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LŪDZU, PIRMS EKSPLUATĀCIJAS UZSĀKŠANAS IZLASIET PAR 

DROŠĪBU UN PIESARDZĪBU 

• Lūdzu, uzmanīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un ieteikumus par drošības un piesardzības ievērošanu, lai 

nodrošinātu šīs ierīces pareizu ekspluatāciju. 

• Kaut arī ierīce ir izturīga, izvairieties to dauzīt, mest, saspiest, pārdurt vai saliekt. 

• Neieslēdziet ierīci gadījumos, kad ir aizliegts izmantot ierīces vai, ja tā var radīt traucējumus un bīstamību. 

• Nekad neizmantojiet ierīci, vadot transportlīdzekli. 

• Vienmēr ievērojiet ierīču izmantošanas noteikumus slimnīcās un veselības aprūpes iestādēs. Izslēdziet ierīci 

medicīniskas aparatūras tuvumā. 

• Atrodoties lidmašīnā, izslēdziet ierīci vai aktivizējiet lidojuma režīmu, jo tā var izraisīt traucējumus gaisa kuģa 

kontroliekārtās. 

• Izslēdziet ierīci, atrodoties precīzu elektronisku ierīču tuvumā, jo tā var ietekmēt to darbību. 

• Nemēģiniet izjaukt ierīci vai tās piederumus. Tikai kvalificēts personāls drīkst veikt ierīces apkopi vai remontu, 

ja nepieciešams. 

• Neievietojiet ierīci vai tās piederumus vietās ar spēcīgu elektromagnētisko lauku. 

• Nenovietojiet magnētiskos datu nesējus ierīces tuvumā. Starojums no ierīces var izdzēst informāciju, kas tajā 

glabājas. 

• Nelietojiet ierīci vidē, kur ir uzliesmojoša gāze, piemēram, degvielas uzpildes stacijā, un nenovietojiet ierīci 

vietā, kur ir augsta temperatūra. 

• Ierīci un tās piederumus glabājiet maziem bērniem nepieejamā vietā. Neļaujiet bērniem lietot ierīci bez 

norādījumiem. 

• Lietojiet tikai apstiprinātus lādētājus, lai izvairītos no sprādziena riska. 

• Ievērojiet visus likumus vai noteikumus par bezvadu ierīču izmantošanu. Cieniet citu privātumu un likumīgās 

tiesības. 

• Pacientiem ar medicīnisku implantu (sirds, locītavu utt.) — turiet ierīci 15 cm attālumā no implanta un turiet 

to pretējā implanta pusē. 

• Izmantojot USB kabeli, stingri ievērojiet šīs rokasgrāmatas attiecīgās instrukcijas, citādi jūsu ierīce vai dators 

var tikt sabojāts. 
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JURIDISKS PAZIŅOJUMS 

© 2019 Caterpillar.  

Visas tiesības aizsargātas. CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, to attiecīgie logotipi, „Caterpillar Yellow”, 

„Power Edge” un Cat „Modern Hex” tirdzniecības noformējums, kā arī uzņēmuma un produkta identitāte, kas 

šeit izmantota, ir Caterpillar tirdzniecības zīmes, un tās nedrīkst izmantot bez atļaujas.  

 

„Bullitt Mobile Ltd.” ir „Caterpillar Inc.” licences turētājs. 

„Bullitt Mobile Ltd.” un trešo personu preču zīmes pieder to īpašniekiem. 

 

Nevienu šī dokumenta daļu nedrīkst pavairot vai pārsūtīt jebkādā veidā vai ar jebkādiem līdzekļiem, bez 

iepriekšējas rakstiskas „Caterpillar Inc.” piekrišanas. 

Produkts, kas aprakstīts šajā rokasgrāmatā, var ietvert autortiesību programmatūru un iespējamus licences 

devējus. Pircēji nedrīkst nekādā veidā pavairot, izplatīt, pārveidot, dekompilēt, izjaukt, atšifrēt, izrakstīt, 

dekonstruēt, iznomāt, piešķirt vai licencēt tālāk minēto programmatūru vai aparatūru, ja šādi ierobežojumi nav 

aizliegti ar esošajiem tiesību aktiem vai šādas darbības nav apstiprinājuši attiecīgie autortiesību īpašnieki 

saskaņā ar licencēm. 

 

Bluetooth® vārda logotips un logotipi ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder Bluetooth SIG, Inc., un Bullitt Group 

Ltd šādas preču zīmes drīkst lietot saskaņā ar licenci. Citas trešo personu preču zīmes un tirdzniecības 

nosaukumi pieder attiecīgajiem īpašniekiem. 

 

PAZIŅOJUMS 

Dažas produkta īpašības un piederumi, kas šeit aprakstīti, paļaujas uz uzstādīto programmatūru, vietējā tīkla 

veiktspēju un iestatījumiem, un tos nevar aktivizēt vai tos var ierobežot vietējā tīkla operatori vai tīkla 

pakalpojumu sniedzēji. Tāpēc apraksti šajā rokasgrāmatā var precīzi neatbilst produktam vai tā aksesuāriem, 

ko iegādājāties. 

 

Ražotājs patur tiesības mainīt vai pārveidot jebkādu informāciju vai specifikācijas, kas atrodas šajā 

rokasgrāmatā, bez iepriekšēja brīdinājuma vai saistībām. 

 

Ražotājs nav atbildīgs par jebkādu produktu likumību un kvalitāti, ko augšupielādējat vai lejupielādējat, 

izmantojot šo ierīci, tajā skaitā, bet ne tikai, tekstu, attēlus, mūziku, filmas un neiebūvēto programmatūru ar 

autortiesību aizsardzību. Lietotājs ir atbildīgs par jebkādām sekām, kas rodas no iepriekšminēto produktu 

instalēšanas vai izmantošanas šajā ierīcē. 

 

IMPORTA UN EKSPORTA NOTEIKUMI 

Pircējiem jāievēro visi piemērojamie eksporta vai importa likumi un noteikumi. Pircējiem jāiegūst visas 

nepieciešams valdības atļaujas un licences, lai eksportētu, reeksportētu vai importētu šajā rokasgrāmatā 

minēto produktu, tai skaitā programmatūru un tehniskos datus. 
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PAR CAT® B26 
Izturīgais Cat B26 mobilais tālrunis ir paredzēts sarežģītiem apstākļiem, ar kuriem saskaraties katru dienu gan 

darbā, gan atpūtā. Cat B26 jūs nepievils nevienā situācijā, pateicoties tā spēcīgajiem tehniskajiem parametriem 

un ilglaicīgās darbības akumulatoram. 

Jūsu jaunais mobilais tālrunis ir sertificēts saskaņā ar nozares standartiem izturības, noturības pret ūdeni un 

putekļiem jomā. Cat B26 nevainojami darbosies pat vissmagākajos apstākļos, būdams triecienizturīgs 

atkārtotos testos, metot pret betonu no 1,8 m (6 pēdu) augstuma, putekļu drošs un izturīgs pret ekstremālām 

temperatūrām. 

Tādas Cat tālruņa funkcijas kā jaudīgais akumulators, lukturītis un paplašināmā krātuve līdz pat 32 GB būs 

vienmēr noderīgas ikdienas gaitās. 

 

IZTURĪBAS ĪPAŠĪBU RAKSTUROJUMS 
IERĪCES NOMEŠANA 

• Drīkst: lietot ierīci līdz pat 1,8 metriem augstu — šādā augstumā tā ir droša pret nomešanu zemē. 

• Nedrīkst: ar spēku mest ierīci vai ļaut tai nokrist no augstuma, kas pārsniedz 1,8 metru augstuma — tā ir 

izturīga, bet ne neiznīcināma. 

ŪDENSIZTURĪBA 

• Drīkst: lietot ierīci mitrā un slapjā vidē. Pirms ierīci lietot ūdenī, pārliecinieties, vai visas sastāvdaļas un vāki ir 

kārtīgi aizvērti. Ierīce var izturēt 1,2 m dziļumu līdz pat 35 minūtēm. 

• Nedrīkst: lietot ilgāk par 35 minūtēm zem ūdens 1,2 metru vai lielākā dziļumā. 

PUTEKĻNECAURLAIDĪBA UN NOTURĪBA PRET SASKRĀPĒŠANU 

• Drīkst: lietot ierīci netīrā un putekļainā vidē. Cat B26 ir IP68 sertifikācija, kas ir nozares standarts izturības 

jomā. 

EKSTREMĀLĀS TEMPERATŪRAS 

• Drīkst: lietot ierīci temperatūras diapazonā no -25 ºC līdz +55 ºC. Tā var izturēt arī ekstremālas temperatūras 

svārstības, ļoti ātri pārslēdzoties no aukstuma uz karstumu un otrādi. 

• Nedrīkst: lietot ierīci ārpus darba diapazona no -25 ºC līdz +55 ºC. 
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KAS ATRODAS KASTĒ 
• Ierīce 

• Īsa lietošanas pamācība 

• Garantija 

• USB strāvas kabelis un strāvas pārveidotājs uzlādēšanai 

 

1. AUSTIŅA 

2. LUKTURIS 

3. KREISAIS IZVĒLES TAUSTIŅŠ 

4. ZVANĪŠANAS/ATBILDĒŠANAS 

TAUSTIŅŠ 

5. TASTATŪRAS BLOĶĒŠANAS 

TAUSTIŅŠ 

6. LABAIS IZVĒLES TAUSTIŅŠ 

7. NAVIGĀCIJAS 

TAUSTIŅŠ/LUKTURA IESL./IZSL. 

8. TAUSTIŅŠ LABI 

9. TAUSTIŅŠ IESLĒGŠANA / 

ATPAKAĻ / NOLIKT KLAUSULI 

10. KLUSUMA 

REŽĪMA/PĀRSLĒGŠANAS TAUSTIŅŠ 

11. SKAĻRUNIS 

12. KAMERA 

13. USB PORTS 

14. AUSTIŅU KONTAKTLIGZDA 

15. ATVERE AUKLAI 

 

TAUSTIŅU FUNKCIJAS 
IESLĒGŠANAS TAUSTIŅŠ 

• Nospiediet un turiet, lai ieslēgtu ierīci. 

