Cat® B26

Navodila za uporabo
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PRED PRVO UPORABO PREBERITE VARNOSTNA OPOZORILA
• Skrbno preberite za navodila za uporabo in priporočena varnostna opozorila, tako boste zagotovili pravilno
uporabo te naprave.
• Kljub temu, da je robustna, se izognite udarcem, metanju, trkom, prebadanju ali upogibanju naprave.
• Naprave ne vklopite na mestih, kjer uporaba mobilnega telefona ni dovoljena, ali lahko povzroči motnje oz.
nevarnost.
• Nikoli ne uporabljajte naprave med vožnjo.
• Vedno upoštevajte predpise za uporabo naprave v bolnišnicah in zdravstvenih ustanovah ter jo izklopite v
bližini medicinskih aparatov.
• Ko ste v letalu izklopite napravo ali vklopite letalski način, ker lahko naprava povzroča motnje v opremi za
upravljanje letala.
• Napravo izklopite v bližini zelo natančnih elektronskih naprav, ker lahko vpliva na njihove lastnosti.
• Ne poskušajte sami razstavljati naprave ali njene opreme, le kvalificirano osebje jo sme servisirati ali
popravljati, če je treba.
• Naprave ali njene opreme ne postavljajte v posode z močnim elektromagnetnim poljem.
• V bližino naprave ne postavljajte magnetnih medijev za shranjevanje podatkov. Sevanje iz naprave lahko
izbriše podatke, ki so shranjeni na teh medijih.
• Naprave ne uporabljajte v okolju z vnetljivimi plini, kot je plinska postaja in ne odlagajte naprave na mesta z
visoko temperaturo.
• Napravo in dodatke shranjujte na mestih, ki niso dostopni majhnim otrokom. Otrokom ne dovolite, da bi
uporabljali naprava brez nadzora odrasle osebe.
• Za polnjenje uporabljajte le predpisane polnilnike, da bi se izognili tveganju eksplozije.
• Upoštevajte vse zakone ali druge predpise o uporabi brezžičnih naprav ob upoštevanju zasebnosti in pravic
drugih.
• Osebe z vgrajenimi medicinskimi vsadki (srce, sklepi itd.) morajo nositi napravo vsaj 15cm proč od vsadka,
med pogovorom pa naj imajo napravo na nasprotni strani od vsadka.
• Med uporabo napajalnega kabla USB natančno upoštevajte vsa ustrezna navodila iz teh navodil za uporabo,
sicer lahko poškodujete svojo naprav ali osebni računalnik.
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PRAVNO OBVESTILO
© 2019 Caterpillar.
Vse pravice pridržane. CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, njihovi logotipi, “Caterpillar Yellow,” “Power
Edge” in Cat “Modern Hex” prepoznavni videz in imena podjetij ter izdelkov, ki se oglašujejo, so blagovne
znamke podjetja Caterpillar in jih ni dovoljeno uporabljati brez njihovega dovoljenja.

Bullitt Mobile Ltd je licencA Caterpillar Inc.
Bullitt Mobile Ltd. in blagovne znamke tretjih oseb, so last njihovih lastnikov.

Nobenega dela tega dokumenta brez predhodnega pisnega soglasja podjetja Caterpillar ne smete reproducirati
ali prenašati v kakršnikoli obliki ali na kakršenkoli način.
Izdelek, ki je opisan v tem priročniku, lahko vključuje avtorsko zaščiteno programsko opremo proizvajalca ali
njegovih licenčnih partnerjev. Kupci ne smejo na noben način kopirati, distribuirati, spreminjati, prevajati,
razstavljati, dešifrirati, izločati, izvajati obratno inženirstvo, oddajati v najem, dodeljevati podlicenc omenjene
programske ali strojne opreme, razen, če so takšna dejanja dovoljena z veljavno zakonodajo, oziroma jih
odobrijo ustrezni imetniki avtorskih pravic na podlagi njihovih licenc.

Besedna oznaka Bluetooth® in logotipi so registrirane blagovne znamke v lasti Bluetooth SIG, Inc., zato je
njihova uporaba s strani skupine Bullitt Group urejena znotraj licence. Ostale blagovne znamke so v lasti
njihovih zadevnih lastnikov.

OBVESTILO
Nekatere funkcije izdelka in dodatne opreme, opisane v tem dokumentu, se sklicujejo na nameščeno
programsko opremo, funkcije in nastavitve lokalnega omrežja, in jih ni mogoče aktivirati ali je njihova uporaba
omejena z dovoljenji upravljavcev lokalnih omrežij in ponudniki storitev omrežja. Zato se opisi v teh navodilih
za uporabo morda ne bodo popolnoma ujemali s kupljenim izdelkom ali njegovo opremo.

Proizvajalec si pridržuje pravico, da lahko, brez predhodnega obvestila ali najave, spremeni kakršne koli
informacije ali zahteve, vsebovane v teh navodilih za uporabo.

Proizvajalec ni odgovoren za zakonitost in kakovost katerega koli izdelka, ki je snet s to napravo, vključno
vendar ne omejeno na besedila, slike, glasbo, filme in ne vgrajeno programsko opremo, ki je predmet
zaščitenih avtorskih pravic. Vse posledice, ki izhajajo iz namestitve ali uporabe prej navedenih izdelkov na tej
napravo, nosi uporabnik sam.

PREDPISI O UVOZ IN IZVOZU
Uporabnik mora upoštevati vse veljavne zakone in predpise glede uvoza in izvoza. Uporabnik mora pridobiti
vsa potrebna vladna dovoljenja in licence za izvoz, ponovni izvoz ali uvoz izdelka, ki je omenjen v teh navodilih
za uporabo, vključno s programsko opremo in tehničnimi podatki.
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DOBRODOŠLI PRI CAT® B26
Robustni mobilni telefon Cat B26 je izdelan za uporabo v zelo težkih pogojih, s katerimi se srečujete dnevno pri
delu in igri. Ker je izdelan po najbolj zahtevnih specifikacijah in z zelo vzdržljivo baterijo, vas Cat B26 ne bo
nikoli pustil na cedilu.
Vaš novi mobilni telefon je certificiran po industrijskih standardih za robustnost ter odpornost proti vodi in
prahu. Ker je izdelan tako, da vzdrži ponavljajoči test padca na beton z višine do 1,8 m (6 čevljev), da je
odporen proti prahu in visokim temperaturam, zato bo Cat B26 preživel najtežje okoljske pogoje.
Ker ima funkcije, kot je zelo zmogljiva baterija, svetilka in razširljiv pomnilnik do 32 GB, se bo vaš Cat telefon
izkazal kot zelo koristni pomočnik, da boste izpolnili večino nalog v svojem delovnem dnevu.

ROBUSTNE LASTNOSTI
PADEC TELEFONA NA TLA:
• Uporabljajte: svojo napravo do višine 1,8 metra - odporna je proti padcem s te višine.
• Ne: mečite svoje naprave na tla s silo z višine več kot 1,8 metra, je odporna, ni pa neuničljiva.

VODOODPORNOST:
• Uporabljajte: svojo napravo v vlažnih in mokrih pogojih. Pred uporabo naprave v vodi zagotovite, da so bodo
sestavni deli in pokrovi trdno zaprti. Naprava vam nudi povečano vodoodpornost do 35 minut do največje
globine 1,2 metra.
• Ne: poskušajte uporabljati telefona dalj od 35 minut v globini 1,2 metra ali v v večji globini od 1,2 metra.

ODPORNOST PROTI PRAHU IN PRASKAM
• Uporabljajte: svojo napravo v umazanem, prašnem okolju. Cat B26 je certificiran po IP68, industrijskem
standardu, ki meri vzdržljivost.

