Cat® B26

Manual de utilizare
1

VĂ RUGĂM SĂ CITIŢI MĂSURILE DE PRECAUŢIE ÎNAINTE DE PRIMA
UTILIZARE
• Citiţi cu atenţie acest manual şi măsurile de precauţie recomandate pentru a asigura utilizarea corectă a
acestui dispozitiv.
• În ciuda naturii sale robuste; evitaţi lovirea, aruncarea, zdrobirea, perforarea sau îndoirea dispozitivului.
• Nu porniţi dispozitivul într-o situaţie în care este interzisă utilizarea dispozitivelor sau când poate provoca
interferenţe sau pericole.
• Nu folosiţi niciodată dispozitivul în timp ce conduceţi.
• Respectaţi întotdeauna regulile de utilizare a dispozitivelor în spitale şi alte unităţi medicale şi opriţi-le în
apropierea dispozitivelor medicale.
• Opriţi dispozitivul sau activaţi modul avion când vă aflaţi într-o aeronavă, deoarece poate provoca
interferenţe cu echipamentul de comandă al navei.
• Opriţi dispozitivul în apropierea dispozitivelor electronice de înaltă precizie, deoarece poate afecta
performanţele acestora.
• Nu încercaţi să dezasamblaţi dispozitivul sau accesoriile acestuia; numai personalul calificat trebuie să-l
întreţină sau să-l repare, dacă este necesar.
• Nu aşezaţi dispozitivul sau accesoriile acestuia în recipiente cu un câmp electromagnetic puternic.
• Nu aşezaţi în apropierea dispozitivului suporturi magnetice de stocare. • Radiaţia de la dispozitiv poate
şterge informaţiile stocate pe acesta.
• Nu utilizaţi dispozitivul într-un mediu cu gaz inflamabil, cum ar fi o benzinărie şi nici nu puneţi dispozitivul
într-un loc cu temperaturi ridicate.
• Ţineţi dispozitivul şi accesoriile acestuia departe de copiii mici. • Nu permiteţi copiilor să folosească
dispozitivul fără îndrumare.
• Utilizaţi numai încărcătoare omologate pentru a evita riscul de explozie.
• Ţineţi cont de legile sau reglementările privind utilizarea dispozitivelor fără fir, respectând confidenţialitatea
şi drepturile legale ale celorlalţi.
• Pentru pacienţii cu implanturi medicale (inimă, articulaţii etc.), păstraţi dispozitivul la distanţă de 15cm faţă
de implant, poziţionat pe partea opusă a implantului.
• Respectaţi cu stricteţe instrucţiunile relevante din acest manual în timp ce utilizaţi cablul USB, altfel
dispozitivul sau PC-ul dvs. pot fi deteriorate.
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AVIZ LEGAL
© 2019 Caterpillar.
Toate drepturile sunt rezervate. CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, logo-urile lor, imaginea comercială
„Caterpillar Yellow”, „Power Edge” şi Cat “Modern Hex”, cât şi identitatea corporativă şi de produs utilizate în
acest document sunt o licenţă a Caterpillar şi nu pot fi utilizate fără permisiune.

Bullitt Mobile Ltd este o companie licenţiată a Caterpillar Inc.
Mărcile comerciale ale Bullitt Mobile Ltd. şi ale terţelor-părţi sunt proprietatea deţinătorilor lor de drept.

Nicio parte a acestui document nu poate fi reprodusă sau transmisă sub nicio formă sau prin niciun mijloc fără
consimţământul prealabil exprimat în scris al Caterpillar Inc.
Produsul descris în acest manual poate include un software supus drepturilor de autor şi posibili licenţiatori.
Clienţii nu vor reproduce, distribui, modifica, decompila, demonta, decripta, extrage, rescrie programele,
concesiona sau sublicenţia în niciun fel software-ul sau hardware-ul menţionat, decât dacă aceste restricţii
sunt interzise de legile aplicabile sau astfel de acţiuni sunt aprobate de deţinătorii drepturilor de autor
respective din cadrul licenţelor.

Marca verbală şi logo-urile Bluetooth® sunt mărci comerciale înregistrate ce aparţin companiei Bluetooth SIG,
Inc. şi orice utilizare a acestor mărci de către Bullitt Group Ltd este sub licenţă. Alte mărci comerciale şi
denumiri comerciale reprezintă proprietatea respectivilor deţinători.

ÎNŞTINŢARE
Unele caracteristici ale produsului şi ale accesoriilor sale descrise în acest document se bazează pe software-ul
instalat, capacităţile şi setările reţelei locale, nu pot fi activate sau pot fi limitate de operatorii reţelei locale sau
de furnizorii de servicii ai reţelei. Prin urmare, este posibil ca descrierile din acest manual să nu corespundă
exact produsului sau accesoriilor cumpărat.

Producătorul îşi rezervă dreptul de a schimba sau modifica orice informaţii sau specificaţii conţinute în acest
manual fără vreo notificare sau obligaţie prealabilă.

Producătorul nu este responsabil de legalitatea şi calitatea niciunui produs pe care îl încărcaţi sau îl descărcaţi
cu ajutorul acestui dispozitiv, incluzând texte, imagini, muzică, filme şi software care nu este integrat şi care
sunt supuse drepturilor de autor. Toate consecinţele care apar ca urmare a instalării sau utilizării produselor
menţionate anterior vor fi suportate de dvs.

REGLEMENTĂRI PRIVIND IMPORTUL ŞI EXPORTUL
Clienţii trebuie să respecte toate legile şi regulamentele de export sau de import aplicabile. Clienţii trebuie să
obţină toate permisele guvernamentale şi licenţele necesare pentru exportul, re-exportul sau importul
produsului menţionat în acest manual, inclusiv al software-ului şi datelor tehnice.

3

CONŢINUT
BINE AI VENIT LA CAT® B26 .......................................................................................................... 6
SPECIFICAŢII DE REZISTENŢĂ ........................................................................................................ 6
CONŢINUTUL CUTIEI..................................................................................................................... 7
FUNCŢIILE PRINCIPALE ................................................................................................................. 7
NOŢIUNI DE BAZĂ ........................................................................................................................ 8
INSTALAREA CARTELEI(LOR) SIM ........................................................................................................ 8
INSTALAREA UNUI CARD DE MEMORIE .............................................................................................. 8
ÎNCĂRCAREA BATERIEI ................................................................................................................. 8
INFORMAŢII IMPORTANTE PRIVIND UTILIZĂRILE VIITOARE ALE ACUMULATORULUI ...................... 9
PORNIREA ŞI OPRIREA DISPOZITIVULUI ........................................................................................ 9
ECRANUL DE PORNIRE .................................................................................................................. 9
Meniul principal......................................................................................................................... 10
BLOCAREA ŞI DEBLOCAREA ECRANULUI ...................................................................................... 10
BLOCAREA ECRANULUI ..................................................................................................................... 10
DEBLOCAREA ECRANULUI ................................................................................................................. 10
PANOUL DE NOTIFICĂRI ............................................................................................................. 11
NOTIFICĂRI ŞI INFORMAŢII DESPRE STARE ....................................................................................... 11
TRANSFERAREA CONŢINUTULUI MEDIA PE ŞI DE PE DISPOZITIVUL DUMNEAVOASTRĂ ................ 11
EFECTUAREA UNUI APEL ............................................................................................................ 12
CONTACTE ................................................................................................................................. 13
SMS AND MMS .......................................................................................................................... 15
BLUETOOTH® ............................................................................................................................. 16
REALIZAREA FOTOGRAFIILOR ŞI ÎNREGISTRAREA VIDEOCLIPURILOR ............................................ 17
MUZICĂ ..................................................................................................................................... 18
REDAREA RADIO FM .................................................................................................................. 18
UTILIZAREA ALTOR APLICAŢII ..................................................................................................... 19
CALENDAR ......................................................................................................................................... 19
ALARM............................................................................................................................................... 19
CRONOMETRU .................................................................................................................................. 19
CALCULATOR ..................................................................................................................................... 19
CEAS .................................................................................................................................................. 19
CONVERSIE UNITĂŢI DE MĂSURĂ ..................................................................................................... 20
ADMINISTRAREA DISPOZITIVULUI .............................................................................................. 20
SETAREA TONULUI DE APEL ........................................................................................................ 21
SETAREA SERVICIILOR TELEFONULUI ..................................................................... 22
4

PROTEJAREA DISPOZITIVULUI..................................................................................................... 22
RESETAREA DISPOZITIVULUI DUMNEAVOASTRĂ ......................................................................... 22
ANEXĂ ....................................................................................................................................... 23
PREVENIREA PIERDERII AUZULUI ...................................................................................................... 26
CONFORMITATEA CE SAR ................................................................................................................. 26
REGLEMENTĂRILE FCC ...................................................................................................................... 27
INFORMAŢII CU PRIVIRE LA EXPUNEREA LA RF (SAR) ....................................................................... 27
INFORMAŢII CU PRIVIRE LA ARUNCARE ŞI RECICLARE ..................................................................... 28
REDUCEREA SUBSTANŢELOR PERICULOASE ..................................................................................... 29
CONFORMITATEA CU REGLEMENTĂRILE UE..................................................................................... 29
SPECIFICAŢII B26 ............................................................................................................................... 29
DECLARAŢIA DE CONFORMITATE ..................................................................................................... 30

5

BINE AI VENIT LA CAT® B26
Telefonul robust Cat B26 este conceput pentru a face faţă condiţiilor provocatoare cu care vă confruntaţi în
fiecare zi la serviciu şi la joacă. Construit la cele mai dure specificaţii şi cu un acumulator cu durată de viaţă
mare, Cat B26 nu vă va dezamăgi.
Noul telefon mobil este certificat standardului industrial pentru robusteţe, rezistenţă la apă şi praf. Construit
să reziste teste de căzătură pe ciment repetate de la înălţimi de până la 1.8 m, să fie rezistent la praf, şi,
rezistent la temperaturi extreme, Cat B26 va supravieţui în cele mai dificile medii.
Cu caracteristici precum bateria de capacitate mare, lanternă şi memorie extensibilă de până la 32GB,
telefonul dvs. Cat se va dovedi folositor în a profita la maxim de ziua dvs. ocupată.

