Cat® B26

Gebruikershandleiding
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LEES EERST DE VEILIGHEIDSMAATREGELEN VOOR HET EERSTE
GEBRUIK
• Lees deze handleiding en de aangeraden veiligheidsmaatregelen zorgvuldig door om het correcte gebruik
van dit apparaat te verzekeren.
• Het apparaat is robuust, maar voorkom situaties waarin het apparaat wordt gestoten, gegooid, geplet,
doorboord of verbogen.
• Zet het apparaat niet aan onder omstandigheden waarin het gebruik van apparaten is verboden, of in
situaties waarin het apparaat interferentie of gevaar kan veroorzaken.
• Gebruik het apparaat niet onder het rijden.
• Volg altijd de regels met betrekking tot gebruik van apparaten in ziekenhuizen en medische faciliteiten en
schakel het apparaat uit in de buurt van medische apparatuur.
• Schakel het apparaat uit of activeer de vliegtuigmodus wanneer u in een vliegtuig zit, omdat het interferentie
met de besturingsapparatuur van het vliegtuig kan veroorzaken.
• Schakel het apparaat uit in de buurt van zeer nauwkeurige elektronische apparaten, omdat het hun
prestaties kan beïnvloeden.
• Probeer het apparaat of accessoires niet te demonteren. Alleen gekwalificeerd personeel kan het
onderhouden of repareren, indien nodig.
• Plaats het apparaat of zijn accessoires niet in containers met een sterk elektromagnetisch veld.
• Plaats geen magnetische opslagmedia in de buurt van het apparaat. Straling van dit apparaat kan de hierop
opgeslagen informatie wissen.
• Gebruik het apparaat niet in omgevingen met ontvlambare gassen, zoals benzinestations, en leg het
apparaat ook niet in locaties met hoge temperaturen.
• Houd het apparaat en zijn accessoires uit de buurt van jonge kinderen. Laat kinderen het apparaat niet
zonder toezicht gebruiken.
• Gebruik alleen goedgekeurde laders om het risico op explosies te voorkomen.
• Volg eventuele wet- en regelgeving inzake het gebruik van draadloze apparaten en respecteer de privacy en
wettelijke rechten van anderen.
• Houd bij patiënten met medische implantaten (hart, gewrichten, enz.) het apparaat op 15 cm afstand van
het implantaat en aan de andere kant van het implantaat.
• Volg de relevante instructies van deze handleiding precies als u de USB-stroomkabel gebruikt omdat anders
schade aan uw apparaat of computer kan ontstaan.
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WETTELIJKE MEDEDELING
© 2019 Caterpillar.
Alle rechten voorbehouden. CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, hun respectievelijke logo's, 'Caterpillar
Yellow', de 'Power Edge' en Cat 'Modern Hex'-handelskenmerken, evenals hierin gebruikte zakelijke en
productidentiteit, zijn handelsmerken van Caterpillar en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt.

Bullitt Mobile Ltd. is een licentiehouder van Caterpillar Inc.
Handelsmerken van Bullitt Mobile Ltd. en derden zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

Geen enkel deel van dit document mag op enige wijze of in enige vorm worden gereproduceerd of
overgebracht zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Caterpillar Inc.
Het in deze handleiding beschreven product kan auteursrechtelijk beschermde software en mogelijke licenties
bevatten. Klanten mogen op geen enkele wijze de genoemde software of hardware reproduceren,
distribueren, aanpassen, decompileren, uit elkaar halen, ontcijferen, extraheren, reverse-engineren, leasen,
toewijzen of sublicentiëren, tenzij dergelijke beperkingen verboden zijn door de van toepassing zijnde
wetgeving of dergelijke handelingen zijn goedgekeurd door de desbetreffende houders van het auteursrecht
onder de licenties.

Het woordmerk en logo's van Bluetooth® zijn geregistreerde handelsmerken die het eigendom zijn van
Bluetooth SIG Inc. en gebruik van dergelijke merken door de Bullitt Group Ltd is onder licentie. Alle andere
externe handelsmerken en -namen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

KENNISGEVING
Sommige functies van het hierin beschreven product en accessoires zijn afhankelijk van de geïnstalleerde
software en de capaciteit en instellingen van het lokale netwerk. Mogelijk zijn deze niet geactiveerd of beperkt
door lokale netwerkoperators of netwerkproviders. Daarom kunnen de in deze handleiding opgenomen
beschrijvingen niet exact overeenkomen met het gekochte product of accessoires.

De fabrikant behoudt zich het recht voor om de in deze handleiding opgenomen informatie of specificaties
zonder voorafgaande kennisgeving of verplichting te wijzigen of aan te passen.

De fabrikant is niet verantwoordelijk voor de legitimiteit en kwaliteit van producten die u via dit apparaat
uploadt of downloadt, waaronder tekst, afbeeldingen, muziek, films en externe software met
auteursrechtelijke bescherming. Alle gevolgen die voortvloeien uit de installatie of het gebruik van de
genoemde producten op dit apparaat, zijn uw verantwoordelijkheid.

IMPORT- EN EXPORTREGELGEVING
Klanten moeten voldoen aan alle toepasselijke export- of importwetgeving en -regelgeving. Klanten moeten
alle noodzakelijke overheidsgoedkeuringen en -licenties krijgen om het in deze handleiding genoemde product
te exporteren, te herexporteren of te importeren, inclusief de software en technische gegevens.
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WELKOM BIJ DE CAT® B26
De robuuste Cat B26 mobiele telefoon is gebouwd om uitdagende omstandigheden aan te kunnen, waarmee u
elke dag te maken hebt, zowel op uw werk als in uw vrije tijd. De Cat B26 zal u niet teleurstellen: hij is
gebouwd volgens de zwaarste specificaties en met een batterij die lang meegaat.
Uw nieuwe mobiele telefoon is gecertificeerd volgens de sectorstandaard voor robuustheid en water- en
stofbestendigheid. De Cat B26 is gebouwd om herhaalde valtests van een hoogte tot 1,8 m op beton te
weerstaan. De telefoon is stofbestendig en bestand tegen extreme temperaturen, en blijft prima functioneren
in zelfs de meest uitdagende omgevingen.
Met functies zoals de hoge capaciteit batterij, zaklamp en uitbreidbare opslag tot 32 GB, is uw Cat de handige
telefoon waarmee u het meeste uit uw drukke dag kunt halen.

ROBUUSTE REFERENTIES
UW APPARAAT LATEN VALLEN:
• Doen: Gebruik uw apparaat tot op een hoogte van 1,8 meter; het is valbestendig tot op deze hoogte.
• Niet doen: Met kracht gooien of meer dan 1,8 meter laten vallen; de CAT is duurzaam, maar niet
onverwoestbaar.

WATERDICHTHEID:
• Doen: Gebruik uw apparaat in vochtige of natte omstandigheden. Verzeker dat alle onderdelen en
afdekkingen goed zijn gesloten voor gebruik in het water. Het apparaat is 35 minuten bestand tegen een
diepte van 1,2 meter.
• Niet doen: Het apparaat langer dan 35 minuten op 1,2 meter diepte gebruiken, of dieper dan 1,2 meter.

STOF- EN KRASBESTENDIGHEID:
• Doen: Gebruik uw apparaat in vieze, stoffige omgevingen. De Cat B26 is IP68 gecertificeerd, een
industriestandaard voor duurzaamheid.

EXTREME TEMPERATUREN:
• Doen: Uw apparaat binnen het temperatuurbereik van -25 ºC tot + 55 ºC gebruiken. Het kan ook extreme
temperatuurveranderingen aan: zeer snel van koud naar heet of vice versa.
• Niet doen: Buiten het werkingsbereik van -25 ºC tot + 55 ºC gebruiken.
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WAT IN DE DOOS ZIT
• Apparaat
• Beknopte handleiding
• Garantie
• USB-stroomkabel en oplaadadapter

1. OORTELEFOON
2. ZAKLAMP
3. LINKERSCHERMTOETS
4. BEL-/ANTWOORDTOETS
5. TOETSENBORDVERGRENDELING
6. RECHTERSCHERMTOETS
7. NAVIGATIETOETS/ZAKLAMP
AAN/UIT
8. OK-TOETS
9. AAN-UIT / TERUG / OPHANGENTOETS
10. STILLEMODUS-/SHIFTTOETS
11. LUIDSPREKER
12. CAMERA
13. USB-POORT
14. KOPTELEFOONAANSLUITING
15. SLEUTELKOORDGAT

TOETSFUNCTIES
AAN/UIT-TOETS
• Houd ingedrukt om het apparaat in te schakelen.
• Houd ingedrukt om de Uitschakel-opties (uitschakelen/opnieuw starten) te openen wanneer het apparaat
aan staat.
• Druk één keer om het scherm te activeren wanneer het apparaat niet actief is.
NAVIGATIETOETS
• Gebruik de multidirectionele navigatietoets om door menu's te bladeren.
LINKER- EN RECHTERSCHERMTOETSEN
• Deze knoppen komen overeen met de opties die aan de onderkant van het scherm worden getoond (links en
rechts).
• De functie van deze knoppen zal veranderen afhankelijk van het menu.
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OK-KNOP
• Druk deze toets in om een selectie te maken.