IZJEMNE TEMPERATURE:
• Uporabljajte: napravo v temperaturnem območju -25 °C do + 55 °C. Odporna je tudi proti ekstremnim
temperaturnim spremembam: zelo hitro spreminjanje med hladnim ali obratno.
• Ne: uporabljajte ga izven temperaturnega območja od -25 ºC do +55 ºC.
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KAJ JE V PRODAJNEM KOMPLETU
• Naprava
• Vodič za hiter začetek
• Garancija
• Napajalni USB kabel in adapter polnilnika

1. VUŠESNE SLUŠALKE
2. SVETILKA
3. LEVA MEHKA TIPKA
4. TIPKA KLIC/ODGOVOR
5. ZAPAHNITEV TIPKOVNICE
6. DESNA MEHKA TIPKA
7. VKLOP/IZKLOP TIPKE
KRMARJENJE/SVETILKA
8. TIPKA OK
9. TIPKA NAPAJANJE/NAZAJ/ODLOŽI
10. TIPKA TIHI NAČIN/DVIGALKA
11. ZVOČNIK
12. KAMERA
13. PRIKLJUČEK USB
14. PRIKLJUČEK ZA NAGLAVNI
KOMPLET
15. LUKNJA ZA VRVICO

FUNKCIJE TIPK
TIPKA ZA VKLOP
• Za vklop naprave jo pritisnite in držite pritisnjeno.
• Ko je naprava vklopljena pritisnite in držite pritisnjeno možnost Izklop (izklop / ponovni zagon).
• Pritisnite enkrat, da zbudite zaslon, ko je naprava v načinu mirovanja.
TIPKA ZA KRMARJENJE
• Večsmerno tipko za krmarjenje uporabljajte za premikanje po menijih.
LEVA IN DESNA MEHKA TIPKA
• Ta gumba ustrezata opcijam, prikazanim na dnu zaslona (levo in desno).
• Funkcija teh gumbov se bo spremenila glede na meni.
GUMB OK
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• Pritisnite za izbiro.

PRVI KORAKI
VASTAVLJANJE KARTICE SIM
1. Napravo položite na ravno in čisto površino tako, da bo zaslon obrnjen navzdol.
2. Odstranite predalček pokrova za baterije, nato s konico prsta izvlecite baterijo.
3. Kartico SIM vstavite v predalček SIM 1/ SIM 2 tako, da bodo zlati stiki kartice SIM obrnjeni proti stikom
konektorja SIM (obrnjeni navzdol).
4. Skrbno namestite pokrov nazaj in ga privijte na mestu.

NAMESTITEV POMNILNIŠKE KARTICE
1. Napravo položite na ravno in čisto površino tako, da bo zaslon obrnjen navzdol.
2. Odstranite predalček pokrova za baterije, nato s konico prsta izvlecite baterijo.
3. Kartico microSD vstavite v predalček za pomnilniško kartico.
4. Skrbno namestite pokrov nazaj in ga privijte na mestu.

POMNITE:
• Na microSD kartico ne pritiskajte s preveliko silo, da ne poškodujete kartice ali reže.
• Ko vstavljate kartici microSD ali SIM zagotovite, da bo telefon izklopljen in odklopljen od kakršnega koli
zunanjega vira napajanja.

POLNJENJE BATERIJE
Pred prvo uporabo naprave morate napolniti baterijo.
1. Napajalni USB kabel povežite z adapterjem polnilnika.
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Uporabljajte le polnilnike in kable, ki jih je odobril Cat® phone. Neodobrena oprema lahko poškoduje napravo
in baterijo.
2. Odprite pokrov priključka USB in nato priključite napajalni kabel na priključek USB.
Pri priključevanju USB kabla pazite, da ne uporabite prekomerne sile. Če priključek kabla napačno vstavite,
potem povzročene poškodbe niso pokrite z garancijo.
3. Polnilnik priključite v vtičnico za izmenični tok.
4. Ko je polnjenje končano preneha utripati signalna lučka baterije.
Z naprave odstranite kabel USB in nato izvlecite napajalni adapter iz električne vtičnice. Zaprite pokrov
priključka USB na napravi.

POMEMBNA INFORMACIJA O NADALJNJI UPORABI BATERIJE
Če je baterija popolnoma izpraznjena, morda ne boste mogli vklopiti naprave takoj, ko boste začeli polniti
baterijo. Zato pustite, da se telefon polni nekaj minut in šele nato poskusite vklopiti telefon. Med tem časom
animirani prikazovalnik stanja morda ne bo prikazan na zaslonu.
Ko je baterija skoraj izpraznjena, se naprava samodejno izklopi. Čas, potreben za polnjenje baterije je odvisen
od temperature okolja in starosti baterije.

VKLOP/IZKLOP NAPRAVE
VKLOP
• Pritisnite in držite pritisnjeno Napajanje

.

• Če morate vnesti kodo PIN, poglejte v ustrezni razdelek v tem priročniku.
Ob prvem vklopu telefona, se bo prikazal pozdravni zaslon. Izberite želeni jezik, da bi nadaljevali z
nastavitvami.
IZKLOP
1. Pritisnite in držite pritisnjeno Napajanje

.

ZAČETNI ZASLON
Začetni zaslon je začetna točka za dostop do funkcij naprave. Od tu lahko dostopate do Glavnega menija in
Stikov.
Tako je videti začetni zaslon:
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Glavni meni
Na začetnem zaslonu pritisnite OK za prikaz glavnega menija. Večsmerno tipko za krmarjenje uporabljajte za
izbiro želenega programa.

ZAKLEPANJE IN ODKLEPANJE ZASLONA
ZAKLEPANJE ZASLONA
1. Če je naprava vklopljena pritisnite levo mehko tipko in nato zaklenitev tipkovnice, da bi zaklenili/odklenili
zaslon. Kljub zaklenjenem zaslonu boste še vedno sprejemali sporočila in klice.
2. Če pustite vaš mobilni telefon nekaj časa pri miru, se bo zaslon zaklenil samodejno.
• Za nastavitev tega obdobja izberite

iz glavnega menija Nastavitve.

• Za premikanje med zavihki Nastavitve uporabite tipko za krmarjenje (gor) in (dol).
• Za nastavitev časovnega obdobja izberite Prikaz > Samodejna zaklenitev tipkovnice.

ODKLEPANJE ZASLONA
Zaslon prebudite tako, da pritisnite tipko Napajanje.
Za podrobnosti glejte "Zaščita naprave s funkcijo Zaklepanje zaslona", na strani 23.
POMNITE:
• Če je samodejna zaklenitev zaslona onemogočena, pritisnite in držite pritisnjeno, da bi odklenili zaslon.
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POLJE Z OBVESTILI
OBVESTILA IN INFORMACIJE O STANJU
Vrstica stanja je prikazana na vrhu zaslona. Ta prikazuje ikone obvestil o neodgovorjenih klicih ali prejetih
sporočilih (na levi) in ikone stanja telefona, kot je napolnjenost baterije (na desni), in uro.

SIM1 Moč signala mobilnega omrežja

Indikator stanja baterije, baterija je polna

SIM2 Moč signala mobilnega omrežja

Vklop bluetootha

SIM1 Slab signal mobilnega omrežja

Klicanje

SIM2 Slab signal mobilnega omrežja

Alarm je nastavljen

Ni kartice SIM

Slušalke so priklopljene

Neodgovorjen klic

Način letenja

Tihi profil

Predal Prejeto je poln

Profil sestankov

Novo sporočilo

Notranji profil

Pošiljanje sporočila

Zunanji profil

Nov MMS

Svetilka vklopljena

Neprebrani MMS

SLIKE OZADJA
ZAMENJAVA SLIKE OZADJA
1. Na začetnem zaslonu pritisnite tipko OK za prikaz glavnega menija.
2. Nastavitve

> Prikaz > Nastavitve Slike ozadja.

3. Za nastavitev slike ozadja pritisnite OK in izberite sliko iz statičnih slik ozadja ali galerije.
4. Izberite sliko, nato pritisnite levo mehko tipko (OK).

PRENOS MEDIJSKIH VSEBIN NA TELEFON IN Z NJEGA
Prenašajte svoje priljubljene glasbene in slikovne datotek med napravo in osebnim računalnikom.
1. Z napajalnim kablom USB povežite svojo napravo z računalnikom.
2. Prikazano bo okno z obvestilom.
3. Izberite Polnjenje ali Prenos datotek.
Vaša naprava bo prikazana kot odstranljiva naprava, ki prikazuje notranji pomnilnik telefona. Vidna bi tudi
pomnilniška kartica microSD, če je vstavljena.
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UPORABA LETALSKEGA NAČINA
Ponekod je lahko zahtevano, da izklopite brezžične povezave vašega telefona. Če ne želite izklopiti mobilnega
telefona, ga lahko nastavite v Letalski način.
1. Na začetnem zaslonu pritisnite tipko OK za prikaz glavnega menija.
2. Izberite Nastavitve

> Letalski način

3. Za izbiro vklop/izklop pritisnite tipko Krmarjenje (gor) ali (dol), da bi aktivirali/dezaktivirali in nato pritisnite
za izbiro OK.
POMNITE:
• Letalski način bo odklopil vse vaše omrežne podatke, povezave za povezljivost.
• Dostopate lahko tudi prek Glavni meni > Bližnjice > Letalski način.

