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ВЕ МОЛИМЕ ПРЕД ПРВАТА УПОТРЕБА ПРОЧИТАЈТЕ ГИ
БЕЗБЕДНОСНИТЕ ПРЕДУПРЕДУВАЊА
• Ве молиме, внимателно прочитајте го упатството и препорачаните безбедносни мерки на
претпазливост, за да обезбедите правилна употреба на овој уред.
• И покрај неговата цврста природа; избегнувајте да го удирате, фрлате, рушите, прободувате или
свиткувате уредот.
Не го вклучувајте уредот во околност кога е забрането да користите уреди или кога може да предизвика
пречки или опасност.
• Никогаш не користете го вашиот уред додека возите.
• Секогаш следете ги правилата за употреба на уредите во болниците и во здравствените установи и
исклучувајте близу медицинскиот апарат.
• Исклучете го уредот или активирајте го режимот на авион кога е во авионот, бидејќи може да
предизвика мешање во контролната опрема на леталото.
• Исклучете го вашиот уред близу електронски уреди со голема прецизност, бидејќи тоа може да влијае
на нивните перформанси.
• Не обидувајте се да го расклопите вашиот уред или неговите додатоци; само квалификуван персонал
треба да го сервисира или поправи, доколку е потребно.
• Не го ставајте уредот или неговите додатоци во контејнери со силно електромагнетно поле.
• Не поставувате магнетни мемориски уреди во близина на уредот. Радијацијата на уредот може да ги
избрише податоците што се меморирани на нив.
• Не користете го уредот во околина со запалив гас, како што е бензинска пумпа, или ставајте го уредот
на место со висока температура.
• Држете го уредот и неговите додатоци понастрана од мали деца. Не им дозволувајте на деца да го
употребуваат уредот без надзор.
Употребувајте само одобрени полначи за да го избегнете ризикот од експлозија.
• Внимавајте на законите или регулативите за употреба на безжични уреди, почитувајќи ја приватноста
и законските права на другите.
• За пациенти со медицински импланти (срце, зглобови, итн.), држете го уредот на 15cm од имплантот и
држете го на спротивната страна од имплантот.
• Внимателно следете ги соодветните инструкции на ова упатство додека го употребувате USB кабелот,
во спротивно вашиот уред или компјутер може да бидат оштетени.
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ПРАВНА ЗАБЕЛЕШКА
© 2019 Caterpillar.
Сите права се задржани. CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, нивните соодветни логоа, “Caterpillar
Yellow”, "Power Edge“ и Cat “Modern Hex” визуелниот изглед “Power Edge”, како и корпоративниот и
производствениот идентитет употребен овде, се заштитни знаци на Caterpillar и не смеат да се
употребуваат без дозвола.

Bullitt Mobile Ltd е носител на дозвола на Caterpillar Inc.
Заштитните знаци на Bullitt Mobile Ltd и на трети страни се сопственост на нивните соодветни
сопственици.

Ниту еден дел од овој документ не смее да биде репродуциран или пренесен во каква било форма или
на каков бил начин без претходна писмена согласност на Caterpillar Inc.
Производот опишан во овој прирачник може да опфаќа софтвер со заштитени авторски права и можни
даватели на дозвола. Корисниците на никаков начин не смеат да го репродуцираат, дистрибуираат,
изменуваат, декомпилираат, расклопуваат, дешифрираат, извлекуваат, анализираат, изнајмуваат,
доделуваат или да издаваат дозвола за споменатиот софтвер или хардвер, освен ако таквите
ограничувања не се забранети од тековните закони или таквите постапки се одобрени од соодветните
лиценцирани носители на авторски права.

Bluetooth® логотипот и логоата се регистрирани трговски марки во посед на Bluetooth SIG, Inc. и секоја
употеба на тие ознаки од групацијата Bullitt Group Ltd е лиценцирано. Други трговски марки и трговски
имиња се тие на нивните соодветни сопственици.

ИЗВЕСТУВАЊЕ
Некои карактеристики на производот и неговите додатоци опишани тука зависат од инсталираниот
софтвер, капацитетите и поставувањата на локалната мрежа и може да не бидат активирани или може
да бидат ограничени од локалните мрежни оператори или мрежни даватели на услуги. Оттаму,
тукашните описи може да не соодветствуваат во целост со производот или неговите додатоци што ги
купувате.

Производителот го задржува правото да ги измени или модифицира кои било информации или
спецификации содржани во ова упатство без претходно известување или обврска.

Производителот не е одговорен за легалноста и квалитетот на кои било производи што ќе ги качите или
симнете преку овој уред, вклучително текстови, слики, музика, филмови и невграден софтвер со
заштитени авторски права. Какви било последици кои би произлегле од инсталирање или употреба на
горенаведените производи на овој мобилен телефон ќе бидат сносени од Вас.

РЕГУЛАТИВИ ЗА УВОЗ И ИЗВОЗ
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Клиентите треба да ги почитуваат сите важечки закони и регулативи за извоз или увоз. Клиентите мора
да ги добијат сите потребни владини дозволи и лиценци за извоз, ре-извоз или увоз на производот
споменат во овој прирачник, вклучително и софтверот и техничките податоци.

4

СОДРЖИНА
ДОБРЕДОЈДОВТЕ ВО CAT® B26 ................................................................................................... 7
КРЕДЕНЦИИ ЗА ИЗДРЖЛИВОСТ .................................................................................................. 7
ШТО ИМА ВО КУТИЈАТА ............................................................................................................. 8
ФУНКЦИИ НА КОПЧИЊА ............................................................................................................ 8
ЗА ПОЧЕТОК ................................................................................................................................ 9
ИНСТАЛИРАЊЕ НАSIM КАРТИЧКАТА(ИТЕ)....................................................................................... 9
ИНТАЛИРЊЕ НА МЕМОРИСКА КАРТИЧКА ....................................................................................... 9
ПОЛНЕЊЕ НА БАТЕРИЈАТА ....................................................................................................... 10
ВАЖНИ ИНФОРМАЦИИ ВО ВРСКА СО ПОНАТАМОШНА УПОТРЕБА НА БАТЕРИЈАТА................ 10
ВКЛУЧУВАЊЕ/ИСКЛУЧУВАЊЕ НА УРЕДОТ ............................................................................... 10
ПОЧЕТЕН ЕКРАН ........................................................................................................................ 10
Гавно Мени .............................................................................................................................. 11
ЗАКЛУЧУВАЊЕ И ОТКЛУЧУВАЊЕ НА ЕКРАНОТ ......................................................................... 11
ЗАКЛУЧУВАЊЕ НА ЕКРАНОТ ........................................................................................................... 11
ОТКЛУЧУВАЊЕ НА ЕКРАНОТ ........................................................................................................... 11
ПАНЕЛ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ .......................................................................................................... 12
ИЗВЕСТУВАЊА И ИНФОРМАЦИИ ЗА СТАТУСОТ ............................................................................ 12
ПРЕНЕСУВАЊЕ НА МЕДИУМСКИ ПОДАТОЦИ ДО И ОД ВАШИОТ УРЕД .................................... 12
ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА ПОВИК ................................................................................................. 13
КОНТАКТИ ................................................................................................................................ 14
SMS и MMS пораки................................................................................................................... 16
BLUETOOTH® ............................................................................................................................. 17
ФОТОГРАФИРАЊЕ И СНИМАЊЕ НА ВИДЕА .............................................................................. 18
МУЗИКА .................................................................................................................................... 19
СЛУШАЊЕ НА FM РАДИО ......................................................................................................... 19
УПОТРЕБУВАЊЕ НА ДРУГИ АПЛИКАЦИИ.................................................................................. 20
КАЛЕНДАР ........................................................................................................................................ 20
ALARM............................................................................................................................................... 20
СТОПЕРИЦА ...................................................................................................................................... 20
КАЛКУЛАТОР .................................................................................................................................... 20
СВЕТСКИ ........................................................................................................................................... 21
КОНВЕРЗИЈА НА ЕДИНИЦИ ............................................................................................................. 21
МЕНАЏИРАЊЕ НА УРЕДОТ ....................................................................................................... 21
ПОСТАВУВАЊЕ НА ТОН НА ЅВОНЕЊЕ ....................................................................................... 22
ПОСТАВУВАЊЕ НА ТЕЛЕФОНСКИ УСЛУГИ................................................................................. 23
5