AAN DE SLAG
SIMKAARTEN INSTALLEREN
1. Plaats uw apparaat op een plat, schoon oppervlakte met het scherm omhoog.
2. Verwijder de afdekking van de batterij en gebruik vervolgens uw vingertop om de batterij eruit te trekken.
3. Plaats de simkaart in de SIM 1 / SIM 2-lade met de gouden pinnen van de simkaart naar de contacten van de
sim-connector gericht (naar beneden gericht).
4. Plaats het deksel voorzichtig terug en schroef het vast.

GEHEUGENKAART INSTALLEREN
1. Plaats uw apparaat op een plat, schoon oppervlakte met het scherm omhoog.
2. Verwijder de afdekking van de batterij en gebruik vervolgens uw vingertop om de batterij eruit te trekken.
3. Plaats de microSD-kaart in de geheugenkaartlade.
4. Plaats het deksel voorzichtig terug en schroef het vast.

OPMERKING:
• Forceer de microSD-kaart niet omdat dit de geheugenkaart of gleuf kan beschadigen.
• Zorg er bij het plaatsen van de microSD-kaart of de simkaart voor dat uw telefoon is uitgeschakeld en niet is
aangesloten op een externe voedingsbron.

DE BATTERIJ OPLADEN
Voordat u uw apparaat voor de eerste keer gebruikt, moet u de batterij opladen.
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1. Sluit de USB-stroomkabel aan op de oplaadadapter.
Gebruik alleen goedgekeurde opladers en kabels voor de Cat® telefoon. Niet-goedgekeurde apparatuur kan
schade aan het apparaat en de batterij veroorzaken.
2. Open de USB-poortafdekking en sluit de USB-stroomkabel aan op de USB-poort.
Gebruik niet te veel kracht als u de USB-kabel erin steekt. Eventuele schade veroorzaakt door de aansluiting
incorrect erin te steken wordt niet gedekt door de garantie.
3. Steek de oplader in een stopcontact.
4. De batterij-indicator stopt met knipperen wanneer het opladen is voltooid.
Verwijder de USB-kabel van het apparaat en haal de stroomadapter uit het stopcontact. Sluit de USBpoortafdekking op het apparaat.

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER TOEKOMSTIG GEBRUIK VAN DE
BATTERIJ
Indien de batterij helemaal leeg is, gaat uw apparaat misschien niet direct aan nadat het opladen begint. Laat
de batterij een paar minuten opladen voordat u deze probeert in te schakelen. De oplaadanimatie op het
scherm wordt dan mogelijk niet getoond.
Wanneer de batterij bijna helemaal leeg is, schakelt uw apparaat zich automatisch uit. De tijd die nodig is om
de batterij op te laden, hangt af van de leeftijd en omgevingstemperatuur.

UW APPARAAT AAN/UIT ZETTEN
INSCHAKELEN
• Houd de Aan/uit-toets

ingedrukt.

• Als een pincode vereist is, raadpleegt u het relevante gedeelte in deze handleiding.
De eerste keer dat u uw telefoon inschakelt, wordt een welkomstscherm weergegeven. Selecteer uw
voorkeurstaal om door te gaan met de configuratie.
UITSCHAKELEN
1. Houd de Aan/uit-toets

ingedrukt.

STARTSCHERM
Vanaf het startscherm hebt u toegang tot de functies van uw apparaat. Vanaf hier hebt u toegang tot het
Hoofdmenu, de Contacten en Hoofdmenu.
Zo ziet uw startscherm eruit:
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HOOFDMENU
Druk vanuit het startscherm op OK om het Hoofdmenu weer te geven. Gebruik de multidirectionele
navigatietoets om de applicatie van uw keuze te selecteren.

HET SCHERM VERGRENDELEN EN ONTGRENDELEN
HET SCHERM VERGRENDELEN
1. Als uw apparaat is ingeschakeld, drukt u op de linkerschermtoets en dan op de toetsenbordvergrendeling
om het scherm te vergrendelen of ontgrendelen. U zult nog steeds berichten en oproepen ontvangen indien
het scherm vergrendeld is.
2. Indien het apparaat een bepaalde periode inactief is, zal het scherm automatisch worden vergrendeld.
• Selecteer Instellingen

op Hoofdmenu om de lengte van deze periode aan te passen.

• Gebruik de navigatietoets (Omhoog) en (Omlaag) om te wisselen tussen de instellingentabbladen.
• Selecteer Beeldscherm > Automatische vergrendeling toetsenbord om de tijdsperiode in te stellen.

HET SCHERM ONTGRENDELEN
Druk op Aan/uit om het scherm te activeren.
Zie 'Uw mobiele telefoon met schermvergrendeling beschermen' op pagina 23 voor meer informatie.
OPMERKING:
• Wanneer de automatische schermvergrendeling is uitgeschakeld, houd u deze toets ingedrukt om het
scherm te ontgrendelen.
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MELDINGENPANEEL
MELDINGEN EN STATUSINFORMATIE
De statusbalk verschijnt aan de bovenkant van het scherm. Hier vindt u meldingsiconen, zoals gemiste
oproepen of ontvangen berichten (links) en informatie over de telefoonstatus, zoals batterijstatus (rechts),
samen met de huidige tijd.

Signaalsterkte mobiel netwerk simkaart 1

Batterijstatus, batterij is vol

Signaalsterkte mobiel netwerk simkaart 2

Bluetooth aan

Zwak signaal mobiel netwerk simkaart 1

Bellen

Zwak signaal mobiel netwerk simkaart 2

Alarm is ingesteld

Geen simkaart

Koptelefoon is aangesloten

Gemiste oproep

Vliegtuigmodus

Stil profiel

Postvak IN is vol

Vergaderprofiel

Nieuw bericht

Indoorprofiel

Bericht versturen

Outdoorprofiel

Nieuw MMS-bericht

Zaklamp aan

Ongelezen MMS

ACHTERGRONDEN
UW ACHTERGROND VERANDEREN
1. Druk vanuit het startscherm op OK om het Hoofdmenu weer te geven.
2. Instellingen

> Beeldscherm > Achtergrondinstellingen.

3. Druk op OK en kies afbeeldingen uit de statische achtergronden of de galerij om als achtergrond in te
stellen.
4. Selecteer de afbeelding en druk op de linkerschermtoets (OK).

MEDIA NAAR EN VANAF UW APPARAAT OVERZETTEN
Verplaats uw favoriete muziek en afbeeldingen tussen uw apparaat en uw computer.
1. Sluit uw apparaat op een computer aan met de USB-stroomkabel.
2. Er verschijnt een meldingsvenster.
3. Selecteer Opladen of Bestandsoverdracht.
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Uw apparaat wordt weergegeven als een verwijderbaar apparaat, waarbij de interne opslag van de telefoon
wordt weergegeven. Indien een geheugenkaart is geplaatst, zijn de microSD-kaartdetails ook zichtbaar.

DE VLIEGTUIGMODUS GEBRUIKEN
Sommige locaties kunnen van u eisen dat u gegevensverbindingen uitschakelt. U kunt uw apparaat in de
vliegtuigmodus zetten in plaats van uitzetten.
1. Druk vanuit het startscherm op OK om het Hoofdmenu weer te geven.
2. Selecteer Instellingen

> Vliegtuigmodus

3. Druk op de navigatietoets (Omhoog) of (Omlaag) om deze modus te activeren/deactiveren en druk op OK
om te selecteren.
OPMERKING:
• De vliegtuigmodus zal al uw netwerkgegevens- en andere verbindingen verbreken.
• U kunt ook toegang krijgen via Hoofdmenu > Snelkoppelingen > Vliegtuigmodus.