KLICANJE
Obstaja več načinov za vzpostavitev klica. Lahko:

KLICANJE S POMOČJO TIPKOVNICE
Iz začetnega zaslona izberite telefonsko številko s tipkovnico in nato izberite tipko Klic.
Nasvet: Vaš mobilni telefon podpira funkcijo SmartDial. Med tipkanjem številk začne telefon ob dotiku
določene številke samodejno iskati med stiki in prikaže seznam stikov, ki se ujemajo s številko.

KLICANJE IZ STIKOV
1. Na začetnem zaslonu se dotaknite Stiki, da bi prikazali seznam stikov.
1. Za izbiro stika uporabite tipki za krmarjenje (gor) in (dol).
2. Izberite telefonsko številko stika.
3. Izberite Izbiranje ali pritisnite tipko Klic

.

POMNITE:
V načinu dvojne kartice bo klic izbran s kartice SIM 1.

KLICANJE IZ DNEVNIKA KLICEV
1. Na začetnem zaslonu pritisnite tipko OK, da bi prikazali Glavni meni > Dnevnik klicev

.

2. Za preklop med zavihki uporabite tipko Krmarjenje (gor) in (dol) in omogočite prikaz najnovejših opravljenih,
sprejetih in zgrešenih klicev.
3. Za izbiro stika iz seznama uporabite tipko za krmarjenje (dol) in (gor).
4. Pritisnite Klic za klicanje tega stika.

12

SPREJEM IN ZAVRNITEV TELEFONSKEGA KLICA
Ko prejmete klic, se odpre zaslon za prikaz dohodnega klica, ki vsebuje ID klicatelja, če je na voljo.
1. Za odgovor na klic, pritisnite tipko tipko Odgovor
2. Za zavrnitev klica pritisnite tipko Prekinitev

, ali levo mehko tipko (Odgovor).

.

3. Za utišanje klica pritisnite desno mehko tipko (Tiho).
POMNITE:
Za vrnitev na začetni zaslon pritisnite Prekinitev

.

KONČANJE KLICA
Da bi prekinili pogovor med telefonskim pogovorom, pritisnite Prekinitev

.

STIKI
Program Stiki omogoča shranjevanje in upravljanje informacij o svojih stikih.

ODPIRANJE PROGRAMA STIKI
Za odpiranje stika z začetnega zaslona lahko:
• pritisnete desno mehko tipko, ki bo odprla Stike, ali
• pritisnete tipko OK, da bi odprtli Glavni meni > Stiki

.

POMNITE:
• Vaši stiki bodo prikazani po abecednem vrstnem redu v spustnem seznamu.

UVOZ IN IZVOZ STIKOV
Za uvoz stikov:
1. Odprite Stiki.
2. Pritisnite levo mehko tipko (opcije).
3. Pritisnite tipko Krmarjenje (dol), nato pritisnite Uvoz stikov.
4. Izberite vir (pomnilniška kartica ali interni pomnilnik).

Za izvoz stikov:
1. Odprite Stiki.
2. Pritisnite levo mehko tipko (opcije).
3. Pritisnite tipko Krmarjenje (dol), nato pritisnite Izvoz stikov.
4. Izberite stike, ki jih želite izvoziti, nato pritisnite levo mehko tipko (možnosti) > tipka OK
5. Izberite cilj (pomnilniška kartica ali interni pomnilnik).
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DODAJANJE NOVEGA STIKA
1. V seznamu stikov pritisnite levo mehko tipko (možnosti > Novi.
2. Izberite cilj.
3. Vnesite ime stika, številko mobilnega telefona in osebni e-poštni naslov (opcijsko).
4. Pritisnite levo mehko tipko (shraniti).

ISKANJE STIKA
1. V seznamu stikov pritisnite tipko Krmarjenje (dol), da bi izbrali iskalno polje.
2. Začnite tipkati ime stika in stiki z ujemajočimi se imeni se bodo pokazali zgoraj.

UREJANJE STIKA
Kasneje lahko vedno spremenite podatke, ki ste jih shranili za stik.
1. Na seznamu stikov izberite stik, ki ga želite urediti.
2. Pritisnite tipko OK (urejanje).
3. Opravite spremembe v informacijah o stiku, nato pritisnite levo mehko tipko (shraniti). Za preklic vseh
sprememb izberite levo mehko tipko (preklic).

BRISANJE STIKA
1. Na seznamu stikov izberite stik, ki ga želite izbrisati.
2. Leva mehka tipka (možnosti) > Brisanje > leva mehka tipka (OK) za potrditev.

RAZVRŠČANJE STIKOV PO KATEGORIJAH
Nastavite lahko različne skupine, da bi razvrstili stike po kategorijah.
1. V seznamu stikov pritisnite tipko Krmarjenje (dol), da bi videli seznam skupin.
2. Za dodajanje nove skupine pritisnite levo mehko tipko (možnosti).
3. Nazaj na seznam stikov, izberite stik, ki ga želite kategorizirati.
4. Pritisnite tipko OK (urejanje), nato pritisnite tipko Krmarjenje (dol), da bi dodelili skupino svojim stikom.

SMS IN MMS
ODPIRANJE SPOROČILA
Za odpiranje programa Sporočanje:
• Pritisnite z začetnega zaslona tipko OK, da bi prikazali Glavni meni > Sporočanje
• na začetnem zaslonu pritisnite tipko Krmarjenje (levo).
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USTVARJANJE IN POŠILJANJE BESEDILNIH SPOROČIL
Ustvarite lahko novo besedilo sporočilo ali odprete nit trenutnega sporočila.
1. Iz Sporočanje izberite Napisati sporočilo.
2. Vnesite telefonsko številko ali izberite ime stika tako, da izberete tipko OK. Ko tipkate, bo SmartDial skušala
najti ujemajoči se stik v stikih, ki so v napravi. Lahko ga izberete predlaganega prejemnika ali pa nadaljujete s
tipkanjem.
3. Pritisnite tipko Krmarjenje (dol), da bi se premaknili do polja SMS in napisali svoje sporočilo.
4. Ko je vaše sporočilo pripravljeno za pošiljanje, pritisnite tipko OK (poslati).
5. Če želite odpreti obstoječo nit sporočila izberite mapo Prejeto ali Način klepeta v Sporočanje in pritisnite
tipko OK.
POMNITE:
• Ko berete in pošiljate dodatna sporočila, se ustvari nit sporočila.

USTVARJANJE IN POŠILJANJE VEČPREDSTAVNOSTNIH SPOROČIL
Ustvarite lahko novo besedilo sporočilo ali odprete nit trenutnega sporočila.
1. Iz Sporočanje izberite Napisati sporočilo.
2. Vnesite telefonsko številko ali izberite ime stika tako, da pritisnete tipko OK. Ko tipkate, bo SmartDial
skušala najti ujemajoči se stik v stikih, ki so v napravi. Lahko ga izberete predlaganega prejemnika ali pa
nadaljujete s tipkanjem.
3. Pritisnite tipko Krmarjenje (dol), da bi se premaknili do polja MMS in napisali svoje sporočilo in vstavili
medije.
4. Ko je vaše sporočilo pripravljeno za pošiljanje, pritisnite levo mehko tipko (poslati).
5. Če želite odpreti obstoječo nit sporočila izberite mapo Prejeto ali Sporočanje in pritisnite tipko OK.

ODPIRANJE IN ODGOVARJANJE NA SPOROČILO
1. V mapi Prejeto ali Način klepeta izberite nit sporočila z besedilom ali večpredstavnostno sporočilo, da bi ga
odprli.
2. Pritisnite tipko OK, da bi sestavili svoj odgovor v polju SMS.
3. Ko ste končali, pritisnite tipko OK(poslati).