ШТИТЕЊЕ НА УРЕДОТ............................................................................................................... 23
РЕСЕТИРАЊЕ НА УРЕДОТ .......................................................................................................... 24
ПРИЛОГ .................................................................................................................................... 25
СПРЕЧУВАЊЕ НА ГУБЕЊЕ НА СЛУХ ................................................................................................ 29
СОГЛАСНОСТ СО ССА НА СЕ ............................................................................................................ 29
ФКК РЕГУЛАТИВА ............................................................................................................................. 29
ИНФОРМАЦИИ ЗА ИЗЛОЖЕНОСТ НА РФ (ССА) ............................................................................. 30
ИНФОРМАЦИИ ЗА ИСФРЛАЊЕ И РЕЦИКЛИРАЊЕ ........................................................................ 31
НАМАЛУВАЊЕ НА ОПАСНИТЕ СУПСТАНЦИИ ................................................................................ 31
СООБРАЗНОСТ СО РЕГУЛАТИВИТЕ НА ЕУ....................................................................................... 31
B26 СПЕЦИФИКАЦИЈА ..................................................................................................................... 32
ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА СООБРАЗНОСТ ................................................................................................... 33

6

ДОБРЕДОЈДОВТЕ ВО CAT® B26
Цврст мобилен телефон Cat B26 е изграден за да се справи со предизвикувачките услови со кои се
соочувате секој ден, и на работа и при играње. Изграден според најтешките спецификации и со
долготрајна батерија, Cat Б26 нема да ве изневери.
Вашиот нов мобилен телефон е сертифициран за индустрискиот стандард за тврдост, отпорност на вода
и прашина. Изграден за да издржи повторени тестови за пуштање на бетон од височини до 1,8m (6
стапала), да биде отпорен на прав и да биде отпорен на екстремни температури, Cat Б26 ќе преживее во
најпредизвикувачките околини.
Со одлики како што се неговата батерија со голем капацитет, светилка и надградлива меморија до 32
GB, вашиот телефон Cat ќе се покаже корисен за да ви помогне да го искористите максимумот од
вашиот напорен ден.

КРЕДЕНЦИИ ЗА ИЗДРЖЛИВОСТ
ПАЃАЊЕ НА ВАШИОТ УРЕД:
• Правете го следното: Користете го вашиот уред до висина од 1,8 метри - отпорен е на паќање на овој
висински опсег.
• Не го правете следното: Фрлате го со сила или испуштате го над опсегот од 1,8 метри - тој е траен, но
не и неуништив.

ВОДООТПОРНОСТ:
• Правете го следното: Користете го вашиот уред во влажни и мокри услови. Осигурете се дека сите
компоненти и капаци се правилно затворени пред употреба во вода. Уредот може да издржи на
длабочина од 1,2 метри, до 35 минути.
• Не го правете следното: Пробувате да се користи подолго од 35 минути во длабочина од 1,2 метри или
над длабочина од 1,2 метар.

ОТПОРНОСТ НА ПРАВ И ГРЕБЕЊЕ:
• Правете го следното: Користете го вашиот уред во валкани, правливи околини. Cat B26 е
сертифициран IP68, стандардна мерка во индустријата за издржливост.

ЕКСТРЕМНИ ТЕМПЕРАТУРИ:
• Правете го следното: Користете го вашиот уред во рамките на опсегот на температурата од -25ºС до +
55º C. Може да се справи и со екстремни промени во температурата: преминувајќи меѓу ладно и топло,
или обратно многу брзо.
• Не го правете следното: Користете надвор од оперативниот опсег од -25ºС до + 55ºС.
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ШТО ИМА ВО КУТИЈАТА
• Уред
• Водич за брз почеток
• Гаранција
• USB кабел за напојување и адаптер за напојување

1. СЛУШАЛКА
2. TORCH
3. ЛЕВО ФУНКЦИСКО КОПЧЕ
4. КОПЧЕ ЗА
ПОВИКУВАЊЕ/ОДГОВАРАЊЕ НА
ПОВИК
5. ЗАКЛУЧУВАЊЕ НА ТАСТАТУРА
6. ДЕСНО ФУНКЦИСКО КОПЧЕ
7. КОПЧЕ ЗА
НАВИГАЦИЈА/СВЕТИЛКА
ВКЛУЧЕНА/ИСКЛУЧЕНА
8. ОК КОПЧЕ
9. КОПЧЕ ЗА
ВКЛУЧУВАЊЕ/НАЗАД/КОПЧЕ ЗА
СКЛОПУВАЊЕ
10. РЕЖИМ НА БЕСЧУЈНО/КОПЧЕ
ЗА МЕНУВАЊЕ
11. ЗВУЧНИК
12. CAMERA
13. USB ПОРТА
14. ПРИКЛУЧОК ЗА СЛУШАЛКИ
15. ДУПКА ЗА ЗАКАЧУВАЊЕ НА
ВРВЦА

ФУНКЦИИ НА КОПЧИЊА
КОПЧЕ ЗА ВКЛУЧУВАЊЕ
• Притиснете и задржете го за да го вклучите вашиот телефон.
• Притиснете и задржете за да ги отворите опциите Исклучување (Исклучување / рестартирање) кога
уредот е вклучен.
• Притиснете еднаш за да го разбудите екранот кога уредот е во мирување.
КОПЧЕ ЗА НАВИГАЦИЈА
• Користете го повеќе-насочното Копче за навигација за да се движите низ мениата.
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ЛЕВО И ДЕСНО ФУНКЦИСКО КОПЧЕ
• Овие копчиња одговараат на опциите прикажани на дното на екранот (лево и десно).
• Функцијата на овие копчиња ќе се промени во зависност од менито.
ОК КОПЧЕ
• Притиснете за да изберете.

ЗА ПОЧЕТОК
ИНСТАЛИРАЊЕ НАSIM КАРТИЧКАТА(ИТЕ)
1. Поставете го вашиот уред на рамна, чиста површина со екранот свртен нагоре.
2. Отстранете го капакот на батеријата, а потоа користете го врвот од прстот за да ја извадите батеријата.
3. Поставете ја SIM-картичката во фиокичката на SIM 1/SIM 2 со златните иглички на SIM-картичката
свртена кон контактите на SIM конекторот (свртена надолу).
4. Внимателно поставете го капакот и зашрафете го на место.

ИНТАЛИРЊЕ НА МЕМОРИСКА КАРТИЧКА
1. Поставете го вашиот уред на рамна, чиста површина со екранот свртен нагоре.
2. Отстранете го капакот на батеријата, а потоа користете го врвот од прстот за да ја извадите батеријата.
3. Ставете ја микроSD картичката во фиоката за мемориски картички.
4. Внимателно поставете го капакот и зашрафете го на место.

NOTE-референца:
•
Не ја повлекувајте microSD картичката на сила бидејќи ова може да ја оштети мемориската
картичка или лежиштето.
• Кога ја вметнувате microSD-картичката или SIM-картичката, проверете дали телефонот е исклучен и не
е конектиран на кој било надворешен извор на напојување.
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ПОЛНЕЊЕ НА БАТЕРИЈАТА
Пред да го користите вашиот уред за прв пат, ќе треба да ја полните батеријата.
1. Поврзете го USB-кабелот за напојување со адаптерот за напојување.
Користете само полначи и кабли одобрени од телефонот Cat®. Неодобрената опрема може да
предизвика оштетување на уредот или батеријата.
2. Отворете го капакот на USB-портата и поврзете го USB-кабелот со USB-портата.
Внимавајте да не примените прекумерна сила додека го приклучувате USB кабелот. Било која штета при
обид да се вметне конекторот во погрешна насока не е покриено со гаранцијата.
3. Приклучете го полначот во штекер за наизменична струја.
4. Индикаторот за батеријата престанува да трепка кога ќе се заврши полнењето.
Извадете го USB-кабелот од уредот и исклучете го адаптерот за напојување од штекерот. Затворете го
капакот на USB-портата на уредот.

ВАЖНИ ИНФОРМАЦИИ ВО ВРСКА СО ПОНАТАМОШНА
УПОТРЕБА НА БАТЕРИЈАТА
Ако батеријата е целосно испразнета, вашиот уред може да не се вклучи веднаш по започнувањето на
полнењето. Дозволете ѝ на батерија да се полни неколку минути пред да се обидете да го вклучите
уредот. Анимацијата за полнење на екран може да не биде прикажана за ова време.
Кога моќноста на батеријата ќе биде скоро истрошена, вашиот телефон автоматски ќе се исклучи.
Времето потребно за да се наполни батеријата зависи од староста на батеријата и од околната
температура.

ВКЛУЧУВАЊЕ/ИСКЛУЧУВАЊЕ НА УРЕДОТ
ВКЛУЧУВАЊЕ
•Притиснете и задржете Вклучување

.

• Доколку е потребен ПИН-код, ве молиме погледнете го релевантниот дел во ова упатство.
Првиот пат кога ќе го вклучите вашиот телефон, ќе видете екран за добредојде. Изберете го вашиот
префериран јазик за да продолжите со поставувањето.
ИСКЛУЧУВАЊЕ
1. Притиснете и задржете Вклучување

.

ПОЧЕТЕН ЕКРАН
Почетниот екран е почетната точка за пристап до карактеристиките на вашиот уред. Од тука можете да
пристапите до Главното мени и контакти и главното мени.
Вака изгледа Вашиот почетен екран:
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Гавно Мени
Од почетниот екран, притиснете ОК за да се прикаже Главното мени. Користете го повеќе-насочното
Копче за навигација за да ја изберете вашата сакана апликација.