EEN OPROEP PLAATSEN
U kunt op meerdere manieren bellen. U kunt:

BELLEN MET HET TOETSENBORD
Kies vanuit het startscherm een telefoonnummer met het toetsenbord en druk op de toets Bellen.
Tip: Uw apparaat ondersteunt de functie SmartDial. Als u een nummer op het toetsenbord invoert, wordt
automatisch in uw contacten en lijstopties gezocht naar contacten die overeenkomen met het nummer.

BELLEN VANUIT CONTACTEN
1. Selecteer vanuit het startscherm Contacten om de lijst met contacten weer te geven.
1. Gebruik de navigatietoets (Omhoog) en (Omlaag) om een contact te selecteren.
2. Selecteer het telefoonnummer van het contact.
3. Selecteer Kiezen of druk op de toets Bellen

.

OPMERKING:
In de dubbele-kaartmodus worden oproepen met simkaart 1 gekozen.

EEN TELEFOONOPROEP MAKEN VANUIT HET OPROEPLOGBOEK
1. Druk in het startscherm op de toets OK om Hoofdmenu > Oproeplogboek

weer te geven.

2. Gebruik de navigatietoets (Omhoog) en (Omlaag) om tussen tabbladen te schakelen en de laatste oproepen
die u hebt gemaakt, ontvangen, geweigerd of gemist, weer te geven.
3. Gebruik de navigatietoets (Omlaag) en (Omhoog) om een contact uit de lijst te selecteren.
4. Druk op Bellen om dat contact op te bellen.
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TELEFOONOPROEPEN BEANTWOORDEN EN WEIGEREN
Wanneer u een telefoonoproep ontvangt, toont het scherm met binnenkomende oproepen de beller-id, indien
beschikbaar.
1. Als u een oproep wilt beantwoorden, drukt u op de toets Beantwoorden
(Beantwoorden).
2. Als u een oproep wilt weigeren, drukt u op de toets Ophangen

of op de linkerschermtoets

.

3. Als u een oproep wilt dempen, klikt u op de rechterschermtoets (Stil).
OPMERKING:
• Druk op Ophangen

om terug te keren naar het startscherm.

BEËINDIGEN VAN EEN TELEFOONOPROEP
Druk tijdens een telefoongesprek op Ophangen

om op te hangen.

CONTACTPERSONEN
Met de Contacten-app kunt u informatie over uw contacten opslaan en beheren.

DE CONTACTEN-APP OPENEN
Ga als volgt te werk om de app vanuit het startscherm te openen:
• Druk op de rechterschermtoets om Contacten te openen
• Druk op de toets OK om Hoofdmenu > Contacten

te openen.

OPMERKING:
• Uw contacten worden alfabetisch weergegeven in een lijst die u kunt doorbladeren.

CONTACTEN IMPORTEREN EN EXPORTEREN
Uw contacten importeren:
1. Open Contacten.
2. Druk op de linkerschermtoets (Opties).
3. Druk op de navigatietoets (Omlaag) en druk op Contacten importeren.
4. Selecteer bron (geheugenkaart of interne opslag)

Uw contacten exporteren:
1. Open Contacten.
2. Druk op de linkerschermtoets (Opties).
3. Druk op de navigatietoets (Omlaag) en druk op Contacten exporteren.
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4. Selecteer contacten om te exporteren en druk vervolgens op de linkerschermtoets (Opties) > OK
5. Selecteer het doel (geheugenkaart of interne opslag)

EEN NIEUW CONTACT TOEVOEGEN
1. Druk in uw lijst met contacten op de linkerschermtoets (Opties) > Nieuw.
2. Selecteer de bestemming.
3. Voer naam, mobiel telefoonnummer en e-mailadres (optioneel) van het contact in.
4. Selecteer de linkerschermtoets (Opslaan).

CONTACTEN ZOEKEN
1. Druk in de lijst met contacten op de navigatietoets (Omlaag) om het zoekvak te selecteren.
2. Begin met het intypen van de contactnaam en de overeenkomende namen verschijnen erboven.

EEN CONTACT BEWERKEN
U kunt altijd veranderingen doorvoeren aan de informatie die u voor een contact hebt opgeslagen.
1. Selecteer in uw lijst met contacten het contact dat u wilt wijzigen.
2. Druk op de toets OK (Bewerken).
3. Breng wijzigingen aan in de contactgegevens en druk vervolgens op de linkerschermtoets (Opslaan). Als u
eventuele wijzigingen wilt annuleren, drukt u op de linkerschermtoets (Annuleren).

EEN CONTACT VERWIJDEREN
1. Selecteer in uw lijst met contacten het contact dat u wilt verwijderen.
2. Druk op de linkerschermtoets (Opties) > Verwijderen > linkerschermtoets (OK) om te bevestigen.

CONTACTEN INDELEN IN CATEGORIEËN
U kunt verschillende groepen instellen om uw contacten te categoriseren.
1. Druk in de lijst met contacten op de navigatietoets (Rechts) om de groepslijst te bekijken.
2. Druk op de linkerschermtoets (Opties) om nieuwe groepen toe te voegen.
3. Ga terug naar de contactenlijst en selecteer het contact dat u wilt categoriseren.
4. Druk op de toets OK (Bewerken) en druk op de navigatietoets (Omlaag) om een groep toe te wijzen voor uw
contacten.
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SMS EN MMS
BERICHTEN-APP OPENEN
Om de Berichten-app te openen, kiest u een van de volgende methoden:
• Druk in het startscherm op de toets OK om Hoofdmenu > Berichten

weer te geven.

• Druk vanuit het startscherm op de navigatietoets (Links).

EEN TEKSTBERICHT MAKEN EN VERZENDEN
U kunt een nieuw tekstbericht aanmaken of een lopende berichtenreeks openen.
1. In Berichten selecteert u Bericht schrijven.
2. Voer een telefoonnummer in of kies de naam van de contactpersoon door op de toets OK te drukken.
Wanneer u typt, probeert SmartDial om dit te koppelen aan de contacten in het apparaat. Selecteer de
voorgestelde ontvanger of ga door met typen.
3. Druk op de navigatietoets (Omlaag) om naar het sms-veld te gaan en uw bericht op te stellen.
4. Wanneer uw bericht klaar voor verzending is, drukt u op de toets OK (Verzenden).
5. Als u een bestaande berichtenthread wilt openen, selecteert u eenvoudig Postvak IN of Chatmodus vanuit
Berichten en drukt u op de toets OK .
OPMERKING:
• Naarmate u meer berichten bekijkt en verzendt, wordt een berichtenreeks aangemaakt.

MULTIMEDIABERICHT MAKEN EN VERZENDEN
U kunt een nieuw tekstbericht aanmaken of een lopende berichtenreeks openen.
1. In Berichten selecteert u Bericht schrijven.
2. Voer een telefoonnummer in of kies de naam van de contactpersoon door op de toets OK te drukken.
Wanneer u typt, probeert SmartDial om dit te koppelen aan de contacten in het apparaat. Selecteer de
voorgestelde ontvanger of ga door met typen.
3. Druk op de navigatietoets (Omlaag) om naar een tekst- of MMS-veld te gaan om uw bericht en media
samen te stellen.
4. Wanneer uw bericht klaar voor verzending is, drukt u op de linkerschermtoets (Verzenden).
5. Als u een bestaande berichtenthread wilt openen, selecteert u eenvoudig Postvak IN vanuit Berichten en
drukt u op de toets OK .

EEN BERICHT OPENEN EN BEANTWOORDEN
1. In het Postvak IN of de Chatmodus selecteert u een tekst- of multimediaberichtenreeks om deze te openen.
2. Druk op de toets OK om uw antwoord in het sms-veld samen te stellen.
3. Als u klaar bent, drukt u op de toets OK (Verzenden).
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BERICHTINSTELLINGEN AANPASSEN
Druk in de lijst met berichten op de linkerschermtoets (Opties) > Instellingen.
Kies uit:
• SMS: Bezorgbevestiging instellen (Aan/Uit).
• MMS: Automatisch berichten ophalen instellen (Uit/Aan met roaming/Aan zonder roaming).
• Pushberichten: WAP-pushberichten instellen (Aan/Uit).