PRILAGAJANJE NASTAVITEV SPOROČIL
V seznamu sporočil pritisnite levo mehko tipko (možnosti) > Nastavitve.
Izbirate lahko med:
• SMS: Nastavitev poročila o dostavi (vklop/izklop).
• MMS: Nastavitev Samodejno pridobivanje sporočila (izklop/vklop z gostovanjem/vklop brez gostovanja)
• Vsiljena sporočila: Nastavitev WAP Push (vklop/izklop).
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BLUETOOTH®
Bluetoothe ustvarja brezžično povezavo z drugimi napravami Bluetooth, in tako lahko delite datoteke s
prijatelji, vzpostavite povezavo s slušalko za prostoročno telefoniranje ali celo prenos fotografij med telefonom
in računalnikom.
Če uporabljate povezavo Bluetooth, ne pozabite, da ste lahko oddaljeni le do 10 metrov od drugih naprav
Bluetooth, s katerim se želite povezati. Upoštevajte, da lahko ovire, kot so zidovi, ali druge elektronske naprave
motijo povezavo Bluetooth.

VKLOP POVEZAVE BLUETOOTH
1. • Z začetnega zaslona pritisnite tipko OK, da bi prikazali Glavni meni > Nastavitve
2. Uporabite tipko Krmarjenje (dol) in nato izberite Bluetooth.
3. Za vklop Bluetootha pritisnite tipko OK. V vrstici stanja se bo pokazala ikona Bluetooth

.

UPARJANJE IN POVEZOVANJE NAPRAV BLUETOOTH
Preden začnete uporabljati Bluetooth, morate upariti telefon z drugo napravo Bluetooth:
1. Zagotovite, da je na vaši napravi omogočena funkcija Bluetooth in nastavljena na Vidna vsem.
2. Z začetnega zaslona pritisnite tipko OK, da bi prikazali Glavni meni > Nastavitve

> Bluetooth

3. Izberite Povezovanje naprav, nato pritisnite levo mehko tipko (dodati), da bi poiskali napravo z
Bluetoothom v dosegu.
4. Izberite napravo, ki jo želite upariti z vašim mobilnim telefonom.
5. Za dokončanje povezave sledite navodilom na zaslonu.
POMNITE:
• Ko ste povezali napravi, ne bo več treba vnašati gesla, da bi se znova povezovali s to napravo.

POŠILJANJE DATOTEK PREK POVEZAVE Z BLUETOOTHOM
1. Na začetnem zaslonu pritisnite tipko OK za prikaz glavnega menija.
2. Izberite Organizator

> Datoteka, izberite datoteko, ki jo želite poslati.

3. Leva mehka tipka (opcije) > Poslati > Bluetooth > izberite povezano napravo.

PREKINITEV POVEZAVE ALI PREKINITEV UPARJANJA Z NAPRAVO Z BLUETOOTHOM
Za prekinitev povezave Bluetooth:
1. Na začetnem zaslonu pritisnite tipko OK, da bi prikazali Glavni meni > Nastavitve
2. Uporabite tipko Krmarjenje (dol) in nato izberite Bluetooth.
3. Za vklop Bluetootha pritisnite tipko OK.
Ta prekinitev povezanosti naprave Bluetooth:
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1. S seznama Bluetooth vnesite seznam povezanih naprav in izberite napravo, s katero želite prekiniti
povezavo.
2. Za brisanje te naprav pritisnite levo mehko tipko (možnosti).

FOTOGRAFIRANJE IN SNEMANJE VIDEOV
Cat B26 lahko uporabite za slikanje in deljenje fotografij in video posnetkov.
ODPIRANJE KAMERE
Za odpiranje programa Kamera:
• pritisnite na začetnem zaslonu tipko OK, da bi prikazali Glavni meni > Kamera
Pritisnite desno mehko tipko (nazaj), da bi zaprli program Kamera.

FOTOGRAFIRANJE IN SNEMANJE VIDEOV
1. Na začetnem zaslonu pritisnite tipko OK, da bi prikazali Glavni meni > Nastavitve

.

2. Pritisnite levo mehko tipko (možnosti) in izberite Video ali Kamera za preklapljanje med načinoma
fotografija in video.
3. Za povečanje in zmanjšanje (zumiranje) uporabite tipko Krmarjenje (gor) in (dol) .
4. Za slikanje fotografij ali snemanj videa pritisnite tipko OK.
POMNITE:
Pritisninte levo mehko tipko (možnosti), nati izberite Nastavitve, da bi nastavili nastavitve za kamero in video.

OGLED FOTOGRAFIJ
Ko ste v načinu Fotografiranje si lahko svoje fotografije ogledate s programom Kamera, če pritisnete levo
mehko tipko (možnosti) Pregledovalnik fotografij.
• Izberite sliko, ki si jo želite ogledati v celozaslonskem načinu. Za ogled posamezne slike uporabite tipko
Krmarjenje (levo) in (desno).
POMNITE:
• Iz glavnega menijasi lahko ogledate fotografije z izbiro Slika

.

OGLED VIDEOV
Ko ste v načinu Video si lahko svoje video posnetke ogledate s programom Kamera, če pritisnete levo mehko
tipko > Preglej imenik video posnetkov.
• Izberite video posnetek in nato pritisnite za predvajanje.
• Pritisnite desno mehko tipko (Ustavitev/Izhod) za vrnitev v Seznam video posnetkov in levo mehko tipko
(kamera) za vrnitev v pogled Kamera.
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GLASBA
Glasbene datoteke lahko prenesete iz računalnika na svoj Cat B26.
KOPIRANJE GLASBE NA SVOJO NAPRAVO
1. Povežite svojo napravo na računalnik z USB kablom in izberite na napravi Prenos datotek.
2. Na osebnem računalniku, poiščite pogon USB in ga odprite.
3. Ustvarite mapo v korenskem imeniku naprave ali na kartici SD (na primer Glasba).
4. Kopirajte svojo glasbo z osebnega računalnika v novo mapo.
5. Za varno odstranitev naprave od osebnega računalnika počakajte, da se konča kopiranje glasbe, nato izvrzite
pogon tako, kot to zahteva operacijski sistem osebnega računalnika. Odklopite kabel USB.

POSLUŠANJE UKV RADIA
S programom UKV Radio lahko poslušate UKV radijske postaje.

NASTAVLJANJE RADIJSKEGA SPREJEMNIKA FM
1. Na začetnem zaslonu pritisnite tipko OK, da bi prikazali Glavni meni > UKV radio

.

2. Ko se pokaže zahteva, pritisnite levo mehko tipko (možnosti), nato izberite Samodejno iskanje in
shranjevanje, da bi poiskali vse razpoložljive postaje.
Ročno in samodejno skeniranje:
• Z začetnega zaslona UKV Radio uporabite tipko Krmarjenje (levo) in (desno) za ročno iskanje frekvence.
POMNITE:
• Za ogled razpoložljivih kanalov pritisnite levo mehko tipko (možnosti) in nato izberite Seznam kanalov.
• Za izklop UKV radia pritisnite desno mehko tipko (izhod).

UPORABA DRUGIH PROGRAMOV
KOLEDAR
Za ustvarjanje in upravljanje dogodkov, srečanj in sestankov, uporabite program Koledar.
1. Na začetnem zaslonu pritisnite tipko OK za prikaz glavnega menija.
2. Izberite Organizator

> Koledar.

USTVARJANJE DOGODKA
1. Izberite KOLEDAR, nato pritisnite levo mehko tipko (dodati), da bi začeli dodajati dogodke.
2. Vnesite naslov in kraj dogodka.
3. Nastavite uro dogodka in nastavite opomnik.
4. Ko ste vnesli vse informacije pritisnite levo mehko tipko (shrani).
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ALARM
Lahko nastavite tri alarme ali spremenite obstoječe alarme.
1. Na začetnem zaslonu pritisnite tipko OK za prikaz glavnega menija.
2. Izberite Alarm.

ŠTOPARICA
1. Na začetnem zaslonu pritisnite tipko OK za prikaz glavnega menija.
2. Izberite Programi

> Štoparica

3. Za sprožitev, ustavitev in nadaljevanje merjenja s štoparico pritisnite levo mehko tipko.
4. Za ponastavitev štoparice uporabite tipko OK.

RAČUNALO
1. Na začetnem zaslonu pritisnite tipko OK za prikaz glavnega menija.
2. Za odpiranje programa izberite Programi

> Računalo.

