės pirmiau minėtų
reikalavimų.
• Audros ir perkūnijos metu nenaudokite įkraunamo įrenginio, kad išvengtumėte žaibo smūgio pavojaus.
• Kalbėdamiesi telefonu nelieskite antenos. Liečiant anteną, suprastėja skambučio kokybė ir padidėja energijos
sąnaudos, todėl sutrumpėja pokalbio ir telefono veikimo parengties režimu laikas.
• Naudodamiesi įrenginiu, laikykitės vietinių teisės aktų ir norminių dokumentų reikalavimų, gerbkite kitų
asmenų privatumą ir teises.
• Aplinkos temperatūra įkraunant įrenginį turėtų būti nuo 0 °C iki 40 °C. Naudodamiesi iš baterijos maitinamu
įrenginiu, stenkitės, kad aplinkos temperatūra būtų nuo -25°C iki 55°C.

KLAUSOS PAŽEIDIMO PREVENCIJA
Klausant per ausines dideliu garsu gali būti pažeista klausa. Norėdami sumažinti riziką pažeisti klausą,
sumažinkite ausinių garsą iki saugaus, malonaus lygio.

VAIKŲ SAUGA
Laikykite visų atsargumo priemonių, susijusių su vaikų sauga. Leidžiant vaikui žaisti su šiuo įrenginiu arba jo
pagalbiniais reikmenimis, kurių dalys gali atitrūkti nuo įrenginio, gali kilti pavojus užspringti. Laikykite įrenginį ir
jo pagalbinius reikmenis mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

PAGALBINIAI REIKMENYS
Rinkitės tik tas baterijas, kroviklius ir pagalbinius reikmenis, kurie yra įrenginio gamintojo patvirtinti naudoti su
šiuo modeliu. Naudojant bet kokių kitų tipų kroviklius ar pagalbinius reikmenis, gali nebegalioti įrenginio
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garantija, gali būti pažeistos vietos taisyklės ar įstatymai, be to, tai gali būti pavojinga. Dėl informacijos, kur
jūsų vietovėje galima įsigyti patvirtintų baterijų, kroviklių ir pagalbinių reikmenų, kreipkitės į artimiausią
prekybos atstovą.