SPECIFICAŢII DE REZISTENŢĂ
SCĂPAREA PE JOS A TELEFONULUI DVS.:
• Procedaţi astfel: Să folosiţi dispozitivul dumneavoastră la o înălţime de până la 1,8 metri – este rezistent la
cădere de la această înălţime.
•
Nu procedaţi astfel: Să aruncaţi cu putere telefonul dumneavoastră de la o înălţime mai mare de 1,8
metri – este durabil, dar nu indestructibil.

REZISTENŢĂ LA APĂ:
• Procedaţi astfel: Să utilizaţi aparatul în condiţii de umiditate. Să vă asiguraţi că toate componentele şi
capacele sunt închise corespunzător înainte de a fi utilizate în apă. Dispozitivul poate rezista la o adâncime de
1,2 metri, timp de până la 35 de minute.
•
Nu procedaţi astfel: Să încercaţi să-l utilizaţi mai mult de 35 de minute la o adâncime de 1,2 metri sau
la o adâncime de peste 1,2 metri.

REZISTENT LA PRAF ŞI LA ZGÂRIETURI:
• Procedaţi astfel: Să utilizaţi dispozitivul în medii murdare şi cu praf. Cat B26 este certificat IP68, o măsură
industrială standard pentru durabilitate.

TEMPERATURI EXTREME:
• Procedaţi astfel: Utilizaţi dispozitivul în intervalul de temperatură de la -25º C la + 55º C. Poate de asemenea
să facă faţă schimbărilor extreme ale temperaturii: trecerea la rece sau la cald sau invers foarte rapid.
•
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Nu procedaţi astfel: Să utilizaţi în afara intervalului de funcţionare de -25 ° C la +55 °C.

CONŢINUTUL CUTIEI
•

Dispozitiv

•

Ghid de pornire rapidă

•

Garanţie

•

Cablu de alimentare USB şi adaptor de încărcare

1. CĂŞTI
2. LANTERNĂ
3. TASTĂ SOFT STÂNGA
4. TASTĂ APELARE / RĂSPUNS
5. BLOCARE TASTATURĂ
6. TASTĂ SOFT DREAPTA
7. TASTĂ-NAVIGARE / PORNIRE /
OPRIRE LANTERNĂ
8. TASTĂ OK
9. TASTĂ PORNIRE / ÎNAPOI /
ÎNCHIDERE
10. MOD SILENŢIOS / TASTĂ SHIFT
11. DIFUZOR
12. CAMERĂ
13. PORT USB
14. MUFĂ CĂŞTI
15. LOC PENTRU ŞNUR

FUNCŢIILE PRINCIPALE
TASTĂ PORNIRE
• Apăsaţi şi ţineţi pentru a porni telefonul.
• Apăsaţi şi ţineţi pentru a deschide opţiunile de Oprire (Oprire / Repornire) atunci când dispozitivul este
pornit.
• Apăsaţi o dată pentru a activa ecranul atunci când dispozitivul este inactiv.
TASTĂ-NAVIGARE
• Utilizaţi tasta de navigare multi-direcţională pentru a vă mişca prin meniuri.
TASTELE SOFT STÂNGA ŞI DREAPTA
• Aceste taste corespund opţiunilor afişate în partea de jos a ecranului (stânga şi dreapta).
• Atribuţiile acestor taste se vor schimba în funcţie de meniu.
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BUTONUL OK
• Apăsaţi pentru a face o selecţie.

NOŢIUNI DE BAZĂ
INSTALAREA CARTELEI(LOR) SIM
1. Plasaţi dispozitivul pe o suprafaţă plană, curată, cu ecranul în jos.
2. Îndepărtaţi capacul acumulatorului, iar apoi utilizaţi vârful degetului pentru a scoate acumulatorul.
3. Plasaţi cartela SIM în tăviţa SIM 1/ SIM 2 cu vârfurile aurii a cartelei SIM îndreptate către contactele
conectorului SIM (cu faţa în jos).
4. Repoziţionaţi cu atenţie capacul şi înşurubaţi-l la loc.

INSTALAREA UNUI CARD DE MEMORIE
1. Plasaţi dispozitivul pe o suprafaţă plană, curată, cu ecranul în jos.
2. Îndepărtaţi capacul acumulatorului, iar apoi utilizaţi vârful degetului pentru a scoate acumulatorul.
3. Plasaţi cardul microSD în tăviţa de carduri memorie.
4. Repoziţionaţi cu atenţie capacul şi înşurubaţi-l la loc.

NOTĂ:
• Nu forţaţi cardul microSD, deoarece acest lucru ar putea deteriora cardul de memorie sau slotul.
• Când introduceţi cardul microSD sau cartela SIM, asiguraţi-vă ca telefonul să fie oprit şi deconectat de la
orice sursă de putere externă.

ÎNCĂRCAREA BATERIEI
Înainte de a utiliza dispozitivul pentru prima dată, va trebui să încărcaţi bateria acestuia.
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1. Conectaţi cablul USB la adaptorul de alimentare pentru încărcare.
Utilizaţi numai încărcătoare şi cabluri aprobate de Cat®. Echipamentele neaprobate pot deteriora dispozitivul
sau bateria.
2. Deschideţi capacul portului USB şi conectaţi cablul USB la portul USB.
Aveţi grijă să nu utilizaţi o forţă excesivă atunci când conectaţi cablul USB. Orice deteriorare provocată de
introducerea greşită a conectorului nu este acoperită de garanţie.
3. Conectaţi încărcătorul la o priză de curent alternativ.
4. Indicatorul de baterie se opreşte din clipire atunci când încărcarea este completă.
Scoateţi cablul USB din dispozitiv şi deconectaţi adaptorul de alimentare de la priză. Închideţi capacul portului
USB de pe dispozitiv.

INFORMAŢII IMPORTANTE PRIVIND UTILIZĂRILE VIITOARE ALE
ACUMULATORULUI
Dacă acumulatorul este complet epuizat, este posibil ca dispozitivul să nu se aprindă imediat după ce începe
încărcarea. Lăsaţi acumulatorul să se încarce timp de câteva minute înainte de a încerca să îl porniţi. Pe
parcursul acestei perioade este posibil ca animaţia pentru încărcare de pe ecran să nu fie afişată.
Atunci când bateria este aproape descărcată, telefonul dvs. se va închide automat. Timpul necesar pentru
încărcarea bateriei depinde de temperatura ambientală şi de vârsta bateriei.

PORNIREA ŞI OPRIREA DISPOZITIVULUI
PORNIREA
•Apăsaţi şi ţineţi tasta Power

.

• Dacă este necesar un cod PIN, consultaţi secţiunea relevantă din acest ghid.
Prima dată când porniţi telefonul, veţi vedea un Ecran de Întâmpinare. Selectaţi limba preferată pentru a
continua cu procesul de configurare.
ÎNCHIDEREA
1. Apăsaţi şi ţineţi tasta Power

.

ECRANUL DE PORNIRE
Ecranul de pornire reprezintă punctul de plecare pentru accesarea funcţiilor dispozitivului. De aici puteţi
accesa Meniul principal şi Contactele.
Acesta este aspectul ecranului de pornire:
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Meniul principal
De pe ecranul de pornire, apăsaţi OK pentru a afişa Meniul principal. Utilizaţi Tasta de navigare multidirecţională pentru a alege aplicaţia dorită.

BLOCAREA ŞI DEBLOCAREA ECRANULUI
BLOCAREA ECRANULUI
1. Dacă dispozitivul este pornit, apăsaţi Tasta soft stânga după care Tasta blocare tastatură pentru a
bloca/debloca ecranul. Puteţi primi mesaje şi apeluri chiar dacă ecranul este blocat.
2. Dacă dispozitivul este lăsat inactiv pentru o anumită perioadă, ecranul se va bloca automat.
• Pentru a ajusta durata acestei perioade, selectaţi Setările

din Meniul principal.

• Utilizaţi Tasta de navigare (Sus) şi (Jos) pentru a comuta între tab-urile de Setări.
• Selectaţi Display > Blocare automată tastatură pentru a seta perioada de timp.

DEBLOCAREA ECRANULUI
Apăsaţi tasta Pornire pentru a activa ecranul.
Pentru detalii, consultaţi capitolul „Protejarea dispozitivului cu ajutorul funcţiei de blocare a ecranului” de la
pagina 23.
NOTĂ:
• Când blocarea automată a ecranului este dezactivată, apăsaţi şi ţineţi pentru a debloca ecranul.
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PANOUL DE NOTIFICĂRI
NOTIFICĂRI ŞI INFORMAŢII DESPRE STARE
Bara de stare apare în partea de sus a fiecărui ecran. Aceasta afişează pictograme pentru notificări, cum ar fi
apelurile pierdute sau mesajele primite (în stânga) şi pictograme privind starea telefonului, cum ar fi starea
acumulatorului (în dreapta), şi ora curentă.