BLUETOOTH®
Bluetooth maakt draadloos verbinding met andere Bluetooth-apparaten, zodat u bestanden met uw vrienden
kunt delen, handsfree kunt bellen met een Bluetooth-koptelefoon of zelfs foto's van uw apparaat naar een
computer kunt overzetten.
Indien u Bluetooth gebruikt, denk eraan om binnen 10 meter afstand van het Bluetooth-apparaat te blijven,
waarmee u verbinding wilt maken. Let erop dat obstakels, zoals muren of andere elektronische apparatuur, de
Bluetoothverbinding kunnen verstoren.

BLUETOOTH AANZETTEN
1. Druk vanuit het startscherm op de toets OK om Hoofdmenu > Instellingen

weer te geven

2. Gebruik de navigatietoets (Omlaag) en selecteer Bluetooth.
3. Druk op de toets OK om Bluetooth in te schakelen. Het Bluetooth-pictogram

verschijnt op de statusbalk.

EEN BLUETOOTH-APPARAAT KOPPELEN EN VERBINDEN
Voordat u Bluetooth gebruikt, moet u uw apparaat met een ander Bluetoothapparaat koppelen:
1. Verzeker dat de Bluetooth-functie op uw apparaat is ingeschakeld en ingesteld op Voor iedereen zichtbaar.
2. Druk vanuit het startscherm op de toets OK om Hoofdmenu > Instellingen

> Bluetooth weer te geven

3. Selecteer Gekoppelde apparaten en druk op de linkerschermtoets (Toevoegen) om te zoeken naar
Bluetooth-apparaten die binnen bereik zijn.
4. Selecteer het apparaat uit de lijst waarmee u de koppeling tot stand wilt brengen.
5. Volg de scherminstructies om de verbinding af te ronden.
OPMERKING:
• Nadat u apparaten hebt gekoppeld, wordt u niet gevraagd om een wachtwoord in te voeren om opnieuw
verbinding te maken met dat apparaat.

BESTANDEN VERZENDEN VIA BLUETOOTH
1. Druk vanuit het startscherm op OK om het Hoofdmenu weer te geven
2. Selecteer Organisator

> Bestand en selecteer het bestand dat u wilt verzenden.

3. Linkerschermtoets (Opties) > Verzenden > Bluetooth > selecteer een gekoppeld apparaat.
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VERBINDING VERBREKEN OF BLUETOOTH-APPARATEN ONTKOPPELEN
Bluetooth-verbinding verbreken:
1. Druk vanuit het startscherm op de toets OK om Hoofdmenu > Instellingen

weer te geven.

2. Gebruik de navigatietoets (Omlaag) en selecteer Bluetooth.
3. Druk op de toets OK om Bluetooth uit te schakelen.
Bluetooth-apparaat ontkoppelen:
1. Voer in de Bluetooth-lijst de lijst met gekoppelde apparaten in en selecteer het apparaat dat u wilt
ontkoppelen.
2. Druk op de linkerschermtoets (Opties) om een apparaat te verwijderen.

FOTO'S EN VIDEO'S MAKEN
U kunt uw Cat B26 gebruiken om foto's en video's te maken en te delen.
UW CAMERA OPENEN
De Camera-app openen:
• Druk in het startscherm op de toets OK om Hoofdmenu > Camera weer te geven
Druk op de rechterschermtoets (Terug) om de Camera-app te sluiten.

EEN FOTO OF VIDEO MAKEN
1. Druk in het startscherm op de toets OK om Hoofdmenu > Camera

weer te geven.

2. Druk op de linkerschermtoets (Opties) en selecteer Video of Camera om te schakelen tussen de foto- en
videomodus.
3. Gebruik de navigatietoets (Omhoog) en (Omlaag) om in en uit te zoomen.
4. Druk op de toets OK om een foto of video te maken.
OPMERKING:
Druk op de linkerschermtoets (Opties) en selecteer vervolgens Instellingen om camera- en video-instellingen
in te stellen.

FOTO'S BEKIJKEN
Bekijk in fotomodus uw foto's in de Camera-app door te drukken op de linkerschermtoets (Opties) >
Afbeeldingsweergave.
• Selecteer een foto om deze in de modus volledig scherm te bekijken. Gebruik de navigatietoets (links) en
(rechts) om elke foto te bekijken.
OPMERKING:
• Vanuit het Hoofdmenu kunt u uw foto's bekijken door Beeld
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te selecteren.

VIDEO'S BEKIJKEN
Wanneer u in de videomodus bent, bekijkt u uw video's via de Camera-app door te drukken op de
linkerschermtoets (Opties) > Map met video's weergeven
• Selecteer een video en druk op de toets om de video af te spelen.
• Druk op de rechterschermtoets (Stoppen/Afsluiten) om terug te gaan naar de videolijst; druk op de
linkerschermtoets (Camera) om terug te gaan naar de cameraweergave.

MUZIEK
Muziekbestanden kunnen van een pc naar uw Cat B26 worden overgebracht.
MUZIEK NAAR UW APPARAAT KOPIËREN
1. Sluit uw apparaat aan op een computer met de USB-kabel en selecteer Bestandsoverdracht op het
apparaat.
2. Navigeer op de computer naar het USB-stuurprogramma en open dit.
3. Maak een map aan in de hoofddirectory van uw apparaat of op de SD-kaart (bijvoorbeeld Muziek).
4. Kopieer uw muziek van de computer naar de nieuwe map.
5. Om uw apparaat veilig van de computer te verwijderen, wacht u tot de muziek helemaal gekopieerd is en
werpt u vervolgens de schijf uit zoals vereist door het besturingssysteem van uw computer. Ontkoppel de USBkabel.

NAAR FM-RADIO LUISTEREN
U kunt naar FM-radiostations luisteren in de app FM-radio.

FM-RADIO AFSTELLEN
1. Druk in het startscherm op de toets OK om Hoofdmenu > FM-radio

weer te geven.

2. Druk op de linkerschermtoets (Opties) wanneer daarom wordt gevraagd en selecteer vervolgens
Automatisch scannen en opslaan om te zoeken naar alle beschikbare zenders.
Handmatig en automatisch scannen:
• Gebruik vanuit het startscherm voor FM-radio de navigatietoets (Links) en (Rechts) om handmatig een
frequentie in te stellen.
OPMERKING:
• Als u alle beschikbare kanalen wilt bekijken, drukt u op de linkerschermtoets (Opties) en selecteert u
vervolgens Kanaallijst.
• Druk op de rechterschermtoets (Afsluiten) om de FM-radio uit te schakelen.

ANDERE APPS GEBRUIKEN
AGENDA
Gebruik de Agenda-app om evenementen, vergaderingen en afspraken aan te maken en te beheren.
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1. Druk vanuit het startscherm op OK om het Hoofdmenu weer te geven.
2. Selecteer Organisator

> Agenda.

EEN GEBEURTENIS OF AFSPRAAK TOEVOEGEN
1. Selecteer AGENDA en druk op de linkerschermtoets (Toevoegen) om een gebeurtenis toe te voegen.
2. Voer de naam en locatie van de gebeurtenis in.
3. Stel de tijd van de gebeurtenis in en stel een herinnering in.
4. Zodra alle informatie is ingevoerd drukt u op de linkerschermtoets (Opslaan).

ALARM
U kunt maximaal drie alarmen instellen of bestaande alarmen wijzigen.
1. Druk vanuit het startscherm op OK om het Hoofdmenu weer te geven.
2. Selecteer Alarm.

STOPWATCH
1. Druk vanuit het startscherm op OK om het Hoofdmenu weer te geven.
2. Selecteer Apps

> Stopwatch

3. Druk op de linkerschermtoets om de stopwatch te starten, stoppen en weer te starten.
4. Met de toets OK kunt u de stopwatch opnieuw instellen.

REKENMACHINE
1. Druk vanuit het startscherm op OK om het Hoofdmenu weer te geven.
2. Selecteer Apps

> Rekenmachine om de app te openen.

• Gebruik het cijfertoetsenbord om gegevens in te voeren en de navigatietoets om wiskundige functies te
selecteren.
• Met de rechterschermtoets (Wissen) kunt u een getal verwijderen, en met de linkerschermtoets (Alles
wissen) kunt u alle getallen wissen.

WERELDKLOK
1. Druk vanuit het startscherm op OK om het Hoofdmenu weer te geven.
2. Selecteer Apps

> Wereldklok om de app te openen.