BATERIJA IR KROVIKLIS
• Atjunkite įkroviklį nuo elektros lizdo ir įrenginio, kai jo nenaudojate.
• Bateriją galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, kol ji visiškai nusidėvės.
• Kraukite įrenginį iš kintamosios srovės tinklo, kurio parametrai apibūdinti specifikacijose. Netinkama elektros
įtampa gali sukelti gaisrą arba kroviklio gedimą.
• Jeigu prateka baterijos elektrolitas, užtikrinkite, kad jo nepatektų ant odos arba į akis. Patekus elektrolito ant
odos arba į akis, nedelsdami plaukite akis švariu vandeniu ir kreipkitės į gydytoją.
• Kraunamos baterijos deformacijos, spalvos pakitimo arba neįprasto kaitimo atvejais tuoj pat atjunkite
įrenginį ir jo nebenaudokite. Priešingu atveju baterijos elektrolitas gali pratekėti, baterija gali perkaisti, sprogti
arba užsiliepsnoti ir sukelti gaisrą.
• Jeigu būtų pažeistas USB maitinimo kabelis (pavyzdžiui, nudilus laido izoliacijai arba laidui nutrūkus), arba
atsilaisvintų kištukas, tuoj pat liaukitės juo naudotis. Priešingu atveju gali kilti elektros smūgis, įvykti kroviklio
grandinės trumpasis jungimas ar kilti gaisras.
• Nedeginkite šio įrenginio, nes jis gali sprogti. Pradurtos arba smarkiai pažeistos baterijos taip pat gali sprogti.
• Nekeiskite įrenginio, jo neperdirbkite, nebandykite į įrenginį kišti pašalinių objektų, nemerkite jo į vandenį
arba kitus skysčius, saugokite nuo ugnies, sprogimo arba kitų pavojų.
• Stenkitės nenumesti įrenginio. Numetus įrenginį, ypač ant kieto paviršiaus, ir naudotojui įtarus galimą
sugadinimą, būtina kreiptis į kvalifikuotą techninės priežiūros centrą, kad įrenginys būtų patikrintas.
Netinkamai naudojant, gali kilti gaisras, sprogimas arba kitas pavojus.
• Panaudotus įrenginius šalinkite atsižvelgdami į vietines taisykles.
• Įkraunant įrenginį, kroviklis privalo būti prijungtas prie kintamosios srovės maitinimo lizdo, esančio šalia prie
prietaiso. Kroviklis privalo būti lengvai pasiekiamas.
• Prijungus įrenginį prie netinkamai įžemintos įrangos, galima patirti elektros smūgį, taip pat galima visam
laikui sugadinti įrenginį.
• USB maitinimo kabelis yra atskirtas įrenginys – jis nėra krovimo adapterio dalis.
• Įkroviklio atiduodamoji galia 5 V, 0,5A.
PERSPĖJIMAS. JEI BUS NAUDOJAMA NETINKAMO TIPO BATERIJA, GALI ĮVYKTI SPROGIMAS.
BATERIJAS ŠALINKITE TAIP, KAIP NURODYTA INSTRUKCIJOJE.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
• Įkroviklis nėra atsparus vandeniui. Laikykite jį sausoje vietoje. Saugokite kroviklį nuo vandens ir garų.
Nelieskite kroviklio šlapiomis rankomis, antraip gali įvykti trumpasis jungimas, įrenginys gali sugesti ir
naudotojas gali gauti elektros smūgį.
• Nedėkite įrenginio ir kroviklio vietose, kur jie gali būti sugadinti dėl fizinio smūgio. Priešingu atveju baterijos
elektrolitas gali pratekėti, baterija gali perkaisti, sprogti arba užsiliepsnoti ir sukelti gaisrą arba įrenginys gali
sugesti.
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• Nedėkite šalia įrenginio magnetinių laikmenų, pavyzdžiui, magnetinių kortelių ir diskelių, nes įrenginio
spinduliuotė gali ištrinti juose saugomą informaciją.
• Nepalikite šio įrenginio ir kroviklio ten, kur yra labai aukšta arba žema temperatūra. Priešingu atveju jie gali
netinkamai veikti ir sukelti gaisrą arba sprogimą. Kai oro temperatūra žemesnė nei 0 °C, baterija gali prastai
veikti.
• Nedėkite šalia ausinukų aštrių metalinių daiktų, pavyzdžiui, smeigtukų. Ausinukai gali pritraukti šiuos daiktus
ir jus sužaloti.
• Prieš valydami arba techniškai prižiūrėdami šį įrenginį, jį išjunkite ir atjunkite nuo kroviklio.
• Nevalykite įrenginio ir kroviklio jokiais cheminiais valikliais, šveitikliais arba cheminėmis medžiagomis
(pavyzdžiui, alkoholiu ir benzinu). Priešingu atveju galima sugadinti įrenginio dalis arba sukelti gaisrą. Įrenginį
galima valyti minkšta antistatine šluoste.
• Neardykite įrenginio ir jo pagalbinių reikmenų. Antraip nebegalios įrenginio ir jo pagalbinių reikmenų
garantija, ir gamintojas neatlygins už patirtą žalą.
• Jeigu įrenginio ekranas būtų sudaužytas ant jo numetus sunkų daiktą, nelieskite jo ir nebandykite pašalinti
nudaužtos dalies. Tokiu atveju tuoj pat išjunkite įrenginį ir kreipkitės į vietinį įgaliotąjį techninės priežiūros
centrą.

Norėdami sumažinti radiacijos poveikio lygį, atlikite visus šiuos veiksmus:
• naudokitės mobiliuoju telefonu gero ryšio sąlygomis;
• naudokitės laisvų rankų įranga;
• nėščiosios turi laikyti įrenginį atokiau nuo pilvo;
• naudokitės įrenginiu toliau nuo lytinių organų.

KLAUSOS PRARADIMO PREVENCIJA
Nesiklausykite ilgą laiką dideliu garsu, kad nepakenktumėte klausai.