• Nospiediet un turiet, lai atvērtu Izslēgšanas iespējas (Izslēgšana/Restartēšana), kad ierīce ir ieslēgta. 

• Nospiediet vienreiz, lai atmodinātu ekrānu, ja ierīce ir dīkstāvē. 

NAVIGĀCIJAS TAUSTIŅŠ 

• Izmantojiet daudzvirzienu Navigācijas taustiņu, lai pārvietotos pa izvēlnēm. 

KREISAIS UN LABAIS IZVĒLES TAUSTIŅŠ 
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• Šie taustiņi atbilst opcijām, kas redzamas ekrāna apakšā (kreisajā un labajā pusē). 

• Šo taustiņu funkcija mainīsies atkarībā no izvēlnes. 

TAUSTIŅŠ LABI 

• Nospiediet, lai veiktu izvēli. 

 

DARBA UZSĀKŠANA 
SIM KARTES(-ŠU) IEVIETOŠANA 
1. Novietojiet ierīci uz līdzenas, tīras virsmas ar displeju uz augšu. 

2. Noņemiet akumulatora vāciņu, pēc tam ar pirkstu galiem izvelciet akumulatoru. 

3. Ievietojiet SIM karti SIM 1 / SIM 2 paliktnī tā, lai SIM kartes zeltītie kontakti būtu pret SIM savienotāja 

kontaktiem (vērsti uz leju). 

4. Uzmanīgi uzlieciet atpakaļ vāciņu un pieskrūvējiet. 

 

ATMIŅAS KARTES IEVIETOŠANA 
1. Novietojiet ierīci uz līdzenas, tīras virsmas ar displeju uz augšu. 

2. Noņemiet akumulatora vāciņu, pēc tam ar pirkstu galiem izvelciet akumulatoru. 

3. Ievietojiet microSD karti atmiņas kartes paliktnī. 

4. Uzmanīgi uzlieciet atpakaļ vāciņu un pieskrūvējiet. 

 

      

 

PIEZĪME. 

• Nespiediet microSD karti, jo tā var sabojāt atmiņas karti vai slotu. 

• Ievietojot microSD vai SIM karti, tālrunim jābūt izslēgtam un atvienotam no visiem ārējiem barošanas 

avotiem. 
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AKUMULATORA UZLĀDE 
Pirms ierīces pirmās lietošanas reizes jums būs jāuzlādē akumulators. 

1. Pievienojiet USB strāvas kabeli strāvas pārveidotājam. 

Lietojiet tikai Cat® tālrunim apstiprinātus lādētājus un kabeļus. Neapstiprinātas ierīces var sabojāt ierīci un 

akumulatoru. 

2. Atveriet USB porta vāciņu un pievienojiet USB strāvas kabeli USB portam. 

Esiet uzmanīgs, lai neizmantotu pārmērīgu spēku, pievienojot USB kabeli. Bojājumus var radīt mēģinājums 

ievietot savienotāju nepareizi, un uz tiem neattiecas garantija. 

3. Iespraudiet lādētāju maiņstrāvas elektrotīkla rozetē. 

4. Kad uzlāde ir pabeigta, akumulatora indikators pārstāj mirgot. 

Pirms strāvas adaptera atvienošanas no kontaktligzdas atvienojiet USB kabeli no ierīces. Aizveriet USB porta 

vāciņu. 

 

SVARĪGA INFORMĀCIJA PAR AKUMULATORA TURPMĀKO 

LIETOŠANU 
Ja akumulators ir pilnīgi izlādējies, jūs, iespējams, nevarēsiet ieslēgt savu ierīci tūlīt pēc tam, kad sāksiet 

akumulatora uzlādi. Ļaujiet akumulatoram pāris minūtes uzlādēties, pirms mēģināt to ieslēgt. Šajā periodā 

ekrānā var nebūt redzama uzlādes animācija. 

Kad akumulators ir gandrīz izlādējies, ierīce automātiski izslēgsies. Akumulatora uzlādei nepieciešamais laiks ir 

atkarīgs no apkārtējās vides temperatūras un akumulatora vecuma. 

 

IERĪCES IESLĒGŠANA/IZSLĒGŠANA 
IESLĒGŠANA 

• Nospiediet un turiet Ieslēgšanas taustiņu. 

• Ja ir jāievada PIN kods, skatiet attiecīgo sadaļu šajā pamācībā. 

Pirmo reizi ieslēdzot tālruni, jūs redzēsiet sveiciena ekrānu. Izvēlēties sev vēlamo valodu, lai turpinātu 

uzstādīšanu. 

IZSLĒGŠANA 

1. Nospiediet un turiet Ieslēgšanas taustiņu.  

 

SĀKUMA EKRĀNS 
Sākuma ekrāns ir sākuma punkts, lai piekļūtu visām ierīces funkcijām. Šeit varat piekļūt Galvenajai izvēlnei un 

Kontaktiem. 

Šādi izskatās Sākuma ekrāns: 
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Galvenā izvēlne  
Sākuma ekrānā nospiediet Labi, lai parādītu sadaļu Galvenā izvēlne. Izmantojiet daudzvirzienu Navigācijas 

taustiņu, lai atlasītu vēlamo lietotni. 

 

 

EKRĀNA BLOĶĒŠANA UN ATBLOĶĒŠANA 
EKRĀNA BLOĶĒŠANA 
1. Ja ierīce ir ieslēgta, nospiediet Kreiso izvēles taustiņu un tad Tastatūras bloķēšanas taustiņu, lai 

bloķētu/atbloķētu ekrānu. Kad ekrāns ir bloķēts, jūs joprojām varēsiet saņemt ziņas un zvanus. 

2. Ja uz kādu laiku atstājat ierīci nelietotu, tad ekrāns automātiski bloķēsies. 

• Lai mainītu šo ilgumu, atlasiet Iestatījumus  Galvenajā izvēlnē. 

• Izmantojiet Navigācijas taustiņu (uz augšu) un (uz laju), lai pārvietotos starp Iestatījumu cilnēm. 

• Atlasiet Displejs > Autom. tastatūras bloķēšana, lai iestatītu ilgumu. 

EKRĀNA ATBLOĶĒŠANA 
Lai pamodinātu ekrānu, nospiediet ieslēgšanas taustiņu. 

Sīkāku informāciju skatiet „Ierīces aizsargāšana ar ekrāna bloķēšanu” 23. lpp. 

PIEZĪME. 

• Ja automātiskā ekrāna bloķēšana ir atspējota, nospiediet un turiet , lai atbloķētu ekrānu. 
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PAZIŅOJUMU PANELIS 
PAZIŅOJUMI UN STATUSA INFORMĀCIJA 
Statusa josla parādās ekrāna augšdaļā. Tā parāda paziņojuma ikonas, piemēram, neatbildētu zvanu vai 

saņemtās ziņas (pa kreisi) un tālruņa statusa ikonas, piemēram, akumulatora statusu (labajā pusē), kopā ar 

pašreizējo laiku. 

 

 

 
SIM1 Mobilā tīkla signāla stiprums 

 
Akumulatora indikators, akumulatora uzlādes 
līmenis ir pilns 

 
SIM2 Mobilā tīkla signāla stiprums 

 
Bluetooth ieslēgts 

 
SIM1 Mobilā tīkla signāls ir vājš 

 
Zvana 

 
SIM2 Mobilā tīkla signāls ir vājš 

 
Modinātājs ir iestatīts 

 
Nav SIM kartes 

 
Austiņas ir pieslēgtas 

 
Neatbildēts zvans 

 
Lidojuma režīms 

 
Klusuma profils 

 
Iesūtne ir pilna 

 
Sapulces profils 

 
Jauns ziņojums 

 
Iekštelpu profils 

 
Ziņojuma sūtīšana 

 
Ārtelpu profils 

 
Jauns MMS 

 
Lukturis ieslēgts 

 
Nalasīts MMS 

 

 

FONA TAPETE 

FONA TAPETES MAIŅA 

1. Sākuma ekrānā nospiediet taustiņu Labi, lai parādītu sadaļu Galvenā izvēlne. 

2. Iestatījumi > Displejs > Fona tapetes iestatījumi. 

3. Nospiediet Labi un izvēlieties fona tapeti no statisko tapešu vai attēlu galerijas, lai iestatītu fona tapeti. 

4. Atlasiet attēlu un nospiediet Kreiso izvēles taustiņu (Labi). 

 

MULTIVIDES PĀRSŪTĪŠANA UZ UN NO IERĪCES 
Pārsūtiet visu savu iecienītāko mūziku un attēlus starp jūsu ierīci un datoru. 

1. Pievienojiet ierīci datoram ar USB kabeļa palīdzību. 

2. Tiek parādīts paziņojumu logs. 

3. Atlasiet Uzlāde vai Failu pārsūtīšana. 
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Ierīce tiks parādīta kā noņemama ierīce, kas parāda tālruņa iekšējo krātuvi. Un, ja ir ievietota atmiņas karte, 

tad būs redzama arī microSD kartes informācija.  

 

LIDOJUMA REŽĪMA IZMANTOŠANA 

Dažās vietās var būt nepieciešams izslēgt ierīces bezvadu savienojumus. Lai nebūtu jāizslēdz ierīce, jūs varat 

iestatīt Lidojuma režīmu. 

1. Sākuma ekrānā nospiediet taustiņu Labi, lai parādītu sadaļu Galvenā izvēlne. 

2. Atlasiet Iestatījumi  > Lidojuma režīms 

3. Nospiediet Navigācijas taustiņu (uz augšu) vai (uz leju), lai aktivizētu/deaktivizētu; nospiediet Labi, lai 

atlasītu. 

PIEZĪME. 