• Za vnos podatkov uporabite tipkovnico s številkami in tipko krmarjenje, da bi izbrali simbole za operacije.
• Za izbris številke uporabite desno mehko tipko (počisti), ali levo mehko tipko (počisti vse) za odstranitev
vseh številk.

SVETOVNA URA
1. Na začetnem zaslonu pritisnite tipko OK za prikaz glavnega menija.
2. Za odpiranje programa izberite Programi

> Svetovna ura.

• V programu Svetovna ura lahko dodate ali odstranite časovno območje mesta in nastavite sistem za
varčevanje ob dnevni svetlobi.

PRETVORBA ENOT
1. Na začetnem zaslonu pritisnite tipko OK za prikaz glavnega menija.
2. Za odpiranje programa izberite Programi

> Pretvorba enot.

UPRAVLJANJE NAPRAVE
Za konfiguracijo svoje naprave z začetnega zaslona pritisnite tipko OK, da bi prikazali Glavni meni > Nastavitve.

NASTAVITEV DATUMA IN URE
Za ročno nastavljanje datuma in ure:
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1. Na začetnem zaslonu pritisnite tipko OK za prikaz glavnega menija..
2. Nastavitve

> Nastavitve telefona > Datum in ura.

3. Izberite Nastavitev datuma, dodajte pravilni datum in izberite OK.
4. Izberite Nastavitev ure, dodajte pravilno uro in izberite SHRANI.
5. Izberite Format ure, omogočite/onemogočite format ure 12/24 ur.
6. Izberite Format datuma, izberite priljubljeni format datuma.
7. Izberite Posodobitev časa nastavitev, samodejna posodobitev datuma in ure z uporabo časa, ki ga
posreduje vaše omrežje.

PRILAGAJANJE NASTAVITEV ZASLONA
Za konfiguriranje svetlosti zaslona na napravi:
1. Na začetnem zaslonu pritisnite tipko OK za prikaz glavnega menija.
2. Nastavitve

> Zaslon > Kontrast.

Za nastavljanje svetlosti zaslona uporabite tipko Krmarjenje (levo) in (desno).
Nastavitve svetlosti so shranjene samodejno tako, ko krmarite vstran od možnosti.

NASTAVLJANJE ČASA MIROVANJA, PREDEN SE IZKLOPI ZASLON
Če je vaša naprava neaktivna določen čas, se bo zaslon izklopil zaradi varčevanja baterije. Za nastavitev
daljšega ali krajšega časa:
1. Na začetnem zaslonu pritisnite tipko OK za prikaz glavnega menija.
2. Nastavitve > Zaslon > Samodejna zaklenitev tipkovice.
Izberite trajanje, kako dolgo naj bo zaslon osvetljen, preden se bo izklopil.
POMNITE:
Ko je vaša naprava v spanju, pritisnite Napajanje, da bi zbudili zaslon.

NASTAVITEV SVOJE MELODIJE ZVONJENJA
ZAMENJAVA MELODIJE ZVONJENJA
1. Na začetnem zaslonu pritisnite tipko OK za prikaz glavnega menija.
2. Izberite Profili

, pritisnite levo mehko tipko in izberite Nastavitve zvonjenja.

2. Predvajal se bo posnetek vsake melodije zvonjenja, ko za krmarjenje uporabljate tipko Krmarjenje (gor) in
(dol) .
3. Za izbiro prave melodije zvonjenja uporabite levo mehko tipko.
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PRILAGAJANJE GLASNOSTI MELODIJE ZVONJENJA
Glasnost melodija zvonjenja lahko nastavite tudi na zaslonu Nastavitve.
1. Na začetnem zaslonu pritisnite tipko OK za prikaz glavnega menija.
2. Izberite Profili

, pritisnite levo mehko tipko in izberite Nastavitve glasnosti.

3. Za izbiro glasnosti uporabite tipko Krmarjenje (gor) in (dol) za nastavitev zahtevano glasnost za medije
zvonjenje, sporočila in alarme.

VKLOP TIHEGA NAČINA
•Na domačem zaslonu pritisnite dolgo in pridržite gumb #, da bi utišali vse zvoke, razen medijev in alarmov.

NASTAVITEV VIBRIRANJA NAPRAVE OB DOHODNEM KLICU IN ALARMIH
1. Na začetnem zaslonu pritisnite tipko OK za prikaz glavnega menija.
2. Izberite Profili

, pritisnite levo mehko tipko in izberite Nastavitve > Vrsta zvonjenja.

3. Za izbiro glasnosti uporabite tipko Krmarjenje (gor) in (dol) za izbiro vrste, potrebne za tone zvonjenja,
sporočila in alarm.

TIPKE ZA KRMARJENJE
Z začetnega zaslona lahko uporabite bližnjične tipke za lažji preskok na določene koristne funkcije:
Pritisnite in zadržite:
• tipke s številkami za dostop do predprogramiranih telefonskih številk
• tipka Krmarjenje (gor) vklop/izklop svetilke
• zaklenitev/odklenitev tipkovnice
• vsi zvoki nemo
Pritisk enkrat:
• tipka Krmarjenje (levo) - odpre program Sporočila
• tipka Krmarjenje (desno) - odpre Profil
• tipka Krmarjenje (gor) - odpre Zvok
• tipka Krmarjenje (dol) – izbira kartice SIM

POMNITE:
Tipko Krmarjenje lahko prilagodite v Nastavitve > Nastavitve telefona > Tipka Krmarjenje.
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NASTAVITEV STORITEV TELEFONA
ZAŠČITA NAPRAVE
ZAŠČITA NAPRAVE Z ZAKLEPANJEM ZASLONA
Da bi bili podatki na vašem Cat B26 bolj varni lahko uporabite način zaklepanja zaslona.
• Samodejno zaklepanje tipkovice – ko se zaslon preklopi v način mirovanja se bo zaklenil (pritisnit levo mehko
tipko in nato pritisnite gumb * za odklepanje).
1. Na začetnem zaslonu pritisnite tipko OK za prikaz glavnega menija.
2. Za nastavitev časovnega obdobja izberite Nastavitve

> Zaslon > Samodejna zaklenitev tipkovnice.

• Zaklenitev zaslona – če se zaslon preklopi v mirovanje potrebujete za odklepanje 4-številčno kodo.
1. Na začetnem zaslonu pritisnite tipko OK za prikaz glavnega menija.
2. Izberite Nastavitve

> Varnost > Telefon zaklenjen.

POMNITE:
Privzeto geslo je 1234.
Za spreminjanje gesla izberite Nastavitve > Varnost > Prilagodite geslo za zasebnost.

PONASTAVITEV NAPRAVE
OBNOVITEV TOVARNIŠKIH NASTAVITEV
Če obnavljate tovarniške nastavitve, se bo vaša naprava ponastavila na nastavitve, ki so bile nastavljene v
tovarni. Če ponastavite telefon na tovarniške nastavitve, bodo izbrisani vsi vaši osebni podatki, vključno z
računom, nastavitvami sistema in programov.
Ponastavitev naprave ne izbriše posodobitev sistemske programske opreme, ki ste jo prenesli, niti ne glasbenih
ali slikovnih datotek na kartici microSD.
1. Na začetnem zaslonu pritisnite tipko OK za prikaz glavnega menija.
2. Izberite Nastavitve
POMNITE:
Privzeto geslo je 1234.
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> Nastavitve telefona > Obnovitev tovarniških nastavitev.

DODATEK
OPOZORILA IN VARNOSTNI UKREPI
Ta razdelek vsebuje pomembne informacije, ki se nanašajo na navodila za uporabo naprave. Vsebuje tudi
informacije o tem, kako varno uporabljati napravo. Pred uporabo naprave si natančno preberete ta navodila.

VODOTESNO OHIŠJE
USB, priključek za slušalke in pokrov za baterijo morajo biti varno na mestu, da bi zagotovili vodotesnost
naprave.