ЗАКЛУЧУВАЊЕ И ОТКЛУЧУВАЊЕ НА ЕКРАНОТ
ЗАКЛУЧУВАЊЕ НА ЕКРАНОТ
1. Ако вашиот уред е вклучен, притиснете го Левото Функциско Копче и потоа Заклучување на тастатура
за заклучување/отклучување на екранот. Сепак, ќе добиете пораки и повици ако екранот е заклучен.
2. Ако уредот остане во мирување одредено време, екранот автоматски ќе се заклучи.
• За да ја прилагодите должината на овој период, одберете Поставки

од Главното мени.

• Користете ги Навигациските копчиња (Горе) и (Долу) за да се движите помеѓу Јазичињата на
поставките.
• Изберете Екран> Автоматско заклучување на тастатурата за да поставите временски период.

ОТКЛУЧУВАЊЕ НА ЕКРАНОТ
Притиснете го копчето за вклучување за да го активирате екранот.
За повеќе детали, видете во делот „Заштитување на вашиот мобилен телефон со заклучување на
екран‘ на страница 23.
NOTE-референца:
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• Кога автоматското заклучување на екранот е исклучено, притиснете и задржете за да го отклучите
екранот.

ПАНЕЛ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ
ИЗВЕСТУВАЊА И ИНФОРМАЦИИ ЗА СТАТУСОТ
Статусната лента се појавува на врвот на секој екран. Таа ги прикажува иконите за известување, како
што се пропуштен повик или примени пораки (лево) и иконите за статус на телефон, како што се статус
на батерија (десно), заедно со тековното време.

SIM1 Сила на сигнал на мобилна мрежа

Индикатор за батерија, батеријата е полна

SIM2 Сила на сигнал на мобилна мрежа

Bluetooth вклучен

SIM1 Сигналот за мобилна мрежа е слаб

Повикување

SIM2 Сигналот за мобилна мрежа е слаб

Алармот е поставен

Нема SIM картичка

Слушалките се поврзани

Пропуштен повик

Режим на летање

Безчуен профил

Сандучето е полно

Профил за состанок

Нова порака

Профил за внатре

Испраќање на порака

Профил за надвор

Новa MMS порака

Вклучена светилка

Непрочитана MMS порака

ПОЗАДИНИ
МЕНУВАЊЕ НА ТАПЕТОТ
1. Од почетниот екран, притиснете го копчето ОК за да се прикаже Главното мени.
2. Поставки

> Екран > Поставки за позадина.

3. Притиснете ОК и изберете слики од статичка позадина или галерија за да поставите позадина.
4. Изберете слика, потоа притиснете го Левото Функциско Копче (OK).

ПРЕНЕСУВАЊЕ НА МЕДИУМСКИ ПОДАТОЦИ ДО И ОД ВАШИОТ
УРЕД
Пренесете ја вашата омилена музика и слики помеѓу вашиот уред и компјутер.
1. Поврзете го вашиот уред со компјутер со употреба на USB кабелот.
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2. Ќе се прикаже прозорец за известување.
3. Изберете полнење или трансфер на датотека.
Вашиот уред ќе се прикаже како отстранлив уред, покажувајќи ја внатрешната меморија на телефонот.
Ако е вметната мемориска картичка, деталите за microSD картичката исто така ќе бидат видливи.

КОРИСТЕЊЕ НА РЕЖИМОТ НА ЛЕТАЊЕ
Некои локации можеби ќе условуваат да ги исклучите конекциите со податоци. Наместо да го
исклучувате вашиот телефон, вие можете да го ставите во режим на летање.
1. Од почетниот екран, притиснете го копчето ОК за да се прикаже Главното мени.
2. Изберете Поставки

> Режим на летање

3. Притиснете ги Навигациските копчиња (Горе) или (Долу) за активирање/деактивирање, притиснете
OK за да изберете.
NOTE-референца:
• Режимот на летање ќе ги исклучи сите мрежни податоци и врските за поврзување.
• Може да пристапите и преку Главното мени> Кратенки> Режим на летање.

ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА ПОВИК
Има повеќе од еден начин да остварите повик. Можете или:

ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА ПОВИК СО БИРАЧОТ
Од почетниот екран, бирајте телефонски број користејќи ја тастатурата, а потоа притиснете го копчето за
повик.
Совет: Вашиот уред ја поддржува функцијата (SmartDial) Паметно бирање. Додека внесувате број во
тастатурата, тој автоматски ги пребарува вашите контакти и ги наведува опциите за оние што одговараат
на бројот.

ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА ПОВИК ОД КОНТАКТИ
1. Од почетниот екран, изберете Контакти за да гo прикажете списокот со контакти.
1. Користете го копчето за навигација (горе) и (долу) за да изберете контакт.
2. Изберете го телефонскиот број на контактот.
3. Изберете Заврти или притиснете го Повикај копчето

.

NOTE-референца:
Во режимот со двојни картички, повиците ќе се бираат со SIM картичка 1.

ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА ПОВИК ДО ЛИСТАТА НА ПОВИЦИ
1. Од Почетниот Екран притиснете го OK копчето за да се прикаже Главното Мени > Дневникот на
повици
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.

2. Користете ги копчињата за навигација (Горе) и (Долу) за да менувате јазичиња и да ги прикажете
најновите повици што сте ги оствариле, примиле, отфрлиле и пропуштиле.
3. Користете ги копчињата за навигација (Долу) и (Горе) за да изберете контакт од списокот.
4. Притиснете Повикај за да завртите на контакт.

ОДГОВАРАЊЕ И ОДБИВАЊЕ НА ПОВИК
Кога примате телефонски повик, екранот на дојдовен повик ќе го покаже идентитетот на повикувачот
доколку е достапен.
1. За да одговорите на повик, притиснете го копчето Одговори
(Одговори).

, или Левото Функциско Копче

2. За да одбиете повик, притиснете го Копчето за склопување

.

3. За да го стишите повикот, притиснете го Десното Функциско Копче (Безчујно).
NOTE-референца:
• Притиснете Склопи

за да се вратите на почетен екран.

ЗАВРШУВАЊЕ НА ПОВИК
За време на телефонски повик, притиснете Склопи

за да склопите.

КОНТАКТИ
Апликацијата за Контактите ви овозможува да зачувате и управувате со информации за вашите
контакти.

ОТВАРАЊЕ НА АПЛИКАЦИЈАТА ЗА КОНТАКТИ
За да ја отворите апликацијата од почетниот екран, или:
• Притиснете го Десното Функциско Копче за да ги отворите Контактите
• Притиснете го OK Копчето за да го отвотите Главното Мени > Контакти

.

NOTE-референца:
• Вашите контакти се прикажани по азбучен ред во лизгачки список.

ИМПОРТИРАЊЕ И ЕКСПОРТИРАЊЕ НА КОНТАКТИ
За да ги импортирате вашите контакти:
1. Отворете Контакти.
2. Притиснете Лево функциско копче (Опции).
3. Притиснете го Копчето за навигација (Долу), потоа притиснете Импортирање на контакти.
4. Изберете извор (Мемориска картичка или Внатрешно складирање)
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За да ги експортирате вашите контакти:
1. Отворете Контакти.
2. Притиснете Лево функциско копче (Опции).
3. Притиснете го Копчето за навигација (Долу), потоа притиснете Експортирање на контакти.
4. Изберете контакти што ќе се експортираат, а потоа притиснете Лево функциско копче (Опции) > OK
копче
5. Изберете дестинација (Мемориска картичка или Внатрешно складирање)

ДОДАВАЊЕ НА КОНТАКТ
1. Во вашата листа со контакти, притиснете Лево Функциско Копче (Опции) > Нов.
2. Изберете ја одредишната папка.
3. Внесете го името на контактот, телефонскиот број и личната е-пошта (по избор).
4. Изберете Лево Функциско Копче (Сочувај).

БАРАЊЕ НА КОНТАКТ
1. Во листата со контакти, притиснете го Копчето за навигација (Долу) за да го изберете полето за
Пребарување.
2. Почнете да пишувате име на контакт и оние со имиња што се совпаѓаат ќе се појават погоре.

УРЕДУВАЊЕ НА КОНТАКТ
Во секое време можете да направите промени во информациите што ги имате меморирано за одреден
контакт.
1. На листата на контакти, допрете го контактот чии детали сакате да ги уредите.
2. Притиснете OK копче (Промени).
3. Направете промени во информациите за контактот, а потоа притиснете Лево Функциско копче
(Сочувај). За да откажете какви било промени, изберете Лево функциско копче (Откажи).

БРИШЕЊЕ НА КОНТАКТ
1. На листата на контакти, допрете го контактот кој сакате да го избришете.
2. Лево Функциско Копче (Опции) > Избриши > Лево Функциско Копче (OK) за да потврдите.