• Lidojuma režīms atslēgs visus tīkla datus un savienojumus. 

• Tam var arī piekļūt, atlasot Galvenā izvēlne > Īsceļi > Lidojuma režīms. 

 

ZVANA VEIKŠANA 
Ir vairāk nekā viena iespēja, kā veikt zvanu. Jūs varat vai nu: 

ZVANĪŠANA, NUMURU SASTĀDOT NO TASTATŪRAS 

Sākuma ekrānā sastādiet tālruņa numuru, izmantojot tastatūru, pēc tam nospiediet taustiņu Zvanīt . 

Padoms: ierīce atbalsta funkciju SmartDial. Kad tastatūrā ierakstāt numuru, tā automātiski veic meklēšanu jūsu 

kontaktu sarakstā un piedāvā kontaktu sarakstu, kas atbilst numuram. 

 

ZVANĪŠANA NO KONTAKTU SARAKSTA 

1. Lai atvērtu kontaktu sarakstu, Sākuma ekrānā atlasiet Kontakti. 

1. Izmantojiet Navigācijas taustiņu (uz augšu) un (uz leju), lai atlasītu kontaktu. 

2. Atlasiet kontakta tālruņa numuru. 

3. Atlasiet Ievadīt numuru vai nospiediet taustiņu Zvanīt . 

PIEZĪME. 

Divu karšu režīmā zvani tiks veikti no SIM 1 kartes. 

 

ZVANĪŠANA NO ZVANU ŽURNĀLA 

1. Sākuma ekrānā nospiediet taustiņu Labi, lai parādītu Galvenā izvēlne > Zvanu žurnāls . 

2. Izmantojiet Navigācijas taustiņu (uz augšu) un (uz leju), lai pārslēgtu cilnes un apskatītu pēdējos veiktos, 

saņemtos, noraidītos un neatbildētos zvanus. 

3. Izmantojiet Navigācijas taustiņu (uz leju) un (uz augšu) , lai atlasītu kontaktu no saraksta. 

4. Nospiediet taustiņu Zvanīt, lai piezvanītu šim kontaktam. 
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ATBILDĒŠANA UN NORAIDĪŠANA 

Kad pienāk zvans, ienākošā zvana ekrānā parādīsies zvanītāja ID, ja ir. 

1. Lai atbildētu uz zvanu, nospiediet taustiņu Atbildēt  vai Kreiso izvēles taustiņu (Atbildēt). 

2. Lai noraidītu zvanu, nospiediet Klausules nolikšanas taustiņu . 

3. Lai izslēgtu zvana skaņu, nospiediet Labo izvēles taustiņu (Klusums). 

PIEZĪME. 

• Nospiediet Klausules nolikšanas taustiņu , lai atgrieztos Sākuma ekrānā. 

 

ZVANA BEIGŠANA 

Lai noliktu klausuli, zvana laikā nospiediet Klausules nolikšanas taustiņu . 

 

KONTAKTI 
Lietotne Kontakti ļauj saglabāt un pārvaldīt informāciju par jūsu kontaktiem. 

LIETOTNES KONTAKTI ATVĒRŠANA 

Lai atvērtu lietotni Sākuma ekrānā: 

• vai nu nospiediet Labo izvēles taustiņu, lai atvērtu Kontaktus, 

• vai arī nospiediet taustiņu Labi, lai atvērtu Galvenā izvēlne > Kontakti . 

PIEZĪME. 

• Jūsu kontakti tiek parādīti alfabētiskā secībā ritināmā sarakstā. 

 

KONTAKTU IMPORTĒŠANA UN EKSPORTĒŠANA 

Lai importētu kontaktus: 

1. Atveriet Kontakti. 

2. Nospiediet Kreiso izvēles taustiņu (Opcijas). 

3. Nospiediet Navigācijas taustiņu (uz leju), pēc tam nospiediet Importēt kontaktus. 

4. Atlasiet avotu (atmiņas karte vai iekšējā krātuve). 

 

Lai eksportētu kontaktus: 

1. Atveriet Kontakti. 

2. Nospiediet Kreiso izvēles taustiņu (Opcijas). 

3. Nospiediet Navigācijas taustiņu (uz leju), pēc tam nospiediet Eksportēt kontaktus. 

4. Atlasiet eksportējamos kontaktus, pēc tam nospiediet Kreiso izvēles taustiņu (Opcijas) > taustiņš Labi. 

5. Atlasiet galamērķi (atmiņas karte vai iekšējā krātuve). 
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JAUNA KONTAKTA PIEVIENOŠANA 

1. Kontaktu sarakstā nospiediet Kreiso izvēles taustiņu (Opcijas) > Jauns. 

2. Atlasiet galamērķi. 

3. Ievadiet kontakta vārdu, mobilā tālruņa numuru un e-pasta adresi (pēc izvēles). 

4. Atlasiet Kreiso izvēles taustiņu (Saglabāt). 

 

KONTAKTA MEKLĒŠANA 

1. Kontaktu sarakstā  nospiediet Navigācijas taustiņu (uz leju), lai atlasītu Meklēšanas logu. 

2. Sāciet rakstīt kontakta vārdu, un augšā meklēšanās lodziņā parādīsies kontakti ar atbilstošiem vārdiem.  

 

KONTAKTA REDIĢĒŠANA 

Jūs vienmēr varat veikt izmaiņas informācijā, ko esat saglabājis par kontaktu. 

1. Kontaktu sarakstā atlasiet kontaktu, kuru vēlaties rediģēt. 

2. Nospiediet taustiņu Labi (Rediģēt). 

3. Veiciet labojumus kontaktinformācijā, pēc tam nospiediet Kreiso izvēles taustiņu (Saglabāt). Lai atceltu 

jebkādas izmaiņas, atlasiet Kreiso izvēles taustiņu (Atcelt). 

 

KONTAKTA DZĒŠANA 

1. Kontaktu sarakstā atlasiet kontaktu, kuru vēlaties dzēst. 

2. Kreisais izvēles taustiņš (Opcijas) > Dzēst > Kreisais izvēles taustiņš (Labi), lai apstiprinātu. 

 

KONTAKTU IEDALĪŠANA KATEGORIJĀS 

Varat izveidot dažādas grupas, lai kontaktus iedalītu kategorijās. 

1. Kontaktu sarakstā nospiediet Navigācijas taustiņu (labo), lai skatītu grupu sarakstu. 

2. Nospiediet Kreiso izvēles taustiņu (Opcijas), lai pievienotu Jaunas grupas. 

3. Atpakaļ kontaktu sarakstā atlasiet kontaktu, kuru vēlaties ievietot kategorijā. 

4. Nospiediet taustiņu Labi (Rediģēt), pēc tam nospiediet Navigācijas taustiņu (uz leju), lai piešķirtu 

kontaktiem grupu. 

 

ĪSZIŅAS UN MMS 
ZIŅAPMAIŅAS ATVĒRŠANA 

Lai atvērtu Ziņu lietotni: 

• vai nu Sākuma ekrānā nospiediet taustiņu Labi, lai parādītu Galvenā izvēlne > Ziņapmaiņa , 

• vai arī Sākuma ekrānā nospiediet Navigācijas taustiņu (kreiso).  
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ĪSZIŅAS VEIDOŠANA UN SŪTĪŠANA 

Varat izveidot jaunu ziņu vai atvērt ziņu pavedienu. 

1. Izvēlnē Ziņapmaiņa atlasiet Rakstīt ziņojumu. 

2. Ievadiet tālruņa numuru vai izvēlieties kontakta vārdu, nospiežot taustiņu Labi. Kad rakstīsiet, SmartDial 

mēģinās atrast atbilstību ierīces kontaktos. Vai nu atlasiet piedāvāto saņēmēju, vai arī turpiniet rakstīt. 

3. Nospiediet Navigācijas taustiņu (uz leju), lai pārietu uz Īsziņas lauku un sastādītu īsziņu. 

4. Kad ziņojums ir gatavs nosūtīšanai, nospiediet taustiņu Labi (Sūtīt). 

5. Ja vēlaties atvērt jau esošu īsziņu pavedienu, vienkārši atlasiet Iesūtni vai Tērzēšanas režīmu izvēlnē 

Ziņojumapmaiņa, pēc tam nospiediet taustiņu Labi. 

PIEZĪME. 

• Kad apskatāt un nosūtāt papildu ziņas, veidojas ziņu pavediens. 

 

MULTIVIDES ZIŅU VEIDOŠANA UN SŪTĪŠANA 

Varat izveidot jaunu ziņu vai atvērt ziņu pavedienu. 

1. Izvēlnē Ziņapmaiņa atlasiet Rakstīt ziņojumu. 

2. Ievadiet tālruņa numuru vai izvēlieties kontakta vārdu, nospiežot taustiņu Labi. Kad rakstīsiet, SmartDial 

mēģinās atrast atbilstību ierīces kontaktos. Vai nu atlasiet piedāvāto saņēmēju, vai arī turpiniet rakstīt. 

3. Nospiediet Navigācijas taustiņu (uz leju), lai pārietu uz Īsziņas un MMS lauku un sastādītu īsziņu vai 

multivides ziņu. 

4. Kad ziņa ir gatava nosūtīšanai, nospiediet Kreiso izvēles taustiņu (Sūtīt). 

5. Ja vēlaties atvērt jau esošu īsziņu pavedienu, vienkārši atlasiet Iesūtni izvēlnē Ziņojumapmaiņa, pēc tam 

nospiediet taustiņu Labi. 

 

ZIŅAS ATVĒRŠANA UN ATBILDĒŠANA UZ TO 

1. Iesūtnes vai tērzēšanas režīma sarakstā atlasiet īsziņu vai multivides ziņu pavedienu, lai to atvērtu. 

2. Nospiediet taustiņu Labi, lai sastādītu atbildi īsziņas laukā. 

3. Kad pabeidzāt, nospiediet taustiņu Labi (Sūtīt). 

 

ZIŅU IESTATĪJUMU PIELĀGOŠANA 

Ziņu sarakstā nospiediet Kreiso izvēles taustiņu (Opcijas) > Iestatījumi. 

