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Cat® B35 
Ръководство за потребителя
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• Моля, прочетете внимателно това ръководство и препоръчаните мерки за безопасност.

• Въпреки здравината му; избягвайте да удряте, хвърляте, смачквате, пробивате или огъвате устройството.

• Не включвайте устройството, когато това е забранено или когато това би могло да предизвика опасност или смущение.

• Никога не използвайте вашия мобилен телефон по време на шофиране.

• Винаги следвайте инструкциите за използване на мобилен телефон в болниците и медицинските центрове и го изключвайте в близост до 
медицински апарати.

• Изключете устройството или активирайте режим самолет, когато се намирате в самолет, тъй като това може да доведе до смущения в 
контролните уреди на самолета.

• Изключете устройството в близост до прецизни електронни устройства, тъй като то може да повлияе на тяхната производителност.

• Не правете опити да разглобявате вашето устройство или неговите аксесоари; само квалифициран може да го обслужва или поправя, ако е 
необходимо.

• Не поставяйте устройството или някои от аксесоарите му в помещения със силно електромагнитно поле.

• Не поставяйте магнитни носители за съхранение в близост до устройството. Радиацията на телефона може да изтрие съхранената в тях 
информация.

• Не използвайте устройството в среда със запалим газ, например бензиностанция или не поставяйте устройството на място с висока температура.

• Съхранявайте устройството и неговите аксесоари далеч от малки деца. Не позволявайте на деца да използват устройството без надзор.

• Използвайте само указаните за това зарядни, за да избегнете риска от експлозия.

• Съблюдавайте всеки закон и регулация относно използването на безжични устройства, уважавайки законовите права за поверителност.

• При хора с медицински импланти (сърце, стави, и т.н.), дръжте мобилното устройство на разстояние 15 cм от импланта, а когато говорите, 
телефонът трябва да е от срещуположната страна на импланта.

• Следвайте стриктно съответните инструкции в това ръководство, докато използвате USB кабела, в противен случай това може да причини 
повреда на вашето устройство или персонален компютър.

ПРЕДИ ПЪРВАТА УПОТРЕБА ПРОЧЕТЕТЕ ПРЕДПАЗНИТЕ 
МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
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ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ
© 2018 Caterpillar.

CAT, CATERPILLAR, техните съответни лога, “Caterpillar Yellow,” символът на “Power Edge”, както и корпоративната и продуктова идентичност, 
използвана тук, са запазени марки на Caterpillar и не могат да бъдат използвани без разрешение.
www.cat.com / www.caterpillar.com 

Bullitt Mobile Ltd е лицензиант на Caterpillar Inc.

BULLITT и запазените марки на трети страни са притежание на съответните собственици.

Никоя част от този документ не може да бъде възпроизвеждана или препращана, под каквато и да било форма или начин, без 
предварителното писмено съгласие на Caterpillar Inc.

Описаният в този наръчник продукт може да съдържа авторски софтуер и възможни лицензодатели. Потребителите не трябва по 
никакъв начин да възпроизвеждат, разпространяват, видоизменят, декомпилират, деасемблират, декриптират, разархивират, променят 
инженерната структура, дават или вземат под наем, прехвърлят, или преотстъпват лиценза на споменатия тук софтуер или хардуер, 
освен ако подобни забрани не са премахнати от съответните закони или пък такива действия са одобрени от съответните притежатели на 
авторски права, цитирани в лицензите.

Думата и логото Bluetooth® са регистрирани търговски марки, собственост на Bluetooth SIG, Inc. и всяка употреба на тези марки от група 
Bullitt Group Ltd е по лиценз. Всички останали търговски марки и търговски наименования са собственост на съответните им притежатели.

Wi-Fi® е регистрирана търговска марка на Wi-Fi Alliance®.

ЗАБЕЛЕЖКА
Описаните тук функции на продукта и неговите аксесоари, се базират на инсталирания софтуер, качествата и настройките на локалната 
мрежа и е възможно да не бъдат активирани или да бъдат ограничени от местните мрежови оператори или от доставчиците на услуги в 
мрежата. Ето защо описанията в това ръководство може да не съвпадат точно с закупения продукт или неговите аксесоари.

Производителят си запазва правото да променя или модифицира всяка част от информацията или характеристиките, съдържащи се в това 
ръководство без предизвестие и без да носи съдебна отговорност.

Производителят не носи отговорност за легитимността и качеството на продуктите, които качвате или изтегляте чрез това устройство, 
включително текст, картини, музика, филми и вграден софтуер със защита на авторските права. Всички последствия, възникнали от 
инсталацията или употребата на предишни продукти на това устройство, ще бъдат за ваша сметка.

РЕГЛАМЕНТИ ЗА ВНОС И ИЗНОС
Клиентите трябва да спазват всички приложими закони и разпоредби за износ или внос. Клиентите трябва да получат всички необходими 
държавни разрешения и лицензи за износ, реекспорт или внос на продукта, посочени в това ръководство, включително софтуера и 
техническите данни.
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ЗАПОВЯДАЙТЕ ПРИ CAT® B35
Истински здравият мобилен телефон Cat B35 е създаден, за да се справя с предизвикателните условия, с които се сблъсквате всеки ден на работа и в 
свободното време. Снабден с ултра-здрави функции и батерия, която издържа по-дълго време, Cat B35 няма да ви изостави.

Вашият нов мобилен телефон е сертифициран според индустриалния стандарт за здравина и устойчивост на вода и прах.
Устойчив е на падане върху бетон от внушителната височина 1,8 м; водоустойчив на дълбочина от 1,2 метра до 35 минути и достатъчно здрав, за да 
се справя с топлинни удари неприятната солна мъгла. Снабден е с полезни функции, които да ви помогнат да извлечете максимума от работата с него, 
батерията е с голям капацитет, а хранилищата са разширяеми до 32GB, което гарантира ефективна производителност.

ПРЕПОРЪКИ ОТНОСНО ИЗДРЪЖЛИВОСТТА

ИЗПУСКАНЕ НА ВАШЕТО УСТРОЙСТВО:

• Можете да: Използвате вашето устройство на височина до 1,8 метра – то е удароустойчиво в рамките на тази височина.

• Недейте да: Хвърляте устройството със сила или от над 1,8 метра височина - то е устойчиво, но не и неразрушимо.

ВОДОУСТОЙЧИВОСТ:

• Можете да: Използвайте своето устройство във влажни и мокри условия. Уверете се, че всички компоненти и капаци са правилно затворени, 
преди да го използвате във вода. Устройството може да издържи на дълбочина от 1,2 метра, до 35 минути.

• Недейте да: Използвате устройството за повече от 35 минути при 1,2 метра дълбочина, или по-дълбоко.

УСТОЙЧИВОСТ НА ПРАХ И НАДРАСКВАНЕ:

• Можете да: Използвате вашето устройство в мръсна, запрашена среда. Cat B35 е сертифициран по IP68, стандартна мярка за издръжливост.

ЕКСТРЕМНИ ТЕМПЕРАТУРИ:

• Можете да: Използвайте устройството си в температурния диапазон от -25 °C до + 55 °C. Той може да се справи и с екстремни промени в 
температурата: преминаване между студено и горещо или обратно много бързо.

• Недейте да: Използвате устройството извън работния спектър от -25 ºC до + 55 ºC.
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КАКВО ИМА В КУТИЯТА
• Устройство
• Ръководство за бързо стартиране
• USB захранващ кабел и захранващ адаптер за зареждане

ФУНКЦИИ НА БУТОНИТЕ
БУТОН ЗА ВКЛЮЧВАНЕ
• Натиснете и задръжте за включване на устройството.
• Натиснете и задръжте за отваряне на опциите Изключване (изключване/рестартиране), когато устройството е включено. 
• Натиснете веднъж, за да активирате екрана, когато устройството е неактивно.

КЛАВИШ НАВИГАЦИЯ
• Използвайте многопосочния клавиш Навигация, за да се придвижвате в менютата.
• Натиснете и задръжте клавиша Навигация (нагоре)  за 3 секунди, за да включите/изключите фенерчето.

МЕКИ КЛАВИШИ ЗА ЛЯВО И ДЯСНО
• Тези бутони съответстват на опциите, показани в долната част на екрана (ляво и дясно).
• Функцията на тези бутони ще се променя в зависимост от менюто.

OK БУТОН
• Натиснете, за да изберете.
• Натиснете и задръжте за 3 секунди, за да събутите Google помощника.

1. СЛУШАЛКИ
2. ФЕНЕРЧЕ
3. КАПАК ЗА SIM/SD
4. ЛЯВ МЕК КЛАВИШ
5. КЛАВИШ ЗА ОБАЖДАНЕ/ПРИЕМАНЕ НА 

ОБАЖДАНЕ
6. ЗАКЛЮЧВАНЕ НА КЛАВИАТУРАТА
7. ДЕСЕН МЕК КЛАВИШ
8. КЛАВИШ НАВИГАЦИЯ/ВКЛ./ИЗКЛ. НА 

ФЕНЕРЧЕТО
9. OK/КЛАВИШ ЗА GOOGLE ПОМОЩНИКА*
10. КЛАВИШ ЗАХРАНВАНЕ/НАЗАД/ ПРЕКЪСВАНЕ
11. КЛАВИШ ЗА ТИХ РЕЖИМ/ПРЕМЕСТВАНЕ
12. ГОВОРИТЕЛ
13. КАМЕРА
14. USB ПОРТ
15. ЖАК ЗА СЛУШАЛКИ
16. ОТВОР ЗА ДЕКОРАТИВНА ВИСУЛКА*

*В зависимост от варианта, някои устройства 
може да нямат иконка за микрофон.
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ПЪРВИ СТЪПКИ

ИНСТАЛИРАНЕ НА НАНО SIM КАРТА
1. Поставете вашето устройство върху равна, чиста повърхност с насочен нагоре дисплей.
2. Свалете капака на SD/SIM, след това използвайте върха на пръста си, за да издърпате навън поставката за SIM/SD.
3. Поставете Nano SIM картата в поставката за SIM 1/SIM 2, като позлатените щифтове да сочат нагоре.
4. Внимателно вкарайте поставката за SIM/SD обратно в слота за SIM/SD.