КАТЕГОРИЗИРАЊЕ НА КОНТАКТИ
Можете да поставите разни групи за да ги категоризирате вашите контакти.
1. Во листата со контакти, притиснете го Копчето за навигација (Десно) за да ја видите групната листа.
2. Притиснете Лево Функциско копче (Опции) за да додадете Нови Групи.
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3. Назад во листата на контакти, изберете го контактот кој сакате да го категоризирате.
4. Притиснете OK Копче (Промени), потоа притиснете Копче за навигација (долу) за да назначите група
на вачите контакти.

SMS и MMS пораки
ОТВОРАЊЕ НА ПОРАКИ
За да отворите апликација за Пораки, или:
• Од почетниот екран, притиснете го копчето ОК за да се прикаже Главното мени > Пораки

.

• Од Почетен Екран, притиснете Копче за навигација (Лево).

СОЗДАВАЊЕ И ИСПРАЌАЊЕ НА ТЕКСТУАЛНА ПОРАКА
Можете да креирате нова текстуална порака или да отворите нишка за тековната порака.
1. Од Пораки, изберете Напиши Порака.
2. Внесете телефонски број или изберете име на контакти со притискање на OK копчето. Како што
пишувате, SmartDial ќе се обиде да го совпадне со контактите на уредот. Или изберете сугериран
примател или продолжете да пишувате.
3. Притиснете го Копчето за навигација (Долу) да се префрлите на полето за СМС-порака и да ја
компонирате вашата порака.
4. Кога вашата порака е подготвена за испраќање, притиснете го OK Копчето (Испрати).
5. Ако сакате да отворите постоечка нишка за пораки, едноставно изберете Сандуче или Режим на
допишување од Пораки и притиснете го OK копчето.
NOTE-референца:
• Додека гледате и испраќате дополнителни пораки, се креира нишка за пораки.

СОЗДАВАЊЕ И ИСПРАЌАЊЕ НА МУЛТИМЕДИЈАЛНА ПОРАКА
Можете да креирате нова текстуална порака или да отворите нишка за тековната порака.
1. Од Пораки, изберете Напиши Порака.
2. Внесете телефонски број или изберете име на контакти со притискање на OK копчето. Како што
пишувате, SmartDial ќе се обиде да го совпадне со контактите на уредот. Или изберете сугериран
примател или продолжете да пишувате.
3. Притиснете го Копчето за навигација (Долу) да се префрлите на полето за текст и MMS и да ја
компонирате вашата порака и медии.
4. Кога вашата порака е подготвена за испраќање, притиснете го Левото Функциско копче (Испрати).
5. Ако сакате да отворите постоечка нишка за пораки, едноставно изберете Сандуче од Пораки и
притиснете го OK копчето.
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ОТВОРАЊЕ И ОДГОВАРАЊЕ НА ПОРАКА
1. Во Сандучето со пораки или во листата на Режимот на разговор, изберете ја нишката од текстуална
или мултимедијална порака за да ја отворите.
2. Притиснете го OK копчето да составите одговор во полето за СМС-порака.
3. Кога ќе завршите, притиснете го OK копчето (Испрати).

ПРИЛАГОДУВАЊЕ НА ПОСТАВУВАЊАТА ЗА ПОРАКИ
Во вашата листа со пораки, притиснете Лево Функциско Копче (Опции) > Поставки.
Изберете од:
• SMS: Поставете извештај за испорака (Вклучено/Исклучено).
• MMS: Поставете автоматско враќање на пораките (Исклучено/Вклучено со роаминг/Вклучено без
роаминг).
• Директни пораки: Поставете WAP испраќање (Вклучено/Исклучено).

BLUETOOTH®
Bluetooth создава безжична врска со други уреди со Bluetooth, за да можете да споделувате датотеки со
вашите пријатели, да разговарате без раце со слушалки Bluetooth или дури да префрлате фотографии од
вашиот уред на компјутер.
Ако користите Bluetooth, запомнете да останете на 10 метри од уредот Bluetooth на кој сакате да се
поврзете. Имајте на ум дека пречки како што се ѕидовите или друга електрична опрема може да ѝ
попречи на вашата Bluetooth конекција.

ВКЛУЧУВАЊЕ НА BLUETOOTH
1. Од почетниот екран, притиснете го копчето ОК за да се прикаже Главното мени> Поставки
2. Коористете го Копчето за навигација (Долу) и потоа изберете Bluetooth.
3. Притиснете го OK копчето за да го вклучите Bluetooth. Bluetooth иконата
лента.

ќе се појави во статусната

СПАРУВАЊЕ И ПОВРЗУВАЊЕ НА BLUETOOTH УРЕД
Пред да употребите Bluetooth, треба да го спарите вашиот мобилен телефон со друг Bluetooth уред:
1. Осигурете се дека функцијата Bluetooth на вашиот уред е вклучена и поставена на Видлива за сите.
2. Од почетниот екран, притиснете го копчето ОК за да се прикаже Главното Мени > Поставки
Bluetooth

>

3. Изберете Спарени уреди, потоа притиснете Лево Функциско копче (Додади) за пребарување на
Bluetooth уреди во опсег.
4. Означете го уредот што сакате да го спарите од листата.
5. Следете ги упатствата на екранот за да ја воспоставите врската.
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NOTE-референца:
• Откако ќе ги спарите уредите, нема да ви биде побарано да внесете лозинка за повторно да се
поврзете со тој уред.

ИСПРАЌАЊЕ НА ДАТОТЕКИ ПРЕКУ BLUETOOTH
1. Од почетниот екран, притиснете го копчето ОК за да се прикаже Главното мени
2. Изберете Организер

> Датотека, изберете ја датотеката што сакате да ја испратите.

3. Лево Функциско Копче (Опции) > Испрати > Bluetooth > изберете поврзан уред.

ИСКЛУЧУВАЊЕ И РАЗДЕЛУВАЊЕ НА BLUETOOTH УРЕД
За да се исклучите од Bluetooth:
1. Од почетниот екран, притиснете го копчетоОК за да се прикаже Главното Мени > Поставки

.

2. Коористете го Копчето за навигација (Долу) и потоа изберете Bluetooth.
3. Притиснете го OK копчето за да го исклучите Bluetooth.
За да се распари Bluetooth уред:
1. Од Bluetooth листата, влезете во листата на спарени уреди и изберете го уредот што сакате да го
откачите.
2. Притиснете го Левото Функциско Копче (Опции) за да ги избришете уредот/уредите.

ФОТОГРАФИРАЊЕ И СНИМАЊЕ НА ВИДЕА
Можете да го користите вашиот Cat B26 за снимање и споделување на слики и видеа.
ОТВОРАЊЕ НА ВАШАТА КАМЕРА
За да ја отворите апликацијата Камера:
• Од почетниот екран, притиснете ОК за да се влезете во Главното Мени > Камера
Притиснете го Десното Функциско копче (Назад) за да ја затворите апликацијата Камера.

ФОТОГРАФИРАЊЕ И СНИМАЊЕ НА ВИДЕА
1. Од почетниот екран, притиснете го копчето OK за да се прикаже Главното мени > Камера

.

2. Притиснете го Левото Функциско копче (Опции) и изберете Видео или Камера за да смените од фото
и видео режим.
3. Користете го Копчето за навигација (Горе) и (Долу) за да зумирате и одзумирате.
4. Притиснете го OK копчето да сликате, или снимите видео.
NOTE-референца:
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Притиснете го Левото Функциско копче (Опции),потоа изберете Поставки за да поставите поставки за
камера и видео.

ПРЕГЛЕДУВАЊЕ НА ФОТОГРАФИИ
Кога сте во режим Фотографија, прегледајте ги фотографиите во апликацијата Камера со притискање на
Левото Функциско Копче (Опции) > Прелистувач на слики.
• Допрете ја сликата што сакате да ја прегледате во режим на полн екран. Користете го Копчето за
навигација (Лево) и (Десно) за да ја видите секоја слика.
NOTE-референца:
• Од Главното Мени, можете да ги видите вашите фотографии со избирање Слики

.

ГЛЕДАЊЕ НА ВИДЕА
Кога сте во режим Видео, прегледајте ги видеата во апликацијата Камера со притискање на Левото
Функциско Копче (Опции) > Прегледувајте го видео-директориумот
• Изберете видео, а потоа притиснете за да го пуштите.
• Притиснете го Десното Функциско Копче (Стоп/Излез) да се вратите на листата со Видеа и Левото
Функциско Копче (Камера) За да се вратите на Камерата.