Izvēlieties kādu no šiem: 

• īsziņa: iestatīt paziņojumu par piegādi (Iesl./Izsl.). 

• MMS: iestatīt ziņu automātisko izgūšanu (Izsl./Iesl. viesabonēšanas laikā /Iesl. bez viesabonēšanas). 

• pašpiegādes ziņojumi iestatīt WAP pašpiegādes ziņas (Iesl./Izsl.). 
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BLUETOOTH® 
Bluetooth izveido bezvadu savienojumu ar citām Bluetooth ierīcēm, lai jūs varētu koplietot failus ar saviem 

draugiem, izmanot brīvroku sistēmu ar Bluetooth austiņām vai pat pārsūtīt fotoattēlus no jūsu ierīces uz 

datoru. 

Ja jūs izmantojat Bluetooth, atcerieties nepārsniegt 10 metru attālumu no tās Bluetooth ierīces, ar kuru 

vēlaties izveidot savienojumu. Ņemiet vērā, ka šķēršļi, piemēram, sienas vai elektroniskas iekārtas, var traucēt 

Bluetooth savienojumu. 

BLUETOOTH IESLĒGŠANA 

1. Sākuma ekrānā nospiediet taustiņu Labi, lai parādītu Galvenā izvēlne > Iestatījumi . 

2. Nospiediet Navigācijas taustiņu (uz leju) un pēc tam atlasiet Bluetooth. 

3. Nospiediet taustiņu Labi, lai ieslēgtu Bluetooth. Bluetooth ikona parādīsies statusa joslā. 

 

SAVIENOŠANA PĀRĪ UN BLUETOOTH IERĪCES PIESLĒGŠANA 

Pirms Bluetooth izmantošanas jums ir jāsavieno pārī sava ierīce ar citu Bluetooth ierīci: 

1. Pārliecinieties, vai ierīcē ir iespējota Bluetooth funkcija Redzams visiem. 

2. Sākuma ekrānā nospiediet taustiņu Labi, lai parādītu Galvenā izvēlne > Iestatījumi > Bluetooth. 

3. Atlasiet Pārī savienotās ierīces, pēc tam nospiediet Kreiso izvēles taustiņu (Pievienot), lai uztveršanas 

diapazonā meklētu Bluetooth ierīces. 

4. No saraksta atlasiet ierīci, kuru vēlaties savienot pārī. 

5. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pabeigtu savienojuma izveidi. 

PIEZĪME. 

• Ja savienojums pārī tiek vienreiz izveidots, kad atkal pieslēgsieties šai ierīcei, parole vairs netiks prasīta. 

 

FAILU SŪTĪŠANA, IZMANTOJOT BLUETOOTH 

1. Sākuma ekrānā nospiediet taustiņu Labi, lai parādītu sadaļu Galvenā izvēlne. 

2. Atlasiet Organaizers  > Fails, atlasiet failu, kuru vēlaties sūtīt. 

3. Kreisais izvēles taustiņš (Opcijas) > Sūtīt > Bluetooth > atlasiet pārī savienoto ierīci. 

 

BLUETOOTH IERĪCES ATVIENOŠANA VAI SAVIENOJUMA PĀRTRAUKŠANA 

Lai atvienotu Bluetooth: 

1. Sākuma ekrānā nospiediet taustiņu Labi, lai parādītu Galvenā izvēlne > Iestatījumi . 

2. Nospiediet Navigācijas taustiņu (uz leju) un pēc tam atlasiet Bluetooth. 

3. Nospiediet taustiņu Labi, lai izslēgtu Bluetooth.  

Lai atvienotu pārī savienoto Bluetooth ierīci: 
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1. Bluetooth sarakstā atveriet pārī savienoto ierīču sarakstu un atlasiet ierīci, kuru vēlaties atvienot. 

2. Nospiediet Kreiso izvēles taustiņu (Opcijas), lai dzēstu ierīci(-es). 

 

FOTOGRAFĒŠANA UN VIDEO UZŅEMŠANA 
CAT B26 tālruni varat izmantot, lai uzņemtu fotoattēlus un video un tos koplietotu. 

KAMERAS ATVĒRŠANA 

Lai atvērtu Kameras lietotni: 

• Sākuma ekrānā nospiediet taustiņu Labi, lai atvērtu Galvenā izvēlne > Kamera . 

Nospiediet Labo izvēles taustiņu (Melns), lai aizvērtu Kameras lietotni. 

 

FOTOGRAFĒŠANA UN VIDEO UZŅEMŠANA 

1. Sākuma ekrānā nospiediet taustiņu Labi, lai parādītu Galvenā izvēlne > Kamera . 

2. Nospiediet Kreiso izvēles taustiņu (Opcijas) un atlasiet Video vai Kamera, lai pārslēgtos starp fotografēšanas 

un video uzņemšanas režīmiem. 

3. Izmantojiet Navigācijas taustiņu (uz augšu) un (uz leju), lai tuvinātu un tālinātu. 

4. Nospiediet taustiņu Labi, lai uzņemtu fotoattēlu vai ierakstītu video. 

PIEZĪME. 

Nospiediet Kreiso izvēles taustiņu (Opcijas), pēc tam atlasiet Iestatījumi, lai veiktu kameras un video 

iestatījumus. 

 

FOTOATTĒLU SKATĪŠANA 

Fotoattēlu režīmā skatiet fotoattēlus lietotnē Kamera, nospiežot Kreiso izvēles taustiņu (Opcijas) > Attēlu 

skatītājs. 

• Atlasiet attēlu, lai skatītu to pilnekrāna režīmā. Izmantojiet Navigācijas taustiņu (kreiso) un (labo), lai skatītu 

katru attēlu. 

PIEZĪME. 

• Galvenajā izvēlnē varat skatīt fotoattēlus, atlasot Attēls . 

 

VIDEO SKATĪŠANĀS 

Video režīmā skatiet video failus lietotnē Kamera, nospiežot Kreiso izvēles taustiņu (Opcijas) > direktorijs 

Skatīties video. 

• Atlasiet video, pēc tam nospiediet , lai to atskaņotu. 

• Nospiediet Labo izvēles taustiņu (Apturēt/Iziet), lai atgrieztos Video sarakstā, un Kreiso izvēles taustiņu 

(Kamera), lai atgrieztos Kameras skatā. 
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MŪZIKA 
Mūzikas failus var pārsūtīt no datora uz Cat B26. 

MŪZIKAS KOPĒŠANA IERĪCĒ 

1. Savienojiet ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli, un atlasiet ierīcē Failu pārsūtīšana. 

2. Datorā dodieties uz USB disku un atveriet to. 

3. Izveidojiet mapi ierīces saknes direktorijā vai SD kartē (piemēram, Mūzika). 

4. Iekopējiet mūziku no datora jaunajā mapē. 

5. Lai ierīci droši atvienotu no datora, pagaidiet, līdz mūzikas kopēšana pabeigta, tad izstumiet disku, kā to 

prasa jūsu datora operētājsistēma. Atvienojiet USB kabeli. 

 

FM RADIO KLAUSĪŠANĀS 
Lietotnē FM Radio var klausīties FM radiostacijas. 

FM RADIO REGULĒŠANA 

1. Sākuma ekrānā nospiediet taustiņu Labi, lai parādītu Galvenā izvēlne > FM radio . 

2. Kad tiek aicināts, nospiediet Kreiso izvēles taustiņu (Opcijas), pēc tam atlasiet Automātiski skenēt un 

saglabāt, lai skenētu visas pieejamās stacijas. 

Manuālā un automātiskā skenēšana: 

• FM radio sākuma ekrānā izmantojiet Navigācijas taustiņu (kreiso) un (labo), lai manuāli noregulētu frekvenci. 

PIEZĪME. 

• Lai skatītu visus pieejamos kanālus, nospiediet Kreiso izvēles taustiņu (Opcijas), pēc tam atlasiet Kanālu 

saraksts. 

• Lai izslēgtu FM radio, nospiediet Labo izvēles taustiņu (Iziet). 

 

CITU LIETOTŅU IZMANTOŠANA 
KALENDĀRS 
Izmantojiet Kalendāru, lai izveidotu un pārvaldītu pasākumus, tikšanās un pierakstus.  

1. Sākuma ekrānā nospiediet taustiņu Labi, lai parādītu sadaļu Galvenā izvēlne. 

2. Atlasiet Organaizers > Kalendārs. 

 

NOTIKUMA IZVEIDOŠANA 

1. Atlasiet KALENDĀRS, pēc tam nospiediet Kreiso izvēles taustiņu (Pievienot), lai sāktu notikuma 

pievienošanu. 

2. Ievadiet notikuma nosaukumu un vietu. 

3. Iestatiet notikuma laiku un atgādinājumu. 

4. Kad visa informācija ir ievadīta, nospiediet Kreiso izvēles taustiņu (Saglabāt). 
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MODINĀTĀJS 
Var iestatīt trīs modinātājus vai refiģēt esošos modinātājus. 

1. Sākuma ekrānā nospiediet taustiņu Labi, lai parādītu sadaļu Galvenā izvēlne. 

2. Atlasiet Modinātājs. 

 

HRONOMETRS 
1. Sākuma ekrānā nospiediet taustiņu Labi, lai parādītu sadaļu Galvenā izvēlne. 

2. Atlasiet Lietotnes > Hronometrs 

3. Nospiediet Kreiso izvēles taustiņu, lai aktivizētu, apturētu un turpinātu hronometru. 

4. Izmantojiet taustiņu Labi, lai atiestatītu hronometru. 

 

KALKULATORS 
1. Sākuma ekrānā nospiediet taustiņu Labi, lai parādītu sadaļu Galvenā izvēlne. 