NAPRAVE NE UPORABLJAJTE V NASLEDNJIH POGOJIH:
Če uporaba naprave ni dovoljena, jo izklopite, na primer:
• v bolnišnicah in zdravstvenih ustanovah – da bi preprečili morebitne motnje z občutljivo medicinsko opremo.
• medicinske naprave - posvetujte se z zdravnikom in proizvajalcem naprave, da ugotovite, ali lahko delovanje
telefona moti delovanje medicinske naprave. Pri uporabi mobilnega telefona upoštevajte pravila in predpise,
določene v bolnišnicah in zdravstvenih ustanovah.
Proizvajalci srčnih spodbujevalnikov priporočajo, da imate mobilni telefon vsaj 15 cm proč od srčnega
spodbujevalnika, kajti le tako lahko preprečite morebitne motnje spodbujevalnika. Če uporabljate srčni
spodbujevalnik, uporabljajte telefon na nasprotni strani spodbujevalnika, in nikoli ne nosite mobilnega
telefona v prednjem prsnem žepu.
• Letalo – posvetuje se z letalskem osebjem o uporabi brezžičnih naprav v letalu. Če vaša naprava omogoča
‘način letenja’, potem ga vklopite preden se vkrcate na letalo.
• Avtomobili – zaradi morebitnih motenj elektronske opreme nekateri proizvajalci vozil prepovedujejo
uporabo mobilnih telefonov, razen, če je v instalaciji vključena zunanja antena.
• Druge naprave - telefona ne uporabljajte, če njena uporaba lahko povzroči nevarnost ali motnje na
elektronskih napravah.
• ‘Detonatorji’ in nevarna območja – napravo ali brezžično napravo izklopite v območju razstreljevanja in na
območjih, kjer je označeno, da je treba napravo izklopiti, predvsem "dvosmerne radije" ali "elektronske
naprave", da bi preprečili motnje pri razstreljevanju.
• Potencialno eksplozivno ozračje - napravo vedno izklopite na mestih, kjer lahko pride do eksplozije, in
upoštevajte vse pristojne oznake ter navodila. Območja, ki predstavljajo potencialno nevarnost za eksplozijo
vključujejo območja, kjer morate običajno ugasniti motor vozila. Sprožitev iskre na teh območjih povzroči
eksplozijo ali požar, kar lahko povzroči telesne poškodbe ali celo smrti. Naprave ne vklopite na mestih oskrbe z
gorivom, kot so npr. bencinski servisi. Upoštevajte omejitve za uporabo radijske opreme v skladiščih goriva,
skladiščih in distribucijskih obratih ter kemičnih tovarnah. Hkrati pa upoštevajte prepovedi za območja kjer
poteka miniranje. Pred uporabo telefona preverite, če se slučajno ne zadržujete na območju, kjer je
potencialno eksplozivno ozračje, seveda pa so slednja pogosto dobro označena. Takšne lokacije vključujejo
območja ladijskih podpalubij, kemičnih skladišč ali objekte za skladiščenje ter področja, kjer je v zraku veliko
hlapov kemikalij ali drobnih delcev, kot so zrnca, prah ali kovinski delci. Če želite mobilni telefon varno
uporabljati v bližini skladišč utekočinjenega plina (kot sta butan in propan), se posvetujte s proizvajalcem vozil,
ki se uporabljajo na teh območjih.
• Majhen odstotek ljudi lahko izgubi zavest ali dobi epileptični napad (tudi, če pred tem tega niso doživeli
nikoli), če so izpostavljeni utripajoči svetlobi ali svetlobnim vzorcem, kot so med uporabo LED svetilke,
predvajanjem iger ali gledanju video posnetkov. Če ste imeli epileptični napad ali izgubili zavest, ali so v
družinski anamnezi takšni pojavi, se pred uporabo teh funkcij posvetujte z zdravnikom.
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PROMETNA VARNOST
Med uporabo mobilnega telefona upoštevajte lokalne zakone in predpise. Če mobilni telefon uporabljate med
vožnjo, to počnite v skladu z naslednjimi smernicami:
• osredotočite se na vožnjo. Vaša prva naloga je, da poskrbite za varno vožnjo.
• med vožnjo se ne pogovarjajte s pomočjo naprave. Za varno telefoniranje uporabljajte pripomočke za
prostoročno telefoniranje.
• ko boste želeli vzpostaviti ali sprejeti klic, pred uporabo naprave parkirajte vozilo ob cesti.
• radio frekvenčni signali lahko vplivajo na elektronske sisteme motornih vozil. Za več informacij se obrnite na
proizvajalca vozila.
• v vozilu ne postavljajte telefona nad območja zračne blazine ali na območje, ki ga lahko zasede napihnjena
blazina. Če se varnostna blazina napihne, lahko močne sile,ki delujejo na napravo, povzročijo hude poškodbe.
• ko potujete z letalom, preklopite napravo v letalski način. Uporaba brezžične naprave v letalu lahko povzroči
nevarnost za delovanje letala in ogrozi delovanje mobilnega telefonskega omrežja. Lahko je tudi nezakonita.

DELOVNO OKOLJE
• Naprave ne uporabljajte, niti je ne polnite v prašnem, vlažnem in umazanem okolju ter na mestih z močnim
magnetnim poljem. V nasprotnem primeru lahko pride do poškodbe tokokroga.
• Mobilni telefon deluje v skladu s specifikacijami RF, vendar le, če ga uporabljate v bližini ušesa ali na razdalji
1,0 cm od telesa. Poskrbite, da pripomočki, ki jih uporabljate skupaj s telefonom ne bodo izdelani iz kovinskih
delov. Za pravilno izpolnjevanje prej določenih zahtev, mobilni telefon med uporabo imejte najmanj 1,0 cm
proč od telesa.
• Telefona ne uporabljajte na nevihtni dan z grmenjem ali ko se polni, kajti le tako lahko preprečite nevarnost
poškodb zaradi udara strele.
• Med klicem se ne dotikajte antene. Če se med klicanjem dotikate antene, to vpliva na kakovost signala in
povzroči večjo porabo električne energije. Tako se skrajšata čas pogovora in čas pripravljenosti.
• Med uporabo telefona upoštevajte lokalne zakone in predpise, hkrati pa spoštujte zasebnost in zakonske
pravice drugih.
• Ko se telefon polni, ga uporabljajte, ko je temperatura okolice med 0 °C in 40 °C. Ko uporabljate telefon, ki ga
napaja le baterija, ga lahko uporabljate, ko je temperatura okolice med -25°C in 55 °C.

PREPREČEVANJE POŠKODOVANJA SLUHA
Uporaba slušalk pri visoki glasnosti lahko poškoduje vaš sluh. Da bi zmanjšali tveganje za okvaro sluha, znižajte
glasnosti na slušalkah na varno in udobno raven.

VARNOST OTROK
Upoštevajte vse varnostne ukrepe v zvezi z varnostjo otrok. Otrokom ne pustite, da bi se igrali s telefonom ali
pripomočki, kar vključuje tudi dele, ki bi se lahko odlomili, kajti to le lahko nevarno, saj lahko povzroči
zadušitev. Poskrbite, da naprave in opreme ne boste imeli v bližini majhnih otrok.
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OPREMA
Izbirajte le baterije, polnilnike in dodatke, ki jih je odobril proizvajalec telefona. Uporaba katere koli druge
vrste polnilnika ali opremo lahko izniči garancijo za napravo, lahko je v nasprotju z lokalnimi pravili ali zakoni, in
je zato lahko nevarna. Glede podatkov o razpoložljivosti odobrenih baterij, polnilnikov in dodatne opreme, se
posvetujte s prodajalcem.