МУЗИКА
Музичките датотеки можат да се пренесат од компјутер на вашата Cat B26.
КОПИРАЊЕ НА МУЗИКА НА ВАШИОТ УРЕД
1. Поврзете го вашиот уред со компјутер со USB кабел и изберете Трансфер на податоци на уредот.
2. На компјутерот, навигирајте до USB двигателот и отворете го.
3. Создадете папка во основниот директориум на SD мемориската картичка (на пример, Музика).
4. Копирајте ја вашата музика од компјутерот во новата папка.
5. За безбедно отстранување на вашиот уред од компјутер, почекајте додека музиката не заврши со
копирање, потоа извадете го дискот како што е побарано од оперативниот систем на вашиот компјутер.
Исклучете го USB-кабелот.

СЛУШАЊЕ НА FM РАДИО
Може да слушате FM радиостаници во апликацијата FM Radio.

ВКЛУЧУВАЊЕ НА FM РАДИОТО
1. Од почетниот екран, притиснете го копчето OK за да се прикаже Главното Мени > FM Радио

.

2. Притиснете го Левото Функциско Копче (Опци) кога ќе биде побарано, потоа изберете Автоматско
скенирање и сочувување за да ги скенирате сите достапни станици.
Рачно и автоматско скенирање:
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• Од почетниот екран на FM радио, користете го Копчето за навигација (Лево) и (Десно) за рачно да ја
наместите фрекфренцијата.
NOTE-референца:
• За да ги видите сите достапни канали, притиснете го Левото Навигациско Копче (Опции) потоа
изберете Листа на канали.
• Зад а го исклучите FM Радиото, притиснете Десно Функциско копче (Излез).

УПОТРЕБУВАЊЕ НА ДРУГИ АПЛИКАЦИИ
КАЛЕНДАР
Употребете Календар за да создавате и управувате со настани, состаноци и средби.
1. Од почетниот екран, притиснете го копчето ОК за да се прикаже Главното мени.
2. Изберете Организер

> Календар.

СОЗДАВАЊЕ НА НАСТАН
1. Изберете КАЛЕНДАР, потоа притиснете Лево Функциско Копче (Додади) за да почнете да додавате
настан.
2. Внесете го насловот на настанот и локацијата.
3. Внесете го насловот на настанот и локацијата.
4. Откако ќе се внесат сите информации, притиснете Лево Функциско Копче (Сочувај).

ALARM
Можете да поставите до три аларми или да ги менувате постојните аларми.
1. Од почетниот екран, притиснете го копчето ОК за да се прикаже Главното мени.
2. Изберете Аларм.

СТОПЕРИЦА
1. Од почетниот екран, притиснете го копчето ОК за да се прикаже Главното мени.
2. Изберете Апликации

> Стоперица

3. Притиснете го Левото Функциско Копче да ја стартувате, стопирате и продолжите стоперицата.
4. Користете го OK копчето за ресетирање на стоперицата.

КАЛКУЛАТОР
1. Од почетниот екран, притиснете го копчето ОК за да се прикаже Главното мени.
2. Изберете Апликации

> Калкулатор за да ја отворите апликацијата.

• Користете ја нумеричката тастатура за внесување на податоци и Копчето за навигација за избирање на
операциските симболи.
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• Користете Десно Функциско Копче (Изчисти) за да избришете број или Лево Навигациско Копче
(Изчисти се) за да ги тргнете сите бројки.

СВЕТСКИ ЧАСОВНИК
1. Од почетниот екран, притиснете го копчето ОК за да се прикаже Главното мени.
2. Изберете Апликации

> Светски часовник за да ја отворите апликацијата.

• Во апликацијата светски часовник, можете да додадете или отстраните временска зона на градот и да
го поставите системот за заштеда на светлината.

КОНВЕРЗИЈА НА ЕДИНИЦИ
1. Од почетниот екран, притиснете го копчето ОК за да се прикаже Главното мени.
2. Изберете Апликации

> Конверзија на единици за да ја отворите апликацијата.

МЕНАЏИРАЊЕ НА УРЕДОТ
За да го конфигурирате вашиот уред, од почетниот екран, притиснете го копчето ОК за да се прикаже
Главното Мени > Поставки.

ПОСТАВУВАЊЕ НА ДАТУМ И ВРЕМЕ
За рачно да ги прилагодите поставките на датум и време:
1. Од почетниот екран, притиснете го копчето ОК за да се прикаже Главното мени.
2. Поставки

> Поставки на телефонот > Датум и Време.

3. Изберете Постави Датум, вмесете го точниот датум и изберете OK.
4. Изберете Постави Време, вмесете го точното време и изберете OK.
5. Изберете Формат на Време, овозможи/оневозможи 12/24-часовен формат на времето.
6. Изберете Формат на Датум, изберете го вашиот префериран формат на датум.
7. Изберете Ажурирање на поставките за време, ажурирајте го датумот и времето автоматски
користејќи го времето предвидено од вашата мрежа.

ПОСТАВКИ ЗА ПОДЕСУВАЊЕ НА ЕКРАНОТ
За да ја конфигурирате осветленоста на екранот на вашиот уред:
1. Од почетниот екран, притиснете го копчето ОК за да се прикаже Главното мени.
2. Поставки

> Екран > Контакти.

Користете го Копчето за навигација (Лево) и (Десно) за да ја подесите осветленоста на екранот.
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Поставките за осветленост се зачувуваат автоматски додека се движите подалеку од опцијата.

НАГОДВАЊЕ НА ВРЕМЕТО ПРЕД ДА СЕ ИСКЛУЧИ ЕКРАНОТ
Ако вашиот мобилен телефон е неактивен одредено време, тој ќе го исклучи екранот за да ја заштеди
енергијата на батеријата. За да поставите подолг или пократок период на неактивност:
1. Од почетниот екран, притиснете го копчето ОК за да се прикаже Главното мени.
2. Поставки > Екран > Автоматско заклучување на тастатура.
Изберете времетраење за кое сакате да се осветли екранот пред да се исклучи.
NOTE-референца:
Кога вашиот уред спие, притиснете Копче за вклучување за да го разбудите екранот.

ПОСТАВУВАЊЕ НА ТОН НА ЅВОНЕЊЕ
МЕНУВАЊЕ НА ТОНОТ НА ЅВОНЕЊЕ
1. Од почетниот екран, притиснете го копчето ОК за да се прикаже Главното мени.
2. Изберете Профили

, притиснете го Левото Функциско копче и изберете Поставки на звоното.

2. Прегледот на секој тон на ѕвонење ќе се репродуцира додека користите копче за навигација (Горе) и
(Долу) за да навигирате.
3. Користете го Левото Функциско копче за да го изберете вашито тон за ѕвонење.

НАГОДУВАЊЕ НА ЈАЧИНАТА НА ТОНОТ НА ЅВОНЕЊЕ
Може да ја прилагодите јачината на тонот на ѕвонење во Поставки.
1. Од почетниот екран, притиснете го копчето ОК за да се прикаже Главното мени.
2. Изберете Профили

, притиснете го Левото Функциско копче и изберете Подесете гласност.

3. Користете го Копчето за навигација (Горе) и (Долу) за да ги изберете потребните јачина на звукот за
звуците на Вклучување, Тонови на ѕвонење, пораки и вашиот Аларм.

ВКЛУЧУВАЊЕ НА ТИВОК РЕЖИМ
• Во почетниот екран, долго притиснете го копчето # за да ги замолчите сите звуци, освен медиумски
податоци и алармите.

ПОСТАВУВАЊЕ НА УРЕДОТ ДА ВИБРИРА КОГА ИМА ДОЈДОВНИ ПОВИЦИ И АЛЕРТИ
1. Од почетниот екран, притиснете го копчето ОК за да се прикаже Главното мени.
2. Изберете Профили
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, притиснете Левото Функциско копче и изберете Поставки > Вид на Ѕвонење.

3. Користете го Копчето за навигација (Горе) и (Долу) за да ги изберете потребните видови на Тонови на
ѕвонење, пораки и вашиот Аларм.

КОПЧИЊА ЗА НАВИГАЦИЈА
Од почетниот екран, можете да користите копчиња за кратенки за лесно да прескокнете на одредени
корисни функции:
Притиснете и задржете:
• Нумерички копчиња Пристапете до претходно програмираните телефонски броеви
• Копче за навигација (Горе) Вклучена/Исклучена светилка
• Заклучете ја/отклучете ја тастатурата
• Исклучи звуци
Притиснете еднаш:
• Копче за навигација (Лево) - Отворање на апликацијата за Пораки
• Копче за навигација (Десно) - Отворање на Профил
• Копче за навигација (Горе) - Отворање на Аудио
• Копче за навигација (Долу) – Избирање на SIM

NOTE-референца:
Може да го прилагодите копчето за навигација во Поставки > Поставки на телефонот > Копче за
навигација.