ЗАБЕЛЕЖКА:
• Уверете се, че SIM картата е фиксирана стабилно в поставката за SIM картата, преди да я поставите.
• Натиснете отново поставката на SIM картата, докато се фиксира здраво и се уверете, че капакът на вратичката за SIM е напълно затворен.

ЕДИНИЧНО SIM УСТРОЙСТВО: 
Поддържа 1x SIM карта и 1x микро SD карта.

ДВОЙНО SIM УСТРОЙСТВО:
Поддържа 1x SIM карта и 1x микро SD карта или 2x SIM карти.

ЗАБЕЛЕЖКА:
Когато 2 SIM карти са в употреба, главната SIM карта поддържа 4G, 3G и 2G свързвания, вторичната SIM карта поддържа само 2G свързвания.

ПОСТАВЯНЕ НА КАРТА ПАМЕТ
1. Поставете вашето устройство върху равна, чиста повърхност с насочен нагоре дисплей.
2. Свалете капака на SD/SIM, след това използвайте върха на пръста си, за да издърпате навън поставката за SIM/SD.
3. Поставете микро SD картата в SD поставката със златните щифтове насочени нагоре.
4. Внимателно вкарайте поставката за SIM/SD обратно в слота за SIM/SD.

               

ЗАБЕЛЕЖКА:
• Не използвайте сила при изваждането на микро SD картата, тъй като това може да повреди целостта на картата за памет или слота.
• Когато поставите микро SD картата, мястото за SIM 2 ще бъде заето и няма да можете да инсталирате картата SIM 2.
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ЗАРЕЖДАНЕ НА БАТЕРИЯТА
Преди да използвате своето устройство за първи път, ще трябва да заредите батерията.

1. Свържете USB захранващия кабел към захранващия адаптер за зареждане.
Използвайте единствено одобрени зарядни и кабели за телефоните Cat®. Неоригиналните продукти могат да повредят уреда или да доведат до 
експлозия на батериите.

2. Отворете капака на USB порта и свържете USB захранващия кабел към USB порта.
Не използвайте сила при включването на USB кабела. Всяка повреда, получена поради неправилно вкарване на накрайника на кабела не се 
покрива от гаранцията.

3. Включете зарядното устройство в електрически контакт за променлив ток.
 
4. Когато зареждането приключи, свалете USB кабела от устройството, след това извадете захранващият адаптер от електрическата мрежа. 

Затворете капака на USB порта на устройството.

ЗАБЕЛЕЖКА:  
• Не оставяйте устройството включено в електрическата мрежа, когато е напълно заредено.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО БЪДЕЩОТО ИЗПОЛЗВАНЕ  
НА БАТЕРИЯТА

Ако батерията е напълно изтощена, вашето устройство може да не се включи незабавно след зареждането. Оставете батерията да се зарежда в 
продължение на няколко минути, преди да опитата да включите телефона. Възможно е през това време, съответното изображение за зареждане на 
екрана да не се появи.

Когато нивото на батерията е ниско, на дисплея на вашето устройство ще се появи съобщение. Когато нивото на батерията е критично ниско, вашето 
устройство ще се изключи автоматично. Времето, необходимо за зареждане на батерията, зависи от това, колко е използвана и от температурата на 
околната среда.

ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ВАШЕТО УСТРОЙСТВО
ВКЛЮЧВАНЕ

• Натиснете и задръжте Захранване  . 

Когато включите вашия телефон за първи път, ще видите поздравителен екран. Изберете предпочитаният от вас език, за да продължите с 
конфигурирането.

ЗАБЕЛЕЖКА:
• Необходима е безжична връзка или връзка с данни, за да получите достъп до някои услуги. Може да прескочите стъпката с конфигурирането 

или да го направите след това. Профилът в KaiOS ще ви бъде необходим само при използването на някои услуги на KaiOS на това устройство.

POWER OFF

1. Натиснете и задръжте Захранване  .
2. Изберете опцията Изключване.
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НАЧАЛЕН ЕКРАН
Началният екран е началната точка за достъп до функциите на устройството ви. Оттук можете да осъществите достъп до Бележки, Контакти, Меню 
с приложения и Google помощник.

Ето как изглежда вашия главен екран:

МЕНЮ С ПРИЛОЖЕНИЯ
От главният екран, натиснете OK, за да се покаже Менюто с приложения   . Използвайте многопосочният Клавиш Навигация, за да изберете 
избраното приложение. 

Можете да натиснете Десен мек клавиш (Опции), за да изберете от:

• Преместване: Позволява ви да размествате икони на приложения. Изберете приложение, натиснете Десен мек клавиш (Oпции), 
изберете ‘Преместване’, след това преместете неговата позиция с клавиша за навигация. Изберете НАСТРОЙКА, за да фиксирате 
позицията.

• Изглед на списъка: Изберете иконите на приложенията за преглед от списъка.
• Единичен преглед: Изберете за преглед големи икони на приложения.
• Изглед в решетка: Изберете да се върнете към изглед на иконите на приложенията в решетка по подразбиране.

GOOGLE ПОМОЩНИК
От слушалката, натиснете и задръжте OK за 3 секунди. Google помощника ще реагира и ще ви даде възможност да търсите в интернет мрежата.

ЗАКЛЮЧВАНЕ И ОТКЛЮЧВАНЕ НА ЕКРАНА
ЗАКЛЮЧВАНЕ НА ЕКРАНА

1. Ако вашето устройство е включено, натиснете и задръжте  за 3 секунди, за да заключите/отключите екрана. Все още ще можете да получавате 
съобщения и обаждания, дори ако екранът е заключен.

2. Ако устройството е оставено на изчакване за определен период от време, екранът ще се заключи автоматично.
• За да регулирате времето за този период, изберете  > Настройки. 
• Използвайте клавиша за навигация (ляво) и (дясно), за да премествате между Разделите с настройки.
• Изберете раздела Персонализиране > Дисплей > Екран за изчакване, за да зададете период от време.
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ОТКЛЮЧВАНЕ НА ЕКРАНА

Натиснете бутона за Захранване, за да активирате екрана. Ако сте задали заключване на екрана, ще ви бъде напомнено да отключите екрана.
За повече информация, вижте за справка “Как да предпазим устройството чрез заключване на екрана” на стр. 23.

ЗАБЕЛЕЖКА:
• Когато автоматичното заключване на екрана е деактивирано, натиснете и задръжте  , за да отключите екрана.

KAIOS ПРОФИЛ
Влезте в профила си в KaiOS, за да настроите функцията против кражба – която ви позволява да заключвате и изтривате телефона си от 
разстояние, ако сте загубени или откраднати.

СЪЗДАВАНЕ НА ПРОФИЛ
Използвайте указанията, за да създадете профил в KaiOS, или ако вече имате такъв, моля, влезте в профила си.

1.        Избор   > Настройки   > Профил > KaiOS профил > Създаване на профил.
2.        Приемете правилата и условията на профила KaiOS и следвайте инструкциите на екрана.

ЗАБЕЛЕЖКА:
• В някои случаи може да е необходимо да получите данни за профила от мрежовия администратор. Например, може да се наложи да разберете 

профила на даден домейн или адреса на даден сървър.

KAI МАГАЗИН
KaiStore ви позволява да влизате и изтегляте приложения от трети страни.
Трябва да конфигурирате своя KaiOS профил за достъп до магазина за приложения.

ПАНЕЛ ЗА ИЗВЕСТИЯТА
ИЗВЕСТИЯ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСТОЯЩИЯ СТАТУС

Лентата за статуса се появява в най-горната част на екрана. Тя показва иконки за известия, като например пропуснато повикване или получени 
съобщения (в лявата й част) и иконки за състоянието на телефона, като например състоянието на батерията (в дясната й част), както и актуалното 
време.

ИКОНИ ЗА СТАТУС

Икони за известия Икони за статус
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ИКОНИ ЗА ИЗВЕСТИЯ

4G Свързан към 4G мобилна мрежа Режим на вибрация

H Свързан към 3G мобилна мрежа Индикатор за батерията, батерията е пълна

Свързан към GPRS мобилна мрежа Батерията се зарежда

Роуминг Самолетен режим

SIM1 сила на сигнала на мобилната мрежа Свързан към Wi-Fi мрежа

SIM2 сила на сигнала на мобилната мрежа VoWifi активиран

SIM1 слаб сигнал на мобилната мрежа VoLTE активиран

SIM2 слаб сигнал на мобилната мрежа Вкл. Bluetooth

USB свързан

Ново имейл съобщение Пропуснато повикване

Ново текстово съобщение Режим на високоговорителя

Предстоящо събитие Режим слушалки

Алармата е настроена Включени са слушалки

Синхронизиране на данни Микрофонът на телефона е заглушен

Проблем при вписването или синхронизирането Изтегляне на данни

Напомняне за известия
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ПАНЕЛ ЗА ИЗВЕСТИЯ

Панелът за известия ще показва известия, когато пропуснете повиквания, получавате нови съобщения или имате предстоящи събития.

