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Cat® B35 
Käyttöopas
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• Lue tämä opas ja suositellut turvallisuustoimenpiteet huolellisesti tämän laitteen asianmukaisen käytön varmistamiseksi. 

• Vaikka tämä laite on lujatekoinen, vältä sen iskemistä, heittämistä, murskaamista, puhkomista tai taivuttamista. 

• Älä käynnistä laitetta, kun laitteiden käyttö on kielletty tai kun se saattaa aiheuttaa häiriötä tai vaaraa. 

• Älä koskaan käytä laitetta ajaessasi. 

• Noudata aina laitteen käyttösääntöjä sairaaloissa ja hoitolaitoksissa. Sammuta laite lääketieteellisten laitteiden lähellä. 

• Sammuta laite tai aktivoi lentotila lentokoneessa matkustettaessa, koska saattaa aiheuttaa häiriöitä lentokoneen 
ohjauslaitteille. 

• Sammuta laite elektronisten korkeatarkkuuslaitteiden lähellä, koska se voi vaikuttaa niiden toimintaan. 

• Älä yritä purkaa laitetta tai sen varusteita. Vain valtuutettu huoltoliike voi huoltaa tai korjata laitteen tarvittaessa. 

• Älä sijoita laitetta tai sen tarvikkeita säiliöihin, joissa on voimakas sähkömagneettinen kenttä. 

• Älä aseta laitteen lähelle magneettisia tallennusvälineitä. Laitteesta tuleva säteily voi poistaa siihen tallennetut tiedot. 

• Älä käytä laitetta paikassa, jossa on helposti syttyviä kaasuja, kuten huoltoasemalla, äläkä laita matkapuhelintasi 
paikkaan, jonka lämpötila on korkea. 

• Pidä laite ja sen tarvikkeet poissa pienten lasten ulottuvilta. Älä anna lasten käyttää laitetta ilman valvontaa. 

• Vältä räjähdysvaaraa käyttämällä ainoastaan hyväksyttyjä latureita. 

• Noudata kaikkia lakeja ja säännöksiä, jotka koskevat langattomia laitteita, sekä kunnioita muiden yksityisyyttä  
ja laillisia oikeuksia. 

• Lääkinnällisiä implantteja (esim. sydän-, nivel- tms.) käyttävien potilaiden tulee pitää laite 15 cm:n etäisyydellä 
implantista ja sen vastakkaisella puolella. 

• Noudata tarkasti tässä käyttöoppaassa annettuja ohjeita käyttäessäsi USB-kaapelia, muuten se voi aiheuttaa vahinkoa 
laitteelle tai tietokoneelle. 

LUE NÄMÄ TURVAOHJEET ENNEN 
ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖÄ
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OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS
© 2018 Caterpillar.

Tässä käytetyt CAT, CATERPILLAR, niiden vastaavat logot, ”Caterpillarin keltainen”, ”Power Edge” -tavaramerkkiasut 
sekä yritys- ja tuotetunnukset ovat Caterpillar-yhtiön tavaramerkkejä, eikä niitä saa käyttää ilman lupaa. 
www.cat.com / www.caterpillar.com 

Bullitt Mobile Ltd on Caterpillar Inc:n lisenssinhaltija.

BULLITT ja kolmannen osapuolen tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

Mitään tämän asiakirjan osaa ei saa jäljentää tai siirtää missään muodossa tai millään tavalla ilman Caterpillar, 
Inc:ltä etukäteen saatua kirjallista suostumusta.

Tässä käyttöoppaassa kuvattu tuote voi sisältää tekijänoikeudella suojattuja ohjelmistoja ja mahdollisia 
lisenssinhaltijoita. Asiakkaat eivät saa millään tavalla jäljentää, jakaa, muuttaa, palauttaa lähdekoodiksi, purkaa 
osiksi, purkaa salausta, käänteismallintaa, vuokrata, luovuttaa tai alilisensoida edelleen mainittua ohjelmistoa 
tai laitteistoa, elleivät sellaiset rajoitukset ole sovellettavien lakien kieltämiä tai sellaiset toimenpiteet ole 
asianomaisten tekijänoikeuden haltijoiden hyväksymiä lisenssien puitteissa.

Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä ja Bullitt Group Ltd 
käyttää näitä merkkejä lisenssillä. Kaikki muut kolmannen osapuolen tavaramerkit ja tuotenimet ovat omistajiensa 
omaisuutta.

Wi-Fi® on Wi-Fi Alliancen® rekisteröity tavaramerkki.

HUOMAUTUS
Jotkin tässä kuvatut tuotteen ja sen tarvikkeiden toiminnot perustuvat asennettuun ohjelmistoon, paikallisen verkon 
kapasiteettiin ja asetuksiin ja ominaisuuksiin, joita paikalliset operaattorit tai verkkopalvelujen tarjoajat eivät ehkä 
ole aktivoineet tai joita he ovat voineet rajoittaa. Näin ollen tässä käyttöoppaassa esitetyt kuvaukset eivät ehkä 
vastaa ostamaasi tuotetta tai sen tarvikkeita.

Valmistaja pidättää oikeuden muuttaa tai muokata mitä tahansa tietoja tai määrityksiä tässä oppaassa ilman 
ennakkoilmoitusta tai velvoitetta.

Valmistaja ei vastaa niiden tuotteiden laillisuudesta tai laadusta, jotka lataat tai lähetät tämän laitteen kautta, 
mukaan lukien seuraavat mutta ei rajoittuen niihin: tekstit, kuvat, musiikki, elokuvat ja tekijänoikeussuojatut 
ohjelmistot, jotka eivät sisälly matkapuhelimeen. Kaikki seuraukset, jotka aiheutuvat edellä mainittujen tuotteiden 
asennuksesta tähän matkapuhelimeen tai niiden käytöstä tällä matkapuhelimella, ovat omalla vastuullasi.

TUONTI- JA VIENTIMÄÄRÄYKSET
Asiakkaiden tulee noudattaa kaikkia vienti- ja tuontilakeja ja -määräyksiä. Asiakkaan on hankittava kaikki tarpeelliset 
viranomaisluvat ja -lisenssit voidakseen viedä, viedä edelleen tai tuoda tässä oppaassa mainittuja tuotteita, mukaan 
lukien niiden ohjelmistot ja tekniset tiedot.
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TERVETULOA CAT® B35 -PUHELIMEN PARIIN
Todella vankka matkapuhelin Cat B35 on suunniteltu kestämään haastavia olosuhteita päivittäisessä työssä 
ja  vapaa-ajalla. Huippukestävien ominaisuuksiensa ja pitkäkestoisen akkunsa ansiosta Cat B35 ei koskaan  
jätä pulaan.

Uusi matkapuhelimesi on sertifioitu vankkuutta sekä veden- ja pölynkestävyyttä koskevien alan standardien 
mukaisesti. Se on pudotuksenkestävä betonille jopa 1,8 metriin asti, vesitiivis 35 minuutin ajan jopa 1,2 metrin 
syvyydessä ja  riittävän luja kestämään äkkinäisiä lämmönvaihteluita ja suolavesisumua. Laitteen hyödyllisten 
ominaisuuksien ansiosta saat päivästäsi kaiken irti. Suurikapasiteettinen akku ja jopa 32 Gt:n laajennettava 
tallennustila takaavat riittävän suorituskyvyn.

VANKAT OMINAISUUDET
LAITTEEN PUDOTTAMINEN:

• Tee: Käytä laitetta jopa 1,8 metrin korkeudessa – se on pudotuksenkestävä tähän korkeuteen asti.