BATERIJA IN POLNILNIK
• Ko polnilnika ne uporabljate, ga izklopite iz električne vtičnice in naprave.
• Baterijo je mogoče napolniti in izprazniti več stokrat, preden se sčasoma obrabi.
• Uporabite AC napajalnik, ki je naveden v specifikacijah polnilnika. Nepravilna napetost lahko povzroči požar
ali okvaro polnilnika.
• Če iz baterije izteče elektrolit pazite, da ne bo zašel na vašo kožo ali v oči. Če pride elektrolit v stik s kožo ali
očmi, predel takoj izperite z vodo in se posvetujte z zdravnikom.
• Če pride do poškodbe baterije, spremembo barve ali nenormalnega ogrevanja, medtem ko se slednja
polnilni, takoj prenehajte s polnjenjem. V nasprotnem primeru lahko pride do puščanja elektrolita,
pregrevanja, eksplozije ali požara.
• Če je USB napajalni kabel poškodovan (na primer, če je kabel obrabljen ali zdrobljen), oziroma je vtikač slabo
pritrjen, takoj prenehajte z uporabo polnilnika. V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara,
kratkega stika na polnilniku ali celo do požara.
• Naprave ne mečite v ogenj, saj lahko pride so eksplozije. Baterije lahko eksplodirajo tudi, če jih prebodete ali
hudo poškodujete.
• Naprave ne predelujte, vanjo ne vstavljate predmetov, je ne potapljajte niti ne izpostavljajte vodi ali drugim
tekočinam, ognju, eksploziji ali drugim nevarnostim.
• Preprečite padec naprave na tla. Če naprava pade na tla, zlasti na trdo površino in sumite, da se je
poškodovala, jo odnesite v servisni center na pregled. Nepravilna uporaba lahko povzroči požar, eksplozijo ali
drugo nevarnost.
• Neuporabne naprave zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi.
•Ko polnite zagotovite, da je polnilnik priklopljen v električno vtičnico AC, ki je v bližini naprave. Polnilnik mora
biti dostopen zlahka.
• Če napravo priklopite z nepravilno ozemljeno opremo, lahko pride do električnega šoka v napravi, ta pa jo
lahko trajno poškoduje
• Napajalnik kabel USB je ločena naprava za adapter polnilnika.
• Izhodna moč polnilnika je 5 V, 0,5 A.
POZOR - ČE JE NAMEŠČENA NAPAČNA BATERIJA, OBSTAJA NEVARNOST EKSPLOZIJE.
RABLJENE BATERIJE ODSTRANITE MED ODPADKE V SKLADU Z NAVODILI.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE
• Polnilnik ni vodoodporen. Poskrbite, da bo vedno suh. Polnilnik zavarujte pred vodo ali paro. Polnilnika se ne
dotikajte z mokrimi rokami, ker to lahko povzroči kratek stik, nepravilno delovanje naprave in udar elektrike.
• Naprave in polnilnika ne odlagajte na mesta, kjer se lahko poškoduje zaradi udarca. V nasprotnem primeru
lahko pride do puščanja elektrolita, motenj v delovanju, pregrevanja, eksplozije ali požara.
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• V bližino naprave ne odlagajte magnetnih medijev za shranjevanje, kot so magnetne kartice in diskete.
Sevanje iz telefona lahko izbriše podatke, ki so shranjeni na teh medijih.
• Telefona in polnilnika ne puščajte v prostoru z ekstremno visoko ali nizko temperaturo. V nasprotnem
primeru morda ne bo deloval pravilno, lahko pa pride tudi do požara ali eksplozije. Ko je temperatura okolice
nižja od 0 °C, je omejena učinkovitost baterije.
• V bližino slušalke ne postavljajte ostrih kovinskih predmetov, kot so sponke. Slušalka lahko privleče te
predmete in vas poškoduje.
• Pred čiščenjem ali vzdrževanjem te naprave jo izklopite in odklopite od polnilnika.
• Za čiščenje telefona in polnilnika ne uporabljajte kemičnih čistil, prahu ali drugih kemičnih snovi (kot sta
alkohol in bencin). Sicer se lahko deli telefona poškodujejo ali pa pride do požara. Napravo morate čistiti z
mehko protistatično krpo.
• Naprave in dodatne opreme ne razstavljajte. V nasprotnem primeru garancija na napravo in dodatno opremo
postane neveljavna in proizvajalec ni odgovoren za plačilo škode.
• Če se zaslon naprave zdrobi zaradi trka ob trd predmet, se ne zaslona ne dotikajte, niti ne poskušajte
odstraniti zdrobljenega dela. V tem primeru telefon takoj prenehajte uporabljati, in se obrnite na pooblaščeni
servisni center.

Za zmanjšanje ravni izpostavljenosti sevanju, prosimo, storite naslednje:
• mobilni telefon uporabljajte le tam, kjer je dober signal.
• za telefoniranje uporabite komplet za prostoročno telefoniranje.
• nosečnice naj naprava držijo proč od trebuha,
• naprave ne uporabljajte v bližini genitalij.

PREPREČEVANJE IZGUBE SLUHA
Da bi preprečili morebitne poškodbe sluha, naprave ne poslušajte dlje časa pri visoki glasnosti.

SKLADNOST S CE SAR
Ta naprava ustreza zahtevam EU (1999/519/ES) o omejevanju izpostavljenosti javnosti elektromagnetnim
poljem, na način varovanja zdravja.
Omejitve so del obsežnih priporočil za zaščito javnosti. Ta priporočila so bila razvita in se izvajajo s strani
neodvisne znanstvene organizacije, ki jih tudi redno preverja in podaja ocene. Merska enota za priporočeno
mejo določeno za mobilne naprave s strani Evropskega sveta je "Specific Absorption Rate" (SAR), pri čemer
omejitev SAR znaša na 2,0 W/kg, porazdeljena po 10 g tkiva. To ustreza zahtevam Mednarodne komisije za Neionizirajoče sevanje (ICNIRP).
Glede vplivanja na človeško telo, je bila ta naprava testirana in ustreza smernicam ICNIRP glede
izpostavljenosti in izpolnjuje določila evropskega standarda EN 62209-2, ki vključujejo tudi uporabo predpisane
dodatne opreme. Uporaba druge dodatne opreme morda ne zagotavlja skladnosti s smernicami za
izpostavljenost ICNIRP.
SAR se meri za napravo, ki je oddaljena 5 mm od telesa, medtem, ko oddaja pri najvišji dovoljeni izhodni moči v
vseh frekvenčnih pasovih za mobilne naprave.
Najvišje poročane vrednosti SAR znotraj CE smernic za telefon so navedene spodaj:

26

SAR glave: 1.164 W/kg, SAR telesa: 1,353 W/kg
Da bi zmanjšali izpostavljenost energiji RF, uporabljajte opremo za prostoročno telefoniranje ali podobne
možnosti zato, da bi imeli napravo stran od glave in telesa. To napravo nosite najmanj 5 mm stran od telesa, da
bi zagotovili, da raven izpostavljenosti ostaja pod testirano ravnijo. Izberite zaponke pasa, etuije ali drugo
podobno opremo za nošnjo na telesu, ki ne vsebuje kovinskih sestavnih delov, da bi tako podprli delovanje na
ta način. Škatle s kovinskimi deli lahko spremenijo lastnosti RF na napravi, vključno njegovo skladnost s
smernicami za izpostavljenost RF na način, ki ni bil testiran in nima certifikata. Zato se je treba izogniti uporabi
takšne opreme.

PREDPISI FCC
Ta mobilni telefon je v skladu z določili 15. dela pravilnika FCC. Delovanje je predmet naslednjih dveh pogojev:
(1) naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in (2) ta naprava mora sprejeti vse prejete motnje,
vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje.

Ta mobilni telefon je bil testiran in ustreza omejitvam za digitalne naprave razreda B, skladno s 15. delom
pravilnika FCC. Te omejitve so zasnovane zato, da poskrbijo za razumno zaščito pred škodljivimi motnjami v
stanovanjskih namestitvah. Ta oprema proizvaja, uporablja in lahko seva radijsko frekvenčno energijo, zato v
primeru, da ni nameščena in uporabljena v skladu z navodili, lahko povzroči škodljive motnje radijskih
komunikacij.
Vendar ni nobenega zagotovila, da se motnje ne bodo pojavile v določeni namestitvi. Če ta oprema povzroča
škodljive motnje pri sprejemu radijskih ali televizijskih signalov, kar lahko ugotovite tako, da med poslušanjem
radijske postaje napravo izklopite in vklopite. V primeru obstoja motenj, poskusite izvesti enega od naslednjih
ukrepov:
- obrnite ali prestavite sprejemno anteno;
- povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom;
- priključite v vtičnico na drugem tokokrogu kot je tisti, v katerega je priključen sprejemnik;
-posvetujte se s prodajalcem ali izkušenim radijskim/TV tehnikom.
OPOMBA FCC:
Opozorilo: Spremembe, ki jih ni odobrila oseba, ki je odgovorna za skladnost, lahko razveljavijo pridobljene
pravice do uporabe.