ОТВАРЯНЕ НА ПАНЕЛА С ИЗВЕСТИЯ

1. От главният екран, натиснете Ляв мек клавиш (Известия).
2. Използвайте Клавиша за навигация (нагоре) и (надолу) за превъртане и маркиране на известие.
3. Изберете OK за преглед на детайли.

ТАПЕТИ
СМЯНА НА ТАПЕТА

1.        Избор    > Настройки  > раздел Персонализиране > Дисплей > Тапет.
2.        Натиснете OK и изберете снимки от камерата, тапет или галерия, за да изберете тапет.
3.        Изберете изображение, след това натиснете Десен мек клавиш (запазване).

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА МЕДИЙНИ ЕЛЕМЕНТИ ДО И ОТ ВАШЕТО УСТРОЙСТВО
Прехвърлете любимата си музика и снимки между устройството и компютъра си.

1. Свържете вашето устройство с компютър чрез USB кабела.
2.        Избор    > Настройки  > Хранилище > USB хранилище > изберете ‘Активиран’.

Вашето устройство ще се покаже като външно устройство, показващо вътрешното хранилище на телефона. Ако е поставена карта памет, 
данните от микро SD картата също ще се виждат. Копирайте избраните файлове в устройството (за подробни инструкции вижте КОПИРАНЕ НА 
МУЗИКА ВЪВ ВАШЕТО УСТРОЙСТВО на стр. 20)

ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕЖИМ САМОЛЕТ
На някои места се изисква изключването на връзките за данни. Вместо да изключвате вашето устройство, може просто да го настроите на Режим 
Самолет.

1. От главният екран натиснете Клавиш за навигация (нагоре) за показване на менуто за Самолетен режим.
2. Натиснете OK за избор на меню.
3. Натиснете Клавиша за навигация (нагоре) или (надолу) за избор на вкл./изкл., натиснете OK за избор.

ЗАБЕЛЕЖКА:
• Самолетният режим ще прекъсне всички ваши мрежови данни, Wi-Fi и връзки за свързване.
• Можете да осъществите достъп и през    > Настройки > Мрежа и свързване > Самолетен режим.



14

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПОВИКВАНЕ
Има повече от един начин за осъществяване на обаждане. Можете да:

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПОВИКВАНЕ С КЛАВИАТУРАТА

От главният екран, наберете номер с помощта на клавиатурата, след това изберете ПОВИКВАНЕ, или натиснете Повикване  .

Полезен съвет: Вашето устройство поддържа функция SmartDial. Докато въвеждате номер в клавиатурата, тя търси в списъка ви с контакти и 
показва предложения за контакт, който съответства на номера.

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПОВИКВАНЕ ОТ СПИСЪКА С КОНТАКТИ

1.        Избор    > Контакти , за да видите списъка с контакти.
2. Използвайте Клавиш навигация (нагоре) и (надолу), за да изберете контакт.
3. Изберете телефонният номер на контакта.
4. Изберете ПОВИКВАНЕ.

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПОВИКВАНЕ ЧРЕЗ СПИСЪКА С ПОСЛЕДНИ ПОВИКВАНИЯ

1. Избор   >  Дневник на повикванията .
2. Използвайте Клавиша за навигация (надясно) и (наляво) за преминаване през разделите и показване на последните обаждания, които сте 

направили, получили или пропуснали.
3. Използвайте Клавиша за навигация (надолу) и (нагоре) за избор на контакт от списъка.
4. Изберете Повикване , за да направите обаждане.

ПРИЕМАНЕ И ОТХВЪРЛЯНЕ НА ПОВИКВАНЕ

Когато получите телефонно обаждане, екранът за входящо повикване ще покаже номера на повикващият, ако е наличен.

1. За да приемете повикване, натиснете Отговор , или Ляв мек клавиш (отговор).
2. За отказ на повикване, натиснете Отказ , или Десен мек клавиш (отказ).

ЗАБЕЛЕЖКА:
• Натиснете  за връщане към главния екран.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПОВИКВАНЕ

По време на телефонен разговор, натиснете  за приключване на разговора.

КОНФЕРЕНТНО ПОВИКВАНЕ

Можете да създадете трето включване по време на повикване.

1. По време на вашето повикване с първият приемник, натиснете Десен мек клавиш (Oпции) > изберете Добавяне на повикване.
2. Можете да въведете телефонния номер на третия участник, или да натиснете Десен мек клавиш (контакти), за да изберете контакт от списъка 

си с контакти. Първото повикване автоматично ще се постави в режим на изчакване.
3. За да създадете конферентен разговор, натиснете Десен мек клавиш (Oпции) > Обединявания на повиквания.
4. За прекратяване на конферентно повикване, натиснете   .

ЗАБЕЛЕЖКА:
• Тази функция е зависима от мрежата.



15

ПРЕВКЛЮЧВАНЕ МЕЖУ ТЕЛЕФОННИ РАЗГОВОРИ

Ако получите ново обаждане по време на текущия разговор, можете да го приемете и да превключвате между тях.

1. Когато сте на повикване и получите ново повикване, ще чуете двоен сигнал и идентификацията на повикващия ще се покаже в горната част на 
екрана. За да приемете това повикване, натиснете Десен мек клавиш (Oпции) > Приемане.

2. Вашето текущото повикване се поставя в режим на изчакване, а вие ще бъдете пренасочени към второто повикване.
3. Да са превключвате между повиквания, натинете Десен мек клавиш (Oпции) > Размяна на повиквания.
4. Можете, също така, да изключите повикващия, който е в режим на задържане, като изберете Прекратяване на задържаното повикване 

в същото меню.

КОНТАКТИ
Приложението Контакти ще ви позволи да съхранявате и управлявате информацията за вашите контакти.

ОТВАРЯНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО КОНТАКТИ

Когато извършвате настройките на устройството, приложението Контакти ще покаже съобщение относно това как да стартирате добавянето на 
контакти. За отваряне на приложение:
  
• Избор   > Контакти  .

ЗАБЕЛЕЖКА:
• Вашите контакти са показани по азбучен ред в списъка за превъртане.

ВНАСЯНЕ И ИЗНАСЯНЕ НА КОНТАКТИ

За внасяне на контакти:

1. Отворете Контакти.
2. Натиснете Клавиш навигация (надолу), след това натиснете Десен мек клавиш (Oпции).
3. Избор Настройки > Внасяне на контакти.
4. Избор на източник (Карта памет/Gmail или Outlook).

За изнасяне на контакти:

1. Отворете Контакти.
2. Натиснете Клавиш навигация (надолу), след това натиснете Десен мек клавиш (Oпции).
3. Избор Настройки > Изнасяне на контакти.
4. Избор на дестинация (Карта памет/Bluetooth).

ДОБАВЯНЕ НА НОВ КОНТАКТ

1. Във вашият списък с контакти, натиснете Ляв мек клавиш (Нов).
2. Въведете името на контакта, мобилният номер и имейл адреса (по избор).
3. Изберете ЗАПАЗВАНЕ.

ЗАБЕЛЕЖКА: 
• Новите контакти се съхраняват във вашият мобилен телефон по подразбиране.

ДОБАВЯНЕ НА КОНТАКТ В ЛЮБИМИ

1. Маркирайте в списъка контакта, който желаете да добавите към Любими.
2. Изберете го и натиснете Десен мек клавиш (Oпции).
3. Изберете Добавяне на любими (  ще се появи до името на контакта).
4. Списъкът Любими контакти е създаден в Контакти.
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ТЪРСЕНЕ НА КОНТАКТ

1. В списъка с контакти, изберете кутията Търсене.
2. Започнете да въвеждате името на контакта и контактите със съответстващи имена ще се покажат отдолу.

РЕДАКТИРАНЕ НА КОНТАКТ

Информацията, въведена и запазена от вас за даден контакт, може да бъде променена по всяко време.

1. В списъкът с контакти, изберете този, който искате да промените.
2. Натиснете Десен мек клавиш (Oпции) > Редактиране.
3. След извършване на промените в информацията за контакта, изберете ЗАПИС. За прекратявена на промените, изберете Ляв мек клавиш (Отказ).

ИЗТРИВАНЕ НА КОНТАКТ

1. Във списъкът с контакти, изберете този, който искате да изтриете.
2.        Десен мек клавиш (Опции) > Изтриване > Десен мек клавиш (Изтриване) за потвърждение.

SMS И MMS
ОТВАРЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕ

Отваряне на приложението Съобщение:
• Избор   > Съобщения  .
• От главният екран, натиснете Клавиш навигация (ляв).

СЪЗДАВАНЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА ТЕКСТОВО СЪОБЩЕНИЕ

Можете да създадете ново текстово съобщение или да отворите връзка към текущо такова.

1. От Съобщения, натиснете Ляв мек клавиш (ново), за създаване на ново текстово съобщение.
2. Въведете телефонен номер или име на контакт в полето До или натиснете Десен мек клавиш (Добавяне), за да добавите телефонен номер 

от списъка с контакти. Когато въвеждате номера, SmartDial ще се опита да го сравни с контактите на устройството. Докоснете избраният 
получател или продължете да пишете.