ПОСТАВУВАЊЕ НА ТЕЛЕФОНСКИ УСЛУГИ
ШТИТЕЊЕ НА УРЕДОТ
ШТИТЕЊЕ НА УРЕДОТ СО ЗАКЛУЧУВАЊЕ НА ЕКРАНОТ
Чувајте ги податоците на Cat B26 посигурни со избирање на метод за заклучување на екранот.
• Автоматско заклучување на тастатурата - кога екранот ќе влезе во режим на мирување, ќе се заклучи
(Притиснете Лево Функциско Копче а потоа притиснете го * копчето за отклучување).
1. Од почетниот екран, притиснете го копчето ОК за да се прикаже Главното мени.
2. Изберете Поствки
временскиот период.

> Екран > Автоматско заклучување на тастатурата за да го поставите

• Заклучување на екранот - кога екранот ќе влезе во режим на мирување, ќе треба 4-цифрена лозинка
за отклучување:
1. Од почетниот екран, притиснете го копчето ОК за да се прикаже Главното мени.
2. Изберете Поставки
NOTE-референца:
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> Безбедност > Телефонот е заклучен.

Стандардната лозинка е 1234.
За да ја промените лозинката, ве молиме изберете Поставки > Безбедност > Промени ја лозинката за
приватност.

РЕСЕТИРАЊЕ НА УРЕДОТ
РЕСЕТИРАЊЕ НА ФАБРИЧКИТЕ ПОСТАВУВАЊА
Ако ги вратите фабричките податоци, вашиот уред ќе се ресетира на поставките што биле
конфигурирани во фабриката. Сите ваши лични податоци од внатрешното складирање на уредот,
вклучително и системот и поставките за апликација, ќе бидат избришани.
Ресетирањето на телефонот не ги брише ажурирањата на софтверот на системот што сте ги симнале или
било кои датотеките на вашата microSD мемориска картичка, како што се музиката и фотографиите.
1. Од почетниот екран, притиснете го копчето ОК за да се прикаже Главното мени.
2. Изберете Поставки

> Поставки на телефонот > Врати на фабрички поставки.

NOTE-референца:
Стандардната лозинка е 1234.
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ПРИЛОГ
ПРЕДУПРЕДУВАЊА И МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА
Овој дел содржи важни информации што се однесуваат на упатствата за ракување со овој уред. Исто
така, содржи и информации за тоа како безбедно да се употребува уредот. Внимателно прочитајте ги
овие информации пред да го употребите уредот.

ВОДООТПОРНА ОБВИВКА
USB, приклучоците за слушалки и капаците на батеријата мора да бидат безбедно поставени, за да се
осигури уредот да е водоотпорен.

НЕ КОРИСТЕТЕ ГО ВАШИОТ УРЕД ВО СЛЕДНИТЕ УСЛОВИ:
Исклучете го уредот ако сте во ситуација кога користењето на него е забрането, на пример:
• Болници и здравствени установи - ова е да се спречи можното мешање во чувствителната медицинска
опрема.
• Медицински уреди - ве молиме консултирајте се со вашиот лекар и производителот на уредот за да
утврдите дали работата на вашиот уред може да се меша во работата на вашиот медицински уред.
Следете ги правилата и нормите поставени од болниците и здравствените установи.
• Производителите на пејсмејкери препорачуваат минимална далечина од 15 cm да биде одржана меѓу
уред и пејсмејкер за да се спречи можно попречување на пејсмејкерот. Ако имате пејсмејкер,
употребувајте го уредот на спротивната страна од пејсмејкерот и не го носете уредот во вашиот преден
џеб.
• Авиони - консултирајте се со персоналот на авиокомпанијата за употреба на безжични уреди во
авионот. Ако вашиот уред нуди „режим на летање“, тоа мора да биде овозможено пред да се качи на
авион.
• Автомобили - поради можноста за мешање во електронска опрема, некои производители на возила
забрануваат употреба на мобилни телефони, освен ако во инсталацијата не е вклучена надворешна
антена.
• Други уреди - не користете го вашиот уред на место каде што може да предизвика оштетување или да
се меша со други електронски уреди.
• Капаци и области со „распрснување“ - исклучете го вашиот уред или безжичен уред кога се наоѓа во
област со распрснување или во области каде треба да ги исклучите „двонасочните радија“ или
„електронски уреди“ за да избегнете мешање со операциите на распрснување.
• Исклучете го вашиот уред на секое место со потенцијално експлозивна атмосфера и почитувајте ги
сите знаци и упатства. Места коишто можеби имаат потенцијално експлозивна атмосфера ги опфаќаат
местата каде што обично би биле посоветувани да го исклучите моторот на вашето возило. Создавањето
на искри на тие места може да предизвика експлозија или пожар, што би довело до телесни повреди, па
дури и смрт. Не го вклучувајте уредот на места за полнење на гориво како што се бензинските пумпи.
Почитувајте ги рестрикциите за употреба на радио опрема во складови и дистрибутивни места за гориво
и во хемиски фабрики. Исто така, почитувајте ги ограничувањата на места каде што се вршат активности
со распрснување. Пред да го употребите уредот, внимавајте на места коишто имаат потенцијално
експлозивна атмосфера коишто често, но не секогаш, се јасно обележани. Такви локации опфаќаат
места под палубата на бродовите, објекти за пренесување или складирање на хемикалии и места каде
што воздухот содржи хемикалии или честички како што се гранули, прашина или метална прав.
Прашајте ги производителите на возила кои употребуваат течен петролеумски гас (како што е пропан
или бутан) дали овој уред може безбедно да се употребува во нивна близина.

25

• Мал процент од луѓе може да бидат подложни на несвестица или напади (дури и ако тие претходно
немале досега) кога се изложени на трепкачки светла или светлосни обрасци како што се кога користите
LED светилка, играте игри или гледате видео. Ако сте доживеале напади или губење на свест или имате
семејна историја на вакви појави, треба да се консултирате со вашиот лекар пред да ги користите овие
функции.

БЕЗБЕДНОСТ ВО СООБРАЌАЈОТ
Почитувајте ги локалните закони и регулативи додека го употребувате овој уред. Исто така, ако го треба
да го употребувате уредот додека управувате со возило, почитувајте ги следните начела:
• Концентрирајте се на возењето. Најголема одговорност е безбедно да возите.
• Не зборувајте преку вашиот уред додека возите. Употребувајте хендсфри додатоци.
• Кога морате да направите или да одговорите на повик, паркирајте го возилото покрај патот пред да го
употребите вашиот уред.
• РФ сигналите можат да влијаат врз електронските системи на моторните возила. За повеќе
информации, консултирајте се со производителот на возилото.
• Во моторното возило, не го поставувајте уредот врз воздушното перниче или на зоната на отворање на
воздушното перниче. Ако воздушната торба требаше да се надуе, силната сила со вашиот уред одозгора
може да предизвика сериозни повреди.
• Ако патувате со авион, на Вашиот уред вклучете го режим на летање. Употребувањето на безжични
уреди во авион може да предизвика опасност во работата на авионот и да ја попречи безжичната
телефонска мрежа. Исто така, може да се смета и како противзаконско дејство.

ОПЕРАТИВНА ОКОЛИНА
• Не го употребувајте или полнете уредот во правливи, влажни и валкани места или места со магнетни
полиња. Инаку, тоа може да доведе до дефект на колото.
• Уредот е во склад со РФ спецификациите кога уредот се употребува во близина на вашето уво или на
далечина од 1,0 cm од вашето тело. Обезбедете дека додатоците на уредот, како што се маска и
футрола за уредот, не се сочинети од метални компоненти. Држете го уредот на 1,0 cm од вашето тело
за да го исполните претходно наведениот услов.
• На ден со грмежи, не го употребувајте вашиот уред кога се полни за да спречите каква било опасност
предизвикана од молња.
• Кога сте на повик, не ја допирајте антената. Допирањето на антената влијае врз квалитетот на повикот
и доведува до поголема потрошувачка на енергија. Како резултат на тоа, времетраењето при разговор и
неактивност се намалува.
• Додека го употребувате уредот, почитувајте ги локалните закони и регулативи и почитувајте ги
приватноста и законските права на другите.
• Одржувајте ја околната температура меѓу 0°C и 40°C додека уредот се полни. Одржувајте ја околната
температура од -25°C до 55°C за да го употребите уредот со напон од батерија.
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СПРЕЧУВАЊЕ НА ОШТЕТУВАЊЕ НА СЛУХОТ
Употребувањето на слушалки при голема јачина на звукот може да го оштети вашиот слух. За да го
намалите ризикот од оштетување на слухот, намалете ја јачината на звукот на слушалките до безбедно и
удобно ниво.

БЕЗБЕДНОСТ НА ДЕЦА
Почитувајте ги сите мерки за заштита во однос на безбедноста на децата. Дозволувањето на дете да си
игра со овој уред или со неговите додатоци, кои можат да опфаќаат делови коишто можат да бидат
одделени од уредот, може да биде опасно, бидејќи може да предизвика ризик од давење. Осигурајте се
дека ги држите малите деца подалеку од уредот и неговите додатоци.