CE SAR ATITIKTIS
Šis įrenginys atitinka ES direktyvos (1999/519/EB) dėl elektromagnetinių laukų poveikio žmonėms apribojimo
siekiant saugoti sveikatą reikalavimus.
Šie apribojimai yra išsamių rekomendacijų dėl žmonių sveikatos apsaugos dalis. Šias rekomendacijas sukūrė ir
patikrino nepriklausomos mokslinės organizacijos, kurios nuolat kruopščiai įvertina mokslinius tyrimus.
Europos Tarybos rekomenduojamo mobiliųjų įrenginių poveikio apribojimo vienetas vadinamas specifine
sugerties sparta (SAR), jos riba yra 2,0 W/kg, vidutiniškai tenkantys 10 gramų audinio. Šis įrenginys atitinka
Tarptautinės apsaugos nuo nejonizuojančiosios spinduliuotės komisijos (ICNIRP) reikalavimus.
Buvo patikrintos šio įrenginio veikimo arti kūno naudojant specialius priedus savybės, ir nustatyta, kad jos
atitinka ICNIRP poveikio rekomendacijas ir Europos standartą EN 62209-2. Naudojant kitus pagalbinius
reikmenis, kuriuose yra metalų, ICNIRP radijo dažnio poveikio rekomendacijos gali neatitikti.
SAR matuojama laikant įrenginį 5 mm atstumu nuo kūno, tuo pat metu siunčiant didžiausios leidžiamos galios
signalą visomis įrenginio dažnių juostomis.
Didžiausios nustatytos telefono SAR vertės pagal CE reglamentą yra šios:
Galvos SAR: 1,164 W/kg, kūno SAR: 1,353 W/kg
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Norėdami sumažinti RD energijos poveikį, naudokitės laisvų rankų įranga arba panašiais įrenginiais, kad šis
įrenginys būtų atokiau nuo galvos ir kūno. Nešiokite šį įrenginį bent 5 mm atstumu nuo kūno, kad poveikio lygis
neviršytų bandymais nustatyto lygio. Rinkitės diržų sagtis, dėklus arba kitus ant kūno dėvimus priedus be
metalinių komponentų, kad užtikrintumėte naudojimą šiuo būdu. Dėklai su metalinėmis dalimis gali pakeisti
įrenginio RD savybes, įskaitant jo suderinamumą su RD poveikio rekomendacijomis, ir jis gali veikti neišbandytu
ir nesertifikuotu būdu. Todėl reikėtų vengti naudoti tokius pagalbinius reikmenis.

FCC REGLAMENTAVIMAS
Šis mobilusis telefonas atitinka FCC taisyklių 15 dalį. Įrenginio veikimui taikomos nurodytos dvi sąlygos:
(1) šis įrenginys negali sukelti kenksmingų trukdžių; 2) šis įrenginys turi priimti visus gautus trukdžius,
įskaitant tuos, kurie gali sukelti nepageidaujamą įrenginio veikimą.

Šis mobilusis telefonas buvo patikrintas, ir buvo nustatyta, kad jis atitinka B klasės skaitmeniniams įrenginiams
taikomus apribojimus, numatytus FCC taisyklių 15 dalyje. Šie apribojimai sukurti siekiant užtikrinti pakankamą
apsaugą nuo kenksmingų trukdžių gyvenamojoje aplinkoje. Šis prietaisas generuoja, naudoja ir gali spinduliuoti
radijo dažnių energiją ir, jei jis nebus įrengtas ir naudojamas pagal instrukcijas, gali trukdyti radijo ryšiui.
Vis dėlto neužtikrinama, kad trukdžių neatsiras įrengus tam tikru būdu. Jei šis prietaisas trukdo priimti radijo
arba televizijos signalus (tai galima patikrinti išjungiant įrangą ir ją įjungiant), naudotojui patariame trikdžius
pašalinti viena iš toliau nurodytų priemonių:
- Pakeiskite priėmimo antenos kryptį arba jos buvimo vietą.
- Padidinkite atstumą tarp prietaiso ir imtuvo.
- Įrenginį junkite į lizdą, kuris priklauso kitai grandinei nei lizdas, į kurį jungiamas imtuvas.
- Kreipkitės pagalbos į prekybos atstovą arba į patyrusį radijo arba televizijos techniką.
FCC PASTABA
Perspėjimas. Prietaiso keitimas ar modifikavimas, jei tam aiškiai nepritarė šalis, atsakinga už atitiktį, gali
panaikinti naudotojo teisę naudoti įrangą.

RADIJO DAŽNIŲ POVEIKIO INFORMACIJA (SAR)
Šis mobilusis telefonas sukonstruotas ir pagamintas taip, kad neviršytų leistinų radijo dažnių (RD) energijos
ribų, kurias nustatė Federalinė ryšių komisija prie JAV vyriausybės.
Atliekant SAR bandymus šis įrenginys buvo nustatytas perduoti didžiausią sertifikuotą galios lygį visose
išbandytose dažnių juostose ir padėtas tokiose vietose, kad būtų imituojamas RD poveikis naudojant
priglaudus prie galvos ir šalia kūno 10 mm atstumu. Nors SAR nustatomas esant didžiausiam patvirtintam
galios lygiui, faktinis naudojamo įrenginio galios lygis gali būti mažesnis už didžiausią vertę. Taip yra todėl, kad
telefonas gali veikti keliais galios lygiais ir naudoti tik tiek energijos, kiek reikia tinklui pasiekti. Apskritai,
energijos atiduodamoji galia mažėja artėjant prie belaidės bazinės stoties antenos.