3. Натиснете Клавиш навигация (надолу), за прехвърляне в полето SMS и създайте своето съобщение.
4. Когато вашето съобщение е готово за изпращане, натиснете Ляв мек клавиш (изпращане).
5. Ако искате да отворите съществуваща последователност от съобщения, просто го изберете и натиснете OK.

ЗАБЕЛЕЖКА:
• Когато разглеждате или изпращате допълнителни съобщения, се създава текуща комуникация на съобщенията.

СЪЗДАВАНЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА МУЛТИМЕДИЙНО СЪОБЩЕНИЕ

1. От Съобщения, натиснете Ляв мек клавиш (ново), за създаване на ново текстово съобщение.
2. Започнете да въвеждате телефонен номер или име на контакт в полето До, или натиснете Десен мек клавиш (Добавяне), за да добавите 

телефонен номер от списъка с контакти.
3. Натиснете Клавиш навигация (надолу), за прехвърляне в полето SMS и създайте своето съобщение.
4. Натиснете Десен мек клавиш (Oпции) > Прикачване на файл, за да изберете типа медиен файл, който искате да прикачите към 

съобщението.
5. Изберете файла за прикачване, след това натиснете Ляв мек клавиш (изпращане).
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ОТВАРЯНЕ И ОТГОВАРЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕ

1. В списъка със съобщения, изберете желаното текстово или мултимедийно съобщение, за да го отворите.
2. Създайте своето съобщение в SMS полето.
3. След като приключите, натиснете Ляв мек клавиш (изпращане).

ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ НА НАСТРОЙКИТЕ ЗА СЪОБЩЕНИЯ

В списъка със съобщения натиснете Десен мек клавиш (Oпции) > Настройки.

Изберете от:
• SMS: Задайте отчет за доставка (Вкл./Изкл.).
• MMS: Задаване на Автоматично извличане на съобщения (Изкл./Вкл. с роуминг/Вкл. без роуминг).
• Съобщения WAP натискане: Настройка на WAP натискане (Вкл./Изкл.).
• Номер на SMS център: Задай като номер на SMS център.
• Безжични аварийни сигнали: Задайте безжичните аварийни сигнали.

WI-FI®

Необходим е достъп до безжични точки за достъп (hotspots), за да използвате Wifi на вашето устройство.

ВКЛЮЧВАНЕ НА WI-FI И СВЪРЗВАНЕ КЪМ БЕЗЖИЧНА МРЕЖА

1. Изберете    > Настройки  > Мрежа и свързване tab.
2. Изберете Wi-Fi > Вкл. 
3. Прехвърлете надолу към списъка с Налични мрежи и изберете желаната от вас Wi-Fi мрежа, към която да се свържете.
4. Ако изберете отворена мрежа, устройството ще се свърже автоматично. Ако изберете защитена мрежа за пръв път, трябва да 

въведете паролата й, след това натиснете Десен мек клавиш (Cвързване).

ЗАБЕЛЕЖКА:
• Няма да се налага да въвеждате отново паролата за защитена мрежа, ако се свързвате отново към нея, освен ако устройството не е върнало 

настройките по подразбиране или ако паролата за Wi-Fi е променена.
• Препятствия, блокиращи Wi-Fi сигнала, ще намалят силата му.

BLUETOOTH®

Bluetooth установява безжични връзки с други Bluetooth устройства, така че вие да можете да споделяте файлове с вашите приятели, да говорите 
хендсфри, използвайки Bluetooth слушалки или дори да прехвърляте снимки от вашето устройство на компютър.

Ако използвате Bluetooth, не забравяйте да останете на разстояние до 10 метра от Bluetooth устройството, с което искате да се свържете. Имайте в 
предвид, че препятствия като стени или друго електронно оборудване може да могат да предизвикат смущения във връзката с Bluetooth.

ВКЛЮЧВАНЕ НА BLUETOOTH

1. Изберете    > Настройки  .
2. Използвайте Клавиш Навигация (десен) и (Ляв), за да откриете раздела Мрежа и свързване.
3. Изберете Bluetooth > Вкл. Иконата Bluetooth  ще се появи в статус лентата.

СДВОЯВАНЕ И СВЪРЗВАНЕ С BLUETOOTH УСТРОЙСТВО

Bluetooth дава възможност:
• Да използвате вашето Bluetooth хендсфри устройство.
• Да използвате слушалките за Bluetooth.
• Да контролирате съдържанието на плейлиста за слушалките Bluetooth от разстояние.
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Преди да използвате Bluetooth, трябва да сдвоите вашето устройство с другото Bluetooth устройство:

1. Уверете се, че Bluetooth функцията на вашето устройство е активирана и настроена на Видим за всички.
2. Изберете Близки устройства. Cat B35 ще търси Bluetooth устройства в обхват.
3. От списъка, изберете устройството, с което искате да сдвоите.
4. Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите свързването.

ЗАБЕЛЕЖКА:
• След като веднъж сте се свързали, повече няма да се налага да въвеждате парола, за да се свържете отново с това устройство.
• Можете да натиснете Десен мек клавиш (Повторно сканиране), за да обновите търсенето на близки устройства.

ИЗПРАЩАНЕ НА ФАЙЛОВЕ ЧРЕЗ BLUETOOTH

С Bluetooth, можете да споделяте снимки, видео клипове или музикални файлове с вашето семейство и приятели.

1. Изберете файла, който желаете да изпратите.
2.        Десен мек клавиш (Oпции) > Споделяне > Bluetooth > изберете сдвоено устройство.

ПРЕКЪСВАНЕ НА ВРЪЗКАТА ИЛИ СДВОЯВАНЕТО НА BLUETOOTH УСТРОЙСТВОТО

За да прекъснете връзката с Bluetooth:

1. Изберете    > Настройки  .
2. Използвайте Клавиш Навигация (дясно) и (ляво), за да намерите раздела Мрежа и свързване.
3.        Bluetooth > Изкл.

За прекъсване на връзката с Bluetooth устройство:

1. Изберете  > Настройки  .
2. Използвайте Клавиш Навигация (дясно) и (ляво), за да намерите раздела Мрежа и свързване.
3. Bluetooth > Сдвоени устройства > изберете устройството, което искате да деактивирате > Десен мек клавиш (забравяне) > Десен 

мек клавиш (забравяне) отново.

СНИМАНЕ И ЗАПИСВАНЕ НА ВИДЕО
Можете да използвате вашият Cat B35 за заснемане и споделяне на снимки и видео.

ВКЛЮЧВАНЕ НА КАМЕРАТА

За отваряне на приложението Камера:
 
• Избор  > Камера  .
• От главният екран, натиснете Клавиш Навигация (десен).
 
Натиснете Назад  , за да затворите приложението Камера.

ПРАВЕНЕ НА СНИМКИ И ЗАПИСВАНЕ НА ВИДЕО

1. Изберете  > Камера  .
2. Използвайте Клавиш Навигация (ляво) и (дясно), за превключване между режим снимки и видео.
3. Използвайте Клавиш Навигация (нагоре) и (надолу) за увеличаване и намаляване.
4. Изберете , за да направите снимка, или  , за да запишете видео.

ЗАБЕЛЕЖКА:
Натиснете Десен мек клавиш (Опции), след това използвайте Клавиш Навигация (ляво) и (дясно), за да превключвате между натройките 
за Камера и Видео.
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РАЗГЛЕЖДАНЕ НА СНИМКИ

Когато сте в режим Снимки, прегледайте своите снимки в приложението Камера чрез натискане на Десен мек клавиш (Опции) > раздел 
Галерия > ГОТОВО.

• Изберете снимка, за да я видите в режим на пълен екран. Използвайте Клавиш Навигация (ляво) и (дясно), за да прегледате всяка снимка.
• За да мащабирате, натиснете Ляв мек клавиш (мащабиране), след това Десен мек клавиш (увеличаване). За намаляване, натиснетеs 

Ляв мек клавиш (намаляване).
 
ЗАБЕЛЕЖКА:
• От главният екран можете да преглеждате своите снимки чрез избор на  > Галерия  .

ПРЕГЛЕД НА ВИДЕО КЛИПОВЕ

Когато сте в режим Видео, преглеждайте своите видео клипове в приложението Камера чрез натискане на Десен мек клавиш (Oпции) >раздел 
Видео > ГОТОВО.

• Изберете видеоклип и натиснете , за да го възпроизведете.
• Натиснете Назад , за да се върнете към списъка Видео и Левият мек клавиш (Камера), за да се върнете в преглед в Камера.

ЗАБЕЛЕЖКА:
• От главният екран можете да преглеждате своите видеоклипове, чрез избор на   > Видео  .

РЕДАКЦИЯ НА ИЗОБРАЖЕНИЯ
РЕГУЛИРАНЕ НА ИЗЛАГАНЕТО

1. Когато преглеждате снимка в Галерия, натиснете Десен мек клавиш (Oпции) > Редактиране >  .
2. Използвайте Клавиш Навигация (ляво) и (дясно), за да регулирате яркостта.
3. Натиснете ГОТОВО, за запазване.