2. Atlasiet Lietotnes  > Kalkulators, lai atvērtu lietotni. 

• Izmantojiet ciparu tastatūru, lai ievadītu datus, un Navigācijas taustiņu, lai atlasītu darbību simbolus. 

• Izmantojiet Labo izvēles taustiņu (Dzēst), lai dzēstu skaitli, vai Kreiso izvēles taustiņu (Dzēst visu), lai dzēstu 

visus skaitļus. 

 

PASAULES PULKSTENIS 

1. Sākuma ekrānā nospiediet taustiņu Labi, lai parādītu sadaļu Galvenā izvēlne. 

2. Atlasiet Lietotnes  > Pasaules pulkstenis, lai atvērtu lietotni. 

 

• Pasaules pulksteņa lietotnē var pievienot vai noņemt pilsētas laika zonu un iestatīt vasaras laika sistēmu. 

 

VIENĪBU KONVERTĒŠANA 
1. Sākuma ekrānā nospiediet taustiņu Labi, lai parādītu sadaļu Galvenā izvēlne. 

2. Atlasiet Lietotnes  > Vienību konvertēšana, lai atvērtu lietotni. 

 

IERĪCES PĀRVALDĪŠANA 
Lai konfigurētu ierīci, Sākuma ekrānā nospiediet taustiņu Labi, lai parādītu Galvenā izvēlne > Iestatījumi. 

 

DATUMA UN LAIKA IESTATĪŠANA 

Lai manuāli koriģētu datuma un laika iestatījumus: 

1. Sākuma ekrānā nospiediet taustiņu Labi, lai parādītu sadaļu Galvenā izvēlne. 



 
20 

 

2. Iestatījumi  > Tālruņa iestatījumi > Datums un laiks. 

3. Atlasiet Iestatīt datumu, ievadiet pareizu datumu un atlasiet Labi. 

4. Atlasiet Iestatīt laiku, ievadiet pareizu laiku un atlasiet Labi. 

5. Atlasiet Laika formāts, iespējojiet/atspējojiet 12/24 stundu pulksteņa formātu. 

6. Atlasiet Datuma formāts, izvēlieties vēlamo datuma formātu. 

7. Atlasiet Atjaunināt laika iestatījumus, automātiski atjauniniet datumu un laiku, izmantojot tīklā nodrošināto 

laiku. 

 

DISPLEJA IESTATĪJUMU PIELĀGOŠANA 

Ierīces ekrāna spilgtuma konfigurēšana: 

1. Sākuma ekrānā nospiediet taustiņu Labi, lai parādītu sadaļu Galvenā izvēlne. 

2. Iestatījumi > Displejs > Kontrasts. 

Izmantojiet Navigācijas taustiņu (kreiso) un (labo), lai pielāgotu ekrāna spilgtumu. 

Spilgtuma iestatījumi tiek saglabāti automātiski, kad izejat no šīs opcijas. 

 

DĪKSTĀVES LAIKA REGULĒŠANA PIRMS EKRĀNA IZSLĒGŠANĀS 

Ja ierīce kādu laika posmu ir dīkstāvē, ekrāns izslēgsies, lai taupītu akumulatora enerģiju. Lai uzstādītu garāku 

vai īsāku dīkstāves laiku: 

1. Sākuma ekrānā nospiediet taustiņu Labi, lai parādītu sadaļu Galvenā izvēlne. 

2. Iestatījumi > Displejs > Autom. tastatūras bloķēšana. 

Izvēlieties, cik ilgi gribat, lai ekrāns paliktu apgaismots, pirms tas izslēdzas. 

PIEZĪME. 

Kad ierīce ir aizmigusi, lai pamodinātu ekrānu, nospiediet Ieslēgšana. 

 

TĀLRUŅA ZVANA MELODIJAS IESTATĪŠANA 
ZVANA SIGNĀLA NOMAIŅA 

1. Sākuma ekrānā nospiediet taustiņu Labi, lai parādītu sadaļu Galvenā izvēlne. 

2. Atlasiet Profili , nospiediet Kreiso izvēles taustiņu un atlasiet Zvana iestatījumi. 

2. Navigācijai izmantojot Navigācijas taustiņu (uz augšu) un (uz leju), tiks atskaņots katra zvana signāla 

fragments. 

3. Izmantojiet Kreiso izvēles taustiņu, lai izvēlētos zvana signālu. 

 

ZVANA SIGNĀLA SKAĻUMA REGULĒŠANA 

Jūs varat arī pielāgot zvana skaļumu sadaļā Iestatījumi. 
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1. Sākuma ekrānā nospiediet taustiņu Labi, lai parādītu sadaļu Galvenā izvēlne. 

2. Atlasiet Profili , nospiediet Kreiso izvēles taustiņu un atlasiet Regulēt skaļumu. 

3. Izmantojiet Navigācijas taustiņu (uz augšu) un (uz leju), lai atlasītu skaļuma līmeņus ieslēgšanai, zvana 

signāliem, ziņojumiem un modinātājam. 

 

KLUSUMA REŽĪMA IESLĒGŠANA 

• Sākuma ekrānā ilgi nospiediet un turiet taustiņu #, lai izslēgtu visas skaņas, izņemot multivides un modinātāja 

signālu. 

 

TĀLRUŅA VIBRĒŠANAS IESTATĪŠANA IENĀKOŠAJIEM ZVANIEM UN BRĪDINĀJUMIEM 

1. Sākuma ekrānā nospiediet taustiņu Labi, lai parādītu sadaļu Galvenā izvēlne. 

2. Atlasiet Profili , nospiediet Kreiso izvēles taustiņu un atlasiet Iestatījumi > Zvana veids. 

3. Izmantojiet Navigācijas taustiņu (kreiso) un (labo), lai atlasītu vajadzīgos veidus zvana signāliem, ziņojumiem 

un modinātājam. 

 

NAVIGĀCIJAS TAUSTIŅI 

Sākuma ekrānā jūs varat izmantot saīsņu taustiņus, lai viegli pārietu uz konkrētām noderīgām funkcijām: 

Nospiediet un turiet: 

• Ciparu taustiņus, lai piekļūtu iepriekš ieprogrammētiem tālruņu numuriem 

• Navigācijas taustiņu (uz augšu), lai iesl./izsl. lukturi 

• Lai nobloķētu/atbloķētu tastatūru 

• Lai izslēgtu skaņas 

Nospiediet vienreiz: 

• Navigācijas taustiņu (kreiso) - lai atvērtu Ziņu lietotni 

• Navigācijas taustiņu (labo) - lai atvērtu Profilu 

• Navigācijas taustiņu (uz augšu) - lai atvērtu Audio 

• Navigācijas taustiņu (uz leju) – lai atlasītu īsziņu(-as) 

 

PIEZĪME. 

Lai pielāgotu navigācijas taustiņu, atveriet Iestatījumi > Tālruņa iestatījumi > Navigācijas taustiņš. 

 

TĀLRUŅA PAKALPOJUMU IESTATĪŠANA 

IERĪCES AIZSARGĀŠANA 
IERĪCES AIZSARGĀŠANA AR EKRĀNA BLOĶĒŠANU 
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Cat B26 tālrunī esošos datus glabājiet drošāk, izvēloties ekrāna bloķēšanas paņēmienu. 

• Autom. tastatūras bloķēšana – ja ekrānam tiek aktivizēts dīkstāves režīms, tas tiek nobloķēts (nospiediet 

Kreiso izvēles taustiņu un pēc tam nospiediet taustiņu *, lai atbloķētu ekrānu). 

1. Sākuma ekrānā nospiediet taustiņu Labi, lai parādītu sadaļu Galvenā izvēlne. 

2. Atlasiet Iestatījumi > Displejs > Autom. tastatūras bloķēšana, lai iestatītu ilgumu. 

• Ekrāna bloķēšana – ja ekrānam tiek aktivizēts dīkstāves režīms, tad tā atbloķēšanai būs jāievada četrciparu 

kods: 

1. Sākuma ekrānā nospiediet taustiņu Labi, lai parādītu sadaļu Galvenā izvēlne. 

2. Atlasiet Iestatījumi  > Drošība > Tālrunis bloķēts.  

PIEZĪME. 

Noklusējuma parole ir 1234. 

Lai mainītu paroli, atlasiet Iestatījumi > Drošība > Mainīt privātuma paroli.  

 

IERĪCES ATIESTATĪŠANA 
RŪPNĪCAS DATU ATJAUNOŠANA 

Ja atjaunosiet rūpnīcas datus, ierīce atgriezīsies uz tiem iestatījumiem, kas tika konfigurēti rūpnīcā. Tiks 

izdzēsta visa jūsu personiskā informācija no ierīces iekšējās atmiņas, tostarp sistēmas un lietotņu iestatījumi. 

Ierīces atiestatīšana nedzēš nekādas sistēmas programmatūras atjauninājumus, ko esat lejupielādējis vai 

jebkādus failus no microSD kartes, piemēram, mūziku vai fotoattēlus. 

1. Sākuma ekrānā nospiediet taustiņu Labi, lai parādītu sadaļu Galvenā izvēlne. 

2. Atlasiet Iestatījumi  > Tālruņa iestatījumi > Atjaunot rūpnīcas iestatījumus. 

PIEZĪME.  

Noklusējuma parole ir 1234. 
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PIELIKUMS 
BRĪDINĀJUMI UN PIESARDZĪBA 

Šajā sadaļā ir svarīga informācija, kas attiecas uz ierīces ekspluatācijas norādījumiem. Tajā ir arī informācija par 

to, kā šo ierīci lietot droši. Pirms ierīces lietošanas uzmanīgi izlasiet šo informāciju. 

ŪDENSIZTURĪGS KORPUSS 

Lai nodrošinātu ierīces ūdensizturību, USB, austiņu kontaktligzdas un akumulatora vāciņiem jābūt kārtīgi 

nostiprinātiem vietā. 