• Älä: Heitä tai tiputa laitetta voimalla yli 1,8 metrin korkeudesta – se on kyllä kestävä mutta ei tuhoutumaton.

VESITIIVEYS:

• Tee: Käytä laitetta kosteissa ja märissä olosuhteissa. Varmista, että kaikki osat ja suojukset ovat kunnolla kiinni ennen 
laitteen käyttämistä vedessä. Laite kestää jopa 1,2 metrin syvyyden jopa 35 minuutin ajan.

• Älä: Yritä käyttää laitetta yli 35 minuutin ajan 1,2 metrin syvyydessä tai sitä syvemmässä vedessä.

PÖLYTIIVIS JA NAARMUUNTUMATON:

• Tee: Käytä laitettasi likaisissa, pölyisissä ympäristöissä. Cat B35:llä on IP68-sertifiointi, joka on alalla käytetty 
kestävyyden standardi.

ÄÄRILÄMPÖTILAT:

• Tee: Käytä laitetta lämpötila-alueella -25–+55 ºC. Se kestää myös äärimmäiset lämpötilavaihtelut: erittäin nopeat 
muutokset kylmästä kuumaan tai päinvastoin.

• Älä: Käytä laitettasi sen lämpötila-alueen -25–+55 ºC ulkopuolella.
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PAKKAUKSEN SISÄLTÖ 

• Laite
• Pikaopas
• USB-kaapeli ja latauksen virtalähde

KESKEISET TOIMINNOT 

VIRTANÄPPÄIN 
• Kytke laite päälle pitämällä tätä painettuna.
• Käytä Virran sammutus -asetuksia (virran sammutus ja uudelleenkäynnistys) pitämällä näppäintä painettuna, 

kun laite on käynnissä. 
• Paina näppäintä kerran, kun haluat herättää näytön, kun laite on lepotilassa.

SIIRTYMISPAINIKE
• Monisuuntaisella siirtymispainikkeella voit liikkua valikoissa.
• Ota taskulamppu käyttöön tai poista se käytöstä painamalla siirtymispainikkeen yläsuuntaa  kolmen  

sekunnin ajan.

VASEN JA OIKEA KONTEKSTIPAINIKE 
• Nämä painikkeet vastaavat näytön vasemmassa ja oikeassa alareunassa näytettyjä vaihtoehtoja.
• Painikkeiden toiminta muuttuu valikosta riippuen.

OK-PAINIKE 
• Tee valinta painamalla tätä näppäintä.
• Aktivoi Google Assistant painamalla näppäintä kolmen sekunnin ajan.

1. KUULOKE
2. TASKULAMPPU
3. SIM/SD-PAIKAN KANSI
4. VASEN KONTEKSTIPAINIKE
5. SOITTO-/VASTAUSPAINIKE
6. NÄPPÄIMISTÖN LUKITUS
7. OIKEA KONTEKSTIPAINIKE
8.  SIIRTYMISPAINIKE/

TASKULAMPPU PÄÄLLE/POIS
9.  OK/GOOGLE ASSISTANT 

-PAINIKE*
10.  VIRTA-/TAKAISIN-/

KATKAISUPAINIKE
11.  ÄÄNETÖN TILA-/

VAIHTOPAINIKE
12. KAIUTIN
13. KAMERA
14. USB-PORTTI
15. KUULOKELIITÄNTÄ
16. TURVANARUN REIKÄ*

*Versiosta riippuvainen; 
tietyissä laitteissa ei ehkä  
ole mikrofonikuvaketta.
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ALOITTAMINEN

NANO-SIM-KORTIN ASENTAMINEN 
1. Aseta laite tasaiselle ja puhtaalle pinnalle siten, että näyttö on suunnattuna ylöspäin.
2. Irrota SD/SIM-paikan kansi ja vedä SIM/SD-alusta ulos sormenpäälläsi.
3. Aseta nano-SIM-kortti SIM 1 / SIM 2 -alustalle kultaiset nastat ylöspäin.
4. Työnnä SIM/SD-kortin alusta varovasti takaisin SIM/SD-korttipaikkaan.

HUOM:
• Varmista, että SIM-kortti on asetettu kunnolla SIM-alustalle ennen sen työntämistä takaisin.
• Paina SIM-alustaa kiinni, kunnes se menee tiiviisti paikalleen. Varmista, että SIM-paikan kansi on täysin kiinni. 

YHDEN SIM-KORTIN LAITE: 
Tukee yhtä SIM-korttia ja yhtä microSD-korttia.

KAHDEN SIM-KORTIN LAITE:
Tukee yhtä SIM-korttia ja yhtä microSD-korttia tai kahta SIM-korttia.

HUOM:
Kun käytössä on kaksi SIM-korttia, ensisijainen SIM-kortti tukee 4G-, 3G- ja 2G-yhteyksiä ja toissijainen SIM-kortti 
vain 2G-yhteyksiä.

MUISTIKORTIN ASENTAMINEN
1. Aseta laite tasaiselle ja puhtaalle pinnalle siten, että näyttö on suunnattuna ylöspäin. 
2. Irrota SD/SIM-paikan kansi ja vedä SIM/SD-alusta ulos sormenpäälläsi.
3. Aseta microSD-kortti SD-alustalle kultaiset nastat ylöspäin.
4. Työnnä SIM/SD-kortin alusta varovasti takaisin SIM/SD-korttipaikkaan.

               

HUOM:
• Älä käsittele microSD-korttia voimalla, sillä se voi vahingoittaa muistikorttia tai korttipaikkaa.
• Kun asetat laitteeseen microSD-kortin, se vie SIM 2 -korttipaikan, joten et voi asettaa laitteeseen SIM 2 -korttia.
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AKUN LATAAMINEN
Sinun on ladattava akku ennen laitteesi ensimmäistä käyttökertaa.

1. Liitä USB-kaapeli latauksen virtalähteeseen.
Käytä vain Cat®-puhelimelle hyväksyttyjä latureita ja kaapeleita. Hyväksymättömät laitteet voivat vahingoittaa 
puhelinta tai aiheuttaa akun räjähtämisen.

2. Avaa USB-portin kansi ja kytke USB-kaapeli USB-porttiin.
Älä käytä voimaa liittäessäsi USB-kaapelin. Liittimen virheellinen liittäminen voi aiheuttaa vahingon, jota takuu ei kata.

3.     Kytke laturi verkkovirtapistokkeeseen.
 
 4.      Kun lataus on valmis, irrota USB-kaapeli laitteesta ennen kuin irrotat virtalähteen virtapistokkeesta. Sulje laitteen 

USB-portin kansi.

HUOM:  
• Älä jätä laitetta kiinni laturiin, kun se on täysin ladattu.

TÄRKEÄÄ TIETOA KOSKIEN AKUN TULEVAA KÄYTTÖÄ
Jos akku on täysin purkautunut, laitteesi ei ehkä käynnisty heti, kun lataus aloitetaan. Anna akun latautua muutaman 
minuutin ajan, ennen kuin yrität käynnistää laitettasi. Näytön latausanimaatio ei välttämättä näy tänä aikana.

Kun akun varaustaso on alhainen, laite näyttää kehotteen. Laite sammuu automaattisesti, kun akun varaus on loppumassa. 
Akun latausaika vaihtelee sen iän ja ympäristön lämpötilan mukaan.

LAITTEEN KÄYNNISTYS JA SAMMUTUS 
KÄYNNISTYS

• Pidä virtapainiketta   painettuna. 

 Kun puhelin käynnistetään ensimmäisen kerran, näet Tervetuloa-näytön. Valitse haluamasi kieli ja jatka asentamista.

HUOM:
• Tiettyjen palvelujen käyttämiseen tarvitaan Wi-Fi- tai datayhteys. Voit ohittaa asetukset ja viimeistellä ne myöhemmin. 