ЗАВЪРТАНЕ НА ИЗОБРАЖЕНИЕ

1. Когато преглеждате снимка в Галерия, натиснете Десен мек клавиш (Oпции) > Редактиране >  .
2.        Десен мек клавиш (въртене), за да завъртите изображението.
3.        Натиснете ГОТОВО, за запазване.

ИЗРЯЗВАНЕ НА СНИМКА

1. Когато преглеждате снимка в Галерия, натиснете Десен мек клавиш (Oпции) > Редактиране >  .
2. Използвайте Клавиш Навигация (ляво) и (дясно), за избор на пропорции и след това изберете OK.
3. Използвайте Клавиш Навигация (ляв), (десен), (нагоре) или (долу), за избор на част от снимка за изрязване и натиснете OK.
4. Изберете Десен мек клавиши (запазване) за запазване на вашата изрязана снимка.
5. За да отхвърлите промените, изберете Ляв мек клавиш (Отказ) > Отхвърляне.

ПРИЛАГАНЕ НА ФИЛТРИ

1. Когато преглеждате снимка в Галерия, натиснете Десен мек клавиш (Oпции) > Редактиране > .
2. Използвайте Клавиш Навигация (ляво) и (дясно) за избор на желан филтър.
3. Натиснете ГОТОВО, за запазване.

IMAGE AUTO CORRECTION

1. Когато преглеждате снимка в Галерия, натиснете Десен мек клавиш (Oпции) > Редактиране > .
2. Използвайте Клавиш Навигация (ляво) и (дясно), за да изберете между Вкл. и Изкл.
3. Натиснете ГОТОВО, за запазване.
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СПОДЕЛЯНЕ НА СНИМКИ
Изберете снимка за споделяне, след това използвайте Десен мек клавиш (Опции) > Споделяне, за да изберете приложението за споделяне, 
което желаете да използвате.

МУЗИКА
Музикални файлове могат да се прехвърлят от компютър на вашия Cat B35, така че да можете да слушате музика, където и да сте.
Първо, уверете се, че USB хранилището е активирано (Настройки > раздел Хранилище > USB хранилище > Активирано).

КОПИРАНЕ НА МУЗИКА НА ВАШЕТО УСТРОЙСТВО

1. Свържете вашето устройство с компютър чрез USB кабела.
2. Намерете и отворете USB носителя на PC .
3. Създайте папка в главната директория на вашето устройство (напр. музика).
4. Копирайте вашата музиката от компютъра в новата папка.
5. За да прекъснете връзката на устройството си безопасно от компютъра, изчакайте, докато завърши копирането на музиката, след което 

извадете устройството, както се изисква от операционната система на компютъра. Извадете USB кабела.

СЛУШАНЕ НА FM РАДИО
Можете да слушате FM радиостанции в приложението FM радио.

НАСТРОЙВАНЕ НА FM РАДИО

• Свържете слушалките към аудио жака, преди да отворите приложението.
• Избор   > FM радио  > ВКЛЮЧВАНЕ.
• Натиснете Десен мек клавиш (сканиране), при подканяне, за сканиране за всички налични станции.

Ръчно и автоматично сканиране:

• От главният екран на FM радио, използвайте Клавиш Навигация (ляво) и (дясно) за ръчна настройка на честотата.
• Натиснете Ляв мек клавиш (станции) > Десен мек клавиш (Опции) > Станции за сканиране за автоматично сканиране на радио 

станции.

ЗАБЕЛЕЖКА: 

• За преглед на всички налични канали, натиснете Ляв мек клавиш (станции).
• За добавяне на текуща радио станция към списъкът с любими, изберете Десен мек клавиш (Опции) > Добавяне към Любими. 
• В Опции можете да регулирате Нивото на звука и Превключите към високоговорител.
• За да изключите FM радио, натиснете Назад  > ИЗКЛЮЧВАНЕ.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДРУГИ ПРИЛОЖЕНИЯ

ИМЕЙЛ
Следвайте инструкциите на екрана, за да конфигурирате вашият имейл профил.

ПРЕВКЛЮЧВАНЕ МЕЖДУ ПРОФИЛИ
 
1. Изберете  > Имейл   .
2. Натиснете Десен мек клавиш (Опции) > Настройки.
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СЪЗДАВАНЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА ИМЕЙЛ

1. Изберете  > Имейл   .
2. Натиснете Ляв мек клавиш (Съставяне).
3. Напишете ръчно имейл адрена на получателя, или натиснете Десен мек клавиш (добавяне на контакт), за да добавите имейл адрес от 

списъка с вашите контакти. За да изпратите имейл до няколко получателя, разделете техните имейл адреси с интервали.
4. За да изпратите до допълнителни получатели Cc или Bcc, преместете надолу към полето Заглавие или Съобщение и натиснете Десен мек 

клавиш (Опции) > Добавяне на Cc или Добавяне на Всс.
5. За добавяне на прикачен файл, Десен мек клавиш (Опции) > Добавяне на прикачен файл.
6. Натиснете Ляв мек клавиш (Изпращане), за да изпратите вашият имейл.

ОТГОВОР ИЛИ ПРЕПРАЩАНЕ НА ИМЕЙЛ

1. Изберете имейл от екрана с входящата кутия.
2. За да отговорите на имейла, натиснете Ляв мек клавиш (отговор).
3. За препращане на имейл, натиснете Десен мек клавиш (Опции) > Препращане.

ТЪРСЕНЕ НА ИМЕЙЛ

От екрата Кутия, изберете Десен мек клавиш (Опции) > Търсене.

ИНТЕРНЕТ БРАУЗЪР
1. За да отворите интернет браузър, изберете   > Браузър  .
2. Натиснете Ляв мек клавиш търсене), въведете уеб адреса и натиснете СТАРТ.
3. За да затворите Браузера, натиснете Десен мек клавиш (Опции) > Прекратяване.

КАЛЕНДАР
Използвайте приложението Календар, за да създавате и работите със събития, срещи и събирания. В зависимост от вашите настройки за 
синхронизиране, календарът на устройството остава синхронизиран с календара в мрежата.

ОТВАРЯНЕ НА КАЛЕНДАРА

Изберете    > Календар  .
 
СЪЗДАВАНЕ НА СЪБИТИЕ

1. Изберете КАЛЕНДАР, след това натиснете Ляв мек клавиш (Добавяне), за да стартирате добавяне на събитие.
2. Въведете заглавие и място на събитие.
3. Ако има времева рамка за събитието, изберете началната и крайната дата.
4. Ако става въпрос за специален случай, като например рожден ден или събитие, продължаващо цял ден, отбележете бутона Събитие за цял ден.
5. Задайте времето на събитието и сигнал за напомняне, след това добавете забележка.
6. След като въведете цялата информация, натиснете Десен мек клавиш (Запазване).

ЗАБЕЛЕЖКА:
• Можете да промените данните на събитието или да въведете ново напомняне, като го изберете и натиснете Десен мек клавиш (Редактиране). 

След това запазете своите промени с помощта на Десен мек клавиш (Запазване).

ЧАСОВНИК
Можете да настроите нова аларма или да промените вече съществуваща такава с помощта на таймера и хронометъра.

• Изберете   > Часовник >  за достъп до всичко по-горе.
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КАЛКУЛАТОР
Вашият Cat B35 е оборудван с калкулатор в стандартен режим.

Изберете   > Калкулатор , за да отворите приложението.

• Използвайте цифровата клавиатура за въвеждане на данни и функционалната клавиатура, за да изберете операционни символи.
• Използвайте Ляв мек клавиш (Изчистване), за да изтриете цифра, или Десен мек клавиш (Изчистване на всичко), за да изтриете номерата.

УПРАВЛЕНИЕ НА УСТРОЙСТВОТО
За конфигуриране на вашето устройство, изберет   > Настройки  .

НАСТРОЙКА НА ДАТА И ЧАС

Когато за първи път включите вашето устройство, има опция за автоматично актуализиране на датата и часа, като се използва времето, предоставено 
от вашата мрежа.

ЗАБЕЛЕЖКА:
Не можете да настроите ръчно датата, часа и часовата зона, ако използвате автоматичната опция.
За да коригирате ръчно настройките за дата и час:

1. Настройки > раздел Персонализация > Дата и час.
2. Изберете Дата, добавете правилната дата и изберете ЗАПАЗВАНЕ.
3. Изберете Време, добавете правилното време и изберете ИЗБОР.
4. Изберете Времева Зона, изберете правилната времева зона от списъка и след това ИЗБОР.
5. Изберете Формат време, активиране/деактивиране 12/24-часов времеви формат.

РЕГУЛИРАЙТЕ НАСТРОЙКИТЕ НА ДИСПЛЕЯ

За да конфигурирате своето устройство, изберете  > Настройки  > раздел Персонализация > Дисплей > Яркост.
Използвайте Клавиш Навигация (ляво) и (дясно), за да регулирате яркостта на екрана.
Настройките на яркостта се съхраняват автоматично, след като се отдалечите от опцията.

НАСТРОЙВАНЕТО НА ПЕРИОДА ОТ ВРЕМЕ ПРЕДИ ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ЕКРАНА

Ако устройството ви е неактивно за определен период от време, екранът ще се изключи за пестене на батерия. За да настроите периода от време за 
неговото влизане в спящ режим, направете следното:

1. Изберете  > Настройки  > раздел Персонализация > Дисплей > Екранно изчакване.
2. Изберете продължителността, за която искате екранът да бъде осветен, преди да се изключи.