 

IERĪCI NEDRĪKST LIETOT ŠĀDOS APSTĀKĻOS: 

Izslēdziet ierīci, ja esat nonācis situācijā, kad ierīces izmantošana ir aizliegta, piemēram: 

• Slimnīcas un veselības aprūpes iestādes – lai nepieļautu iespējamos traucējumus jutīgām medicīniskām 

ierīcēm. 

• Medicīniskās ierīces - prasiet padomu savam ārstam un ierīces ražotājam, lai noskaidrotu, vai tālruņa darbība 

var traucēt jūsu medicīniskās ierīces darbību. Ievērojiet noteikumus un nosacījumus, ko noteikušas slimnīcas 

un veselības aprūpes iestādes. 

• Elektrokardiostimulatoru ražotāji iesaka, ka minimālais attālums, kas jāsaglabā starp ierīci un 

elektrokardiostimulatoru, ir 15 cm, lai novērstu iespējamus traucējumus. Ja jūs izmantojat 

elektrokardiostimulatoru, lietojiet ierīci pretēji pusei, kur atrodas elektrokardiostimulators, un nenēsājiet ierīci 

priekšējā kabatā. 

• Lidmašīna – prasiet padomu lidsabiedrības personālam par bezvadu ierīces lietošanu lidmašīnā. Ja jūsu ierīce 

piedāvā lidojuma režīmu, tas jāiespējo pirms iekāpšanas lidmašīnā. 

• Automašīnas – iespējamās mijiedarbības dēļ ar elektroniskajām iekārtām daži automašīnu ražotāji aizliedz 

izmantot mobilos tālruņus, izņemot gadījumus, kad komplektācijā ir iekļauta ārējā antena. 

• Citas ierīces – neizmantojiet ierīci vietā, kur tās izmantošana varētu izraisīt citu elektronisko ierīču bojājumus 

vai darbības traucējumus. 

• Detonatori un spridzināšanas vietas – izslēdziet savu ierīci vai bezvadu ierīci, kad atrodaties spridzināšanas 

zonā vai vietās, kas ir apzīmētas ar zīmēm, kas liek izslēgt divvirzienu radio ierīces vai elektroniskās ierīces, lai 

izvairītos no spridzināšanas darbību traucējumiem. 

• Potenciāli sprādzienbīstama vide – izslēdziet ierīci vietās, kur iespējama eksplozija, un ievērojiet visas zīmes 

un norādījumus. Zonas, kurās var būt sprādzienbīstama vide, ir tādas zonas, kur parasti ieteicams izslēgt 

automašīnas motoru. Dzirksteļošana šādās vietās var izraisīt eksploziju vai ugunsgrēku, kā rezultātā arī miesas 

bojājumus vai pat nāvi. Neieslēdziet ierīci degvielas uzpildes vietās, piemēram, degvielas uzpildes stacijās. 

Ievērojiet radio ierīču lietošanas ierobežojumus degvielas bāzēs, glabāšanas un izplatīšanas vietās, un ķīmiskās 

rūpnīcās. Turklāt ievērojiet ierobežojumus zonās, kur notiek spridzināšanas darbi. Pirms ierīces lietošanas 

pārbaudiet, vai zonās nav potenciāli eksplozīvas atmosfēras, kas bieži, bet ne vienmēr, ir skaidri norādītas. 

Šādas vietas ietver zonas zem kuģa klāja, ķimikāliju transportēšanas vai glabāšanas vietas, un zonas, kur gaisā ir 

ķimikālijas vai vielu daļiņas, piemēram, graudiņi, putekļi vai metāla pulveris. Jautājiet transportlīdzekļu 

ražotājiem, kas izmanto sašķidrinātu gāzi (piemēram, propānu vai butānu), vai šo ierīci var droši izmantot 

transportlīdzekļu tuvumā. 

• Proporcionāli neliela daļa cilvēku var zaudēt samaņu vai piedzīvot lēkmes (pat ja līdz šim ar viņiem nekas 

tamlīdzīgs nav atgadījies), ja ir pakļauti mirgojošu gaismu iedarbībai vai zināmiem gaismas uzplaiksnījumiem, 

piemēram, lietojot gaismas diožu lukturi, spēlējot datorspēles vai skatoties video. Ja jums ir gadījies zaudēt 

samaņu vai piedzīvot lēkmes vai arī kādam no ģimenes locekļiem tā ir bijis, jums jākonsultējas ar ārstu pirms šo 

funkciju lietošanas. 
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SATIKSMES DROŠĪBA 

Ievērojiet vietējos likumus un noteikumus, izmantojot ierīci. Turklāt, ja ierīci nepieciešams izmantot, vadot 

transportlīdzekli, ievērojiet šādas pamatnostādnes: 

• Koncentrējieties uz braukšanu. Jūsu pirmais pienākums ir braukt droši. 

• Nerunājiet pa ierīci braukšanas laikā. Izmantojiet brīvroku piederumus. 

• Ja jums jāzvana vai jāatbild uz zvanu, pirms ierīces izmantošanas apstādiniet automašīnu ceļa malā. 

• RF signāli var ietekmēt mehānisko transportlīdzekļu elektroniskās sistēmas. Lai iegūtu vairāk informācijas, 

sazinieties ar transportlīdzekļa ražotāju. 

• Mehāniskajā transportlīdzeklī nenovietojiet ierīci virs gaisa spilveniem vai gaisa spilvenu izplešanās zonā. Ja 

gaisa spilvens piepūtīsies, tas notiek ar lielu spēku, un ierīce, kas uz spilvena atradīsies, var izraisīt smagus 

savainojumus. 

• Lidojot lidmašīnā, ierīci ieslēdziet lidojuma režīmā. Bezvadu ierīču lietošana lidmašīnā var apdraudēt 

lidmašīnas darbību un pārtraukt bezvadu telefonu tīkla darbību. To var uzskatīt arī par nelikumīgu. 

 

DARBĪBAS VIDE 

• Nelietojiet un neuzlādējiet ierīci putekļainās, mitrās un netīrās vietās vai vietās ar magnētisko lauku. Pretējā 

gadījumā tas var izraisīt ķēdes darbības traucējumus. 

• Ierīce atbilst RF specifikācijām, kad ierīce tiek izmantota pie auss vai 1,0 cm attālumā no ķermeņa. 

Pārliecinieties, ka ierīces aksesuāri, piemēram, ierīces korpuss un ierīces maciņš nesatur metāla detaļas. Turiet 

ierīci 1,0 cm attālumā no ķermeņa, lai ievērotu iepriekš minēto prasību. 

• Negaisa laikā, kad sper pērkons, nelietojiet ierīci, kad tā tiek uzlādēta, lai novērstu zibens izraisītas briesmas. 

• Kad atbildat uz zvanu, neaiztieciet antenu. Pieskaršanās antenai ietekmē zvana kvalitāti un palielina enerģijas 

patēriņu. Tā rezultātā samazinās sarunu laiks un gaidīšanas laiks. 

• Izmantojot ierīci, ievērojiet vietējos likumus un noteikumus un cieniet citu cilvēku privātumu un likumīgās 

tiesības. 

• Kamēr ierīce tiek uzlādēta, turiet to no 0 °C līdz 40 °C apkārtējās vides temperatūrā. Ierīci ar akumulatoru 

varat izmantot no -25°C līdz 55 °C apkārtējās vides temperatūrā. 

 

DZIRDES BOJĀJUMU NOVĒRŠANA 

Austiņu izmantošana lielā skaļumā var bojāt dzirdi. Lai samazinātu dzirdes traucējumu radīšanas risku, 

samaziniet austiņu skaļumu līdz drošam un komfortablam līmenim. 

 

BĒRNU DROŠĪBA 

Ievērojiet visus piesardzības pasākumus attiecībā uz bērnu drošību. Ļaujot bērnam spēlēties ar ierīci vai tās 

piederumiem, kas var būt arī no ierīces atdalāmas detaļas, var būt bīstami, jo ar tām var aizrīties. Nodrošiniet, 

lai mazi bērni neatrastos ierīces un tās piederumu tuvumā. 
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PIEDERUMI 

Izvēlieties tikai tādus akumulatorus, lādētājus un piederumus, ko apstiprinājis ierīces ražotājs lietošanai kopā ar 

šo modeli. Jebkura cita veida lādētāju vai piederumu lietošana var anulēt ierīces garantiju, var būt pretrunā ar 

vietējiem noteikumiem vai likumiem, un tas var būt bīstami. Lūdzu, sazinieties ierīces tirgotāju, lai saņemtu 

informāciju par apstiprinātu akumulatoru, lādētāju un piederumu pieejamību jūsu reģionā. 

 

AKUMULATORS UN LĀDĒTĀJS 

• Atvienojiet lādētāju no elektrības kontaktligzdas un ierīces, kad to nelietojat. 

• Akumulatoru var uzlādēt un izlādēt simtiem reižu, pirms tas nolietojas. 

• Izmantojiet maiņstrāvas barošanu, kāda norādīta lādētāja specifikācijās. Nepareizs elektrības spriegums var 

izraisīt ugunsgrēku vai sabojāt lādētāju. 

• Ja akumulatora elektrolīts iztek, nodrošiniet, lai elektrolīts nenonāktu saskarē ar ādu un acīm. Ja elektrolīts 

nonāk saskarē ar ādu vai iešļakstās acīs, nekavējoties skalojiet acis ar tīru ūdeni un konsultējieties ar ārstu. 

• Akumulatora deformācijas, krāsu maiņas vai neparastas karšanas gadījumā ierīces uzlādes laikā nekavējoties 

pārtrauciet ierīces lietošanu. Pretējā gadījumā tas var izraisīt akumulatora iztecēšanu, pārkaršanu, eksploziju 

vai ugunsgrēku. 

• Ja USB strāvas kabelis ir bojāts (piemēram, vads ir atsegts vai saplīsis) vai kontaktdakša ir vaļīga, nekavējoties 

pārtrauciet izmantot kabeli. Pretējā gadījumā tas var novest pie elektriskās strāvas trieciena, īssavienojuma 

lādētājā vai ugunsgrēka. 