KaiOS-tili vaaditaan joidenkin laitteen KaiOS-palveluiden käyttämiseksi.
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SAMMUTA

1. Pidä virtapainiketta  painettuna.
2. Valitse Virran sammutus.

ALOITUSNÄYTTÖ
Aloitusnäytön kautta pääset laitteen ominaisuuksiin. Aloitusnäytössä ovat käytettävissä ilmoitukset, yhteystiedot, 
sovelluskokoelma ja Google Assistant.

Aloitusnäyttö näyttää tältä:

SOVELLUSKOKOELMA
Paina aloitusnäytössä OK, niin näet sovelluskokoelman . Valitse haluamasi sovellus käyttämällä monisuuntaista 
siirtymispainiketta.

Oikeaa kontekstipainiketta (Asetukset) painamalla voit valita jonkin seuraavista:

• Siirrä: Voit siirrellä sovelluskuvakkeita paikasta toiseen. Valitse sovellus, paina oikeaa kontekstipainiketta (Asetukset) 
ja valitse Siirrä. Voit siirtää sovelluksen paikkaa siirtymispainikkeella. Vahvista paikka valitsemalla Aseta.

• Luettelonäkymä: Valitse tämä, kun haluan nähdä sovelluskuvakkeet luettelona.
• Yksittäinen näkymä: Valitse tämä, kun haluat nähdä suuret sovelluskuvakkeet.
• Ruudukkonäkymä: Valitse tämä, kun haluat palata sovelluskuvakkeiden oletusarvoiseen ruudukkonäkymään.

GOOGLE ASSISTANT
Paina puhelimen OK-painiketta kolmen sekunnin ajan. Google Assistant vastaa, jolloin voit tehdä hakuja verkossa.

NÄYTÖN LUKITSEMINEN JA AVAAMINEN
NÄYTÖN LUKITSEMINEN

1.      Jos laite on päällä, lukitse näyttö tai avaa näytön lukitus painamalla -painiketta kolmen sekunnin ajan. Voit vastaanottaa 
viestejä ja puheluja, vaikka näyttö on lukittuna.

2.     Jos laite on käyttämättömänä tietyn ajan, näyttö lukittuu automaattisesti.
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• Voit säätää tämän jakson pituutta valitsemalla  > Asetukset. 
• Käytä siirtymispainikkeen vasenta ja oikeata suuntaa Asetukset-välilehdillä liikkumiseen.
• Aseta aikajakso valitsemalla Mukauttaminen-välilehti > Näyttö > Näytön aikakatkaisu.

NÄYTÖN AVAAMINEN

Aktivoi näyttö painamalla virtapainiketta. Jos olet asettanut näyttölukon, puhelin kehottaa avaamaan näytön. 
Lisätietoja on kohdassa Laitteen suojaus näyttölukolla sivulla 23.

HUOM:
• Kun automaattinen näytön lukitus on poissa käytöstä, avaa näytön lukitus pitämällä -painiketta painettuna.

KAIOS-TILI
Kirjautumalla sisään KaiOS-tilillesi voi asettaa varkaudenesto-ominaisuuden, jolla voit lukita ja tyhjentää puhelimen 
etänä, jos se katoaa tai varastetaan.

TILIN LUOMINEN
Luo KaiOS-tili seuraamalla kehotteita. Jos sinulla on jo tili, kirjaudu sisään.

1.     Valitse  > Asetukset  > Tili-välilehti > KaiOS-tili > Luo tili.
2.     Hyväksy KaiOS-tilin käyttöehdot ja noudata näytön ohjeita.

HUOM:
• Joissakin tapauksissa tarvittavat tilitiedot on pyydettävä verkko-operaattorin tukipalvelusta. Saatat esimerkiksi tarvita 

tilisi verkkotunnuksen tai palvelimen osoitteen.

KAI STORE
KaiStoressa voit käyttää ja ladata kolmannen osapuolen sovelluksia.
Sovelluskaupan käyttäminen edellyttää KaiOS-tilin määrittämistä.

ILMOITUSPANEELI
ILMOITUKSET JA TILATIEDOT 

Tilapalkki näkyy näytön yläosassa. Se näyttää ilmoituskuvakkeita, kuten vastaamattomat puhelut tai vastaanotetut viestit 
(vasemmalla), ja puhelimen tilatietoja, kuten akun tilan (oikealla) yhdessä aikanäytön kanssa.

TILAKUVAKKEET

Ilmoituskuvakkeet Tilakuvakkeet
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ILMOITUSKUVAKKEET

  4G Yhdistetty 4G-mobiiliverkkoon Värinätila

   H Yhdistetty 3G-mobiiliverkkoon Akun ilmaisin: akku on täynnä

  Yhdistetty GPRS-mobiiliverkkoon Akku latautuu

Verkkovierailu käytössä Lentotila

SIM1: Mobiiliverkon signaalin voimakkuus Yhdistetty Wi-Fi-verkkoon

SIM2: Mobiiliverkon signaalin voimakkuus VoWifi käytössä

SIM1: Mobiiliverkon signaali on heikko VoLTE käytössä

SIM2: Mobiiliverkon signaali on heikko Bluetooth käytössä

USB yhdistetty

Uusi sähköpostiviesti Vastaamaton puhelu

Uusi tekstiviesti Kaiutintila

Tuleva tapahtuma Luuritila

Hälytys on asetettu Kuulokkeet on liitetty

Tietoja synkronoidaan Puhelimen mikrofoni on vaimennettu

Ongelma kirjautumisessa tai synkronoinnissa Tietoja ladataan

Ilmoituksen muistutus
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ILMOITUSPANEELI

Ilmoituspaneelissa näet ilmoituksia, jos jätät vastaamatta puheluun, saat uusia viestejä tai kalenterissasi on tulevia 
tapahtumia.

ILMOITUSPANEELIN AVAAMINEN

1. Paina aloitusnäytössä vasenta kontekstipainiketta (Ilmoitukset).
2. Käytä siirtymispainikkeen yläsuuntaa ja alasuuntaa liikkumiseen ja korosta ilmoitus.
3. Näytä tiedot valitsemalla OK.

TAUSTAKUVAT
TAUSTAKUVAN VAIHTAMINEN

1.     Valitse  > Asetukset  > Mukauttaminen-välilehti > Näyttö > Taustakuva.
2.     Paina OK ja valitse taustakuvaksi jokin kameran kuva, taustakuva tai gallerian kuva.
3.     Valitse kuva ja paina oikeaa kontekstipainiketta (Tallenna).

MEDIAN SIIRTÄMINEN LAITTEESEESI JA LAITTEESTASI
Siirrä musiikkia ja kuvia laitteen ja tietokoneen välillä.

1. Liitä ensin laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
2.     Valitse   > Asetukset  > Tallennustila > USB-tallennustila. Valitse sitten Otettu käyttöön.
         Laitteesi tulisi näkyä irrotettavana laitteena, joka näyttää puhelimen sisäisen muistin. Jos laitteessa on muistikortti, 

microSD-kortin tiedot näkyvät myös. Kopioi valitsemasi tiedostot laitteeseen. Tarkemmat ohjeet ovat sivulla 20 kohdassa 
MUSIIKIN KOPIOIMINEN LAITTEESEEN.

LENTOTILAN KÄYTTÖ
Joissakin paikoissa tietoyhteydet on sammutettava. Sen sijaan, että sammuttaisit laitteesi, aseta se lentotilaan.