Putere semnal reţea mobilă SIM1

Indicator baterie, bateria este plină

Putere semnal reţea mobilă SIM2

Bluetooth activat

Putere semnal reţea mobilă SIM1

Apelarea

Putere semnal reţea mobilă SIM2

Alarma este setată

Nicio cartelă SIM

Căştile sunt conectate

Apel pierdut

Modul avion

Profilul silenţios

Căsuţa este plină

Profilul întâlnire

Mesaj nou

Profilul interior

Se trimite mesajul

Profilul exterior

Mesaj MMS nou

Lanternă pornită

Mesaj MMS necitit

IMAGINI DE FUNDAL
SCHIMBAREA IMAGINII DE FUNDAL
1. De pe ecranul de pornire apăsaţi tasta OK pentru a afişa Meniul principal.
2. Setări

> Display > Setări imagine fundal.

3. Apăsaţi OK şi alegeţi din imaginile de fundal statice sau din galerie pentru a seta imaginea de fundal.
4. Selectaţi imaginea, apăsaţi apoi Tasta soft dreapta (OK).

TRANSFERAREA CONŢINUTULUI MEDIA PE ŞI DE PE DISPOZITIVUL
DUMNEAVOASTRĂ
Transferaţi muzica şi fotografiile dvs. preferate între telefonul mobil şi PC.
1. Conectaţi dispozitivul la un PC folosind cablul USB.
2. O fereastră de notificare va fi afişată.
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3. Selectaţi încărcare sau transfer fişiere.
Dispozitivul dvs. va fi afişat ca dispozitiv detaşabil, arătând spaţiul de stocare intern al telefonului. Dacă este
introdus un card de memorie, cardul microSD va fi, de asemenea, vizibil.

FOLOSIREA MODULUI AVION
În unele locaţii vii se poate cere să opriţi conexiunea de date mobile. În loc să închideţi telefonul, îl puteţi seta
pe modul avion.
1. De pe ecranul de pornire apăsaţi tasta OK pentru a afişa Meniul principal.
2. Selectaţi Setări

> Mod avion

3. Apăsaţi Tasta-navigare (Sus) sau (Jos) pentru a selecta Pornit/Oprit, apăsaţi OK pentru a selecta.
NOTĂ:
• Modul avion va deconecta toate reţelele de date şi conexiunile.
• De asemenea îl puteţi accesa prin Meniu principal > Scurtături > Mod avion.

EFECTUAREA UNUI APEL
Există mai multe modalităţi de a efectua un apel. Puteţi să:

EFECTUAREA UNUI APEL CU AJUTORUL TASTATURII
De pe ecranul de pornire, formaţi un număr de telefon utilizând tastatura numerică şi apoi apăsaţi Apelare.
Sugestie: Aparatul dvs. acceptă funcţia SmartDial. Pe măsură ce introduceţi un număr în tastatură, acesta
caută automat contactele şi listează opţiunile care corespund numărului.

EFECTUAREA UNUI APEL DIN CONTACTE
1. De pe ecranul de pornire, selectaţi Contacte pentru a afişa lista de contacte.
1. Utilizaţi tastele de navigare (Sus) şi (Jos) pentru a selecta un contact.
2. Selectaţi numărul de telefon al persoanei de contact.
3. Selectaţi formare sau apăsaţi butonul de Apelare

.

NOTĂ:
În modul cartele duale, apelurile vor fi formate cu cartela SIM 1.

EFECTUAREA UNUI APEL DIN JURNALUL DE APELURI
1. De pe ecranul de pornire apăsaţi tasta OK pentru a afişa Meniul principal > Istoric apeluri

.

2. Utilizaţi tasta de navigare (Sus) şi (Jos) pentru a comuta între tab-uri şi a arăta ultimele apeluri iniţiate,
primite, refuzate sau pierdute.
3. Utilizaţi Tasta-navigare (Jos) şi(Sus) pentru a selecta un contact din listă.
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4. Selectaţi Apelare pentru a suna un contact.

PRELUAREA ŞI RESPINGEREA UNUI APEL
Când primiţi un apel, ecranul de apel va afişa ID-ul apelantului, dacă este disponibil.
1. Pentru a răspunde la un apel, apăsaţi tasta Răspunde
2. Pentru a refuza un apel, apăsaţi Tasta de închidere

sau, Tasta soft stânga (Răspunde).
.

3. Pentru a trece un apel pe modul tăcut. apăsaţi Tasta soft dreapta (Silenţios).
NOTĂ:
• Apăsaţi închidere

pentru a reveni la ecranul de pornire.

ÎNCHEIEREA UNUI APEL
În timpul unui apel, apăsaţi Închidere

pentru a închide apelul.

CONTACTE
Aplicaţia Contacte vă permite să salvaţi şi să gestionaţi informaţii despre persoanele dvs. de contact.

DESCHIDEREA APLICAŢIEI CONTACTE
Pentru a deschide o aplicaţie de pe pagina de pornire:
• Apăsaţi tasta soft dreapta pentru a deschide Contactele
• Apăsaţi Tasta OK pentru a deschide Meniul principal > Contacte

.

NOTĂ:
• Toate contactele dvs. sunt afişate în ordine alfabetică, sub formă de listă derulantă.

IMPORTAREA ŞI EXPORTAREA CONTACTELOR
Pentru a importa contacte:
1. Deschideţi Contacte.
2. Apăsaţi Tasta soft stânga (Opţiuni).
3. Apăsaţi Tasta de navigare (Jos), după care apăsaţi Importare contacte.
4. Selectaţi sursa (Card de memorie sau Stocare internă)

Pentru a exporta contacte:
1. Deschideţi Contacte.
2. Apăsaţi Tasta soft stânga (Opţiuni).
3. Apăsaţi Tasta de navigare (Jos), după care apăsaţi Exportare contacte.

13

4. Selectaţi contactele care să fie exportate, după care apăsaţi Tasta soft stânga (Opţiuni) > Tasta OK
5. Selectaţi destinaţia (Card de memorie sau Stocare internă)

ADĂUGAREA UNUI CONTACT NOU
1. În lista dvs. de contacte, apăsaţi Tasta soft stânga (Opţiuni) > Nou.
2. Selectaţi destinaţia.
3. Introduceţi numele persoanei de contact, numărul de telefon mobil şi adresa de e-mail personală (opţional).
4. Apăsaţi Tasta soft stânga (Salvare).

CĂUTAREA UNUI CONTACT
1. În lista de contacte, apăsaţi Tasta de navigare (Jos) pentru a selecta căsuţa de căutare.
2. Începeţi să tastaţi numele persoanei de contact şi cei care corespund numelui tastat vor apărea mai sus.

EDITAREA UNUI CONTACT
Puteţi modifica oricând informaţiile pe care le-aţi stocat pentru un contact.
1. În lista de contacte, apăsaţi contactul ale cărui detalii doriţi să le editaţi.
2. Apăsaţi Tasta OK (Editare).
3. Efectuaţi schimbările informaţiei de contact, după care apăsaţi Tasta soft stânga (Salvare). Pentru a anula
orice modificare, selectaţi Tasta soft stânga (Anulare).

ŞTERGEREA UNUI CONTACT
1. În lista de contacte, selectaţi contactul pe care doriţi să îl ştergeţi.
2. Tasta soft stânga (Opţiuni) > Ştergere > Tasta soft stânga (OK) pentru a confirma.

CATEGORIZAREA CONTACTELOR
Puteţi stabili diverse grupuri pentru a categoriza contactele dvs.
1. În lista de contacte, apăsaţi Tasta de navigare (Dreapta) pentru a vedea lista de grupuri.
2. Apăsaţi Tasta soft stânga (Opţiuni) pentru a adăuga Grupuri noi.
3. Înapoi în lista de contacte, selectaţi contactul pe care doriţi să îl categorizaţi.
4. Apăsaţi Tasta OK (Edit), după care apăsaţi Tasta de navigare (Jos) pentru a atribui un grup contactelor dvs.
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SMS AND MMS
DESCHIDEREA MESAGERIEI
Pentru a deschide aplicaţia Mesaje, fie:
•De pe ecranul de pornire apăsaţi tasta OK pentru a afişa Meniul principal > Mesaje

.

• Din ecranul de pornire, apăsaţi Tasta de-navigare (Stânga).

CREAREA ŞI TRIMITEREA UNUI MESAJ TEXT
Fereastra se deschide şi puteţi crea un mesaj nou sau puteţi deschide o conversaţie în desfăşurare.
1. Din Mesaje, selectaţi Scrieţi mesaj.
2. Introduceţi un număr de telefon sau alegeţi numele contactului apăsând Tasta OK. În timp ce tastaţi,
Formarea inteligentă va încerca să potrivească termenii cu contactele dispozitivului. Fie apăsaţi un destinatar
sugerat sau continuaţi să tastaţi.
3. Apăsaţi Tasta de navigare (Jos) pentru a muta în câmpul SMS şi compuneţi mesajul dvs.
4. Când mesajul dvs. este gata de trimis, apăsaţi Tasta soft stânga (Trimitere).
5. Dacă doriţi să deschideţi o conversaţie în desfăşurare, selectaţi Inbox sau Modul chat din Mesaje şi apăsaţi
Tasta OK.
NOTĂ:
• Pe măsură ce vizualizaţi şi trimiteţi alte mesaje, va fi creat un fir al conversaţiei.