INFORMACIJA O IZPOSTAVLJENOSTI (SAR)
Ta mobilni telefon je zasnovan in izdelan tako, da ne presega omejitev emisij za izpostavljenost radiofrekvenčni
(RF) energiji, ki jih predpisuje Zvezna komisija za komunikacije ZDA.
Med testiranjem SAR je bila ta naprava nastavljena tako, da oddaja svojo največjo certificirano raven moč v
vseh testiranih frekvenčnih pasovih in nameščena na položaj, ki simulira izpostavljenost RF med uporabo glavi
brez odmika in v bližini telesa z odmikom 10 mm. Čeprav je SAR določen pri največjo certificirani ravni moči, je
trenutno raven SAR naprave med delovanjem daleč pod največjo vrednostjo. To pa je zaradi tega, ker je
telefon konstruiran za delovanje pri več ravneh moči in za uporabo le močjo, ki jo potrebuje, da doseže
omrežje. Na splošno velja, bližje ste anteni brezžične bazične postaje, manjša je izhodna moč.

Standard izpostavljenosti za brezžične naprave uporabljajo merilno enoto, znano kot Specifična stopnja
absorpcije ali SAR.
Mejna vrednost SAR, ki jo predpisuje FCC je 1,6 W/kg.
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Ta mobilni telefon je skladen s SAR za meje za splošno prebivalstvo / nenadzorovano izpostavljenost v
ANSI/IEEE C95.1-1992 in je bil testiran v skladu z metodami merjenja in postopki, določeni v IEEE1528. FCC je
odobrila avtorizacijo opreme za ta model telefona z vsemi ocenjenimi poročanimi ravnmi SAR, ki so v skladu z
smernicami FCC izpostavljenosti RF. Informacija SAR za ta model telefona je v datoteki z FCC in jo lahko najdete
v razdelku Display Grant spletnega naslova www.fcc.gov/oet/ea/fccid, ko ste poiskali na FCC ID: ZL5B26.

Za ta mobilni telefon je najvišja poročana vrednost SAR za uporabo v bližini glave 0,75 W/Kg, za uporabo v
bližini telesa pa je 0,71 W/Kg

Ker lahko obstajajo razlike med ravnmi SAR za različne telefone in v različnih položajih, pa vsi izpolnjujejo
zahteve vlade.

Skladnost SAR za uporabo, če nosite ob telesu, temelji na razdalji od telesa 10 mm med enoto in človeškim
telesom. To napravo nosite najmanj 10 mm stran od telesa, da bi zagotovili, da se bo raven izpostavljenosti RF
ujemala ali bo poročano ravnijo. Za podporo uporabi ob telesu izberite sponko za pas ali etui, ki ne vsebuje
kovinskih sestavnih delov, da bi ohranili razdaljo ločitve 10 mm med napravo in svojim telesom.

Skladnost izpostavljenosti RF s katero koli opremo ob telesu, ki vsebuje kocino, ni bila testirana in certificirana
in se ji je treba izogibati kot oprema za pomoč pri nošnji ob telesu.

INFORMACIJE O ODSTRANJEVANJU MED ODPADKE IN RECIKLIRANJU
Ta simbol na napravi (in na baterijah), kaže, da je ne smete odstranjevati skupaj z običajnimi gospodinjskimi
odpadki. Naprave ali baterij ne odlagajte med običajne komunalne odpadke. Odsluženo napravo
(in baterije) odlagajte na predpisanih mestih za ločeno zbiranje odpadkov.

Za podrobnejše informacije o recikliranju naprave ali baterij, se obrnite na lokalne oblasti, službo za odlaganje
gospodinjskih odpadkov ali trgovino kjer ste kupili napravo.

Odlaganje te naprave med odpadke je predmet direktive EU, ki ureja ravnanje z odpadnimi električnimi in
elektronskimi napravami (WEEE). Razlog za ločevanje WEEE in baterije od drugih odpadkov je zmanjšati
morebitne okoljske vplive na zdravje ljudi nevarnih snovi, ki so lahko prisotni.

ZMANJŠEVANJE NEVARNIH SNOVI
Ta naprava je v skladu z EU registracijo, oceno, avtorizacijo in omejitvijo kemikalij uredbe (REACH) (Uredba EU
št. 1907/2006 (REACH), Evropskega parlamenta in Sveta) in EU direktivo o omejevanju nevarnih snovi (RoHS).
Direktiva (Direktiva 2011/65/EU (RoHS) in uveljavljanje direktive (EU) 2015/863 Evropskega parlamenta in
Sveta). Za več informacij o skladnosti REACH za naprave, obiščite spletno stran
www.catphones.com/certification. Priporočamo, da redno obiščete spletno stran in si tako vedno zagotovite
najsodobnejše informacije.

SKLADNOST S PREDPISI EU
S tem proizvajalec izjavlja, da je ta naprava v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami.

28

Direktiva 2014/53/EU. Za ogled izjave o skladnosti, obiščite spletno stran: www.catphones.com/support/
POMNITE:
Upoštevajte lokalne in nacionalne predpise države v kateri uporabljate napravo. Uporaba te naprava je lahko
omejena v nekaterih ali vseh državah članicah Evropske unije (EU).
Nekateri pasovi morda ne bodo na voljo v vseh državah in vseh območjih. Kontaktirajte lokalnea ponudnika za
več podrobnosti.
Največja prenesena moč radijskih frekvenc v frekvenčnem pasu v katerem deluje radijska oprema:
Največja moč za vsem pasove je manj od največje vrednosti omejitve, določene v ustreznih usklajenih
standardih.
Frekvenčni pasovi in nominalna moč prenosa, ki se uporablja za to radijsko opremo so:

Pasovi
GSM 900
GSM 1800
BT

Vodena moč(dB)
32,2
29,5
3,83

SPECIFIKACIJE B26
Operacijski sistem
Procesor
Pomnilnik

ThreadX 4.0
SC6531F
8MB ROM
8MB ROM
Brezžično omrežje
2G GSM 2, 3, 5, 8
Zaslon
Velikost 2,4”, 240*320, QVGA
Kamera
2M Le zadnja kamera
Povezljivost
Avdio vtič 3,5mm
Bluetooth: 2,1
USB: miro-USB 2.0
Vrsta SIM: standardni SIM
Baterija
1500 mAH
Drugo
Zaščita vdora: IP68
Padec: 1,8m
Mere
60,5*139*16,3 mm
Teža
152g
* Oblika in tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
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IZJAVA O SKLADNOSTI
Izjavljamo, da so pri našem izdelku izpolnjenje vse bistvene zahteve, navedene v direktivi RED
2014/53/EU, ki so navedene v nadaljevanju:

Ime izdelka
Ime blagovne znamke / Model

Mobilni telefon
CAT / B26

Za ugotavljanje skladnosti so bili uporabljeni naslednji stanbdardi:
•
•

•

•
•

Varnost

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

Adapter
Ime blagovne znamke
Model
Ime proizvajalca

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

Priglašeni urad
Ime
Številka

Priglašeni urad 1177, TIMCO Engineering, Inc.
TCF-2325CC19

Dosežene so tudi zahteve ISO za nadzor kakovosti med postopkom izdelave in tudi proizvodnega
procesa. Tehnična dokumentacija in poročila o testih bodo za preglede ohranjena najmanj 10 let po
odstranitvi zadnjega izdelka med odpadke pri ustreznih nacionalnih organih katere koli države
članice.
Podrobna kontaktna informacija za to deklaracijo je navedena spodaj, kjer je tudi okno za katero koli
zadevo, relevantno za to deklaracijo.
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Informacija proizvajalca:
Podjetje:

Bullitt Mobile Ltd.

Naslov:

One Valpy, Valpy Street, Reading, RG1 1AR, Berkshire, Združeno kraljestvo

Ime:

Arlen Huang

Podpis:
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Naziv:

Direktor za kakovost

Datum:

torek, 03. september 2019

© 2019 Caterpillar. Vse pravice pridržane. CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, njihovi logotipi,
“Caterpillar Yellow,” “Power Edge” in Cat “Modern Hex” prepoznavni videz in imena podjetij ter
izdelkov, ki se oglašujejo, so blagovne znamke podjetja Caterpillar in jih ni dovoljeno uporabljati brez
njihovega dovoljenja. www.cat.com / www.caterpillar.com

Bullitt Mobile Ltd je licencA Caterpillar Inc.
Bullitt Mobile Ltd. in blagovne znamke tretjih oseb, so last njihovih lastnikov..
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