1. Avaa lentotilan valikko painamalla aloitusnäytössä siirtymispainikkeen yläsuuntaa.
2. Valitse valikko paimanalla OK.
3. Valitse päällä/pois painamalla siirtymispainikkeen yläsuuntaa tai alasuuntaa. Valitse painamalla OK.

HUOM:
• Lentotilassa kaikki data-, Wi-Fi- ja muut yhteydet katkaistaan.
• Lentotilaa voi käyttää myös valitsemalla  > Asetukset > Verkko ja yhteydet > Lentotila.
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PUHELUN SOITTAMINEN
Puhelun voi soittaa useilla tavoilla. Vaihtoehdot:

PUHELUN SOITTAMINEN NÄPPÄIMISTÖLLÄ

Näppäile puhelinnumero aloitusnäytössä näppäimistöllä. Valitse Soita tai paina soittopainiketta  .

Vihje: Laite tukee SmartDial-toimintoa. Kun valitset numeron näppäimistöllä, toiminto tekee automaattisesti haun 
yhteystietoluettelostasi ja listaa numeroa vastaavat vaihtoehdot.

PUHELUN SOITTAMINEN YHTEYSTIEDOISTA

1.     Valitse   > Yhteystiedot , niin näet yhteystietoluettelon. 
2. Valitse yhteystieto käyttämällä siirtymispainikkeen yläsuuntaa ja alasuuntaa.
3. Valitse yhteyshenkilön puhelinnumero.
4. Valitse Soita.

PUHELUN SOITTAMINEN PUHELULOKISTA

1. Valitse   > Puheluloki .
2. Käyttämällä siirtymispainikkeen oikeaa suuntaa ja vasenta suuntaa voit vaihtaa välilehdeltä toiselle ja katsoa 

viimeisimmät soitetut, vastaanotetut ja vastaamatta jääneet puhelut.
3. Valitse yhteystieto luettelosta käyttämällä siirtymispainikkeen alasuuntaa ja yläsuuntaa. 
4. Soita yhteystiedolle valitsemalla Soita .

PUHELUUN VASTAAMINEN TAI SEN HYLKÄÄMINEN

Kun sinulle tulee puhelu, soittajan nimi näkyy saapuvan puhelun näytössä, mikäli se on käytettävissä.

1. Vastaa puheluun painamalla Vastaus  -painiketta tai vasenta kontekstipainiketta (Vastaus).
2. Jos haluat hylätä puhelun, paina Katkaise  -painiketta tai oikeaa kontekstipainiketta (Hylkää).

HUOM:
•  Palaa aloitusnäyttöön painamalla .

PUHELUN LOPETTAMINEN

Katkaise puhelu painamalla -painiketta puhelun aikana.

NEUVOTTELUPUHELU 

Voit käynnistää kolmannen puheluyhteyden puhelun aikana.

1. Paina ensimmäisen osallistujan kanssa puhuessasi oikeaa kontekstipainiketta (Asetukset) ja valitse Lisää puhelu.
2. Voit joko näppäillä kolmannen osallistujan puhelinnumeron tai valita yhteystiedon yhteystietoluettelosta painamalla 

oikeaa kontekstipainiketta (Yhteystiedot). Ensimmäinen puhelu asetetaan automaattisesti pitoon. 
3. Aloita neuvottelupuhelu painamalla oikeaa kontekstipainiketta (Asetukset) > Yhdistä puhelut.
4. Voit lopettaa neuvottelupuhelun painamalla .

HUOM:
•  Tämä ominaisuus riippuu verkosta.



15

SIIRTYMINEN PUHELUJEN VÄLILLÄ

Jos saat uuden puhelun nykyisen puhelun aikana, voit vastata siihen ja vaihtaa puhelusta toiseen.

1. Kun puhelu on käynnissä ja saat toisen puhelun, kuulet kaksi äänimerkkiä ja soittajan nimi näkyy näytön yläreunassa. 
Vastaa tähän puheluun painamalla oikeaa kontekstipainiketta (Asetukset) > Vastaus.  

2. Aktiivinen puhelu asetetaan pitoon ja toinen puhelu yhdistetään.
3. Voit vaihtaa puhelujen välillä painamalla oikeaa kontekstipainiketta (Asetukset) > Vaihda puhelua.
4. Voit myös katkaista pidossa olevan puhelun valitsemalla Lopeta pidossa oleva puhelu samassa valikossa.

YHTEYSTIEDOT
Yhteystiedot-sovelluksen avulla voit tallentaa ja hallita tietoa kontakteistasi. 

YHTEYSTIEDOT-SOVELLUKSEN AVAAMINEN

Määrittäessäsi laitetta Yhteystiedot-sovellus näyttää viestin, jossa kerrotaan, miten yhteystietojen lisääminen aloitetaan. 
Avaa sovellus:
  
•      Valitse   > Yhteystiedot .

HUOM:
• Yhteystietosi näkyvät aakkosjärjestyksessä vieritysluettelossa.

YHTEYSTIETOJEN TUOMINEN JA VIEMINEN

Yhteystietojen tuominen:

1. Valitse Yhteystiedot.
2. Paina siirtymispainikkeen alasuuntaa ja sitten oikeaa kontekstipainiketta (Asetukset).
3. Valitse Asetukset > Yhteystietojen tuonti.
4. Valitse lähde (muistikortti / Gmail tai Outlook).

Yhteystietojen vieminen:

1. Valitse Yhteystiedot.
2. Paina siirtymispainikkeen alasuuntaa ja sitten oikeaa kontekstipainiketta (Asetukset).
3. Valitse Asetukset > Yhteystietojen vieminen.
4. Valitse kohde (muistikortti/Bluetooth).

UUDEN YHTEYSTIEDON LISÄÄMINEN 

1. Paina yhteystietoluettelossa vasenta kontekstipainiketta (Uusi).
2. Kirjoita yhteystiedon nimi, matkapuhelinnumero ja sähköpostiosoite (valinnainen).
3. Valitse Tallenna.

HUOM: 
• Uudet yhteystiedot tallennetaan oletusarvoisesti puhelimen muistiin.

YHTEYSHENKILÖN LISÄÄMINEN SUOSIKKEIHIN

1. Korosta luettelossa se yhteystieto, jonka haluat lisätä suosikkeihin.
2. Valitse se ja paina oikeaa kontekstipainiketta (Asetukset).
3. Valitse Lisää suosikiksi (  näytetään yhteystiedon vieressä).
4. Suosikkiyhteystiedot-luettelo on nyt luotu yhteystietoihin.
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YHTEYSTIEDON ETSIMINEN

1. Valitse yhteystietoluettelossa hakuruutu.
2. Aloita yhteystiedon nimen kirjoittaminen, niin sitä vastaavat nimet näkyvät alla.

YHTEYSTIEDON MUOKKAAMINEN

Voit muokata yhteystietoihin tallentamiasi tietoja milloin tahansa.

1. Valitse yhteystietoluettelossa yhteystieto, jota haluat muokata.
2. Paina oikeaa kontekstipainiketta (Asetukset) > Muokkaa.
3. Tee muutokset yhteystietoon ja valitse sitten Tallenna. Voit peruuttaa muutokset valitsemalla vasemman 

kontekstipainikkeen (Peruuta).

YHTEYSTIEDON POISTAMINEN

1. Valitse yhteystietoluettelossa yhteystieto, jonka haluat poistaa.
2.     Oikea kontekstipainike (Asetukset) > Poista. Vahvista oikealla kontekstipainikkeella (Poista).

TEKSTI- JA MULTIMEDIAVIESTIT
VIESTIEN AVAAMINEN

Avaa Viestit-sovellus jommallakummalla tavalla:
• Valitse  > Viestit .
• Paina aloitusnäytössä siirtymispainikkeen vasenta suuntaa.