• Neizmetiet ierīci ugunī, jo tā var eksplodēt. Akumulators var eksplodēt arī tad, ja tas ir pārdurts vai smagi 

bojāts. 

• Nepārveidojiet vai nepārtaisiet ierīci, nemēģiniet tajā ievietot svešķermeņus, iegremdēt vai pakļaut ūdens vai 

citu šķidrumu iedarbībai, pakļaut uguns iedarbībai, eksplozijai vai citiem bīstamiem apstākļiem. 

• Izvairieties no ierīces nomešanas. Ja ierīce tiek nomesta, it sevišķi uz cietas virsmas, un jums šķiet, ka radušies 

bojājumi, nogādājiet to kvalificētā servisa centrā, lai veiktu pārbaudi. Nepareiza lietošana var izraisīt 

ugunsgrēku, eksploziju vai citus bīstamus apstākļus. 

• Nekavējoties atbrīvojieties no lietotām ierīcēm saskaņā ar vietējiem noteikumiem. 

• Ierīci uzlādējot, nodrošiniet, lai lādētājs būtu iesprausts maiņstrāvas elektrotīkla rozetē, kas atrodas ierīces 

tuvumā. Nepieciešams, lai lādētājam varētu viegli piekļūt. 

• Ja to savieno ar ierīci, kam ir nepareizi sazemēts aprīkojums, ierīce var gūt elektriskās strāvas triecienu un 

rezultātā tikt neatgriezeniski sabojāta. 

• USB strāvas kabelis tiek uzskatīts par atsevišķu ierīci pie strāvas pārveidotāja. 

• Lādētāja izvade 5 V 0,5 A. 

UZMANĪBU — IR EKSPLOZIJAS RISKS, JA AKUMULATORS TIEK AIZSTĀTS AR NEPAREIZA VEIDA 

AKUMULATORU. 

ATBRĪVOJIETIES NO IZMANTOTAJIEM AKUMULATORIEM SASKAŅĀ AR NORĀDĪJUMIEM. 

 

TĪRĪŠANA UN APKOPE 

• Lādētājs nav ūdensizturīgs. Uzturiet to sausu. Aizsargājiet lādētāju no ūdens vai tvaika. Nepieskarieties 

lādētājam ar mitrām rokām, citādi tas var izraisīt īssavienojumu, ierīces darbības traucējumus, un jūs varat 

saņemt elektriskās strāvas triecienu. 
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• Nenovietojiet ierīci un lādētāju vietās, kur tie var tikt sabojāti sadursmes rezultātā. Pretējā gadījumā tas var 

izraisīt akumulatora iztecēšanu, ierīces darbības traucējumus, pārkaršanu, ugunsgrēku vai eksploziju. 

• Nenovietojiet magnētiskos datu nesējus, piemēram, magnētiskās kartes un disketes ierīces tuvumā. 

Starojums no ierīces var izdzēst informāciju, kas tajās glabājas. 

• Neatstājiet savu ierīci un lādētāju vietā ar ļoti augstu vai zemu temperatūru. Pretējā gadījumā tie var 

nedarboties pareizi, un tas var novest pie ugunsgrēka vai eksplozijas. Kad temperatūra ir zemāka par 0 °C, tas 

ietekmēs akumulatora veiktspēju. 

• Nenovietojiet asus metāla priekšmetus, piemēram, adatas, austiņas tuvumā. Austiņa var šos priekšmetus 

pievilkt un jūs savainot. 

• Pirms ierīces tīrīšanas vai apkopes to izslēdziet un atvienojiet no lādētāja. 

• Neizmantojiet ķīmisku mazgāšanas līdzekli, pulveri vai citas ķīmiskas vielas (piemēram, alkoholu un benzolu), 

lai tīrītu ierīci un lādētāju. Pretējā gadījumā, ierīces daļas var tikt bojātas vai var izcelties ugunsgrēks. Ierīci var 

notīrīt ar mīkstu antistatisku drāniņu. 

• Neizjauciet ierīci vai piederumus. Pretējā gadījumā, ierīces un aksesuāru garantija kļūs nederīga un ražotājs 

nav atbildīgs par bojājumu atmaksu. 

• Ja ierīces ekrāns saplīst, saskaroties ar cietiem priekšmetiem, nepieskarieties vai nemēģiniet noņemt 

saplīsušo daļu. Šādā gadījumā nekavējoties pārtrauciet ierīces lietošanu un pēc tam sazinieties ar pilnvarotu 

servisa centru. 

 

 

 

 

 

 

 

DZIRDES ZUDUMA NOVĒRŠANA 

Lai novērstu iespējamus dzirdes bojājumus, neklausieties ilgāku laiku ļoti skaļi. 

 

CE SAR ATBILSTĪBA 
Šī ierīce atbilst ES prasībām (1999/519/EK) par elektromagnētisko lauku iedarbības ierobežojumiem uz 
vispārējas sabiedrības veselības aizsardzību. 
 
Šie ierobežojumi ir daļa no plašiem ieteikumiem vispārējas sabiedrības aizsardzībai. Šos ieteikumus ir 
izstrādājušas un pārbaudījušas neatkarīgas zinātniskas organizācijas, veicot regulārus un rūpīgus zinātnisku 
pētījumu novērtējumus. Eiropadomes ieteiktais mērījuma vienības ierobežojums mobilajām ierīcēm ir 
„specifiskās absorbcijas pakāpe” (SAR), un SAR ierobežojums ir 2,0 W/kg uz 10 gramu audu. Tas atbilst 
Nejonizējošā starojuma aizsardzības starptautiskās komisijas prasībām (ICNIRP). 
 
Lai ierīci ekspluatētu, to nēsājot uz ķermeņa, tā ir pārbaudīta un atbilst ICNIRP iedarbības vadlīnijām un Eiropas 
standartam EN 62209-2, to izmantojot ar īpašiem piederumiem. Izmantošana ar citiem piederumiem, kas satur 
metālus, nevar nodrošināt atbilstību ICNIRP iedarbības vadlīnijām. 
 
SAR mēra ar ierīci 5 mm attālumā no ķermeņa, raidot ar augstāko oficiāli apstiprināto izejas jaudu visās ierīces 
frekvenču joslās. 

Lai samazinātu starojuma iedarbības līmeni, lūdzu, rīkojieties šādi: 

• Izmantojiet mobilo tālruni labos uztveršanas apstākļos 

• Izmantojiet brīvroku komplektu 

• Grūtniecēm ierīce jātur drošā attālumā no vēdera 

• Izmantojiet ierīci atstatu no dzimumorgāniem 
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Augstākās ziņotās SAR vērtības tālrunim saskaņā ar CE normatīviem ir redzamas sarakstā: 
Galvas SAR: 1,164 W/kg, Ķermeņa SAR: 1,353 W/kg 
 
Lai mazinātu RF enerģijas iedarbību, lietojiet brīvroku piederumus vai ko līdzīgu, lai turētu šo ierīci atstatu no 
galvas un ķermeņa. Šī ierīce jānēsā vismaz 5 mm attālumā no ķermeņa, lai nodrošinātu, ka iedarbības līmenis 
nepārsniedz robežas vai ir zemāks par pārbaudīto līmeni. Izvēlieties siksnas klipšus, makstis vai citus līdzīgus 
stiprināšanas piederumus, kam nav metāla daļu, lai neietekmētu normālu ierīces darbību. Kad piederumiem ir 
metāla daļas, tās var mainīt ierīces RF veiktspēju, tostarp tās atbilstību RF iedarbības prasībām tādā veidā, kas 
nav pārbaudīts vai sertificēts. No šādu piederumu izmantošanas ir jāizvairās. 
 

FKK NORMATĪVI 
Šis mobilais tālrunis atbilst FKK noteikumu 15. daļai. Darbība pakļauta šādiem diviem nosacījumiem: 

(1) šī ierīce nedrīkst radīt kaitīgus traucējumus, un (2) šai ierīcei ir jāpieņem jebkādi radīti traucējumi, arī 

tie, kas var izraisīt nevēlamu darbību. 

 

Šis mobilais tālrunis ir pārbaudīts un atzīts par atbilstošu ierobežojumiem, kas noteikti B klases digitālām 

ierīcēm, saskaņā ar FKK noteikumu 15. daļu. Šie ierobežojumi ir izstrādāti, lai nodrošinātu pietiekamu 

aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem dzīvojamās telpās. Šī ierīce rada, izmanto un var izstarot 

radiofrekvenču enerģiju, un, ja tā nav instalēta un izmantota saskaņā ar norādījumiem, var izraisīt nevēlamus 

radiosakaru traucējumus. 

Tomēr nav garantijas, ka traucējumi neradīsies konkrētajā instalācijā, ja šī ierīce rada kaitīgus traucējumus 

radio vai televīzijas uztveršanai, ko var noteikt, izslēdzot un ieslēdzot ierīci, lietotājam ieteicams mēģināt 

novērst traucējumus ar vienu vai vairākām no šīm darbībām: 

-Pārorientēt vai pārvietot uztverošo antenu. 

-Palielināt attālumu starp aprīkojumu un uztvērēju. 

-Pievienot aprīkojumu citai kontaktligzdai vai ķēdei, kurai nav pievienots uztvērējs. 

-Sazinieties ar izplatītāju vai pieredzējušu radio/TV speciālistu, lai saņemtu palīdzību. 

FKK PIEZĪME 

Uzmanību! Izmaiņas vai modifikācijas, kuras nav apstiprinājusi puse, kas atbildīga par atbilstību, var liegt 

lietotājam tiesības izmantot aprīkojumu. 

 

RF IEDARBĪBAS INFORMĀCIJA (SAR) 
Šis mobilais tālrunis izstrādāts un ražots tā, lai nepārsniegtu emisijas iedarbības ierobežojumus radiofrekvences 

(RF) enerģijai, ko noteikusi Amerikas Savienoto Valstu valdības Federālā Komunikāciju komisija. 