ЗАБЕЛЕЖКА:
Когато вашето устройство е в режим на изчакване, натиснете бутона Захранване, за да активирате екрана.

НАСТРОЙКА НА ВАШАТА МЕЛОДИЯ
СМЯНА НА МЕЛОДИЯТА

1. В Настройки, изберете Звук > Toнове > Мелодии.
2. Ще чуете всяка мелодия, когато използвате Клавиш навигация (нагоре) и (надолу) за придвижване.
3. Използвайте ИЗБОР, за да изберете вашата мелодия.
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РЕГУЛИРАНЕ НА СИЛАТА НА ЗВУКА

Можете, също така, да регулирате нивото на звука от приложението Настройки.

1. Изберете   > Настройки  > раздел Персонализация > Звук > Сила на звука.
2. Използвайте Клавиш Навигация (ляво) и (дясно), за да изберете желаната сила на звука за Meдия, Мелодии и Напомняния и вашата 

Aларма.

АКТИВИРАНЕ НА ТИХ РЕЖИМ

1. Отключете клавиатурата, ако е в режим на изчакване.
2. Натиснете и задръжте Тих режим , за да заглушите всички звуци, освен медия и аларми.

НАСТРОЙКА НА УСТРОЙСТВОТО ЗА ВИБРАЦИЯ ПРИ ВХОДЯЩИ ПОВИКВАНИЯ

• В Настройки, изберете раздел Персонализация > Звук > Tонове > Вибриране, за да изберете Вкл./Изкл.

КЛАВИШИ ЗА БЪРЗ ДОСТЪП
От главният екран, можете да използвате клавиши за бърз достъп, за да преминавате бързо към определени полезни функции:
 
Натисни и задръжте:
• Цифрови клавиши  Достъп до предварително програмирани телефонни номера
• Клавиш Навигация (нагоре)  Вкл./Изкл. фенерче
•   Заключване/отключване на клавиатурата
•  Заглушаване на звуци

Натиснете веднъж:
• Клавиш Навигация (ляво) -Натиснете веднъж:
• Клавиш Навигация (дясно) - Oтваря приложение Камера
• Клавиш Навигация (нагоре) - Oтваря Настройки
• Клавиш Навигация (надолу) - Регулира силата на звука

НАСТРОЙКА НА УСЛУГИТЕ НА ТЕЛЕФОНА
ВКЛЮЧВАНЕ НА РОУМИНГА ЗА ДАННИ

1. Изберете Настройки > раздел Мрежа и свързване > Moбилна мрежа и данни > Данни роуминг.
2. Включете данни роуминг.

ЗАБЕЛЕЖКА:
Запомнете, че при използването на услугите за данни по време на роуминг, могат да бъдат начислени значителни допълнителни такси. Свържете се с 
вашия мобилен оператор за повече информация относно допълнителните такси за мобилен интернет по време на роуминг.

ДЕАКТИВИРАНЕ НА УСЛУГА ЗА ДАННИ

1. Изберете Настройки > раздел Мрежа и свързване > Moбилна мрежа и данни > Свързване данни. 
2. Изберете Изкл.

ЗАЩИТА НА УСТРОЙСТВОТО
ЗАЩИТА НА УСТРОЙСТВОТО СЪС ЗАКЛЮЧВАНЕ НА ЕКРАНА

За да запазите данните на Cat B35 добре защитени, можете да използвате метод за заключване на екрана.
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• Автоматично заключване на клавиатурата – огато екранът преминава в режим на изчакване, той ще се заключи (Натиснете и 
задръжте  за отключване).
Изберете Настройки > раздел Персонализиране > Дисплей > Aвтоматично заключване на клавиатурата, за да изберете Вкл./Изкл.

• Заключване на екрана – когато екранът премине в режим на изчакване, ще е необходим 4-цифрен код за отключване.
Изберете Настройки > раздел Защита на лични данни и Сигурност > Заключване на екрана за избор на опции.

ЗАБЕЛЕЖКА:
Въвеждането на погрешният код три пъти ще причини заключване на SIM картата.

ВРЪЩАНЕ НА ФАБРИЧНИТЕ НАСТРОЙКИ НА УСТРОЙСТВОТО
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ФАБРИЧНИТЕ НАСТРОЙКИ

Ако възстановите фабричните данни, вашето устройство ще се върне към настройките, конфигурирани фабрично. Всички ваши лични данни от 
вътрешното хранилище на устройството, включително информацията за профила, настройките на системата и приложенията и всички изтеглени 
приложения ще бъдат изтрити.

Възстановяването на фабричните настройки на устройството ви не изтрива всички актуализации на системния софтуер, които са били изтеглени или 
всички файлове на microSD карта, като например музика или снимки.

1. Избор Настройки > раздел Устройство > Информация за устройството > Нулиране на телефона.
2. Натиснете Десен мек клавиш (нулиране), за да се върнете към фабричните настройки на вашето устройство, и рестартирайте. Използвайтеe 

Ляв мек клавиш (отказ) за отказ.

РЕСЕТ НА ХАРДУЕРА

Cat B35 има вътрешна батерия, затова хардуера не може да се нулира чрез свалянето и. Може да се наложи да нулирате хардуера, ако вашето 
устройство не се зарежда, когато е включено в контакта.

Натиснете и задръжте Захранване  докато вашето устройство се изключи (15 секунди). Игнорирайте менюто Изключване. Вашият телефон ще 
се рестартира автоматично.
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ДОПЪЛНЕНИЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

Този раздел съдържа важна информация относно инструкциите за работа за това устройство. Този раздел съдържа също важна информация относно 
безопасното използване на вашия апарат. Внимателно прочетете информацията преди да работите с устройството.

ВОДОУСТОЙЧИВ КОРПУС
Капачетата за USB и слушалките трябва да са надеждно поставени, за да се гарантира, че устройството е водоустойчиво.

НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ВАШЕТО УСТРОЙСТВО В СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

Изключете устройството, ако се намирате в ситуация, при която използването на устройството е забранено, например:

• Болници и здравни заведения - това е, за да се предотврати възможна намеса в чувствителното медицинско оборудване.

• Медицинско устройство - моля, консултирайте се с вашият лекар и производителя на устройството, за да се определи дали работата с вашето устройство 
може да повлияе на работата на вашите медицински устройства. Съблюдавайте правилата и разпоредбите в болници и здравни заведения.

• Производителите на пейсмейкъри препоръчват да бъде спазвано минимум 15 см разстояние между устройството и пейсмейкъра, за да се 
предотврати потенциално взаимодействие с пейсмейкъра. Ако имате пейсмейкър, използвайте мобилния апарат от противоположната страна 
на вашето тяло и не го носете в предния си джоб.

• В самолет - консултирайте се с персонала на авиокомпанията за използването на безжични устройства на борда на самолета. Ако устройството 
ви предлага “ режим самолет”, той трябва да бъде включен, преди да се качите в самолет.

• Автомобили - поради възможността за намеса в електронното оборудване, някои производители на автомобили забраняват използването на 
мобилни телефони, освен ако в инсталацията не е включена външна антена.

• Други устройства – не използвайте вашето устройство на място, където може да причини повреда или смущения за други електронни устройства.

• “Взривяване” на капачки и зони - изключете устройството или безжичното си устройство, когато сте в взривоопасна зона или в райони, подписани 
за изключване на “двупосочни радиостанции” или “електронни устройства”, за да се избегне прекъсване на операциите по взривяване.

• Потенциално експлозивна околна среда – изключвайте устройството на всяко място, което може да бъде счетено за потенциално експлозивна 
атмосфера и се съобразявайте с всички знаци и инструкции. Райони, с потенциална експлозивна атмосфера, са всички места, където е 
препоръчително да изключите двигателя на превозното средство. Предизвикването на искра на такива места може да доведе до експлозия или 
пожар, причинявайки телесни повреди и дори смърт. Не включвайте устройството на места, предназначени за зареждане на гориво, като например 
в сервизи или бензиностанции. Съобразявайте се с ограниченията в използването на радио оборудване, когато се намирате в складове за гориво, 
хранилища, пунктове за разпределение и химически заводи. Спазвайте също всички ограничения на места, в които се извършват взривни процеси. 
Преди да започнете да работите с вашето мобилно устройство, Преди да започнете да работите с вашето мобилно устройство, уверете се, че не 
се намирате на място с потенциално експлозивна атмосфера, тъй като те не винаги имат съответната маркировка. Подобни места са например 
помещенията под палубата на кораби, разпределителни химически центрове или помещения за тяхното съхранение, както и места, в които 
въздухът е наситен с химикали или други частици като зърна, обикновен или метален прах. Свържете се с производителя, за да разберете дали 
този апарат може безопасно да се използва в близост до превозни средства, които използват втечнен петролен газ (например пропан или бутан).

БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА

Следвайте местните закони и разпоредби за шофиране, докато използвате това устройство. Ако се налага да използвате устройството, докато 
шофирате, трябва също така да се съобразите със следното:

• Концентрирайте се върху шофирането. Първата ви отговорност е да шофирате безопасно.

• Не провеждайте разговори по време на шофиране. Използвайте аксесоарите за хендсфри.

• Когато ви се налага да се обадите на някой или да отговорите на входящо повикване, паркирайте превозното средство встрани от пътя преди 
да използвате устройството.

• Сигналите от радиочестотното излъчване може да повлияят на електронните системи на моторните превозни средства. За повече информация, 
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консултирайте се с производителя на превозното средство.