Belaidžių įrenginių poveikio standartas, taikant matavimo vienetą, yra savitosios energijos absorbavimo norma
arba SAR.
FCC įrenginiui nustatyta ribinė SAR vertė yra 1,6 W/kg.
Šis mobilusis telefonas atitinka SAR dokumente ANSI/IEEE C95.1-1992 nustatytas bendrąsias poveikio
gyventojams / nekontroliuojamo poveikio ribas ir buvo išbandytas pagal IEEE1528 nurodytus matavimo
metodus ir procedūras. FCC šiam telefono modeliui suteikė įrangos leidimą, kuriame visi nurodyti SAR lygiai
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buvo įvertinti kaip atitinkantys FCC RD poveikio gaires. Su šiuo telefono modeliu susijusi SAR informacija
laikoma FCC priklausančiame faile, ir ją galima rasti FCC svetainės www.fcc.gov/oet/ea/fccid dalyje „Leidimų
rodymas“ atlikus šio FCC ID paiešką: ZL5B26.

Didžiausia pranešta šio mobiliojo telefono SAR reikšmė naudojant jį prie galvos yra 0,75 W/kg, o šalia kūno –
0,71 W/kg.

Nors skirtingų bei įvairiose padėtyse laikomų telefonų SAR vertės gali skirtis, visi jie atitinka vyriausybės
reikalavimus.

Atitiktis SAR reikalavimams nešiojant įrenginį prie kūno pagrįsta 10 mm atstumu tarp įrenginio ir žmogaus
kūno. Nešiokite šį prietaisą mažiausiai 10 mm atstumu nuo jūsų kūno, kad RD poveikio lygis atitiktų nurodytą
lygį arba būtų už jį mažesnis. Norėdami nešiotis įrenginį prie kūno rinkitės diržo spaustukus ar dėklus be
metalinių dalių ir išlaikykite 10 mm atstumą tarp įrenginio ir jūsų kūno.

Bet kokio prie kūno nešiojamo aksesuaro, kuriame yra metalo, atitiktis RD poveikiui nebuvo patikrinta ar
sertifikuota, todėl tokių prie kūno nešiojamų aksesuarų reikėtų vengti.

ŠALINIMO IR PERDIRBIMO INFORMACIJA
Šis ženklas ant prietaiso (ir bet kurios pateiktos baterijos) rodo, kad šio gaminio negalima išmesti
kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Nešalinkite seno įrenginio arba baterijų kartu su
nerūšiuotomis buitinėmis atliekomis. Seną įrenginį (ir visas baterijas) privaloma pristatyti į
sertifikuotą atliekų surinkimo punktą perdirbimui arba tinkamam utilizavimui.

Daugiau išsamios informacijos apie prietaiso arba baterijų perdirbimą suteiks jūsų miesto valdžios institucijos,
buitinių atliekų išvežimo tarnyba arba parduotuvė, kurioje įsigijote šį prietaisą.

Šio įrenginio šalinimui taikoma Europos Sąjungos direktyva dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų (EEĮA).
Elektroninės įrangos atliekas ir baterijas nuo kitų atliekų reikia atskirti tam, kad būtų kuo labiau sumažintas
kenksmingų medžiagų, kurių gali būti EEĮĄ arba baterijose, poveikis aplinkai ir žmonių sveikatai.

PAVOJINGŲ MEDŽIAGŲ RIBOJIMAS
Šis įrenginys atitinka Europos Sąjungos reglamentą dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo,
autorizacijos ir apribojimų (REACH) (Europos Parlamento ir Europos Tarybos reglamentą Nr. 1907/2006) ir
Europos Sąjungos Direktyvą dėl kenksmingų medžiagų ribojimo (RoHS)
(Europos Parlamento ir Europos Tarybos Direktyvą 2011/65/ES) ir ją pakeičiančią Europos Parlamento ir
Tarybos direktyvą 2015/863/ES). Daugiau informacijos apie prietaiso REACH suderinamumą rasite interneto
svetainėje adresu www.catphones.com/certification. Rekomenduojama reguliariai lankytis interneto
svetainėje ir domėtis naujausia informacija.