• In de Wereldklok-app kunt u de tijdzone van de stad toevoegen of verwijderen en het zomertijdsysteem
instellen.
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EENHEIDSCONVERSIE
1. Druk vanuit het startscherm op OK om het Hoofdmenu weer te geven.
2. Selecteer Apps

> Eenheidsconversie om de app te openen.

HET APPARAAT BEHEREN
Om uw apparaat te configureren drukt u vanuit het startscherm op de toets OK om Hoofdmenu > Instellingen
weer te geven.

DATUM EN TIJD INSTELLEN
Handmatig de tijd- en datuminstellingen aanpassen:
1. Druk vanuit het startscherm op OK om het Hoofdmenu weer te geven.
2. Instellingen

> Telefooninstellingen > Datum en tijd.

3. Selecteer Datum instellen, voeg de juiste datum toe en selecteer OK.
4. Selecteer Tijd instellen, voeg de juiste tijd toe en selecteer OK.
5. Selecteer Tijdweergave en schakel de 12- of 24-uursnotatie in.
6. Selecteer Datumindeling en kies uw voorkeursnotatie voor datums.
7. Selecteer Tijdinstellingen bijwerken en werk de datum en tijd automatisch bij met de tijd die door uw
netwerk wordt verstrekt.

BEELDSCHERMINSTELLINGEN AANPASSEN
De helderheid van het scherm op uw apparaat configureren:
1. Druk vanuit het startscherm op OK om het Hoofdmenu weer te geven.
2. Instellingen

> Beeldscherm > Contrast.

Gebruik de navigatietoets (Links) en (Rechts) om de schermhelderheid aan te passen.
Helderheidsinstellingen worden automatisch opgeslagen als u de optie verlaat.

WACHTTIJD AANPASSEN VOORDAT HET SCHERM UIT GAAT
Indien uw apparaat een tijd niet wordt gebruikt, gaat het scherm uit om batterijstroom te besparen. U kunt
een langere of kortere wachttijd instellen:
1. Druk vanuit het startscherm op OK om het Hoofdmenu weer te geven.
2. Instellingen > Beeldscherm > Automatische vergrendeling toetsenbord.
Selecteer de duur dat uw scherm actief is voordat het uit gaat.
OPMERKING:
Wanneer uw apparaat niet actief is, drukt u op de Aan/uit-knop om het scherm te activeren.
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UW BELTOON INSTELLEN
BELTOON VERANDEREN
1. Druk vanuit het startscherm op OK om het Hoofdmenu weer te geven.
2. Selecteer Profielen

, druk op de linkerschermtoets en selecteer Belinstellingen.

2. Een voorbeeld van elke beltoon wordt afgespeeld als u de navigatietoets (Omhoog) en (Omlaag) gebruikt
om te navigeren.
3. Met de linkerschermtoets kiest u de beltoon.

BELTOONVOLUME AANPASSEN
U kunt het beltoonvolume aanpassen in Instellingen.
1. Druk vanuit het startscherm op OK om het Hoofdmenu weer te geven.
2. Selecteer Profielen

, druk op de linkerschermtoets en selecteer Volume aanpassen.

3. Gebruik de navigatietoets (Omhoog) en (Omlaag) om de benodigde volumes te selecteren voor
opstartgeluiden, beltonen, berichten en uw alarm.

STILLE MODUS INSCHAKELEN
• Houd in het startscherm de knop # ingedrukt om alle geluiden te dempen, behalve media en alarmen.

HET APPARAAT INSTELLEN OP TRILLEN VOOR INKOMENDE OPROEPEN EN MELDINGEN
1. Druk vanuit het startscherm op OK om het Hoofdmenu weer te geven.
2. Selecteer Profielen

, druk op de linkerschermtoets en selecteer Instelling > Beltoontype.

3. Gebruik de navigatietoets (Omhoog) en (Omlaag) om de verschillende typen te selecteren die vereist zijn
voor beltonen, berichten en uw alarm.

NAVIGATIETOETSEN
U kunt vanuit het startscherm de sneltoetsen gebruiken om eenvoudig naar bepaalde nuttige functies te
springen:
Indrukken en ingedrukt houden:
• Numerieke toetsen voor toegang voorgeprogrammeerde telefoonnummers
• Navigatietoets (Omhoog) Zaklamp aan/uit
• Het toetsenbord vergrendelen/ontgrendelen
• Geluiden dempen
Eén keer indrukken:
• Navigatietoets (Links) - Berichten-app openen
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• Navigatietoets (Rechts) - Profiel openen
• Navigatietoets (Omhoog) - Audio openen
• Navigatietoets (Omlaag) - SIM('s) selecteren

OPMERKING:
U kunt de navigatietoets aanpassen in Instellingen > Telefooninstellingen > Navigatietoets.

TELEFOONDIENSTEN INSTELLEN
APPARAAT BESCHERMEN
HET APPARAAT BESCHERMEN MET EEN SCHERMSLOT
U kunt de schermvergrendelingsmethode kiezen om de gegevens op uw Cat B26 veilig houden.
• Auto toetsenblokvergrendeling - wanneer het scherm in de inactieve modus komt, wordt het vergrendeld.
(Druk op de linkerschermtoets en druk vervolgens op de knop * om te ontgrendelen).
1. Druk vanuit het startscherm op OK om het Hoofdmenu weer te geven.
2. Selecteer Instellingen
te stellen.

> Beeldscherm > Automatische vergrendeling toetsenbord om de tijdsperiode in

• Schermvergrendeling - wanneer het scherm in de inactieve modus komt, heeft het een 4-cijferige
toegangscode nodig om te ontgrendelen:
1. Druk vanuit het startscherm op OK om het Hoofdmenu weer te geven.
2. Selecteer Instellingen

> Veiligheid > Telefoon geblokkeerd.

OPMERKING:
Het standaardwachtwoord is 1234.
Selecteer Instellingen > Veiligheid > Privacywachtwoord wijzigen om het wachtwoord te wijzigen.

HET APPARAAT OPNIEUW INSTELLEN
FABRIEKSGEGEVENS HERSTELLEN
Als u de fabrieksgegevens herstelt, wordt uw apparaat teruggezet naar de instellingen die in de fabriek zijn
geconfigureerd. Al uw persoonlijke gegevens uit de interne opslag van het apparaat, inclusief de systeem- en
applicatie-instellingen, worden gewist.
Als u het apparaat opnieuw instelt, worden gedownloade updates van systeemsoftware of bestanden op een
microSD-kaart, zoals muziek of foto's, niet gewist.
1. Druk vanuit het startscherm op OK om het Hoofdmenu weer te geven.
2. Selecteer Instellingen

> Telefooninstellingen > Fabrieksgegevens herstellen.

OPMERKING:
Het standaardwachtwoord is 1234.
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BIJLAGE
WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN
Deze bijlage bevat belangrijke informatie met betrekking tot de bediening van dit apparaat. Het bevat ook
informatie over veilig gebruik van het apparaat. Lees deze informatie zorgvuldig door voordat u het apparaat
gebruikt.

WATERBESTENDIGE BEHUIZING
De afdekkingen voor de USB- en audioaansluiting en voor de batterij moeten stevig dicht zitten om te
verzekeren dat het apparaat waterdicht is.