CREAREA ŞI TRIMITEREA UNUI MESAJ MULTIMEDIA
Fereastra se deschide şi puteţi crea un mesaj nou sau puteţi deschide o conversaţie în desfăşurare.
1. Din Mesaje, selectaţi Scrieţi mesaj.
2. Introduceţi un număr de telefon sau alegeţi numele contactului apăsând Tasta OK. În timp ce tastaţi,
Formarea inteligentă va încerca să potrivească termenii cu contactele dispozitivului. Fie apăsaţi un destinatar
sugerat sau continuaţi să tastaţi.
3. Apăsaţi Tasta de navigare (Jos) pentru a trece în zona text şi MMS pentru a compune mesajul dvs.
4. Când mesajul dvs. este gata, apăsaţi Tasta soft stânga (Trimitere).
5. Dacă doriţi să deschideţi o conversaţie în desfăşurare, selectaţi Inbox din Mesaje şi apăsaţi Tasta OK.

DESCHIDEREA UNUI MESAJ ŞI TRIMITEREA UNUI RĂSPUNS
1. În Inbox sau lista Modului chat, selectaţi firul unui mesaj text sau multimedia pentru a-l deschide.
2. Apăsaţi Tasta OK pentru a compune un răspuns în câmpul SMS.
3. Odată finalizat, apăsaţi Tasta OK (Trimitere).
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PERSONALIZAREA SETĂRILOR PENTRU MESAJ
În lista de mesaje, apăsaţi Tasta soft stânga (Opţiuni) > Setări.
Alegeţi dintre:
• SMS: Setare Raport livrare (Pornit / Oprit).
• MMS: Setare Preluare automată mesaje (Oprit / Pornit cu roaming / Pornit fără roaming).
• Împingere mesaje: Setare WAP push (Pornit / Oprit).

BLUETOOTH®
Bluetooth poate crea o conexiune fără fir cu alte dispozitive Bluetooth, astfel încât să puteţi partaja fişierele cu
prietenii, să vorbiţi cu un set cu cască Bluetooth sau chiar să transferaţi fotografii de pe dispozitiv pe un PC.
Dacă utilizaţi Bluetooth-ul, nu uitaţi să staţi la o distanţă de 10 metri de alte dispozitive Bluetooth. Reţineţi că,
obstacolele precum pereţii sau alt echipament electronic pot interfera cu conexiunea dvs. Bluetooth.

SE PORNEŞTE BLUETOOTH-UL
1. De pe ecranul de pornire apăsaţi tasta OK pentru a afişa Meniul principal > Setări
2. Folosiţi Tasta de navigare (Jos) după care selectaţi Bluetooth.
3. Apăsaţi Tasta OK pentru a porni Bluetooth-ul. Pictograma Bluetooth

va apărea în bara de stare.

ASOCIEREA ŞI CONECTAREA UNUI DISPOZITIV BLUETOOTH
Înainte de a utiliza funcţia Bluetooth, trebuie să asociaţi telefonul dvs. mobil cu alt dispozitiv Bluetooth:
1. Asiguraţi-vă că funcţia Bluetooth a telefonului dvs. este activată şi setat Vizibil tuturor.
2. De pe ecranul de pornire apăsaţi tasta OK pentru a afişa Meniul principal > Setări

> Bluetooth

3. Selectaţi Dispozitive asociate, după care apăsaţi Tasta soft stânga (Adăugaţi) pentru a căuta dispozitive
Bluetooth în rază.
4. Selectaţi dispozitivul pe care doriţi să îl asociaţi din listă.
5. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza conexiunea.
NOTĂ:
• Odată ce a fost creată o asociere între dispozitive, nu va mai trebui să introduceţi o parolă dacă vă conectaţi
din nou la acel dispozitiv.

TRIMITEREA FIŞIERELOR PRIN BLUETOOTH
1. De pe ecranul de pornire apăsaţi tasta OK pentru a afişa Meniul principal
2. Selectaţi Organizator

> Fişier, după care selectaţi fişierul pe care doriţi să-l trimiteţi.

3. Tasta soft stânga (Opţiuni) > Trimitere > Bluetooth > selectaţi un dispozitiv asociat.
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DECONECTAREA SAU DEZASOCIEREA UNUI DISPOZITIV BLUETOOTH
Pentru a deconecta Bluetooth-ul:
1. De pe ecranul de pornire apăsaţi tasta OK pentru a afişa Meniul principal > Setări

.

2. Folosiţi Tasta de navigare (Jos) după care selectaţi Bluetooth.
3. Apăsaţi Tasta OK pentru a oprii Bluetooth-ul.
Pentru a dezasocia un dispozitiv:
1. Din lista Bluetooth, intraţi în lista de dispozitive asociate şi selectaţi dispozitivul pe care doriţi să-l
dezasociaţi.
2. Apăsaţi Tasta soft stânga (Opţiuni) pentru a şterge dispozitivul(ele).

REALIZAREA FOTOGRAFIILOR ŞI ÎNREGISTRAREA VIDEOCLIPURILOR
Puteţi utiliza Cat B26 pentru a fotografia şi partaja fotografii şi videoclipuri.
DESCHIDEREA CAMEREI
Pentru a deschide aplicaţia Camera:
•De pe ecranul de pornire apăsaţi Tasta OK pentru a afişa Meniul principal > Camera
Apăsaţi Tasta soft dreapta (înapoi) pentru a închide aplicaţia Camera.

EFECTUAREA UNEI FOTOGRAFII ŞI ÎNREGISTRAREA UNUI VIDEOCLIP
1. De pe ecranul de pornire apăsaţi tasta OK pentru a afişa Meniul principal > Camera

.

2. Apăsaţi Tasta soft stânga (Opţiuni) şi selectaţi Video sau Camera pentru a schimba între modurile foto şi
video.
3. Utilizaţi Tasta-navigare (Sus) şi (Jos) pentru a mări şi micşora.
4. Apăsaţi Tasta OK pentru a realiza fotografii sau pentru a înregistra un videoclip.
NOTĂ:
Apăsaţi Tasta soft stânga (Opţiuni), după care selectaţi Setări pentru a configura setările camerei şi cele video.

VIZUALIZAREA UNEI FOTOGRAFII
Când vă aflaţi în modul de fotografiere, vizualizaţi fotografiile dvs. în aplicaţia Cameră apăsând Tasta soft
stânga (Opţiuni) > Galerie.
• Selectaţi o fotografie pentru a o vizualiza în modul ecran mărit. Utilizaţi tastele de navigare (Stânga) şi
(Dreapta) pentru a vizualiza fiecare fotografie.
NOTĂ:
• Din Meniul principal, puteţi vizualiza pozele dvs. selectând Imagini
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.

VIZIONAREA VIDEOCLIPURILOR
Când vă aflaţi în modul video, vizualizaţi videourile dvs. în aplicaţia Cameră apăsând Tasta soft stânga
(Opţiuni) > Vizualizare director videoclipuri
• Selectaţi un videoclip, apăsaţi apoi pentru a-l porni.
• Apăsaţi Tasta soft dreapta (Stop/Exit) pentru a vă întoarce înapoi la lista video şi Tasta soft stânga (Camera)
pentru a vă reîntoarce la vizualizarea Camerei.

MUZICĂ
Fişierele de muzică pot fi transferate de pe un PC pe dispozitivul dvs. Cat B26.
COPIEREA MUZICII PE DISPOZITIVUL DUMNEAVOASTRĂ
1. Conectaţi dispozitivul dvs. la un calculator folosind cablul USB şi selectaţi Transfer fişiere pe dispozitiv.
2. Pe PC, navigaţi la unitatea USB şi deschideţi-o.
3. Creaţi un dosar în directorul rădăcină a dispozitivului dvs. sau pe cardul SD (de exemplu, Muzică).
4. Copiaţi muzica de pe PC în noul dosar.
5. Pentru a deconecta în siguranţă dispozitivul de pe PC, aşteptaţi până când muzica se termină de copiat, apoi
scoateţi unitatea aşa cum este cerut de sistemul de operare al PC-ului. Deconectaţi cablul USB.

REDAREA RADIO FM
Puteţi asculta posturile de radio FM din aplicaţia Radio FM.

REGLAREA RADIOULUI FM
1. De pe ecranul de pornire apăsaţi tasta OK pentru a afişa Meniul principal > Radio FM

.

2. Apăsaţi Tasta soft stânga (Opţiuni) la solicitare, după care selectaţi Scanare şi salvare automată pentru a
scana toate staţiile radio disponibile.
Scanarea manuală şi automată:
• Din ecranul de pornire al radioului FM, utilizaţi Tasta de navigare (Stânga) şi (Dreapta) pentru a regla în mod
manual frecvenţa.
NOTĂ:
• Pentru a vizualiza toate canalele disponibile, apăsaţi Tasta soft stânga (Opţiuni) după care selectaţi Listă
canale.
• Pentru a închide radioul FM, apăsaţi Tasta soft dreapta (Ieşire).
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UTILIZAREA ALTOR APLICAŢII
CALENDAR
Utilizaţi Calendarul pentru a crea şi gestiona evenimente, întâlniri şi programări.
1. De pe ecranul de pornire apăsaţi tasta OK pentru a afişa Meniul principal.
2. Selectaţi Organizatorul

> Calendar.