TEKSTIVIESTIN LUOMINEN JA LÄHETTÄMINEN

Voit luoda uuden tekstiviestin tai avata käynnissä olevan viestiketjun.

1. Luo uusi tekstiviesti painamalla Viestit-sovelluksessa vasenta kontekstipainiketta (Uusi).
2. Syötä puhelinnumero tai yhteyshenkilön nimi Vastaanottaja-kenttään. Voit myös lisätä puhelinnumeron 

yhteystietoluettelosta painamalla oikeaa kontekstipainiketta (Lisää). Kun kirjoitat, SmartDial yrittää löytää 
vastaavuuksia laitteen yhteystiedoista. Valitse ehdotettu vastaanottaja tai jatka kirjoittamista. 

3. Siirry Tekstiviesti-kenttään painamalla siirtymispainikkeen alasuuntaa. Kirjoita sitten viesti.
4. Kun viesti on valmis lähetettäväksi, paina vasenta kontekstipainiketta (Lähetä).
5. Jos haluat avata aiemman viestiketjun, valitse se ja paina OK.

HUOM:
• Kun katsot ja lähetät lisäviestejä, syntyy viestikeskustelu.

MULTIMEDIAVIESTIN LUOMINEN JA LÄHETTÄMINEN

1. Luo uusi tekstiviesti painamalla Viestit-sovelluksessa vasenta kontekstipainiketta (Uusi). 
2. Aloita puhelinnumeron tai yhteyshenkilön nimen kirjoittaminen Vastaanottaja-kenttään. Voit myös lisätä puhelinnumeron 

yhteystietoluettelosta painamalla oikeaa kontekstipainiketta (Lisää).
3. Siirry Tekstiviesti-kenttään painamalla siirtymispainikkeen alasuuntaa. Kirjoita sitten viesti.
4. Paina oikeaa kontekstipainiketta (Asetukset) > Lisää liite, niin voit valita viestiin liitettävän mediatiedoston tyypin.
5. Valitse liitettävä tiedosto ja paina sitten vasenta kontekstipainiketta (Lähetä).
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VIESTIN AVAAMINEN JA VIESTIIN VASTAAMINEN

1. Avaa teksti- tai multimediaviesti viestiluettelossa valitsemalla haluttu viesti.
2. Kirjoita viestisi Tekstiviesti-kenttään.
3. Kun olet valmis, paina vasenta kontekstipainiketta (Lähetä).

VIESTIASETUSTEN MUKAUTTAMINEN

Paina viestiluettelossa oikea kontekstipainike (Asetukset) > Asetukset. 

Valitse seuraavista:
• Tekstiviesti: Määritä toimitusraportti (päällä/pois).
•  Multimediaviesti: Määritä viestien automaattinen hakeminen (poissa / päällä verkkovierailun yhteydessä / päällä 

ilman verkkovierailua).
• WAP-palveluilmoitukset: Määritä WAP-palveluilmoitukset (päällä/pois).
• Tekstiviestikeskuksen numero: Määritä tekstiviestikeskuksen numero.
• Langattomat hätähälytykset: Määritä langattomat hätähälytykset.

WI-FI®

Langattoman internetin käyttö laitteellasi edellyttää pääsyä langattomiin tukiasemiin (hotspot).

WI-FI-YHTEYDEN OTTAMINEN KÄYTTÖÖN JA YHTEYDEN MUODOSTAMINEN LANGATTOMAAN 
VERKKOON

1. Valitse  > Asetukset  > Verkko ja yhteydet -välilehti.
2. Valitse Wi-Fi > Päällä. 
3. Vieritä alas Saatavilla olevat verkot -luetteloon ja valitse Wi-Fi-verkko, johon haluat muodostaa yhteyden.
4. Jos valitset avoimen verkon, laite muodostaa yhteyden automaattisesti. Jos valitset suojatun verkon ja muodostat 

siihen yhteyden ensimmäistä kertaa, anna salasana ja paina sitten oikeaa kontekstipainiketta (Yhdistä).

HUOM:
• Sinun ei tarvitse syöttää suojatun verkon salasanaa uudelleen, kun muodostat siihen yhteyden uudelleen, ellei laitteeseen 

ole palautettu oletusasetuksia tai jos Wi-Fi-salasanaa ei ole muutettu.
• Wi-Fi-signaalin peittävät esteet heikentävät signaalin voimakkuutta.

BLUETOOTH®

Bluetooth muodostaa langattoman yhteyden muiden Bluetooth-laitteiden kanssa, joten voit jakaa tiedostoja ystävien kanssa, 
käyttää laitetta handsfree-tilassa Bluetooth-kuulokkeilla tai jopa siirtää kuvia laitteestasi tietokoneeseen.

Jos käytössäsi on Bluetooth, muista pysyä kymmenen metrin säteellä Bluetooth-laitteesta, johon haluat luoda yhteyden. 
Muista, että esteet, kuten seinät tai muut sähkölaitteet, voivat häiritä Bluetooth-yhteyttä.

BLUETOOTHIN OTTAMINEN KÄYTTÖÖN

1. Valitse  > Asetukset .
2. Siirry siirtymispainikkeen oikeaa ja vasenta suuntaa käyttämällä Verkko ja yhteydet -välilehdelle.
3. Valitse Bluetooth > Päällä. Bluetooth-kuvake  näkyy tilarivillä.

BLUETOOTH-LAITEPARIN MUODOSTAMINEN

Bluetoothin etuja:
• Käytä Bluetooth-laitetta handsfree-tilassa.
• Käytä Bluetooth-mono- tai -stereokuulokkeita.
• Hallitse Bluetooth-kuulokkeissa toistettavaa sisältöä etänä.
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Ennen kuin voit käyttää Bluetooth-toimintoa, sinun on muodostettava laitepari toisen Bluetooth-laitteen kanssa:

1. Varmista, että Bluetooth-toiminto on otettu käyttöön laitteessasi ja että sen asetuksena on Näkyy kaikille.
2. Valitse Lähellä olevat laitteet. Cat B35 etsii kantaman sisällä olevat Bluetooth-laitteet.
3. Valitse luettelosta laite, jonka kanssa haluat muodostaa laiteparin.
4. Seuraa näyttöön tulevia ohjeita yhteyden muodostamiseen.

HUOM:
• Kun laitepari on luotu, sinua ei pyydetä antamaan salasanaa uudelleen samaan laitteeseen yhdistämistä varten.
• Oikealla kontekstipainikkeella (Skannaa uudelleen) voit päivittää lähellä olevien laitteiden luettelon.

TIEDOSTOJEN LÄHETTÄMINEN BLUETOOTHILLA

Voit jakaa kuvia, videoita tai musiikkitiedostoja perheesi ja ystäviesi kanssa Bluetoothin kautta.

1. Valitse tiedosto, jonka haluat lähettää.
2.     Oikea kontekstipainike (Asetukset) > Jaa > Bluetooth > valitse yhdistetty laite. 

BLUETOOTH-YHTEYDEN TAI PARILIITOKSEN KATKAISEMINEN

Bluetooth-yhteyden katkaiseminen:

1.     Valitse  > Asetukset .
2. Siirry siirtymispainikkeen oikeaa ja vasenta suuntaa käyttämällä Verkko ja yhteydet -välilehdelle.
3.     Bluetooth > Pois.

Bluetooth-laitteen pariliitoksen poistaminen:

1. Valitse  > Asetukset .
2. Siirry siirtymispainikkeen oikeaa ja vasenta suuntaa käyttämällä Verkko ja yhteydet -välilehdelle.
3.  Valitse Bluetooth > Laiteparit. Valitse laite, jonka pariliitoksen haluat poistaa ja sitten oikea kontekstipainike 

(Unohda) > oikea kontekstipainike (Unohda) uudelleen.