GEBRUIK UW APPARAAT NIET ONDER DE VOLGENDE OMSTANDIGHEDEN:
Schakel het apparaat uit wanneer u zich in een situatie bevindt waarin gebruik verboden is. Bijvoorbeeld:
• Ziekenhuizen en gezondheidszorginstellingen: Dit is om mogelijke interferentie met gevoelige medische
apparatuur te voorkomen.
• Medisch apparaat: Raadpleeg uw arts en de fabrikant van het apparaat om te bepalen of het gebruik van uw
apparaat kan interfereren met het gebruik van uw medische apparaat. Volg de regels en regelgeving van
ziekenhuizen en gezondheidszorginstellingen.
• Fabrikanten van pacemakers raden een minimumafstand van 15 cm aan tussen een apparaat en een
pacemaker om mogelijke interferentie met de pacemaker te voorkomen. Als u een pacemaker hebt, dient u
het apparaat aan de tegenovergestelde zijde van de pacemaker te gebruiken en mag u deze niet in uw
borstzak stoppen.
• Vliegtuigen: Informeer bij het personeel van de vliegtuigmaatschappij over het gebruik van draadloze
apparatuur aan boord van het vliegtuig. Indien uw apparaat een 'vliegtuigmodus' heeft, moet deze worden
ingeschakeld voordat u aan boord van een vliegtuig gaat.
• Auto's: Vanwege de mogelijk interferentie met elektronische apparatuur verbieden sommige
voertuigfabrikanten het gebruik van mobiele telefoons in hun voertuigen, tenzij een externe antenne in de
installatie aanwezig is.
• Andere apparaten: Gebruik uw apparaat niet op een plek waar het schade kan veroorzaken of interfereren
met andere elektronische apparaten.
• Ontstekers en gebieden met explosieven: Schakel uw apparaat of draadloze apparaat uit wanneer u in een
gebied waarin met explosieven wordt gewerkt, of gebieden waarin wordt verzocht om 'tweewegradio's' of
'elektronische apparaten' uit te schakelen om interferentie met de werkzaamheden met explosieven te
voorkomen.
• Mogelijk explosieve atmosferen: Schakel het apparaat uit in een gebied met een mogelijk explosieve
atmosfeer en volg alle borden en aanwijzingen. Gebieden die een mogelijk explosieve atmosfeer hebben,
omvatten de gebieden waar u normaliter geadviseerd wordt om uw voertuig uit te schakelen. Het veroorzaken
van vonken in dergelijke gebieden kan tot een explosie of brand leiden, met lichamelijk letsel of zelfs de dood
tot gevolg. Schakel uw apparaat niet in op tanklocaties zoals benzinestations. Neem de beperkingen in acht
met betrekking tot gebruik van radioapparatuur in benzinedepots, -opslag en -distributielocaties en chemische
fabrieken. Neem bovendien de restricties in acht waar ontploffingswerkzaamheden gaande zijn. Voordat u het
apparaat gebruikt, moet u uitkijken voor gebieden die mogelijk explosieve atmosferen hebben die vaak, maar
niet altijd, duidelijk aangegeven zijn. Dergelijke locaties zijn onder meer gebieden onder het dek van boten,
chemische overslag- of opslagfaciliteiten en gebieden waar de lucht chemicaliën of deeltjes bevat, zoals
korrels, stof of metaalpoeder. Vraag de fabrikanten van voertuigen die LPG (zoals propaan of butaan)
gebruiken, of dit apparaat veilig gebruikt kan worden in de nabijheid van het voertuig.
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• Een klein percentage mensen kan vatbaar zijn voor black-outs of epileptische aanvallen (zelfs als ze er nog
nooit een hebben gehad) wanneer ze worden blootgesteld aan flitsende lichten of lichtpatronen zoals bij het
gebruik van LED-zaklamp, het spelen van games of het bekijken van video. Als u epileptische aanvallen of
black-outs hebt gehad of een familiegeschiedenis van dergelijke gebeurtenissen hebt, moet u uw arts
raadplegen voordat u deze functies gebruikt.

VERKEERSVEILIGHEID
Neem tijdens het gebruik van dit apparaat lokale wet- en regelgeving in acht. U dient bovendien de volgende
aanwijzingen te volgen als u het apparaat gebruikt terwijl u een voertuig bestuurt:
• Concentreer u op het rijden. Veilig rijden is uw belangrijkste verantwoordelijkheid.
• Bel niet met het apparaat tijdens het rijden. Gebruik handsfree accessoires.
• Als u een oproep wilt maken of beantwoorden, parkeer het voertuig aan de kant van de weg voordat u het
apparaat gebruikt.
• RF-signalen kunnen invloed hebben op de elektronische systemen van motorvoertuigen. Raadpleeg de
fabrikant van het voertuig voor meer informatie.
• Plaats het apparaat niet bovenop de airbag of in het gebied in een motorvoertuig waar de airbag kan
ontploffen. Indien de airbag zou worden opgeblazen, zou het apparaat met sterke kracht worden gelanceerd
en serieus letsel kunnen veroorzaken.
• Indien u met het vliegtuig reist, zet uw apparaat in vliegtuigmodus. Het gebruik van draadloze apparaten in
een vliegtuig kan gevaar voor de bediening van het vliegtuig veroorzaken en het draadloze telefoonnetwerk
verstoren. Het kan bovendien in strijd met de wet zijn.

WERKOMGEVING
• Gebruik dit apparaat niet en laad het niet op in een stoffige, vochtige en vuile omgeving of een omgeving
met magnetische velden. Dit kan anders tot een storing in het circuit leiden.
• Het apparaat voldoet aan de RF-specificaties als het apparaat nabij uw oor gebruikt wordt of op een afstand
van 1,0 cm van uw lichaam. Zorg ervoor dat accessoires, zoals een apparaatomhulsel en -houder, niet zijn
samengesteld uit metalen onderdelen. Houd uw apparaat 1,0 cm van uw lichaam om aan de hiervoor
genoemde eis te voldoen.
• Gebruik uw apparaat niet tijdens het opladen op een stormachtige dag met onweer om gevaar veroorzaakt
door bliksem te voorkomen.
• Raak de antenne niet aan tijdens het bellen. Het aanraken van de antenne heeft invloed op de kwaliteit van
het gesprek en resulteert in een hoger stroomverbruik. Hierdoor kan de beltijd en de standby-tijd
verminderen.
• Volg de lokale wet- en regelgeving en respecteer de privacy en wettelijke rechten van anderen wanneer u
het apparaat gebruikt.
• Houd de omgevingstemperatuur tussen 0 °C en 40 °C terwijl het apparaat opgeladen wordt. Houd de
omgevingstemperatuur tussen -25 °C en 55 °C als het apparaat op batterijstroom draait.
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GEHOORSCHADE VOORKOMEN
Het gebruik van een koptelefoon op hoog volume kan uw gehoor beschadigen. Om het risico van schade aan
het gehoor te verminderen, moet u het volume van de koptelefoon verlagen tot een veilig en comfortabel
niveau.

VEILIGHEID VAN KINDEREN
Voldoe aan alle veiligheidsmaatregelen ten aanzien van kinderen. Het is vanwege het verstikkingsgevaar
gevaarlijk om een kind met uw apparaat of accessoires te laten spelen (inclusief onderdelen die van het
apparaat los kunnen raken). Houd kleine kinderen uit de buurt van het apparaat en de accessoires.

ACCESSOIRES
Kies alleen batterijen, opladers en accessoires die door de fabrikant van het apparaat goedgekeurd zijn voor
gebruik met dit model. Het gebruik van een andere soort oplader of accessoire kan leiden tot vervallen van de
garantie voor het apparaat, kan in strijd zijn met lokale regels of wetgeving en kan gevaarlijk zijn. Neem
contact op met de verkoper van uw apparaat te verzekeren voor informatie over de beschikbaarheid van
goedgekeurde batterijen, opladers en accessoires in de omgeving.

BATTERIJ EN OPLADER
• Trek de oplader uit het stopcontact en het apparaat als deze niet gebruikt wordt.
• De batterij kan honderden keren opgeladen en ontladen worden voordat deze versleten is.
• Gebruik de wisselstroomvoeding die in de specificaties van de oplader staat. Een onjuist voltage kan brand of
verkeerd functioneren van de oplader veroorzaken.
• Als elektrolyt uit de batterij lekt, moet u ervoor zorgen dat de elektrolyt niet in contact komt met huid en
ogen. Als de elektrolyt in contact komt met uw huid of in uw ogen spat, moet u uw huid of ogen onmiddellijk
wassen met schoon water en een dokter raadplegen.
• Als de batterij vervormt, de kleur verandert of als de batterij extreem warm wordt, moet u onmiddellijk het
apparaat niet langer gebruiken. Anders kan de batterij gaan lekken of oververhit raken of er kan zich een
explosie of brand voordoen.
• Als de USB-stroomkabel beschadigd is (de kabel is bijvoorbeeld gebroken) of als de stekker los zit, moet u
onmiddellijk de kabel niet langer gebruiken. Anders bestaat het risico op een elektrische schok, kortsluiting van
de oplader of brand.
• Verbrand dit apparaat niet omdat het kan ontploffen. De batterij kan ook exploderen als deze doorboord of
ernstig beschadigd is.
• Pas het apparaat niet aan en herfabriceer het niet, probeer geen vreemde voorwerpen in het apparaat te
steken, dompel het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen en stel het niet hieraan bloot, stel het
apparaat niet bloot aan vuur, ontploffingen of andere gevaren.
• Laat het apparaat niet vallen. Als het apparaat valt, met name op een harde ondergrond, en u vermoedt dat
de het apparaat beschadigd is, neemt u het voor inspectie naar een gekwalificeerde onderhoudslocatie.
Onjuist gebruik kan brand, explosie of ander gevaren veroorzaken.
• Voer gebruikte apparaten onmiddellijk af conform de lokale regelgeving.
• Verzeker bij het opladen dat de oplader in een stopcontact zit dat in de buurt van het apparaat is. De oplader
moet makkelijk te bereiken zijn.
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• Aansluiten op het apparaat met onjuist geaarde apparatuur kan een elektrische schok tot gevolg hebben en
kan het apparaat permanent beschadigen
• De USB-stroomkabel wordt beschouwd als een apart apparaat naast de laadadapter.
• Uitgangsvermogen van de lader 5 V bij 0,5 A.
WAARSCHUWING - EXPLOSIEGEVAAR ALS BATTERIJ VERVANGEN WORDT DOOR EEN VERKEERD TYPE.
VOER GEBRUIKTE BATTERIJEN AF CONFORM DE AANWIJZINGEN.