CREAREA UNUI EVENIMENT
1. Selectaţi CALENDAR, apăsaţi apoi Tastă soft stânga (Adăugare) pentru a începe să adăugaţi un eveniment.
2. Introduceţi titlul evenimentului şi locaţia.
3. Setaţi ora evenimentului şi un memento.
4. Odată ce toate informaţiile sunt introduse apăsaţi Tasta soft stânga (Salvare).

ALARM
Puteţi seta până la trei alarme sau să modificaţi alarmele existente.
1. De pe ecranul de pornire apăsaţi tasta OK pentru a afişa Meniul principal.
2. Selectaţi Alarmă.

CRONOMETRU
1. De pe ecranul de pornire apăsaţi tasta OK pentru a afişa Meniul principal.
2. Selectaţi Aplicaţii

> Cronometru

3. Apăsaţi Tasta soft stânga pentru a pornii, oprii sau continua cronometrul.
4. Folosiţi tasta OK pentru a reseta cronometrul.

CALCULATOR
1. De pe ecranul de pornire apăsaţi tasta OK pentru a afişa Meniul principal.
2. Selectaţi Aplicaţii

> Calculator pentru a deschide aplicaţia.

• Utilizaţi tastatura numerică pentru a introduce datele şi Tasta de navigare pentru a selecta simbolurile de
operare.
• Utilizaţi Tasta soft dreapta (Ştergere) pentru a şterge un număr sau Tasta soft stânga (Ştergere completă)
pentru a şterge toate numerele.

CEAS INTERNAŢIONAL
1. De pe ecranul de pornire apăsaţi tasta OK pentru a afişa Meniul principal.
2. Selectaţi Aplicaţii
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> Ceas internaţional pentru a deschide aplicaţia.

• În aplicaţia de ceas internaţional, puteţi adăuga sau elimina fusurile orare ale oraşului şi seta ora de vară.

CONVERSIE UNITĂŢI DE MĂSURĂ
1. De pe ecranul de pornire apăsaţi tasta OK pentru a afişa Meniul principal.
2. Selectaţi Aplicaţii

> Conversie unităţi de măsură pentru a deschide aplicaţia.

ADMINISTRAREA DISPOZITIVULUI
De pe ecranul de pornire apăsaţi tasta OK pentru a afişa Meniul principal > Setări.

SETAREA DATEI ŞI OREI
Pentru a regla manual setările de dată şi oră:
1. De pe ecranul de pornire apăsaţi tasta OK pentru a afişa Meniul principal.
2. Setări

> Setări telefon > Dată & Timp.

3. Selectaţi Dată, introduceţi data corectă şi selectaţi OK.
4. Selectaţi Oră, introduceţi ora corectă şi selectaţi OK.
5. Selectaţi Format oră, activare / dezactivare format ceas 12 / 24-ore.
6. Selectaţi Format dată, alegeţi formatul preferat de dată.
7. Selectaţi Actualizare setări dată, actualizare a datei şi timpului automată utilizând timpul oferit de reţeaua
dvs.

SETĂRI DE REGLARE A AFIȘAJULUI
Pentru a configura luminozitatea ecranului dispozitivului dvs.:
1. De pe ecranul de pornire apăsaţi tasta OK pentru a afişa Meniul principal.
2. Setări

> Display > Contrast.

Utilizaţi tasta de navigare (Stânga) şi (Dreapta) pentru a regla luminozitatea ecranului.
Setările de luminozitate sunt salvate în mod automat în timp ce navigaţi în afara opţiunii.

AJUSTAREA TIMPULUI ÎNAINTE CA ECRANUL SĂ SE ÎNCHIDĂ
Dacă telefonul dvs. este inactiv o perioadă de timp, acesta va închide ecranul pentru a economisi energie.
Pentru a seta o perioadă de inactivitate mai lungă sau mai scurtă:
1. De pe ecranul de pornire apăsaţi tasta OK pentru a afişa Meniul principal.
2. Setări > Display > Blocare automată a tastelor.
Selectaţi durata de timp în care ecranul să fie iluminat înainte ca acesta să se stingă.
NOTĂ:

20

Atunci când dispozitivul dvs. este aproape inactiv, apăsaţi tasta Pornire pentru a reactiva ecranul.

SETAREA TONULUI DE APEL
SCHIMBAREA TONULUI DE APEL
1. De pe ecranul de pornire apăsaţi tasta OK pentru a afişa Meniul principal.
2. Selectaţi Profile

, apăsaţi Tasta soft stânga şi selectaţi Setări sonerie.

2. O previzualizare a fiecărui ton de apel va fi redată pe măsură ce utilizaţi tasta de navigare (Sus) şi (Jos)
pentru a naviga.
3. Utilizaţi Tasta soft stânga pentru a alege tonul dvs. de apel.

REGLAREA VOLUMULUI TONULUI DE APEL
Puteţi regla volumul tonului de apel în Setări.
1. De pe ecranul de pornire apăsaţi tasta OK pentru a afişa Meniul principal.
2. Selectaţi Profile

, apăsaţi Tasta soft stânga şi selectaţi Reglare volum.

3. Utilizaţi Tasta de navigare (Sus) şi (Jos) pentru a selecta volumul necesar pentru Tonurile de pornire,
Tonurile de apel şi Alarmele dvs.

ACTIVAREA MODULUI SILENŢIOS
•Pe ecranul de pornire, apăsaţi lung şi ţineţi butonul # pentru a reduce la tăcere toate sunetele, cu excepţia
celor media sau a alarmelor.

SETAREA TELEFONULUI SĂ VIBREZE PENTRU APELURILE PRIMITE
1. De pe ecranul de pornire apăsaţi tasta OK pentru a afişa Meniul principal.
2. Selectaţi Profile

, apăsaţi Tasta soft stânga şi selectaţi Setări > Tip Sonerie.

3. Utilizaţi Tasta de navigare (Sus) şi (Jos) pentru a selecta tipul necesar pentru tonurile de apel, mesaje şi
alarma dvs.

TASTE DE NAVIGARE
Din ecranul de pornire, puteţi utiliza pictogramele comenzi rapide pentru a trece uşor la anumite funcţii utile:
Apăsaţi şi reţineţi:
• Taste numerice accesare numere de telefon pre-programate
• Tasta de navigare (Sus) Lanternă pornită/oprită
• Blocare/deblocare taste
• Oprire sunete

21

Apăsaţi o dată:
• Tasta de navigare (Stânga) - Deschidere aplicaţie mesagerie
• Tasta de navigare (Dreapta) - Deschidere profile
• Tasta de navigare (Sus) - Deschidere audio
• Tasta de navigare (Jos) - Selectare SIM(uri)
NOTĂ:
Puteţi personaliza tastele de navigare în Setări > Setări telefon > Taste de navigare.

SETAREA SERVICIILOR TELEFONULUI
PROTEJAREA DISPOZITIVULUI
PROTEJAREA DISPOZITIVULUI CU BLOCARE ECRAN
Păstraţi datele de pe dispozitivul dvs. Cat B26 mai securizate prin alegerea unei metode de blocare a ecranului.
• Blocare automată a tastelor - când ecranul intră în modul inactiv, acesta se va bloca (apăsaţi Tasta soft
stânga iar după butonul * pentru deblocare).
1. De pe ecranul de pornire apăsaţi tasta OK pentru a afişa Meniul principal.
2. Selectaţi Setări

> Display > Blocare automată a tastelor pentru a seta intervalul de timp.

• Blocare ecran - când ecranul va devine inactiv, se va solicita un cod de acces din 4 cifre pentru deblocare:
1. De pe ecranul de pornire apăsaţi tasta OK pentru a afişa Meniul principal.
2. Selectaţi Setări

> Securitate > Telefon blocat.

NOTĂ:
Parola iniţială este 1234.
Pentru a schimba parola, vă rugăm selectaţi Setări > Securitate > Modificare parolă securitate.

RESETAREA DISPOZITIVULUI DUMNEAVOASTRĂ
RESTABILIREA DATELOR DIN FABRICĂ
Dacă restabiliţi datele din fabrică, dispozitivul dvs. va reveni la setările configurate din fabrică. Toate datele
dvs. personale de pe mediul de stocare intern al dispozitivului inclusiv setările de sistem şi aplicaţii, vor fi
şterse.
Dacă resetaţi telefonul nu va fi ştearsă nicio actualizare a software-ului sistemului pe care aţi descărcat-o şi
niciun fişier de pe cardul microSD, cum ar fi muzica sau fotografiile.
1. De pe ecranul de pornire apăsaţi tasta OK pentru a afişa Meniul principal.
2. Selectaţi Setări

> Setări telefon > Restabilire setări din fabrică.

NOTĂ:
Parola iniţială este 1234.
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ANEXĂ
AVERTISMENTE ŞI MĂSURI DE SIGURANŢĂ
Această secţiune cuprinde informaţii importante referitoare la instrucţiunile de utilizare a dispozitivului dvs. De
asemenea, conţine informaţii despre cum să utilizaţi în siguranţă dispozitivul dvs. Citiţi cu atenţie aceste
informaţii înainte de a utiliza dispozitivul.