VALOKUVAAMINEN JA VIDEOIDEN TALLENTAMINEN
Cat B35 -puhelimella voit kuvata sekä jakaa kuvia ja videoita.

KAMERAN AVAAMINEN

Avaa Kamera-sovellus jommallakummalla tavalla:
 
• Valitse  > Kamera .
• Paina aloitusnäytössä siirtymispainikkeen oikeaa suuntaa.
 
Sulje Kamera-sovellus painamalla Takaisin-painiketta  .

VALOKUVAAMINEN JA VIDEOIDEN TALLENTAMINEN

1. Valitse  > Kamera .
2. Vaihda valokuva- ja videotilan välillä käyttämällä siirtymispainikkeen vasenta ja oikeaa suuntaa.
3. Lähennä ja loitonna siirtymispainikkeen yläsuunnalla ja alasuunnalla.
4. Ota valokuva valitsemalla  tai tallenna video valitsemalla .

HUOM:
Vaihda kamera- ja videoasetusten välillä painamalla oikeaa kontekstipainiketta (Asetukset) ja käyttämällä 
siirtymispainikkeen vasenta ja oikeaa suuntaa. 
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VALOKUVIEN KATSELU

Kun olet valokuvatilassa, voit tarkastella valokuviasi Kamera-sovelluksessa painamalla oikeaa kontekstipainiketta 
(Asetukset) > Galleria-välilehti > Valmis.

• Voit avata kuvan koko näytön tilassa valitsemalla sen. Katso jokaista kuvaa käyttämällä siirtymispainikkeen vasenta 
ja oikeaa suuntaa.

• Lähennä painamalla vasenta kontekstipainiketta (Zoom) ja sitten oikeaa kontekstipainiketta (Lähennä). 
Voit loitontaa painamalla vasenta kontekstipainiketta (Loitonna).

HUOM:
•       Voit tarkastella valokuviasi aloitusnäytössä valitsemalla  > Galleria .

VIDEOIDEN KATSELEMINEN

Kun olet videotilassa, voit katsella videoitasi Kamera-sovelluksessa painamalla oikeaa kontekstipainiketta (Asetukset) 
> Video-välilehti > Valmis.

• Valitse video ja toista se painamalla .
• Palaa videoluetteloon painamalla Takaisin-painiketta  ja Kamera-näkymään painamalla vasenta kontekstipainiketta 

(Kamera).

HUOM:
•       Voit katsella videoitasi aloitusnäytössä valitsemalla  > Video .

KUVIEN MUOKKAAMINEN
VALOTUKSEN SÄÄTÄMINEN

1. Kun olet tarkastelemassa kuvaa galleriassa, paina oikeaa kontekstipainiketta (Asetukset) > Muokkaa > .
2. Säädä kirkkautta käyttämällä siirtymispainikkeen vasenta ja oikeaa suuntaa.
3. Tallenna painamalla Valmis.

KUVAN KIERTÄMINEN

1. Kun olet tarkastelemassa kuvaa galleriassa, paina oikeaa kontekstipainiketta (Asetukset) > Muokkaa > .
2.     Kierrä kuvaa painamalla oikea kontekstipainiketta (Kierrä).
3.     Tallenna painamalla Valmis.

KUVAN RAJAAMINEN

1. Kun olet tarkastelemassa kuvaa galleriassa, paina oikeaa kontekstipainiketta (Asetukset) > Muokkaa > .
2. Valitse mittasuhteet käyttämällä siirtymispainikkeen vasenta ja oikeaa suuntaa. Valitse sitten OK.
3. Valitse kuvasta rajattava osa käyttämällä siirtymispainikkeen vasenta suuntaa, oikeaa suuntaa, yläsuuntaa tai 

alasuuntaa. Paina sitten OK.
4. Tallenna rajattu kuva valitsemalla oikea kontekstipainike (Tallenna).
5. Voit hylätä muutokset valitsemalla vasemman kontekstipainikkeen (Poista) > Hylkää.

SUODATTIMIEN KÄYTTÄMINEN

1. Kun olet tarkastelemassa kuvaa galleriassa, paina oikeaa kontekstipainiketta (Asetukset) > Muokkaa > .
2. Valitse haluamasi suodatin käyttämällä siirtymispainikkeen vasenta ja oikeaa suuntaa.
3. Tallenna painamalla Valmis.

KUVAN AUTOMAATTINEN KORJAUS

1. Kun olet tarkastelemassa kuvaa galleriassa, paina oikeaa kontekstipainiketta (Asetukset) > Muokkaa > .
2. Valitse Päällä tai Pois käyttämällä siirtymispainikkeen vasenta ja oikeaa suuntaa.
3. Tallenna painamalla Valmis.

VALOKUVIEN JAKAMINEN
Valitse valokuva ja sitten haluamasi jakamissovellus käyttämällä oikeaa kontekstipainiketta (Asetukset) > Jaa. 
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MUSIIKKI
Voit siirtää musiikkitiedostoja tietokoneelta Cat B35 -laitteellesi, joten voit kuunnella musiikkia missä sitten oletkin. 
Varmista ensin, että USB-tallennus on käytössä: Asetukset > Tallennustila-välilehti > USB-tallennus > Otettu käyttöön.

MUSIIKIN KOPIOIMINEN LAITTEESEEN

1. Yhdistä ensin laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
2. Siirry tietokoneella USB-asemaan ja avaa se.
3. Luo kansio laitteesi päähakemistoon (esim. Musiikki).
4. Kopioi musiikki tietokoneesta uuteen kansioon.
5. Odota, kunnes musiikin kopiointi on päättynyt, ja irrota sitten matkapuhelin turvallisesti tietokoneesta tietokoneen 

käyttöjärjestelmän edellyttämällä tavalla. Irrota USB-kaapeli.

FM-RADION KUUNTELEMINEN
FM-radio-sovelluksella voit kuunnella FM-radioasemia matkapuhelimellasi.

FM-RADION VIRITTÄMINEN

• Liitä kuulokkeet puhelimesi ääniliitäntään ennen sovelluksen avaamista. 
• Valitse   > FM-radio  > Päälle.
• Kun siihen kehotetaan, etsi saatavilla olevat kanavat painamalla oikeaa kontekstipainiketta (Skannaa).

Manuaalinen ja automaattinen skannaus:

•    Säädä haluamallesi taajuudelle manuaalisesti käyttämällä siirtymispainikkeen vasenta ja oikeaa suuntaa FM-
radion aloitusnäytössä.

•    Skannaa radioasemat automaattisesti painamalla vasenta kontekstipainiketta (Asemat) > oikea kontekstipainike 
(Asetukset) > Skannaa asemia.

HUOM: 

• Näet kaikki saatavilla olevat kanavat painamalla vasenta kontekstipainiketta (Asemat).
• Lisää nykyinen radioasema suosikkeihin valitsemalla oikea kontekstipainike (Asetukset) > Lisää suosikkeihin. 
• Asetuksissa voit myös säätää Äänenvoimakkuus-asetusta ja käyttää Siirry kaiuttimeen -toimintoa.
• Sammuta FM-radio painamalla Takaisin-painiketta  > Pois.

MUIDEN SOVELLUSTEN KÄYTTÄMINEN

SÄHKÖPOSTI
Määritä sähköpostitilisi näytön ohjeiden mukaisesti.