REINIGING EN ONDERHOUD
• De oplader is niet waterdicht. Zorg dat deze droog blijft. Bescherm de oplader tegen water en damp. Raak de
oplader niet aan met natte handen, anders kan er kortsluiting of storing van het apparaat en kunt u een
elektrische schok krijgen.
• Plaats het apparaat en de oplader niet op locaties waar deze beschadigd kunnen worden door een botsing.
Anders kan het resulteren in een lekkende batterij, een verkeerd functionerend apparaat, oververhitting brand
of explosies.
• Plaats geen magnetische opslagmedia zoals magnetische kaarten en diskettes nabij het apparaat. Straling
van het apparaat kan de informatie die erop is opgeslagen, wissen.
• Plaats uw apparaat en oplader niet op een locatie met extreem hoge of lage temperaturen. Dit kan tot een
ondeugdelijke werking leiden en resulteren in brand of een explosie. Als de temperatuur lager is dan 0 °C, kan
dit invloed hebben op de prestatie van de batterij.
• Plaats geen scherpe metalen voorwerpen (zoals spelden) nabij de oortelefoon. De oortelefoon kan deze
objecten aantrekken waardoor u gewond kan raken.
• Voordat u het apparaat schoonmaakt of een onderhoudsbeurt uitvoert, moet u het apparaat uitschakelen en
van de oplader ontkoppelen.
• Gebruik geen chemische schoonmaakmiddelen, poeder of andere chemische middelen (zoals alcohol of
benzeen) om het apparaat en de oplader schoon te maken. Anders kunnen onderdelen van het apparaat
beschadigd worden of kan er brand ontstaan. U kunt het apparaat schoonmaken met een vochtige en zachte
antistatische doek.
• Haal het apparaat of accessoires niet uit elkaar. Anders zal de garantie van het apparaat en accessoires
vervallen en de fabrikant is niet aansprakelijk om de schade te vergoeden.
• Als het scherm van het apparaat gebroken is door een botsing met een hard voorwerp, raak het gebroken
deel niet aan en probeer het niet te verwijderen. Stop in dit geval direct met het gebruik van het apparaat en
neem contact op met een goedgekeurd servicecentrum.

U kunt het volgende doen om het stralingsblootstellingsniveau te verminderen:
• Gebruik de mobiele telefoon daar waar er goede ontvangst is
• Gebruik een handsfreeset
• Zwangere vrouwen dienen de mobiele telefoon uit de buurt van hun buik te houden
• Gebruik de mobiele telefoon uit de buurt van geslachtsdelen
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PREVENTIE VAN GEHOORVERLIES
Luister niet gedurende langere tijd op hoog volume om mogelijke gehoorschade te voorkomen.

CE SAR-NALEVING
Dit apparaat voldoet aan de Europese eisen (1999/519/EG) inzake de beperking van de blootstelling van de
bevolking aan elektromagnetische velden om de gezondheid te beschermen.
De beperkingen zijn onderdeel van uitgebreide aanbevelingen voor de bescherming van de bevolking. Deze
aanbevelingen zijn ontwikkeld en gecontroleerd door onafhankelijke wetenschappelijke organisaties door
regelmatige en grondige evaluaties van wetenschappelijke onderzoeken. De meeteenheid voor de door de
Europese Raad aangeraden limiet voor mobiele apparaten is de 'Specific Absorption Rate' (SAR) en het SARlimiet is 2,0 W/kg gemiddeld over 10 gram weefsel. Het voldoet aan de eisen van de internationale commissie
inzake niet-ioniserende radiatiebescherming (ICNIRP).
Het apparaat is voor gebruik op het lichaam getest en voldoet aan de blootstellingsrichtlijnen van ICNIRP en de
Europese standaard EN 62209-2 voor gebruik met bijbehorende accessoires. Gebruik van andere accessoires
die metalen bevatten, maakt de naleving van de blootstellingsrichtlijnen van ICNIRP onzeker.
SAR is gemeten met het apparaat op 5 mm afstand van het lichaam, terwijl het hoogste gecertificeerde
uitvoerniveau werd uitgezonden in alle frequentiebereiken van het apparaat.
De hoogste gerapporteerde SAR-waarden onder de CE-regelgeving voor de telefoon worden hieronder
opgesomd:
Hoofd SAR: 1,164 W/kg, Lichaam SAR: 1,353 W/kg
Om het niveau van de blootstelling aan RF-straling te verminderen, gebruikt u een handsfree accessoire of
andere, soortgelijke opties om het apparaat uit de buurt van uw hoofd en lichaam te houden. Het apparaat
moet 5 mm van het lichaam af worden gedragen om te verzekeren dat het blootstellingsniveau op of onder de
geteste niveaus blijft. Kies de riemklemmen, houders of andere op het lichaam gedragen accessoires die geen
metalen onderdelen bevatten, om het gebruik op deze manier te ondersteunen. Behuizingen met metalen
onderdelen kunnen de RF-prestatie van het apparaat veranderen, inclusief de naleving met de RFblootstellingsrichtlijnen op een manier die niet getest of gecertificeerd is. Gebruik van dergelijke accessoires
moet daarom worden vermeden.

FCC-VERKLARING
Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. Gebruik is onderworpen aan de volgende twee
voorwaarden:
(1) Het apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken en (2) het apparaat moet iedere
interferentie ontvangen, inclusief interferentie met mogelijk ongewenste werking als gevolg.

Deze mobiele telefoon werd getest en bleek te voldoen aan de grenswaarden voor een klasse B digitaal
apparaat uit hoofde van deel 15 van de FCC-regels. Deze grenswaarden werden opgesteld om te zorgen voor
een redelijke bescherming tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Dit apparaat
genereert, gebruikt en kan hoogfrequente energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in
overeenstemming met de aanwijzingen, schadelijke storing veroorzaken in de radiocommunicatie.
Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden in een bepaalde installatie. Indien dit apparaat
schadelijke interferentie veroorzaakt in de ontvangst van radio of televisie, hetgeen bepaald kan worden door
het apparaat uit en in te schakelen, wordt de gebruiker aangeraden om de interferentie proberen te verhelpen
door een van de volgende maatregelen:
- Draai of verplaats de ontvangstantenne.
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- Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.
- Sluit het apparaat aan op een stopcontact van een ander circuit dan het circuit waarop de ontvanger is
aangesloten.
- Raadpleeg uw verkoper of een ervaren radio-/televisiespecialist voor hulp.
OPMERKING FCC:
Opgelet: Veranderingen of wijzigingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de voor de naleving
verantwoordelijke partij kunnen de bevoegdheid van de gebruiker ongedaan maken om het apparaat te
gebruiken.

VERKLARING INZAKE STRALINGSBLOOTSTELLING
Het apparaat is zo ontworpen en geproduceerd dat de door de Federal Communications Commission van de
Amerikaanse overheid gestelde grenzen voor blootstelling aan radiofrequentie-energie (RF) niet worden
overschreden.
Tijdens het testen van de SAR werd het apparaat ingesteld om op zijn hoogste gecertificeerde
vermogensniveau in alle geteste frequentiebereiken uit te zenden en in posities geplaatst die
radiofrequentieblootstelling simuleerde bij gebruik tegen het hoofd zonder afstand te houden en in de buurt
van het lichaam op een afstand van 10 mm. Hoewel de SAR bepaald is op het hoogste gecertificeerde
vermogensniveau, kan het daadwerkelijke SAR-niveau van het apparaat tijdens gebruik ver onder de maximale
waarde liggen. Dit is omdat de telefoon ontworpen is om op meerdere vermogensniveaus te functioneren om
alleen het vermogen te gebruiken dat vereist is om het netwerk te bereiken. Over het algemeen geldt dat hoe
dichter u bij de antenne van een draadloos basisstation bent, hoe lager de vermogensoutput is.