CARCASA REZISTENTĂ LA APĂ
Capacele pentru USB, mufa Jack şi baterie trebuie să fie bine fixate, pentru a vă asigura că dispozitivul este
rezistent la apă.

NU UTILIZAŢI DISPOZITIVUL DUMNEAVOASCĂ ÎN CONDIȚIILE URMĂTOARE:
Închideţi dispozitivul dacă vă aflaţi într-o situaţie în care utilizarea acestuia este interzisă, de exemplu:
• Spitale şi instituţii de asistenţă medicală – pentru a preveni posibile interferenţe cu echipamentele medicale
sensibile.
• Dispozitive medicale- vă rugăm să consultaţi medicul dvs. şi producătorul dispozitivului pentru a stabili dacă
utilizarea dispozitivului dvs. poate interfera cu funcţionarea dispozitivului dvs. medical. Urmaţi regulile şi
reglementările stabilite de spitale şi unităţi de îngrijire a sănătăţii.
• Producătorii de stimulatoare cardiace recomandă păstrarea unei distanţe minime de 15 cm între un
dispozitiv şi un stimulator cardiac pentru a preveni o posibilă interferenţă cu stimulatorul cardiac. Dacă utilizaţi
un stimulator cardiac, utilizaţi dispozitivul pe partea opusă a stimulatorului cardiac şi nu purtaţi dispozitivul în
buzunarul din faţă.
• Avion– consultaţi personalul liniei aeriene cu privire la utilizarea dispozitivelor fără fir în avion. Dacă
dispozitivul dvs. este dotat cu un „mod avion”, acesta trebuie activat înainte de îmbarcarea în avion.
• Maşini – din cauza posibilităţii de interferenţă cu echipamentele electronice, unii producători de vehicule
interzic utilizarea telefoanelor mobile, cu excepţia cazului în care o antenă externă este inclusă în instalaţie.
• Alte dispozitive – nu utilizaţi dispozitivul atunci când acest lucru poate cauza pericole sau poate interfera cu
alte dispozitive electronice.
• Capace şi zone „de sablare” – opriţi dispozitivul sau dispozitivul fără fir atunci când vă aflaţi într-o zonă de
sablare sau în zone semnalizate pentru a dezactiva „radiourile cu două căi” sau „dispozitivele electronice”
pentru a evita interferenţa cu operaţiile de sablare.
• Atmosferă potenţial explozivă – închideţi dispozitivul în orice perimetru cu o atmosferă potenţial explozivă şi
respectaţi toate semnele şi instrucţiunile. Perimetrele care pot prezenta atmosfere potenţial explozive includ
zonele în care este indicat să opriţi motorul vehiculului dvs. Producerea unor scântei în astfel de zone poate
produce o explozie sau poate declanşa un incendiu, care să aibă drept rezultat vătămări corporale sau care să
conducă chiar la deces. Nu porniţi dispozitivul la punctele de alimentare, cum ar fi benzinăriile. Respectaţi
restricţiile privind utilizarea echipamentului radio în depozitele de carburant, în zonele de depozitare şi
distribuţie a carburantului şi în fabricile de substanţe chimice. În plus, respectaţi restricţiile din perimetrele în
care sunt în desfăşurate operaţiuni de dinamitare. Înainte de utilizarea dispozitivului, identificaţi zonele care
au atmosfere potenţial explozive şi care sunt de obicei, dar nu întotdeauna, marcate clar. Aceste locaţii includ
perimetrele de sub puntea bărcilor, unităţile de depozitare sau transfer a substanţelor chimice şi zonele în care
aerul conţine substanţe chimice sau particule cum ar fi granule, praf sau pulberi metalice. Întrebaţi
producătorii autoturismelor care utilizează gaz petrolier lichefiat (cum ar fi propan sau butan) dacă acest
dispozitiv poate fi utilizat în siguranţă în apropierea lor.
•Un procentaj mic de oameni pot fi predispuşi la leşinături sau convulsii (chiar şi dacă nu au mai suferit până
acum) atunci când sunt expuşi la lumini intermitente sau la tipare de lumini ca de exemplu atunci când se
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utilizează lanterna LED, se joacă jocuri sau vizionează un video. Dacă aţi suferit de convulsii sau leşinături sau
aveţi istoric în familie de asemenea evenimente, consultaţi medicul înainte de folosirea funcţiilor.

SIGURANŢA ÎN TRAFIC
Ţineţi cont de legile şi reglementările locale atunci când utilizaţi dispozitivul. În plus, dacă utilizaţi dispozitivul
în timp ce conduceţi autovehiculul, respectaţi următoarele indicaţii:
• Concentraţi-vă la condus. Prima dvs. responsabilitate este să conduceţi în siguranţă.
• Nu vorbiţi la dispozitiv în timp ce conduceţi. Utilizaţi accesoriile pentru mâini liberi.
• Pentru a prelua sau efectua un apel, parcaţi vehiculul pe marginea drumului înainte de a utiliza dispozitivul.
• Semnalele de RF pot afecta sistemele electronice ale vehiculelor cu motor. Pentru mai multe informaţii,
consultaţi producătorul vehiculului.
• Într-un vehicul cu motor, nu aşezaţi dispozitivul peste airbag sau în zona de gonflare a acestuia. Dacă airbagul
ar trebui să se umfle, impactul puternic cu dispozitivul dvs. de sus ar putea provoca vătămări grave.
• În cazul în care călătoriţi cu avionul, puneţi dispozitivul dvs. pe Mod Avion. Utilizarea dispozitivelor wireless
într-un avion poate da naştere la pericole ce pot afecta controlarea aeronavei şi poate întrerupe reţeaua de
telefonie wireless. De asemenea, poate fi considerat ca fiind ilegal.

MEDIUL DE FUNCŢIONARE
• Nu utilizaţi sau încărcaţi dispozitivul în locuri cu praf, umezeală şi mizerie sau în locuri în care sunt prezente
câmpuri magnetice. În caz contrar, poate avea ca rezultat o funcţionare defectuoasă a circuitului.
• Dispozitivul este conform cu specificaţiile privind RF atunci când este utilizat lângă urechea dvs. sau la o
distanţă de 1,0 cm de corpul dvs. Asiguraţi-vă că accesoriile dispozitivului, cum ar fi carcasa şi suportul acestuia
nu conţin componente metalice. Ţine dispozitivul la o distanţă de 1,0 cm faţă de corpul dvs. pentru a îndeplini
cerinţele menţionate anterior.
• Într-o zi furtunoasă cu tunete, nu utilizaţi dispozitivul în timp ce este încărcat pentru a preveni orice pericol
cauzat de fulgere.
• Când sunteţi într-o convorbire, nu atingeţi antena. Atingerea antenei afectează calitatea apelului şi cauzează
o creştere a consumului de energie. Ca urmare, durata convorbirilor şi a stării de inactivitate este redusă.
• În timp ce utilizaţi dispozitivul, ţineţi cont de legile şi reglementările locale şi respectaţi intimitatea şi
drepturile legale ale celorlalţi.
• Menţineţi temperatura ambientală între 0°C şi 40°C în timp ce dispozitivul este încărcat. Menţineţi
temperatura ambientală între -25°C şi 55°C atunci când utilizaţi un dispozitiv alimentat de la o baterie.

PREVENIREA AFECTĂRII AUZULUI
Utilizarea unui set de căşti la volum mare vă poate afecta auzul. Pentru a reduce riscul afectării auzului,
reduceţi volumul în căşti la un nivel sigur şi confortabil.

SIGURANŢA COPIILOR
Respectaţi toate măsurile de siguranţă cu privire la siguranţa copiilor. Poate fi periculos să lăsaţi un copil să se
joace cu dispozitivul sau accesoriile dvs., care pot conţine componente care pot fi desprinse de pe dispozitiv,
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deoarece poate prezenta pericol de înecare. Asiguraţi-vă că ţineţi copiii mici la distanţă de dispozitiv şi
accesorii.

ACCESORII
Alegeţi numai baterii, încărcătoare şi accesorii aprobate pentru utilizarea cu acest model de către producătorul
dispozitivului. Utilizarea oricărui alt tip de încărcător sau accesoriu poate duce la pierderea garanţiei
dispozitivului, poate contraveni regulilor şi legilor locale şi poate fi periculoasă. Vă rugăm să contactaţi
distribuitorul pentru a afla informaţii referitoare la disponibilitatea bateriilor, încărcătoarelor şi accesoriilor
aprobate din zona dumneavoastră.