ДОДАТОЦИ
Избирајте само батерии, полначи и додатоци коишто се одобрени за употреба со овој модел од страна
на производителот на уредот. Употребата на друг тип на полнач или додаток може да ја поништи
гаранцијата на уредот, може да биде спротивна на локалните правила или закони и може да биде
опасна. Ве молиме, контактирајте со вашиот продавач за информации за достапноста на одобрените
батерии, полначи и додатоци во вашата област.

БАТЕРИЈА И ПОЛНАЧ
• Извадете го полначот од штекер и од уредот кога не се употребува.
• Батеријата може да се полни и празни стотици пати пред целосно да се истроши.
• Употребете го напојувањето со наизменична електрична енергија што е дефинирано во
спецификациите на полначот. Несоодветен напон може да предизвика пожар или оштетување на
полначот.
• Ако истече електролитот на батеријата, обезбедете електролитот да не дојде во контакт со вашата
кожа и очи. Ако електролитот дојде во контакт со вашата кожа или прсне во вашите очи, веднаш измијте
ги вашите очи со чиста вода и консултирајте се со лекар.
• Ако има случај на деформација на батеријата, промена на боја или прекумерно загревање при
полнењето, веднаш запрете ја употребата на уредот. Инаку, тоа може да доведе до истекување на
батеријата, прегревање, експлозија или пожар.
• Ако е оштетен кабелот за напојување (на пример, гајтанот е изложен или прекинат) или ако се олабави
приклучокот, веднаш прекинете да го употребувате кабелот. Инаку, може да дојде до електричен удар,
краток спој на полначот или пожар.
• Не го изложувајте уредот на оган бидејќи може да експлодира. Батериите можат да експлодираат и
ако бидат прободени или значително оштетени.
• Не се обидувајте да го измените или поправите уредот, да вметнувате страни тела во уредот, да го
потопувате или изложувате на вода или други течности, да го изложувате на оган, експлозија или друга
опасност.
• Избегнувајте да го испуштате уредот од раце. Ако уредот падне, особено на тврда површина и
корисникот смета дека е предизвикано оштетување, однесете го во овластен сервисен центар на
проверка. Несоодветната употреба може да доведе до пожар, експлозија или друга опасност.
• Навремено фрлете ги истрошените уреди во согласност со локалните регулативи.
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• Кога се полни, осигурете се дека полначот е вклучен во приклучок за наизменична струја што е во
близина на уредот. Полначот мора да биде лесен за пристап.
• Поврзувањето со уред со неправилно заземјена опрема може да резултира во електричен удар на
уредот и може трајно да го оштети уредот
• USB-кабелот за напојување се смета за посебен уред на адаптерот за полнење.
• Излезниот рејтинг на полначот е 5V 0,5A.
ВНИМАНИЕ – РИЗИК ОД ЕКСПЛОЗИЈА АКО БАТЕРИЈАТА Е ЗАМЕНЕТА СО НЕСООДВЕТЕН ТИП.
ФРЛЕТЕ ГИ ИСТРОШЕНИТЕ БАТЕРИИ СПОРЕД УПАТСТВАТА.

ЧИСТЕЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ
• Полначот не е водоотпорен. Одржувајте го сув. Заштитете го полначот од вода или испарување. Не го
допирајте уредот со влажни раце, инаку тоа може да доведе до краток спој, дефект на уредот и
електричен удар на корисникот.
• Не ги поставувајте вашиот уред и полначот на места каде што можат да бидат оштетени од удар.
Инаку, тоа може да доведе до истекување на батеријата, оштетување на уредот, прегревање, експлозија
или пожар.
• Не поставувајте магнетни мемориски уреди како што се магнетни картички или дискети покрај уредот.
Радијацијата на уредот може да ги избрише податоците што се меморирани на нив.
• Не ги оставајте вашиот уред и полначот на место со екстремно висока или ниска температура. Инаку,
тие може да не функционираат соодветно и може да дојде до пожар или експлозија. Кога
температурата е пониска од 0°C, перформансите на батеријата се намалени.
• Не поставувајте остри метални предмети како што се игли покрај телефонската слушалка. Слушалката
може да ги привлече овие предмети и да ве повреди.
• Пред да вршите чистење или одржување на уредот, исклучете го уредот и извадете го од полначот.
• Не употребувајте хемиски детергент, прашок или други хемиски агенси (како што се алкохол и бензол)
за чистење на уредот и полначот. Инаку, делови од уредот можат да бидат оштетени или може да биде
предизвикан пожар. Уредот може да се исчисти со мека антистатичка крпа.
• Не го расклопувајте уредот или додатоците. Инаку, гаранцијата на уредот и додатоците ќе стане
неважечка и производителот не е должен да плаќа за штетата.
• Ако екранот на уредот биде скршен поради судир со тврд предмет, не го допирајте и не се обидувајте
да го отстраните скршениот дел. Во овој случај, веднаш престанете да го употребувате уредот и
контактирајте со овластен сервисен центар.

За да го намалите нивото на изложеност на радијации, ве молиме направете го
следното:
• Употребувајте го мобилниот телефон во услови на добар прием
• Употребувајте хендсфри прибор
• За бремени жени, ве молиме, чувајте го уредот подалеку од стомакот
• Користете го уредот подалеку од гениталните делови
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СПРЕЧУВАЊЕ НА ГУБЕЊЕ НА СЛУХ
За да спречите потенцијално оштетување на слух, не слушајте висока јачина на звук на подолги
периоди.

СОГЛАСНОСТ СО ССА НА СЕ
Овој уред ги исполнува условите на ЕУ (1999/519/EC) за ограничувањето на изложеност на општата
јавност на електромагнетни полиња за заштита на здравјето.
Ограничувањата се дел од опширните препораки за заштита на општата јавност. Овие препораки се
наменети и проверени од независни научни организации преку редовни и темелни проценки на научни
студии. Единицата мерка за препорачаното ограничување за мобилни уреди од страна на Советот на
Европа е „Специфичка стапка на апсорпција“ (ССА) и ограничувањето на ССА е 2.0 W/ kg во просек на 10
грама ткиво. Тој ги исполнува условите на Меѓународната комисија за заштита од нејонизирачка
радијација (МКЗНР).
За работа при носење на тело, овој уред е тестиран и ги исполнува начелата за изложеност на МКЗНР и
европскиот стандард EN 62209-2 за употреба со соодветни додатоци. Употребата на додатоци коишто
содржат метал може да не ја обезбеди усогласеноста со начелата за изложеност на МКЗНР.
ССА се мери со уредот на одвојување од 5 mm од телото, додека емитува на највисоко овластено ниво
на излезна моќност во сите фреквенциски опсези на уредот.
Највисоките изнесени вредности на ССА според регулативите на СЕ за телефонот се наведени подолу:
ССА на глава: 1,164 W/kg, Тело ССА: 1,353 W/kg
За да ја намалите изложеноста на РФ енергија, употребете хендсфри додаток или друга слична опција за
да го држите овој уред подалеку од вашата глава и тело. Уредот мора да се носи на 5mm од телото за да
се обезбеди дека нивото на изложеност останува на или под нивото на тестираните вредности.
Изберете штипки за појас, футроли или други слични додатоци за на тело кои не содржат метални
компоненти за да го поддржат ракувањето на овој начин. Маските со метални делови може да го
сменат нивото на РФ на уредот вклучувајќи ја и неговата согласност со упатствата за изложеност на РФ
на начин кој не бил тестиран или сертифициран. Така, треба да се избегне употреба на такви додатоци.

ФКК РЕГУЛАТИВА
Овој мобилен телефон е во склад со дел 15 од Правилникот на ФКК. Работата е подложна на следните
два услови:
(1) Овој уред не смее да предизвика штетно попречување, и (2) овој уред мора да го прифати секое
попречување, дури и попречувањето што може да предизвика несакана работа.

Овој мобилен телефон е тестиран и е во склад со ограничувањата за дигитален уред од класа B според
дел 15 од Правилникот на ФКК. Овие ограничувања се наменети да обезбедат разумна заштита против
штетни попречувања кај станбената инсталација. Оваа опрема создава, употребува и може да зрачи
енергија на радио фреквенција и, ако не се инсталира и употребува според упатствата, може да
предизвика штетно попречување на радио комуникацијата.
Сепак, нема гаранција дека попречувањето нема да се случи во некоја одредена инсталација. Ако оваа
опрема предизвика штетно попречување на радио или телевизискиот прием, што може да се утврди со
вклучување и исклучување на опремата, се поттикнува корисникот да се обиде да го елиминира
попречувањето со една или повеќе од следните мерки:
-Да ја прилагоди или премести приемната антена.
-Да ја зголеми раздалеченоста меѓу опремата и приемникот.
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-Да ја поврзе опремата во штекер на различно коло од тоа на коешто е поврзан приемникот.
-Да се консултира со продавачот или со искусен техничар за радио/телевизија за помош.
ФКК ЗАБЕЛЕШКА:
Внимание: Промените или модификациите што не се директно одобрени од страната одговорна за
усогласеност може да ја анулира овластеноста на корисникот да ракува со опремата.