TILIEN VÄLILLÄ VAIHTAMINEN
 
1. Valitse  > Sähköposti .
2. Paina oikeaa kontekstipainiketta (Asetukset) > Asetukset.
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SÄHKÖPOSTIVIESTIN LUOMINEN JA LÄHETTÄMINEN

1. Valitse  > Sähköposti .
2. Paina vasenta kontekstipainiketta (Kirjoita).
3. Kirjoita vastaanottajan sähköpostiosoite manuaalisesti tai lisää sähköpostiosoite yhteystietoluettelosta painamalla 

oikeaa kontekstipainiketta (Lisää yhteystieto). Jos lähetät sähköpostin useille vastaanottajille, erota 
sähköpostiosoitteet välilyönneillä. 

4. Jos haluat lisätä vastaanottajia kopio- tai piilokopiokenttiin, siirry Aihe- tai Viesti-kenttään ja paina oikeaa 
kontekstipainiketta (Asetukset) > Lisää kopio tai Lisää piilokopio.

5. Lisää liitetiedosto painamalla oikeaa kontekstipainiketta (Asetukset) > Lisää liite.
6. Lähetä sähköposti painamalla vasenta kontekstipainiketta (Lähetä).

SÄHKÖPOSTIVIESTIIN VASTAAMINEN JA VIESTIN LÄHETTÄMINEN EDELLEEN

1. Valitse sähköposti Saapuvat-näytössä.
2. Voit vastata sähköpostiin painamalla vasenta kontekstipainiketta (Vastaa).
3. Voit lähettää sähköpostin edelleen painamalla oikeaa kontekstipainiketta (Asetukset) > Lähetä edelleen.

SÄHKÖPOSTIEN HAKEMINEN

Valitse Saapuneet-näytössä oikea kontekstipainike (Asetukset) > Hae.

INTERNET-SELAIN 
1. Avaa internet-selain valitsemalla  > Selain .
2. Paina vasenta kontekstipainiketta (Haku), kirjoita verkko-osoite ja valitse Siirry.
3. Sulje selain painamalla oikeaa kontekstipainiketta (Asetukset) > Lopeta.

KALENTERI
Käytä kalenteria tapahtumien, kokousten ja tapaamisten luomiseen ja hallintaan. Synkronointiasetuksista riippuen laitteen 
kalenteri on edelleen synkronoitu verkossa olevaan kalenteriin.

KALENTERIN AVAAMINEN

Valitse  > Kalenteri .
 
TAPAHTUMAN LUOMINEN

1. Valitse Kalenteri ja aloita tapahtuman lisääminen painamalla vasenta kontekstipainiketta (Lisää).
2. Anna tapahtuman otsikko ja sijainti.
3. Jos tapahtumalla on alkamis- ja päättymisaika, valitse asianmukaiset päivämäärät ja ajat.
4. Jos kyseessä on erikoistapahtuma, kuten syntymäpäivä tai koko päivän tapahtuma, valitse Koko päivän kestävä 

tapahtuma -valintaruutu.
5. Aseta tapahtuman aika ja muistutus. Lisää sitten tarvittaessa muistiinpanoja.
6. Kun kaikki tiedot on annettu, paina oikeaa valintapainiketta (Tallenna).

HUOM:
•        Voit muuttaa tapahtuman tietoja tai asettaa uuden muistutuksen valitsemalla tapahtuman ja painamalla oikeaa 

kontekstipainiketta (Muokkaa). Tallenna muutokset käyttämällä oikeaa kontekstipainiketta (Tallenna). 

KELLO
Voit asettaa uuden hälytyksen tai muokata aiemmin asetettua hälytystä sekä käyttää ajastinta ja sekuntikelloa:

• Kaikkia näitä käytetään valitsemalla  > Kello > .
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LASKIN
Cat B35 -puhelimessasi on laskin.

Avaa sovellus valitsemalla  > Laskin .

• Syötä tiedot numeronäppäimillä ja valitse laskutoimitussymboleja funktionäppäimistöllä.
• Poista numero käyttämällä vasenta kontekstipainiketta (Tyhjennä) tai poista kaikki numerot oikealla 

kontekstipainikkeella (Tyhjennä kaikki).

LAITTEEN HALLINTA
Voit määrittää laitteesi valitsemalla  > Asetukset .

PÄIVÄMÄÄRÄN JA KELLONAJAN ASETTAMINEN

Kun käynnistät laitteen ensimmäistä kertaa, voit valita päivämäärän ja kellonajan automaattisen päivityksen käyttäen 
verkkosi antamaa aikaa.

HUOM:
Et voi asettaa päivämäärää, aikaa ja aikavyöhykettä manuaalisesti, jos käytössä on automaattinen vaihtoehto. 
Päivämäärän ja kellonajan asettaminen manuaalisesti:

1.     Asetukset > Mukauttaminen -välilehti > Päivä ja aika.
2.     Valitse Päivämäärä, lisää oikea päivämäärä ja valitse Tallenna.
3.     Valitse Aika, lisää oikea kellonaika ja valitse Valitse.
4.     Valitse Aikavyöhyke, valitse oikea aikavyöhyke luettelosta ja sitten Valitse.
5.     Valitse Ajan muoto ja ota käyttöön 12 tai 24 tunnin kello.

NÄYTTÖASETUSTEN SÄÄTÄMINEN

Määritä laite valitsemalla  > Asetukset  > Mukauttaminen-välilehti > Näyttö > Kirkkaus.
Säädä näytön kirkkautta käyttämällä siirtymispainikkeen vasenta ja oikeaa suuntaa.
Kirkkausasetukset tallennetaan automaattisesti, kun siirryt pois asetuksesta.

NÄYTÖN SAMMUTTAMISAJAN SÄÄTÄMINEN

Jos laite on käyttämättömänä tietyn ajan, näyttö sammuu virran säästämiseksi. Aseta lyhyempi tai pidempi 
käyttämättömyysaika:

6. Valitse  > Asetukset  > Mukauttaminen-välilehti > Näyttö > Näytön aikakatkaisu.
7. Valitse haluamasi näytön valaisun kesto ennen sammumista.

HUOM:
Kun laite on lepotilassa, voit aktivoida näytön painamalla virtapainiketta.

SOITTOÄÄNEN ASETTAMINEN
SOITTOÄÄNEN MUUTTAMINEN

1. Valitse Asetukset-kohdassa Ääni > Äänet > Soittoäänet.
2. Kuulet pienen näytteen jokaisesta soittoäänestä, kun liikut luettelossa siirtymispainikkeen yläsuunnalla  

ja alasuunnalla.  
3. Valitse soittoääni valitsemalla Valitse.
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SOITTOÄÄNEN VOIMAKKUUDEN SÄÄTÄMINEN

Voit säätää soittoäänen äänenvoimakkuutta asetuksissa. 

1. Valitse  > Asetukset  > Mukauttaminen-välilehti > Ääni > Äänenvoimakkuus. 
2. Valitse siirtymispainikkeen vasemmalla ja oikealla suunnalla haluamasi äänenvoimakkuudet: Media, 

Soittoäänet ja ilmoitukset sekä Hälytys.

ÄÄNETTÖMÄN TILAN OTTAMINEN KÄYTTÖÖN

1. Avaa näppäimistö, jos laite on lepotilassa.
2. Pidä Äänetön tila -painiketta  painettuna, niin vaiennat kaikki äänet mediaa ja hälytyksiä lukuun ottamatta.

VÄRINÄN KÄYTTÖ SAAPUVISSA PUHELUISSA

•     Valitse Asetukset -kohdassa Mukauttaminen-välilehti > Ääni > Äänet > Värinä ja ota värinä käyttöön tai pois 
käytöstä.