BATERIA ŞI ÎNCĂRCĂTORUL
• Deconectaţi încărcătorul e la priza electrică şi dispozitiv atunci când nu îl utilizaţi.
• Bateria poate fi încărcată şi descărcată de sute de ori înainte de a ajunge la finalul perioadei de utilizare.
• Utilizaţi sursa de alimentare cu c.a. menţionată în specificaţiile încărcătorului. O tensiune necorespunzătoare
poate cauza un incendiu sau o funcţionare defectuoasă a încărcătorului.
• Dacă electrolitul din baterie se scurge, asiguraţi-vă că acesta nu vă atinge pielea sau ochii. Atunci când
electrolitul vă atinge pielea sau vă intră în ochi, spălaţi imediat ochii cu apă curată şi consultaţi un medic.
• În cazul în care bateria se deformează, îşi modifică culoare sau se încălzeşte anormal în timpul încărcării,
încetaţi imediat utilizarea dispozitivului. În caz contrar, acest lucru poate conduce la scurgerea lichidului din
baterie, supraîncălzire, explozie sau incendiu.
• În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat (de exemplu, cablul este expus sau rupt), sau ştecherul
slăbeşte, încetaţi imediat să mai utilizaţi cablul. În caz contrar, acest lucru poate conduce la apariţia unui şoc
electric, a unui scurtcircuit în încărcător sau la producerea unui incendiu.
• Nu aruncaţi dispozitivul în foc întrucât poate exploda. Bateriile pot exploda şi dacă sunt împunse sau avariate
sever.
• Nu modificaţi sau prelucraţi dispozitivul, nu încercaţi să introduceţi obiecte străine în dispozitiv, să scufundaţi
sau să expuneţi dispozitivul la apă sau alte lichide, la foc, explozii sau orice alt pericol.
• Evitaţi să scăpaţi dispozitivul. Dacă dispozitivul este scăpat pe jos, mai ales pe suprafeţe dure, iar utilizatorul
suspectează orice deteriorare, duceţi produsul la un centru de service calificat pentru a fi verificat. Utilizarea
incorectă poate duce la producerea unui incendiu, a unei explozii sau altor pericole.
• Eliminaţi prompt dispozitivele uzate în conformitate cu reglementările locale.
• În timpul încărcării, asiguraţi-vă că încărcătorul este conectat la o priză de curent alternativ care este în
imediata apropiere a dispozitivului. Încărcătorul trebuie să fie uşor de accesat.
• Conectare la dispozitiv cu echipament fără împământare corespunzătoare poate rezulta în şocuri electrice
asupra dispozitivului şi deteriorarea permanentă a acestuia
• Cablul de alimentare USB este considerat ca un dispozitiv separat pentru adaptorul de încărcare.
• Tensiunea de ieşire a încărcătorului este de 5 V 0,5A.
ATENŢIE - RISC DE EXPLOZIE DACĂ BATERIA ESTE ÎNLOCUITĂ CU UNA DE TIP INCORECT.
ELIMINAŢI BATERIILE UZATE CONFORM INSTRUCŢIUNILOR.

CURĂŢAREA ŞI ÎNTREŢINEREA
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• Încărcătorul nu este rezistent la apă. Menţineţi-l uscat. Protejaţi încărcătorul de apă sau vapori. Nu apăsaţi
încărcătorul cu mâinile ude; în caz contrar, acest lucru poate conduce la producerea unui scurtcircuit, a unei
funcţionări defectuoase a dispozitivului şi poate electrocuta utilizatorul.
• Nu aşezaţi dispozitivul şi încărcătorul în locuri în care ar putea fi deteriorate ca urmare a unei coliziuni. În caz
contrar, acest lucru poate conduce la scurgerea lichidului din baterie, funcţionare defectuoasă a dispozitivului,
supra încălzire, incendiu sau explozie.
• Nu aşezaţi dispozitive media de stocare magnetice, precum carduri magnetice şi dischete, în apropierea
dispozitivului. Radiaţiile produse de dispozitiv pot şterge datele stocate pe acestea.
• Nu lăsaţi dispozitivul şi încărcătorul în locuri cu temperaturi extrem de scăzute sau de ridicate. În caz contrar,
este posibil ca acestea să nu funcţioneze normal şi pot conduce la apariţia unui incendiu sau a unei explozii.
Atunci când temperatura este mai mică de 0°C, performanţa acumulatorului este afectată.
• Nu aşezaţi obiecte metalice ascuţite, cum ar fi agrafele, lângă casca pentru ureche. Căştile pot atrage aceste
obiecte şi te pot răni.
• Înainte de curăţa sau întreţine dispozitivul, închideţi-l şi deconectaţi-l de la încărcător.
• Nu utilizaţi niciun fel de detergent chimic, pudră sau alt agent chimic (cum ar fi alcool sau benzen) pentru a
curăţa dispozitivul sau încărcătorul. În caz contrar, diferite părţi ale dispozitivului pot fi deteriorate sau poate
să se producă un incendiu. Aparatul poate fi curăţat cu o cârpă moale antistatică.
• Nu dezmembraţi dispozitivul sau accesoriile. În caz contrar, garanţia pentru dispozitiv şi accesorii va fi
invalidată, iar producătorul nu va fi considerat responsabil să vă plătească dauna.
• Dacă ecranul dispozitivului este spart ca urmare a lovirii de obiecte dure, nu apăsaţi şi nu încercaţi să detaşaţi
părţile sparte. În acest caz, încetaţi imediat utilizarea dispozitivului şi contactaţi un centru de service autorizat.

Pentru a reduce nivelul de expunere la radiaţii, luaţi următoarele măsuri:
• Utilizaţi telefonul mobil în condiţii de recepţie bune
• Utilizaţi un set pentru mâini libere
• Femeile însărcinate sunt rugate să ţină telefonul la distanţă de burtă
• Utilizaţi telefonul mobil la distanţă de părţile genitale

PREVENIREA PIERDERII AUZULUI
Pentru a preveni posibila deteriorare a auzului, nu folosiţi volumul la niveluri ridicate pentru perioade
mari de timp.

CONFORMITATEA CE SAR
Acest dispozitiv este conform cu cerinţele UE (1999/519/CE) cu privire la limitarea expunerii publicului general
la câmpuri electromagnetice pentru protecţia sănătăţii.
Limitările sunt o parte a recomandărilor pentru protecţia publicului general. Aceste recomandări au fost
realizate şi verificate de organizaţii ştiinţifice independente, prin evaluări şi studii ştiinţifice regulare şi
temeinice. Unitatea de măsură a Consiliului Europei pentru limitele recomandate ale dispozitivelor mobile este
„Rata specifică de absorbţie” (SAR) şi limita SAR este de 2,0 W/ kg peste 10 grame de ţesut. Îndeplineşte
cerinţele International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP - Comisia Internaţională de
Protecţie Împotriva Radiaţiilor Neionizante).
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Acest dispozitiv a fost testat pentru utilizarea prin purtare pe corp şi a fost identificat ca îndeplinind normele
de expunere ale ICNIRP şi Standardul european EN 62209-2, pentru utilizarea cu accesorii dedicate. Folosirea
altor accesorii care conţin metale nu asigură conformitatea cu normele de expunere ICNIRP.
SAR este măsurat cu dispozitivul la o distanţă de 5 mm faţă de corp, în timp ce transmite la cel mai mare
putere în toate benzile de frecvenţă ale dispozitivului mobil.
Cele mai ridicate valori SAR raportate conform Regulamentului CE pentru telefon sunt listate mai jos:
SAR la nivelul capului: 1,164 W/kg, SAR Corp: 1,353 W/kg
Pentru a reduce expunerea la frecvenţa radio (RF), folosiţi un accesoriu hands-free sau altă opţiune similară
pentru a ţine acest dispozitiv la distanţă de cap şi corp. Dispozitivul trebuie ţinut la o distanţă de cel puţin 5
mm de corp pentru a vă asigura că nivelurile de expunere rămân la sau sub nivelurile testate. Alegeţi cleme
pentru curea, tocuri sau alte accesorii similare purtate pe corp care nu conţin componente metalice, care sunt
utile la utilizarea dispozitivului în acest fel. Husele cu părţi metalice pot modifica performanţele RF ale
dispozitivului, inclusiv conformitatea sa cu indicaţiile privind expunerea la RF, într-un fel ce nu a fost testat sau
certificat, iar utilizarea unor astfel de accesorii trebuie evitată. În consecinţă, utilizarea acestor accesorii
trebuie evitată.

REGLEMENTĂRILE FCC
Acest telefon mobil este conform cu secţiunea 15 din Regulamentul FCC. Funcţionarea este supusă
următoarelor două condiţii:
(1) Acest dispozitiv nu poate cauza interferenţe periculoase şi (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice
interferenţe primite, inclusiv interferenţele care ar putea cauza o funcţionare nedorită.

Acest telefon mobil a fost testat şi s-a constatat că este conform cu limitele pentru un dispozitiv digital de
Clasa B, aşa cum prevede secţiunea 15 din Regulamentul FCC. Aceste limite sunt concepute să asigure o
protecţie rezonabilă faţă de interferenţele periculoase dintr-o locuinţă. Acest echipament generează, foloseşte
şi poate emite energie de radio frecvenţă şi, dacă nu este instalat şi utilizat în acord cu instrucţiunile, poate
provoca interferenţe dăunătoare comunicaţiilor radio.
Totuşi, nu există nicio garanţie a faptului că interferenţele vor apărea în anumite condiţii de instalare. Dacă
acest echipament provoacă interferenţe dăunătoare la recepţia radio sau de televiziune, care pot fi
determinate prin pornirea şi oprirea echipamentului, utilizatorul este îndemnat să încerce să corecteze aceste
interferenţe prin una dintre măsurile următoare:
-Reorientarea sau repoziţionarea antenei de recepţie.
-Creşterea distanţei dintre echipament şi receptor.
-Conectarea echipamentului într-o priză cu un circuit diferit de cel în care este conectat receptorul.
-Consultarea unui distribuitor sau a unui tehnician radio/TV cu experienţă.
OBSERVAŢIE FCC:
Atenţie: Modificările sau schimbările care nu sunt aprobate în mod expres de partea responsabilă cu
conformitatea pot anula autoritatea utilizatorului de a utiliza echipamentul.