De blootstellingstandaard voor draadloze apparaten maakt gebruik van een meeteenheid die bekend staat als
Specific Absorption Rate (specifieke absorptiemaat of SAR).
De SAR-limiet is door de FCC vastgesteld op 1,6 W/kg.
Deze mobiele telefoon voldoet aan de SAR voor algemene populatie / ongecontroleerde blootstellingslimieten
in ANSI / IEEE C95.1-1992 en is getest in overeenstemming met de meetmethoden en procedures die zijn
gespecificeerd in IEEE1528. De FCC heeft voor dit telefoonmodel een apparatuurautorisatie verleend waarbij
alle gerapporteerde SAR-niveaus zijn geëvalueerd conform de FCC-richtlijnen voor blootstelling aan RF. SARinformatie voor dit model telefoon is gedeponeerd bij de FCC en is te vinden bij het onderdeel 'Display Grant'
(toekenning weergeven) van www.fcc.gov/oet/ea/fccid als u zoekt op het FCC-identificatienummer: ZL5B26.

Voor deze mobiele telefoon is de hoogste gerapporteerde SAR-waarde voor gebruik tegen het hoofd 0,75 W /
kg, voor gebruik in de buurt van het lichaam is 0,71 W / kg

Hoewel er verschillen kunnen zijn tussen de SAR-niveaus van verschillende telefoons en in verschillende
posities, voldoen zij allemaal aan de eisen van de overheid.

Naleving van SAR-waarden voor op het lichaam gedragen gebruik is gebaseerd op een scheidingsafstand van
10 mm tussen de eenheid en het menselijke lichaam. Draag dit apparaat minimaal 10 mm van uw lichaam om
te verzekeren dat het RF-blootstellingsniveau op of onder het gerapporteerde niveau ligt. Kies om op het
lichaam gedragen gebruik te ondersteunen, riemklemmen of houders die geen metalen onderdelen bevatten,
om een afstand van 10 mm tussen dit apparaat en uw lichaam te bewaren.
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Naleving van RF-blootstelling met op het lichaam gedragen accessoires die metaal bevatten, is niet getest of
gecertificeerd en gebruik van dergelijke op het lichaam gedragen accessoires dient dus te worden vermeden.

AFVOER- EN RECYCLINGINFORMATIE
Dit symbool op het apparaat (en eventuele bijgesloten batterijen) geeft aan dat zij niet als
normaal huishoudelijk afval moeten worden verwijderd. Voer het apparaat of batterijen niet af als
ongesorteerd afval. Het apparaat (en eventuele batterijen) dient aan het einde van de levensduur
ingeleverd te worden bij een gecertificeerde inzamellocatie voor recycling of correcte verwijdering.
Voor meer gedetailleerde informatie over recycling van het apparaat of batterijen kunt u contact opnemen
met uw lokale overheid, het afvalbedrijf of de winkel waar u het apparaat gekocht hebt.
De afvoer van dit apparaat is onderhevig aan de AEEA-richtlijn (afgedankte elektrische en elektronische
apparatuur) van de Europese Unie. De reden waarom afgedankte elektrische en elektronische apparatuur
(AEEA) en batterijen van ander afval gescheiden moeten worden, is om de mogelijke milieu-impact van
gevaarlijke stoffen op de volksgezondheid te minimaliseren.

VERMINDERING VAN SCHADELIJKE STOFFEN
Dit apparaat voldoet aan de EU-registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemische stoffen (REACH)
(EU-verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) van het Europees Parlement en de Raad) en de EU-beperking van
gevaarlijke stoffen (RoHS).
Richtlijn (Richtlijn 2011/65 / EU (RoHS) en de wijzigingsrichtlijn (EU) 2015/863 van het Europees Parlement en
de Raad). Voor meer informatie over de REACH-naleving van het apparaat kunt u de website
www.catphones.com/certification bezoeken. Aangeraden wordt om de website regelmatig te bezoeken voor
actuele informatie.

NALEVING EU-REGELGEVING
De fabrikant van het apparaat verklaart hierbij dat het apparaat voldoet aan de essentiële vereisten en andere
relevante bepalingen van
Richtlijn 2014/53/EU. Bezoek voor de conformiteitsverklaring de website: www.catphones.com/support/
OPMERKING:
Volg de nationale, lokale regelgeving in de locatie waar het apparaat zal worden gebruikt. Dit apparaat kan
worden beperkt in gebruik in sommige of alle lidstaten van de Europese Unie (EU).
Sommige frequentiebereiken zijn niet in alle landen of gebieden beschikbaar. Neem contact op met de lokale
provider voor meer informatie.
Maximaal radiofrequentievermogen dat in de frequentiebanden wordt uitgezonden, waarbinnen de
radioapparatuur functioneert:
Het maximale vermogen voor alle banden is minder dan de hoogste grenswaarde gespecificeerd in de
bijbehorende geharmoniseerde standaard.
De nominale limieten voor frequentiebanden en zendvermogen zijn voor deze radioapparatuur de volgende:

Frequentiebereiken
GSM 900
GSM 1800
BT
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Zendvermogen (dB)
32,2
29,5
3,83

B26-SPECIFICATIES
Besturingssysteem
Processor
Geheugen

ThreadX 4.0
SC6531F
8 MB RAM
8 MB ROM
Mobiel netwerk
2G GSM 2, 3, 5, 8
Beeldscherm
Afmetingen 2,4" (6 cm), 240*320, QVGA
Camera
2 M alleen achtercamera
Connectiviteit
Audio-aansluiting: 3,5 mm
Bluetooth: 2.1
USB: micro-USB 2.0
Type simkaart: Standaardsimkaart
Batterij
1500 mAh
Overige
Ingress Protection: IP68
Valhoogte: 1,8 m
Afmetingen
60,5 * 139 * 16,3 mm
Gewicht
152 g
* Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving veranderen.
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CONFORMITEITSVERKLARING
We verklaren hierbij dat aan de essentiële vereisten van de RED-richtlijn 2014/53/EU volledig is
voldaan voor ons product met de onderstaande indicatie:

Productnaam
Merknaam / model

Mobiele telefoon
CAT / B26

De volgende normen zijn toegepast voor het onderzoek naar de naleving:
•

Veiligheid

•

Gezondheid

•

EMC

•

Radio

•

ROHS

Adapter
Merknaam
Model
Naam van de
fabrikant

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 (concept); EN 301 489-17 V3.2.0 (concept)
EN 301 489-52 V1.1.0 (concept)
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
Definitief concept ETSI EN 303 345 V1.1.7
2011/65/EG
(EU) 2015/863

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

Aangemelde instantie
Certificate issued by Aangemelde instantie 1177, TIMCO Engineering, Inc.
Nummer
TCF-2325CC19
Bovendien is de ISO-vereiste voor de kwaliteitscontrole tijdens het proces en het productieproces
bereikt. Het technisch document en de testrapporten worden bewaard gedurende een periode van
ten minste 10 jaar nadat het laatste product is vervaardigd ter beschikking van de relevante
nationale autoriteiten van een lidstaat voor inspectie.
Gedetailleerde contactgegevens voor deze verklaring zijn hieronder vermeld als het kader voor alle
kwesties die relevant zijn voor deze verklaring.
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Informatie fabrikant:
Bedrijf: Bullitt Mobile Ltd.
Adres: One Valpy, Valpy Street, Reading, RG1 1AR, Berkshire, Verenigd Koninkrijk
Naam:
Handtekening:
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Arlen Huang

Functie: Director of Quality
Datum: 3 september 2019

© 2019 Caterpillar. Alle rechten voorbehouden. CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, hun
respectievelijke logo's, 'Caterpillar Yellow', de 'Power Edge' en Cat 'Modern Hex'-handelskenmerken,
evenals hierin gebruikte zakelijke en productidentiteit, zijn handelsmerken van Caterpillar en mogen
niet zonder toestemming worden gebruikt. www.cat.com/www.caterpillar.com

Bullitt Mobile Ltd. is een licentiehouder van Caterpillar Inc.
Handelsmerken van Bullitt Mobile Ltd. en derden zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaars.
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