• В превозното средство, не поставяйте мобилния апарат върху въздушната възглавница или в областта, където е разположена тя. Ако се отвори 
въздушна възглавница, силният удар с вашето устройство може да причини сериозно нараняване.

• Ако пътувате със самолет, включете вашето устройство в режим самолет. Употребата на безжични устройства в самолет може да причини 
заплаха за неговото управление, както и да наруши безжичната мрежа на телефона. В някои случаи това може да бъде счетено за незаконно.

РАБОТНА СРЕДА

• Не използвайте и не зареждайте мобилното устройство на прашни, влажни или мръсни места, както и на места с магнитно поле. Това може да 
предизвика неизправност във веригата.

• Устройството е в съответствие със спецификациите за радиочестотно излъчване при употреба в близост до ухото или на разстояние 1,0 cm от 
вашето тяло. Уверете се, че аксесоарите на устройството (кутия, калъф) не съдържат метални компоненти. За да се съобразите с горепосочените 
изисквания, дръжте устройството на разстояние 1,0 cm от вашето тяло.

• Не използвайте устройството по време на зареждане на батерията в дни с гръмотевични бури, за да избегнете евентуална опасност при 
гръмотевичен удар.

• По време на разговор, не докосвайте антената. При докосване на антената се нарушава качеството на разговора и се увеличава консумацията 
на енергия. Резултатът от това е намаляването на продължителността на времето за разговори, както и на продължителността на времето на 
телефона в режим на готовност.

• Когато работите с вашия мобилен апарат, съобразявайте се със съответните закони и правила и уважавайте личното пространство и законните 
права на хората около вас.

• Температурата на околната среда трябва да е от 0 °C до 40 °C, когато телефонът е в режим на зареждане. Температурата на околната среда трябва 
да е от -25 °C до 55 °C при употреба на устройство, което се зарежда с батерия.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ СРЕЩУ УВРЕЖДАНЕ НА СЛУХА

Употребата на слушалки при висока сила на звука може да увреди вашия слух. За да намалите риска за увреждане на слуха, намалете звука до 
безопасно и комфортно ниво.

БЕЗОПАСНОСТ НА ДЕЦАТА

Съобразете се с всички предпазни мерки за безопасността на децата. Разрешавайки на деца да играят с вашето устройство или неговите аксесоари, 
които включват разглобяеми части, вие ги подлагате на риск, тъй като те може да предизвикат опасност от задавяне. Уверете се, че устройството и 
неговите аксесоари се намират далеч от малки деца.

АКСЕСОАРИ

Избирайте единствено батерии, зарядни и аксесоари, които са одобрени от производителя на устройството за употреба с този модел. Употребата 
на всички останали видове зарядни или аксесоари може да анулира всяка гаранция на апарата, може да е опасна и може да е в нарушение със 
съответните закони и правила. Моля, свържете се с вашия търговски представител за повече информация относно наличността на одобрени батерии, 
зарядни и аксесоари в зоната.

БАТЕРИЯ И ЗАРЯДНО

• Извадете от контакта и от мобилния апарат зарядното, когато то не е в употреба.

• Батерията може да се зарежда хиляди пъти преди евентуално да се износи.

• Използвайте определеното от спецификациите на зарядното захранване. Неподходящият волтаж на захранването може да причини пожар или 
неизправност на зарядното.

• В случай, че електролитът на батерията се разтече, уверете се, че той не докосва кожата или очите ви. В случай, че електролитът докосне кожата 
ви или напръска очите ви, измийте веднага с обилно количество вода и се консултирайте с лекар.
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• В случай на деформация на батерията, промяна на цвета й, или необичайно затопляне в режим на зареждане, преустановете веднага работата 
с мобилния апарат. В противен случай, това може да доведе до разтичане на батерията, прегряване, експлозия или пожар.

• Ако захранващият USB кабел е повреден (например вътрешната жица е оголена или счупена), или щепселът е разхлабен, веднага преустановете 
използването му. В противен случай, това може да доведе до токов удар, късо съединение на зарядното или пожар.

• Не излагайте устройството на огън, защото то може да експлодира. Батериите също могат да експлодират, ако са увредени.

• Не се опитвайте да видоизменяте или да аранжирате устройството, не опитвайте да вмъквате в него чужди тела, не го потапяйте и не го 
излагайте на вода или други течности, не го излагайте на огън, експлозии или други рискове.

• Избягвайте изпускането на устройството. При изпускане на устройството, особено върху твърда повърхност и в случай, че се съмнявате в евентуална 
повреда, занесете устройството в специализиран сервиз за проверка. Неправилната употреба може да доведе до пожар, експлозия или друга опасност.

• Изхвърляйте използваните устройства само и единствено в съгласие със съответните правила.

• Устройството трябва да се свързва единствено с продукти, които притежават логото на USB-IF или такива, които са преминали програмата за 
съответствие с USB-IF.

• Когато зареждате, уверете се, че зарядното устройство е включено в променливотоков адаптер, който е в непосредствена близост до 
устройството. Зарядното устройство трябва да е лесно достъпно.

• Захранващият USB кабел се счита за отделно устройство към адаптера за зареждане.

• Номинална мощност на зарядното устройство 5V 1A.

ВНИМАНИЕ-СЪЩЕСТВУВА РИСК ОТ ЕКСПЛОЗИЯ, АКО БАТЕРИЯТА БЪДЕ ЗАМЕНЕНА С ТАКАВА ОТ НЕПОДХОДЯЩ ТИП.
ИЗХВЪРЛЯНЕТО НА ИЗПОЛЗВАНИ БАТЕРИИ ТРЯБВА ДА СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ПО УКАЗАНИТЕ ЗА ТОВА НАЧИНИ.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

• Вашето зарядно устройство не е водоустойчиво. Поддържайте зарядното устройство сухо. Пазете зарядното устройство далеч от вода или 
изпарения. Не докосвайте зарядното устройство с мокри ръце, в противен случай това може да доведе до късо съединение, неизправност на 
устройството и да предизвика токов удар.

• Не поставяйте устройството и зарядното устройство на места, където могат да се повредят от удар. В противен случай, това може да доведе до 
разтичане на батерията, неизправност на устройството, прегряване, експлозия или пожар.

• Не поставяйте магнитни носители, като например магнитни карти и флопи дискове в близост до устройството. Излъчването на телефона може 
да изтрие съхранената в тях информация.

• Не оставяйте това устройство и зарядното му на места с много висока или много ниска температура. В противен случай, това може да доведе до 
неправилното им функциониране, както и да предизвика пожар или експлозия. При температура по-ниска от 0 °C, експлоатационните качества 
на батерията се понижават.

• Не поставяйте остри метални предмети, като например игли и карфици, в близост до слушалката. Слушалката може да привлече тези предмети 
и да ви нарани.

• Преди почистване или поддръжка на това устройство, изключете го от захранването и от зарядното устройство.

• При почистването на устройството и неговото зарядно, не използвайте никакви химични препарати, или каквито и да било други химически 
вещества (като например алкохол или бензол). В противен случай, части от устройството могат да бъдат повредени или може да предизвикате 
пожар. Устройството може да се почиства с мека антистатична кърпа.

• Не се опитвайте да разглобявате устройството и аксесоарите му. В противен случай, гаранцията на устройството и аксесоарите ще е невалидна и 
производителят не е задължен да покрие разноските по повредата.

• В случай, че екранът на устройството е счупен, поради сблъсък с твърди предмети, не го докосвайте и не се опитвайте да отстраните счупената 
част. В случай като този, незабавно преустановете използването на уреда и се свържете веднага с оторизиран сервизен център.
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За да намалите нивото на излагане на радиация, моля следвайте долупосочените стъпки:
• Използвайте мобилния апарат при добър обхват
• Използвайте хендсфри комплект
• За бременни жени, моля дръжте устройството далеч от стомаха
• Използвайте устройството далече от областта на гениталите

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ЗАГУБА НА СЛУХА
  За предотвратяването на евентуална загуба на слуха, не използвайте уреда при високи нива на звука за дълги периоди от време.

CE SAR СЪОТВЕТСТВИЕ
Този уред отговаря на изискванията на ЕС (1999/519/EC) за лимита на излагането на широката общественост на електромагнитни полета, като начин 
за защита на здравето.

Тези лимити са част от общите препоръки за защита на широката общественост. Тези препоръки са разработени и проверени от независими научни 
организации чрез цялостни и нормативни оценки на научни трудове. Препоръчваният от Измервателната служба към Европейския съвет лимит 
за мобилни устройства се нарича “Специфична Скорост на Абсорбция” (SAR), и лимитът на SAR е 2,0 W/ kg средно над 10 грама тъкан. Той покрива 
изискванията на Международната Комисия за Защита от Нейонизираща Радиация (ICNIRP).

Този уред е бил тестван и отговаря на изискванията на ръководството за излагане на нейонизираща радиация към ICNIRP, както и на Европейските 
Стандарти EN 62209-2, за експлоатация на уреда близо до тялото заедно с прилежащите му аксесоари. Използването на други аксесоари, които 
съдържат метали, не гарантира спазването на указанията на ICNIRP за излагане на нейонизираща радиация.

SAR може да се измери като устройството се постави на разстояние 5 mm от тялото, докато работи в режим на най-висока производителност във 
всички честотни групи, възможни за устройството.