INFORMAŢII CU PRIVIRE LA EXPUNEREA LA RF (SAR)
Acest dispozitiv este conceput şi fabricat să nu depăşească limitele de emisie pentru expunerea la frecvenţa
radio (RF) stabilite de Comisia Federală pentru Comunicaţii a Guvernului Statelor Unite.
În timpul testelor SAR, acest dispozitiv a fost setat să transmită la cel mai mare nivel de putere certificat al său
pe toate benzile de frecvenţă testate, şi pus în poziţii care simulează expunerea RF (frecvenţe radio) în dreptul
capului fără distanţiere şi lângă corp cu o distanţare de 10 mm. Cu toate că nivelul SAR este determinat la cel
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mai mare nivel de putere certificat, nivelul SAR actual al dispozitivului în timpul operării poate fi cu mult sub
nivelul maxim. Acest lucru se datorează faptului că telefonul este conceput să opereze la nivele de putere
multiple în aşa fel încât să utilizeze numai puterea necesară pentru a ajunge la reţea. În general, cu cât sunteţi
mai aproape de o antenă de transmitere wireless, cu atât mai mică va fi puterea de ieşire.

Regulamentele utilizează o unitate de măsură cunoscută ca rată specifică de absorbţie sau SAR.
Limita SAR stabilită de FCC este de 1,6 W/kg.
Acest telefon mobil este în conformitate SAR ANSI/IEE C95.1-1992 pentru populaţia generală/limitele de
expunere necontrolate şi a fost testat în concordanţă cu metodele de măsurare şi procedurile specificate în
IEEE1528. FCC a acordat o Autorizare de Echipament pentru acest model de telefon cu toate nivelele SAR
evaluate în conformitate cu ghidurile de expunere FCC RF. Informaţiile SAR despre acest model de telefon sunt
înregistrate FCC şi pot fi găsite în secţiunea Grant de Afişare a www.fcc.gov/oet/ea/fccid ca rezultat al căutării
după FCC ID: ZL5B26.

Pentru acest telefon mobil, cea mai înaltă valoare SAR raportată în utilizarea lângă cap este 0.75 W/Kg, iar
pentru utilizarea lângă corp 0.71 W/Kg

Cu toate că pot exista diferenţe între nivele SAR a diverselor telefoane şi poziţii de utilizare, toate corespund
cerinţelor guvernamentale.

Valoarea de conformitate SAR pentru purtarea asupra corpului este bazată pe o distanţă de separare de 10
mm între unitate şi corpul uman. Transportaţi acest dispozitiv la o distanţă de cel puţin 10 mm de corp pentru
a vă asigura că nivelurile de expunere rămân la sau sub nivelurile raportate. Pentru a permite purtarea asupra
corpului, alegeţi prinzătoare sau tocuri de telefon care nu conţin componente metalice, pentru a menţine o
distanţare de 10 mm între acest dispozitiv şi corpul dvs.

Conformitatea la expunere RF cu oricare accesoriu de purtat care conţine metal nu a fost testată sau certificată
iar ca urmare aceste accesorii ar trebuii evitate.

INFORMAŢII CU PRIVIRE LA ARUNCARE ŞI RECICLARE
Acest simbol de pe dispozitiv (şi de pe toate bateriile incluse) indică faptul că acestea nu trebuie
eliminate ca şi gunoi menajer. Nu aruncaţi dispozitivul sau bateriile ca deşeuri nesortate.
Dispozitivul (şi toate bateriile) trebuie predate unui punct de colectare certificat pentru reciclarea
sau eliminarea lor corespunzătoare la finalul ciclului de viaţă.

Pentru mai multe informaţii detaliate referitoare la reciclarea dispozitivului sau bateriilor, contactaţi biroul
local, serviciul de eliminare a deşeurilor menajere sau magazinul din care aţi achiziţionat dispozitivul.

Aruncarea acestui dispozitiv trebuie realizată conform Directivei privind deşeurile provenite de la echipamente
electrice şi electronice (WEEE) a Uniunii Europene. Motivul separării WEEE şi a bateriilor de alte deşeuri este
de a reduce la minim impacturile potenţiale asupra mediului şi asupra sănătăţii umane a oricăror substanţe
periculoase care ar putea fi prezente în acestea.
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REDUCEREA SUBSTANŢELOR PERICULOASE
Acest dispozitiv este conform cu Regulamentul UE privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi
restricţionarea substanţelor chimice (REACH) (Regulamentul nr. 1907/2006/CE al Parlamentului European şi al
Consiliului) şi cu Directiva UE privind restricţionarea substanţelor periculoase (RoHS).
Directiva (2011/65/EU RoHS şi amendamentul directivei (EU) 2011/65/EU a Parlamentului şi Consiliului
European). Pentru mai multe informaţii referitoare la conformitatea cu REACH a dispozitivului, vizitaţi site-ul
web www.catphones.com/certification. Vă recomandăm să vizitaţi site-ul cu regularitate pentru a obţine
informaţii actualizate.

CONFORMITATEA CU REGLEMENTĂRILE UE
Prin prezenta, producătorul declară că acest dispozitiv este în conformitate cu cerinţele esenţiale şi alte
prevederi relevante ale
Directivei 2014/53 /UE. Pentru declaraţia de conformitate, vizitaţi site-ul: www.catphones.com/support/
NOTĂ:
Ţineţi cont de reglementările locale naţionale din locaţia în care va fi utilizat dispozitivul. Este posibil ca acest
dispozitiv să nu poată fi utilizat în unele sau în toate statele Uniunii Europene (UE).
Este posibil ca unele benzi să nu fie disponibile în toate ţările sau în toate zonele. Contactaşi operatorul de
transport local pentru mai multe detalii.
Puterea maximă de radiofrecvenţă transmisă în benzile de frecvenţă în care funcţionează echipamentul radio:
Puterea maximă pentru toate benzile este mai mică decât cea mai mare valoare limită specificată în
Standardul Armonizat asociat.
Benzile de frecvenţă şi limitele nominale ale puterii de transmisie aplicabile acestui echipament radio sunt
după cum urmează:

Benzi
GSM 900
GSM 1800
BT

Putere condusă (dB)
32,2
29,5
3,83

SPECIFICAŢII B26
Sistem de operare
Procesor
Memorie

ThreadX 4.0
SC6531F
8MB RAM
8MB ROM
Reţele Celulare
2G GSM 2, 3, 5, 8
Afişaj
Dimensiune 2,4”, 240*320, QVGA
Cameră
2M numai pentru camera din spate
Conectivitate
Mufă audio: 3,5mm
Bluetooth: 2,1
USB: micro-USB 2.0
Tip SIM: SIM Standard
Acumulator
1500mAH
Altele
Protecţie împotriva factorilor externi: IP68
Cădere: 1,8m
Dimensiuni
60,5*139*16,3mm
Greutate
152g
* Designul şi specificaţiile pot fi modificate fără o notificare prealabilă.
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DECLARAŢIA DE CONFORMITATE
Prin prezenta, declarăm că cerinţele esenţiale prevăzute în Directiva RED 2014/53/EU au fost
îndeplinite complet de produsul nostru cu indicaţia de mai jos:

Nume Produs
Denumire marcă / Model

Telefon mobil
CAT / B26

Următoarele standarde au fost aplicate pentru verificarea conformităţii:
•

Siguranţă

•

Sănătate

•

EMC

•

Radio

•

ROHS

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 (draft); EN 301 489-17 V3.2.0 (draft)
EN 301 489-52 V1.1.0 (draft)
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
Draft final ETSI EN 303 345 V1.1.7
2011/65/EC
(EU)2015/863

Adaptor
Denumire marcă
Model
Nume producător

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

Organismul notificat
Denumirea
Număr

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

Mai mult de atât, cerinţele ISO pentru procesul de controlul calităţii precum şi a procesului de
fabricare au fost atinse. Documentele tehnice precum şi rapoartele testelor vor fi păstrate pentru o
perioadă de cel puţin 10 ani după ce ultimul produs a fost fabricat, la dispoziţia autorităţilor
naţionale relevante a oricărui Stat Membru, pentru verificare.
Informaţii de contact detaliate pentru această declaraţie au fost listate mai jos, ca şi fereastră pentru
orice problemă relevantă acestei declaraţii.
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Informaţii producător:
Compania: Bullitt Mobile Ltd.
Adresa: One Valpy, Valpy Street, Reading, RG1 1AR, Berkshire, United Kingdom
Nume:
Semnătura:
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Arlen Huang

Poziţie:

Director de calitate

Data:

3 Septembrie 2019

© 2019 Caterpillar. Toate drepturile sunt rezervate. CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, logourile lor, imaginea comercială „Caterpillar Yellow”, „Power Edge” şi Cat “Modern Hex”, cât şi
identitatea corporativă şi de produs utilizate în acest document sunt o licenţă a Caterpillar şi nu pot fi
utilizate fără permisiune. www.cat.com / www.caterpillar.com

Bullitt Mobile Ltd este o companie licenţiată a Caterpillar Inc.
Mărcile comerciale ale Bullitt Mobile Ltd. şi ale terţelor-părţi sunt proprietatea deţinătorilor lor de
drept.
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