Veicot SAR testu, šī ierīce tika iestatīta tā, lai pārraidītu visaugstākajā sertificētajā jaudas līmenī visās pārbaudē 

iekļautajās frekvenču joslās, un izvietota tā, lai simulētu RF iedarbību lietošanas laikā cieši pie galvas un 10 mm 

attālumā no ķermeņa. Kaut gan SAR tiek noteikts visaugstākajā sertificētajā jaudas līmenī, faktiskais ierīces SAR 

līmenis lietošanas laikā var būt ievērojami mazāks par maksimālo vērtību. Tas ir tāpēc, ka tālrunis ir paredzēts 

darboties dažādos jaudas līmeņos, lai izmantotu tikai tik daudz jaudas, cik nepieciešams tīkla sasniegšanai. 

Būtībā, jo tuvāk atrodaties bezvadu bāzes stacijas antenai, jo mazāka jauda. 

 

Iedarbības standarts bezvadu ierīcēm izmanto mērvienību, ko sauc par īpatnējo absorbcijas koeficientu jeb SAR 

(Specific Absorption Rates). 

• FKK noteiktais SAR ierobežojums ir 1,6 W/kg. 
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Šis mobilais tālrunis atbilst SAR vērtībām plašai sabiedrībai / nekontrolētiem iedarbības ierobežojumiem, kā 

noteikts ANSI/IEEE C95.1-1992, un ir pārbaudīts saskaņā ar mērījumu metodēm un procedūrām, kas minētas 

IEEE1528. FKK piešķīris Aprīkojuma atļauju šī modeļa tālrunim ar visiem ziņotajiem SAR līmeņiem, kas atbilst 

FKK RF iedarbības vadlīnijām. SAR informācija par šī modeļa tālruni ir FKK failā un to var atrast Display Grant 

sadaļā www.fcc.gov/oet/ea/fccid, meklējot FKK ID: ZL5B26. 

 

Šim mobilajam tālrunim augstākā ziņotā SAR vērtība lietošanas laikā cieši pie galvas ir 0,75 W/Kg, un atstatu no 

ķermeņa ir 0,71 W/Kg. 

 

Lai gan var būt atšķirības SAR līmeņiem dažādiem tālruņiem un dažādās pozīcijās, tās visas atbilst valdības 

prasībām. 

 

Ja tālruni ekspluatē, nēsājot uz ķermeņa, SAR atbilstības pamatā ir 10 mm attālums starp ierīci un cilvēka 

ķermeni. Nēsājiet šo ierīci vismaz 10 mm attālumā no ķermeņa, lai nodrošinātu, ka RF iedarbības līmenis 

nepārsniedz robežas vai ir zemāks par ziņoto līmeni. Lai tālruni ekspluatētu, nēsājot uz ķermeņa, izvēlieties 

siksnas klipšus vai maciņus, kam nav metāla daļu, lai saglabātu 10 mm attālumu starp šo ierīci un jūsu ķermeni. 

 

RF iedarbības atbilstība tādiem pie ķermeņa stiprināmiem piederumiem, kas ir no metāla, nav pārbaudīta un 

sertificēta, tāpēc nav ieteicams valkāt šādus pie ķermeņa stiprināmus piederumus. 

 

INFORMĀCIJA PAR UTILIZĀCIJU UN OTRREIZĒJO PĀRSTRĀDI 
 Šis simbols uz ierīces (un komplektā iekļautajiem akumulatoriem), norāda, ka tos nedrīkst izmest kā normālus 

sadzīves atkritumus. Neizmetiet ierīci vai akumulatorus kā nešķirotus sadzīves atkritumus. Ierīce 

(un akumulatori) būtu jānodod sertificētā pārstrādes savākšanas punktā vai atbilstīgi jāatbrīvojas 

no tās kalpošanas laika beigās. 

 

Lai iegūtu sīkāku informāciju par ierīces vai akumulatora pārstrādi, sazinieties ar jūsu pilsētas domi, sadzīves 

atkritumu pārstrādes pakalpojumu sniedzēju vai mazumtirdzniecības veikalu, kur iegādājāties šo ierīci. 

 

Šīs ierīces iznīcināšana nosaka Eiropas Savienības direktīva par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem 

(EEIA). Iemesls, kāpēc EEIA un akumulatori tiek atdalīti no citiem atkritumiem, ir samazināt jebkādu bīstamu 

vielu, kas var būt vidē, iespējamo ietekmi uz cilvēku veselību. 

 

BĪSTAMO VIELU SAMAZINĀŠANA 
Šī ierīce ir atbilst ES Regulai par ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) 

(Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1907/2006) un ES Bīstamo vielu ierobežojuma (BVI) direktīvai 

(Direktīva 2011/65/ES (BVI) un tās grozījumu direktīva — Eiropas Parlamenta un Padomes Sirektīva 

(ES) 2015/863). Lai iegūtu vairāk informācijas par ierīces atbilstību REACH, apmeklējiet tīmekļa vietni 

www.catphones.com/certification. Iesakām apmeklēt vietni regulāri, lai iegūtu jaunāko informāciju. 

 

ATBILSTĪBA ES TIESĪBU AKTIEM 
Ar šo ražotājs apliecina, ka šī ierīce atbilst svarīgākajām Direktīvas 2014/53/ES prasībām un citiem ar to 

saistītajiem noteikumiem. 
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 Lai apskatītu atbilstības deklarāciju, apmeklējiet tīmekļa vietni: www.catphones.com/support/ 

PIEZĪME. 

Ievērojiet valsts vietējos noteikumus vietās, kur ierīce tiks izmantota. Šīs ierīces lietošana var tikt ierobežota 

dažās vai visās Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs. 

Dažas joslas var nebūt pieejamas visās valstīs vai reģionos. Lai uzzinātu vairāk, sazinieties ar vietējo operatoru. 

Maksimālā radio frekvences jauda, kas tiek raidīta frekvenču joslās, kurās darbojas radio iekārta: 

Maksimālā jauda visām joslām ir mazāka par augstāko robežvērtību, kas ir norādīta attiecīgajā saskaņotajā 

standartā. 

Šai radio iekārtai piemērojamie frekvenču joslas un pārraides jaudas nominālie ierobežojumi ir šādi: 

Frekvences Pārraides jauda (dB) 

GSM 900 32,2 

GSM 1800 29,5 

BT 3,83 

 

 

B26 SPECIFIKĀCIJAS 
Operētājsistēma ThreadX 4.0 

Procesors SC6531F 

Atmiņa 8 MB RAM 
8 MB ROM 

Mobilais tīkls 2G GSM 2, 3, 5, 8 

Displejs Izmērs: 2,4 collas, 240*320, QVGA 

Kamera 2M tikai aizmugurējā kamera 

Savienojamība Audio kontaktligzda: 3,5 mm 
Bluetooth: 2,1 
USB: micro-USB 2,0 
SIM kartes veids: standarta SIM karte 

Akumulators 1500 mAH 

Citi Aizsardzības klase: IP68 
Nokrišanai drošs augstums: 1,8 m 

Izmēri 60,5*139*16,3 mm 

Svars 152 g 

* Dizains un specifikācijas var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma. 
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ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA 
 

Ar šo apliecinām, ka tālāk minētais izstrādājums pilnībā atbilst Direktīvas 2014/53/ES būtiskajām 

prasībām. 

Izstrādājuma nosaukums   mobilais tālrunis 

Zīmola vārds / modelis    CAT / B26 

 

Atbilstības novērtēšanai tika izmantoti šādi standarti: 

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

EN 50332-1:2013 EN50332-2:2013 

• veselības aizsardzība   EN 50360:2017; EN 62209-1: 2016; 

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

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

• EMS  EN 301 489-52 V1.1.0 (projekts) 

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

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

EN 301 511 V12.5.1 

• radio  EN 300 328 V2.1.1 

galīgais projekts ETSI EN 303 345 V1.1.7 

• BVI   2011/65/EK 

(ES) 2015/863 

Pārveidotājs 

Zīmola vārds EAST SUN 

Modelis GB: DCS35-0500700E; ES: DCS38-0500550E 

Ražotāja nosaukums Shenzhen Dongchen Electronic Co., Ltd 

 

Pilnvarotā iestāde 

Nosaukums Notified Body 1177, TIMCO Engineering, Inc. 

Skaits TCF-2325CC19 

 

Turklāt ir panākta ISO prasība par procesa kvalitātes kontroles procedūru un ražošanas procesu. 

Tehniskā dokumentācija un pārbaužu ziņojumi tiks glabāti 10 gadus pēc pēdējā izstrādājuma 

saražošanas, lai tos varētu pārbaudīt jebkuras ES dalībvalsts attiecīgās valsts iestādes. 

Zemāk ir norādīta šīs deklarācijas sīka kontaktinformācija, ko var izmantot, lai risinātu jautājumus 

saistībā ar šo deklarāciju. 

 

Informācija par ražotāju 

Uzņēmums:  „Bullitt Mobile Ltd.” 

Adrese: One Valpy, Valpy Street, Reading, RG1 1AR, Berkshire, Lielbritānija 

Vārds, uzvārds:   Arlen Huang    Amats:  kvalitātes nodaļas direktors 

Paraksts:       Datums: 2019. gada 3. septembris 
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© 2019 Caterpillar. Visas tiesības aizsargātas. CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, to attiecīgie 

logotipi, „Caterpillar Yellow”, „Power Edge” un Cat „Modern Hex” tirdzniecības noformējums, kā arī 

uzņēmuma un produkta identitāte, kas šeit izmantota, ir Caterpillar tirdzniecības zīmes, un tās nedrīkst 

izmantot bez atļaujas. Www.cat.com / www.caterpillar.com 

 
„Bullitt Mobile Ltd.” ir „Caterpillar Inc.” licences turētājs. 

„Bullitt Mobile Ltd.” un trešo personu preču zīmes pieder to īpašniekiem. 