ES TEISINĖ ATITIKTIS
Gamintojas pareiškia, kad šis įrenginys atitinka pagrindinius reikalavimus ir kitas susijusias
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Direktyvos 2014/53/ES nuostatas. Atitikties deklaracija pateikta svetainėje www.catphones.com/support/
PASTABA.
Vadovaukitės visais nacionaliniais ir vietiniais teisės aktais, galiojančiais toje vietovėje, kur bus naudojamas šis
įrenginys. Šio įrenginio naudojimas kai kuriose arba visose Europos Sąjungos (ES) valstybėse narėse gali būti
apribotas.
Kai kurios dažnių juostos gali būti neprieinamos tam tikrose šalyse arba teritorijose. Norėdami sužinoti daugiau
informacijos, susisiekite vietiniu ryšio operatoriumi.
Didžiausia perduota radijo dažnių galia dažnių juostose, kuriose veikia radijo įranga:
Didžiausia galia visoms dažnių juostoms yra mažesnė už atitinkamame darniajame standarte nurodytą
didžiausią ribinę vertę.
Šiai radijo įrangai taikomos tokios vardinės dažnių juostų ir perduodamos galios ribos:

Dažnių juostos
GSM 900
GSM 1800
BT

Perduoda galia (dB)
32,2
29,5
3,83

B26 SPECIFIKACIJA
Operacinė sistema
Procesorius
Atmintis

„ThreadX 4.0“
SC6531F
8MB RAM
8MB ROM
Mobiliojo ryšio tinklas
2G GSM 2, 3, 5, 8
Ekranas
2,4 col., 240 * 320, QVGA
Kamera
Tik 2M galinė kamera
Jungtys
Garso sistemos jungtis: 3,5 mm
„Bluetooth“: 2,1
USB: „micro-USB“ 2.0
SIM kortelė: standartinė SIM kortelė
Baterija
1500 mAH
Kitos savybės
Apsauga nuo teršalų patekimo: IP68
Atsparus kritimui iš: 1,8 m
Matmenys
60,5 × 139 × 16,3 mm
Svoris
152 g
* Dizainas ir techniniai duomenys gali keistis be perspėjimo.
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ATITIKTIES DEKLARACIJA
Šiuo dokumentu patvirtiname, kad toliau apibūdintas mūsų produktas visiškai atitinka RED
direktyvos 2014/53/ES reikalavimus:

produkto pavadinimas
mobilusis telefonas
firminis pavadinimas / modelis CAT / B26

Atitikčiai įvertinti buvo taikomi toliau išvardyti standartai:
•

Sauga

•

Sveikata

•

EMS

•

Radijas

•

ROHS

Adapteris
Firminis pavadinimas
Modelis
Gamintojo
pavadinimas
Notifikuotoji įstaiga
Pavadinimas
Skaičius

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
EN 50332-1:2013 EN50332-2:2013
EN 50360:2017; EN 62209-1: 2016;
EN 62209-2:2010; EN 50566:2017; EN 62479:2010
EN 301 489-1 V2.2.1 (projektas); EN 301 489-17 V3.2.0 (projektas)
EN 301 489-52 V1.1.0 (projektas)
EN 55032:2015/AC:2016; EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017
EN 301 511 V12.5.1
EN 300 328 V2.1.1
Galutinis projektas ETSI EN 303 345 V1.1.7
2011/65/EB
(ES)2015/863

„EAST SUN“
JK: DCS35-0500700E; ES: DCS38-0500550E
„Shenzhen Dongchen Electronic Co., Ltd“

Notified Body 1177, TIMCO Engineering, Inc.
TCF-2325CC19

Be to, buvo įvykdytas ISO reikalavimas, taikomas gamybos proceso kokybės kontrolės ir gamybos
procesui. Techninis dokumentas ir bandymų ataskaitos bus saugomi mažiausiai 10 metų po
paskutinio produkto pagaminimo, ir jas galės patikrinti atitinkamos bet kurios valstybės narės
nacionalinės institucijos.
Išsami šios deklaracijos kontaktinė informacija pateikta toliau ir skirta kreiptis visais su šia deklaracija
susijusiais klausimais.
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Informacija apie gamintoją:
Įmonė:

„Bullitt Mobile Ltd.“

Adresas:
Karalystė)

One Valpy, Valpy Street, Reading, RG1 1AR, Berkshire, United Kingdom (Jungtinė

Pavadinimas:
Parašas:
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Arlen Huang

Pareigos:
Data:

Kokybės direktorius

2019 m. rugsėjo 3 d., antradienis

© 2019 m., „Caterpillar“. Visos teisės saugomos. CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, jų atitinkami
logotipai, „Caterpillar Yellow“, „Power Edge“ ir „Cat Modern Hex“ firminis stilius, taip pat šiame
dokumente naudojami korporacijos ir gaminio pavadinimai yra „Caterpillar“ prekių ženklai, ir jų be
leidimo naudoti negalima.

„Bullitt Mobile Ltd.“ naudojasi „Caterpillar Inc“ licencija.
„Bullitt Mobile Ltd.’s“ ir trečiųjų šalių prekių ženklai yra jų atitinkamų savininkų nuosavybė.
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