ИНФОРМАЦИИ ЗА ИЗЛОЖЕНОСТ НА РФ (ССА)
Овој мобилен телефон е наменет и произведен да не ги надмине ограничувањата на емисија за
изложеност на енергија на радио фреквенција (РФ) поставени од Федералната комисија за комуникации
на САД.
За време на тестирањето на САР, овој уред требаше да пренесува на највисоко овластено ниво на
моќност во сите тестирани опсези на фреквенција, и поставен на позиции што симулираат изложеност
на RF во употреба против главата без раздвојување, а во близина на телото со раздвојување од 10 mm.
Иако SAR е одредена на највисоко овластено ниво на моќност, вистинското SAR ниво на уредот додека
работи може да биде далеку под максималната вредност. Ова е затоа што телефонот е дизајниран да
работи на повеќе нивоа на моќност, така што ќе ја користи само потребната моќност за да стигне до
мрежата. Во принцип, колку сте поблиску до антената со безжична базна станица, толку е помал излезот
на електрична енергија.

Стандардот на изложеност за безжични уреди што користат единица за мерење е познат како
Специфична стапка на апсорпција, или SAR.
Ограничувањето за ССА поставено од страна на ФКК е 1.6 W/kg.
Овој мобилен телефон е во согласност со SAR за општо население/неконтролирано ограничување на
изложеност во ANSI / IEEE C95.1-1992 и беше тестиран во согласност со методите и процедурите за
мерење наведени во IEEE1528. FCC има издадено овластување за опрема за овој модел на телефон со
сите пријавени нивоа на SAR оценети како во согласност со упатствата за изложеност на FCC RF.
Информациите за SAR за овој модел телефон се датотеки со FCC и може да се најдат во делот Display
Grant на www.fcc.gov/oet/ea/fccid по пребарувањето на FCC ID: ZL5B26.

За овој мобилен телефон, најголема пријавена вредност за SAR за употреба до главата е 0,75 W/Kg, за
употреба близу до телото е 0,71 W/Kg

Иако може да има разлики помеѓу нивоата на SAR различни телефони и на различни позиции, сите тие
ги исполнуваат барањата на владата.

Усогласеноста на SAR за операција носена на тело се заснова на оддалеченост од 10 mm помеѓу
единицата и човечкото тело. Носете го овој уред на најмалку 10mm од вашето тело за да обезбедите
дека РФ нивоата на изложеност остануваат на или под пријавените нивоа. За поддршка на операции
што ги носи телото, изберете клипови за појас или футроли, кои не содржат метални компоненти, за да
одржите одвојување од 10 mm помеѓу овој уред и вашето тело.

Усогласеноста со изложеност на RF со кој било додаток носен на тело, кој содржи метал, не бил
тестиран и овластен и затоа треба да се избегнуваат додатоци кои се носат на телото.
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ИНФОРМАЦИИ ЗА ИСФРЛАЊЕ И РЕЦИКЛИРАЊЕ
Овој симбол на уредот (и на снабдените батерии) укажува дека треба не треба да биде
фрлен како обичен отпад од домаќинството. Не го фрлајте вашиот уред или батериите како
некатегоризиран општ смет. Уредот (и батериите) треба да биде предаден во овластено
место за собирање за рециклирање и соодветно фрлање на крајот од неговиот циклус.

За подетални информации за рециклирање на уредот или батериите, контактирајте ја вашата локална
канцеларија, службата за исфрлање на отпад од домаќинството или продавницата каде што сте го
купиле уредот.

Исфрлањето на овој уред е подложно на Директивата за отпадна електрична и електронска опрема
(ОЕЕО) на Европската Унија. Причината за одвојување на ОЕЕО и батериите од останатиот отпад е да се
намали потенцијалното влијание на средината врз човечкото здравје поради присутните опасни
супстанци.

НАМАЛУВАЊЕ НА ОПАСНИТЕ СУПСТАНЦИИ
Овој уред е во согласност со Регулативата за регистрација, евалуација, овластување и рестрикција на
хемикалии (REACH) на (ЕУ регулатива (EК) Бр. 1907/2006 (REACH) на Европскиот парламент и на Советот)
и ЕУ Директивата за рестрикција на употребата на одредени опасни супстанци (RoHS).
Директива (Директива 2011/65 / ЕУ (RoHS) и нејзината директива за изменување и дополнување (ЕУ)
2015/863 на Европскиот парламент и на Советот). За повеќе информации во однос на усогласеноста на
уредот со REACH, посетете ја веб-страницата www.catphones.com/certification. Ви препорачуваме
редовно да го посетувате интернет сајтот за ажурирани информации.

СООБРАЗНОСТ СО РЕГУЛАТИВИТЕ НА ЕУ
Со ова, производителот декларира дека овој уред е во согласност со суштинските услови и другите
соодветни одредби на
Директива 2014/53/EУ. За Декларацијата за сообразност, посетете ја веб-страницата:
www.catphones.com/support/
NOTE-референца:
Почитувајте ги националните и локалните регулативи на земјите во кои се употребува уредот. Овој уред
може да е забранет за употреба во некои или сите земји-членки на Европската Унија (ЕУ).
Некои опсези може да не бидат достапни во сите земји или во сите области. Ве молиме контактирајте го
локалниот оператор за повеќе детали.
Максимална моќност на радиофреквенција пренесена во фреквенциските опсези во кои работи
радиоопрема:
Максималната моќност за сите опсези е помала од најголемата гранична вредност наведена во
соодветниот хармонизиран стандард.
Фреквенциските опсези и номиналните ограничувања на моќноста што се применуваат на оваа радио
опрема се следниве:
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Опсег
GSM 900
GSM 1800
BT

Спроведена моќност(dB)
32,2
29,5
3,83

B26 СПЕЦИФИКАЦИЈА
Оперативен Систем
Процесор
Меморија

ThreadX 4.0
SC6531F
8MB RAM
8MB ROM
Мобилна мрежа
2G GSM 2, 3, 5, 8
Дисплеј
Големина 2,4”, 240*320, QVGA
Камера
2M само задна камера
Поврзување
Аудио прклучок: 3,5mm
Bluetooth: 2,1
USB: микро-USB 2.0
Вид на SIM: Стандардна SIM
Батерија
1500mAH
Друго
Заштита од навлегување: IP68
Пад: 1,8m
Димензии
60,5*139*16,3mm
Тежини
152g
* Дизајнот и спецификациите се подложни на промена без претходно известување.
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ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА СООБРАЗНОСТ
Ние, со ова изјавуваме дека основните услови утврдени во RED Директивата 2014/53/ЕУ, се
целосно исполнети на нашиот производ со индикација подолу:

Име на производ
Име на бренд / Модел

Мобилен телефон
CAT / B26

Следниве стандарди се применети за испитување на усогласеноста:
•

Безбедност

•

Здравје

•

EMC

•

Радио

•

ROHS

Адаптер
Име на марка
Модел
Име на
производител
известено тело
Име
Број

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 (предлог); EN 301 489-17 V3.2.0 (предлог)
EN 301 489-52 V1.1.0 (предлог)
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
Конечен предлог ETSI EN 303 345 V1.1.7
2011/65/EК
(ЕУ)2015/863

EAST SUN
UK-референца: DCS35-0500700E; ЕУ: DCS38-0500550E
Shenzhen Dongchen Electronic Co., Ltd

известено тело 1177, TIMCO Engineering, Inc.
TCF-2325CC19

Понатаму, постигнато е ISO барање за процедури за контрола на квалитетот во тек, како и
процесот на производство. Техничкиот документ, како и извештаите од тестот, ќе се чуваат
најмалку 10 години откако ќе се произведе последниот производ на располагање на
релевантните национални органи на која било земја-членка за инспекција.
Информациите за контакт за детали за оваа декларација се наведени подолу како прозорец за
сите прашања релевантни за оваа декларација.
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Информација за производителот :
Компанија:

Bullitt Mobile Ltd.

Адреса:

One Valpy, Valpy Street, Reading, RG1 1AR, Berkshire, Велика Британија

Име:

Arlen Huang

Потпис:
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Титула:

Директор на Квалитет

Датум:

3.09.2019

© 2019 Caterpillar. Сите права се задржани. CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, нивните
соодветни логоа, "Caterpillar Yellow", "Power Edge" and Cat “Modern Hex” визуелниот изглед,
како и корпоративниот и производствениот идентитет употребен овде, се заштитни знаци на
Caterpillar и не смеат да се употребуваат без дозвола. www.cat.com / www.caterpillar.com

Bullitt Mobile Ltd е носител на дозвола на Caterpillar Inc.
Заштитните знаци на Bullitt Mobile Ltd и на трети страни се сопственост на нивните соодветни
сопственици.
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