Най-високите стойности, регистрирани от SAR в рамките на нормите на CE за този телефон са изброени по-долу:
Глава SAR: 0,955 W/kg, Тяло SAR: 1,880 W/kg

За намаляване на излагането на радиочестотна енергия, използвайте аксесоарите за хендсфри или други подобни опции, за да държите устройството 
далеч от главата и тялото си. Дръжте това устройство на поне 5 mm разстояние от тялото, за да сте сигурни, че нивата на излагане са по-ниски или 
на границата с позволените. Изберете щипки за колани, държачи или други подобни аксесоари за прикачване към дадена част от тялото, които 
не съдържат метални компоненти, за да подобрите работата на телефона си по този начин. Калъфите за телефони с метални компоненти могат да 
повлияят на радиочестотната енергия на уреда, както тя е описана в ръководството за излагане на такава енергия, по начин, който не е бил тестван 
или сертифициран. Поради това употребата на такива аксесоари трябва да бъде избягвана.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕ И РЕЦИКЛИРАНЕ НА 
ПРОДУКТА

Този символ върху устройството (както и върху всички включени батерии) указва, че те не трябва да се изхвърлят заедно с обикновените 
домакински отпадъци. Не изхвърляйте устройството или батериите към него като битови отпадъци. Устройството (и батериите към 
него) трябва да се предават в съответните оторизирани пунктове за рециклиране или друга упълномощена организация след тяхното 
износване.

За повече информация относно рециклирането на вашия телефон и неговата батерия се обърнете към местната градска управа, центъра за събиране 
на битови отпадъци или търговското представителство, от което сте закупили апарата.

Изхвърлянето на устройството спада към Директивата на Европейския съюз (ЕС) за отпадъци от електрическо и електронно оборудване (WEEE). 
Причината за разделното изхвърляне на отпадъци от електрическо или електронно оборудване (WEEE) и техните батерии е намаляването на 
отрицателното въздействие върху околната среда и човешкото здраве поради потенциално опасните вещества, които може да съдържат.
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НАМАЛЯВАНЕ НА ОПАСНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Този уред е в съответствие с Регламента на Европейския съюз за Оценката, Разрешаването и Ограничаването на Химикали (REACH) (Регламент No 
1907/2006/EC на Европейския парламент и Европейския съвет) и с директивата на Европейския съюз за Ограничаване на опасни вещества (RoHS) 
(Директива 2011/65/EU на Европейския съюз и Европейския съвет). За повече информация относно съответствието на този уред с Регламента на 
Европейския съюз за Оценката, Разрешаването и Ограничаването на Химикали (REACH), моля посетете уебсайта www.catphones.com/certification. 
Препоръчваме редовното разглеждане на този уебсайт за актуализирана информация.

СЪОТВЕТСТВИЕ С НОРМАТИВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ НА ЕС

С настоящото, производителят декларира, че това устройство е в съответствие с основните изисквания и другите съответни разпоредби от Директивата 
2014/53/EC. За повече информация относно декларацията за съответствие, посетете: www.catphones.com/support/b35-support/

ЗАБЕЛЕЖКА:
Съблюдавайте националните и местните разпоредби на мястото, където смятате да използвате мобилния апарат. Този мобилен апарат може да е с 
ограничена употреба в някои или всички държави членки на Европейския съюз (EU).

Честотни мрежи, в които работи радио оборудване:

Работен режим Диапазон на работната честота
Максимална мощност на предаване 

(пренос) dBm

GSM900 880-915 925-960 MHZ 33.5

GSM1800 1710-1785 1805-1880 MHZ 31

WDMA мрежа I 1920-1980 2110-2170 MHZ 23

WDMA мрежа V 824-829 869-894 MHZ 24

WDMA мрежа VIII 880-915 925-960 MHZ 24

LTE мрежа I 1920-1980 2110-2170 MHZ 23.5

LTE мрежа III 1710-1785 1805-1880 MHZ 23.5

LTE мрежа VII 2500-2570 2620-2690 MHZ 21.5

LTE мрежа VIII 880-915 925-960 MHZ 23.5

LTE мрежа XX 832-862 791-821 MHZ 23.5

Работен режим Диапазон на работната честота
Максимална мощност на предаване 

(EIRP) dBm

WLAN b 2,4-2,48 GHZ 17,62

WLAN g 2,4-2,48 GHZ 14,13

WLAN n 2,4-2,48 GHZ 13,21

Bluetooth 2,4-2,48 GHZ 8,93

Работен режим Диапазон на работната честота Поддръжка

GLONASS 1559-1610 MHZ ДА

GPS 1559-1610 MHZ ДА

FM 87,5-108 MHZ ДА

Някои честотни ленти може да не са налични във всички държави или във всички области. Моля, свържете се с местния оператор за повече 
подробности.

Максималната радиочестотна мощност, предавана в честотните ленти, в които работи радиооборудването:
Максималната мощност за всички ленти е по-малка от най-високата пределно допустима стойност, посочена в съответния хармонизиран стандарт.

Честотните ленти и номиналните граници на предавателната мощност, приложими за това радиооборудване, са както следва:
 

Сервизиране Ниво на мощността

GSM 900 33.5 dB
GSM 1800 31 dB
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ЕЛЕМЕНТ СПЕЦИФИКАЦИИ

Операционна Система KaiOS V2.5

Процесор Qualcomm MSM8905 двойни ядра

Памет
512MB RAM
4GB ROM
(Разширява се чрез микро SD карта до 32 GB)

Клетъчна мрежа

ROW SKU мрежи:

• LTE мрежи: 1,3,7,8,20
• 3G мрежи: 1,2,5,8
• GSM мрежи: 850, 900, 1800, 1900
• LTE Cat 4 (DL 150 Mbps / UL 50 Mbps)
• HSPA Cat 24 (DL 42 Mbps / UL 11 Mbps)
• GSM/GPRS/EDGE
• VoLTE, VoWiFi

Дисплей 2.4’ TFT,  240*320, QVGA

Камера Само 2M задна камера

Свързване

Аудио жак: 3,5 мм.
Bluetooth: 4,1
WIFI: 802,11b/g/n (2,4 G)
USB: микро-USB 2,0
Тип SIM карта: Двойната SIM версия е Nano SIM+Nano SIM
 Единичната SIM версия е Nano SIM+микро SD
GPS: GLONASS,GPS, aGPS

Батерия Литиево-йонна полимерна батерия 2300mAH

Други
Защита срещу проникване: IP68
Падане: 1,8 м

Размери 139x60.6x13.9 mm

Тегло 125g

B35 СПЕЦИФИКАЦИЯ

* Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.
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ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛ:
Име:      Bullitt Mobile Limited
Адрес:      One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, England RG1 1AR

РАДИО ОБОРУДВАНЕ:
Модел:      B35
Описание: :    Мобилен телефон
Свързана с радиото хардуерна Версия:  1.0
Свързана с радиото софтуерна Версия:  LTE_0208120.0_B35
Доставяни аксесоари и компоненти:  USB кабел, адаптер, батерия, слушалка

Ние, Bullitt Mobile Limited, декларираме на своя отговорност, че описаният по-горе продукт е в съответствие със съответните хармонизирани стандарти на съюза:

ДИРЕКТИВА ЗА ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯТА (2014/53/ЕС), ДИРЕКТИВА ROHS (2011/65/ЕС) И ДЕЛЕГИРАНА ОТ КОМИСИЯТА 
ДИРЕКТИВА (ЕС) 2015/863

Бяха приложени следните хармонизирани стандарти и / или други приложими стандарти:

1. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И БЕЗОПАСНОСТ (ЧЛЕН 3,1(A) НА ДИРЕКТИВАТА ЗА ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ)
• EN 62311:2008
• EN 50566:2017, EN 62209-2:2010
• EN 50360:2017/EN 62209-1 :2016
• EN 60950-1:2006/A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
• EN50332-1:2013/EN 50332-2:2013

2. ЕЛЕКТРОМАГНИТНА СЪВМЕСТИМОСТ (ЧЛЕН 3.1 (B) ОТ ДИРЕКТИВАТА RE)
• Проект ETSI EN 301 489-1 V2.2.0,
• Финален проект ETSI EN 301 489-3 V2.1.1
• Проект ETSI EN 301 489-17 V3.2.0
• Проект ETSI EN 301 489-19 V2.1.0
• Проект ETSI EN 301 489-52 V1.1.0

3. УПОТРЕБА НА РАДИОЧЕСТОТНИЯТ СПЕКТЪР (ЧЛЕН 3.2 ОТ ДИРЕКТИВАТА RE)
• ETSI EN 301 908-1 V11.1.1, ETSI EN 301 908-2 V11.1.2, ETSI EN 301 908-13 V11.1.2
• ETSI EN 300 328 V2.1.1
• ETSI EN 301 511 V12.5.1
• ETSI EN 303 413 V1.1.1
• Финален проект ETSI EN 303 345 V1.1.7

Нотифицираният орган (име: CETECOM GMBH, ИД: 0680) извърши оценката на съответствието съгласно приложение III към Директивата за радиооборудване 
и издаде сертификата за типово изпитване на ЕС (Референтен №: M18-0546-01-TEC).

Подписано за и от името на: Bullitt Mobile Limited
Град: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, England RG1 1AR, Дата: 18 юли 2018 г.

Име: Уайн Хуанг, Длъжност: Директор ODM мениджмънт

Подпис: 
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