PIKANÄPPÄIMET
Aloitusnäytössä voit siirtyä tiettyihin käteviin toimintoihin helposti pikanäppäimillä:
 
Pidä painettuna:
• Numeronäppäimet Käytä valmiiksi ohjelmoituja puhelinnumeroja
• Siirtymispainikkeen yläsuunta Taskulamppu päälle tai pois
•  Näppäimistön lukitus tai lukituksen poisto 
•  Mykistä äänet 

Paina kerran:
• Siirtymispainikkeen vasen suunta Avaa viestisovellus
• Siirtymispainikkeen oikea suunta Avaa kamerasovellus
• Siirtymispainikkeen yläsuunta  Avaa asetukset
• Siirtymispainikkeen alasuunta Säädä äänenvoimakkuutta

PUHELINPALVELUJEN ASETTAMINEN
VERKKOVIERAILUN OTTAMINEN KÄYTTÖÖN

1. Valitse Asetukset > Verkko ja yhteydet -välilehti > Matkapuhelinverkko ja tiedot > Dataverkkovierailu.
2. Ota dataverkkovierailu käyttöön.

HUOM:
Muista, että datapalvelujen käyttö verkkovierailun aikana voi aiheuttaa huomattavia lisämaksuja. Tarkista  
verkko-operaattoriltasi tiedot dataverkkovierailumaksuista.

DATAPALVELUN POISTAMINEN KÄYTÖSTÄ

1. Valitse Asetukset > Verkko ja yhteydet -välilehti > Matkapuhelinverkko ja tiedot > Datayhteys. 
2. Valitse Pois.

LAITTEEN SUOJAUS
LAITTEEN SUOJAUS NÄYTTÖLUKON AVULLA

Voit suojata Cat B35:ssä olevat tiedot valitsemalla näytön lukitustavan.
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• Automaattinen näppäinlukko – kun näyttö sammuu, näppäimet lukittuvat (avaa lukitus pitämällä  painettuna).
      Valitse Asetukset > Mukauttaminen-välilehti > Näyttö > Automaattinen näppäinlukko ja valitse päällä tai pois.

• Näytön lukitus – kun näyttö sammuu, lukituksen poistamiseen tarvitaan nelinumeroinen salasana.
      Valitse Asetukset > Yksityisyys ja tietosuoja -välilehti > Näytön lukitus. Valitse haluamasi vaihtoehto.

HUOM:
Jos annat väärän salasanan kolme kertaa, SIM-kortti lukittuu.

LAITTEEN NOLLAUS
TEHDASTIETOJEN PALAUTUS

Jos palautat puhelimen asetukset tehdasasetuksiksi, laitteen asetukset palautuvat tehtaalla määritellyiksi. Kaikki laitteen 
muistiin tallennetut henkilökohtaiset tiedot poistetaan, mukaan lukien tilitiedot, järjestelmä- ja sovellusasetukset sekä kaikki 
ladatut sovellukset. 

Puhelimen tehdasasetusten palauttaminen ei poista ladattuja järjestelmäohjelmiston päivityksiä tai microSD-kortilla olevia 
tiedostoja, kuten musiikkia ja kuvia.

1. Valitse Asetukset > Laite-välilehti > Laitteen tiedot > Nollaa puhelin.
2. Palauta laite tehdasasetuksiin ja käynnistä se uudelleen painamalla oikeaa kontekstipainiketta (Nollaa). Peruuta 

vasemmalla ohjelmistopainikkeella (Peruuta).

LAITTEISTON NOLLAUS
Cat B35:ssä on sisäinen akku ja sen vuoksi laitteistoa ei voida nollata poistamalla akku. Tämä toiminto voi olla tarpeen, jos 
laitteesi ei lataudu, vaikka se on liitetty verkkovirtalaturiin ja seinäpistorasiaan.

Pidä virtapainiketta  painettuna, kunnes laite sammuu (15 sekunnin ajan). Älä tee mitään sammutusvalikossa. Puhelin 
käynnistyy automaattisesti uudelleen.
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LIITE
VAROITUKSET JA VAROTOIMET

Tämä osa sisältää tärkeitä tietoja tämän laitteen käyttöohjeista. Se sisältää myös laitteen turvallista käyttöä koskevia 
tietoja. Lue nämä tiedot huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

VEDENPITÄVÄ KOTELO
USB- ja kuulokeportin suojusten on oltava tiukasti paikallaan, jotta laite on vedenpitävä.

ÄLÄ KÄYTÄ LAITETTASI SEURAAVISSA OLOSUHTEISSA:

Sammuta laitteesi, jos laitteen käyttö on kielletty. Esimerkkejä:

• Sairaalat ja hoitolaitokset – tarkoituksena on estää mahdolliset häiriöt herkkiin lääkinnällisiin laitteisiin. 

• Lääketieteelliset laitteet – varmista lääkäriltä ja laitteen valmistajalta, häiritseekö puhelimesi käyttö mahdollisesti 
lääketieteellisen laitteesi toimintaa. Noudata sairaaloiden ja hoitolaitosten asettamia sääntöjä ja määräyksiä.

• Sydämentahdistimien valmistajat suosittelevat vähintään 15 cm:n etäisyyden säilyttämistä laitteen  
ja sydämentahdistimen välillä sydämentahdistimen mahdollisten häiriöiden estämiseksi. Jos käytät sydämentahdistinta, 
käytä laitetta tahdistimeen nähden vartalon toisella puolella, äläkä kanna laitetta rintataskussa.

• Lentokone – kysy lentohenkilökunnalta langattomien laitteiden käytöstä lentokoneessa. Jos laitteessasi on lentotila,  
se tulee ottaa käyttöön ennen lentokoneeseen nousemista.

• Autot – mahdollisten elektroniikkalaitteille aiheutuvien häiriöiden vuoksi jotkin autonvalmistajat kieltävät laitteen 
käytön ajoneuvoissaan, ellei asennukseen sisälly ulkoista antennia.

• Muut laitteet – älä käytä laitetta, jos laitteen käyttö aiheuttaa vaaraa tai häiriöitä elektronisille laitteille.

• Räjähdyspanokset ja -alueet – sammuta puhelin tai langaton laite ollessasi räjäytysalueella tai alueilla, joilla opasteet 
kehottavat sulkemaan "kaksisuuntaiset radiot" tai "elektroniset laitteet” välttääksesi häiriöitä räjäytystöille.

• Mahdollisesti räjähdysvaarallinen ympäristö – sammuta laite mahdollisesti räjähdysvaarallisilla alueilla ja noudata 
kaikkia merkkejä ja ohjeita. Mahdollisesti räjähdysvaarallisiin ympäristöihin sisältyvät alueet, joissa sinua tavallisesti 
kehotetaan sammuttamaan auton moottori. Kipinöiden synnyttäminen tällaisilla alueilla voi aiheuttaa räjähdyksen tai 
tulipalon, joista seuraa fyysisiä vammoja ja jopa kuolemantapauksia. Älä käynnistä laitetta tankkauspisteissä, kuten 
huoltoasemilla. Noudata radiolaitteiden käyttörajoituksia polttoaineiden varasto- ja jakelualueilla sekä kemiallisissa 
tuotantolaitoksissa. Noudata myös rajoituksia alueilla, joilla suoritetaan räjäytystöitä. Varmista ennen laitteen käyttöä, 
ettet ole mahdollisesti räjähdysvaarallisissa tiloissa, jotka on usein, mutta ei aina, merkitty selvästi. Tällaisia paikkoja 
ovat veneiden kannen alapuoliset tilat, kemikaalien kuljetus- ja varastotilat ja alueet, joiden ilmassa on kemikaaleja 
tai hiukkasia, kuten viljaa, pölyä tai metallijauheita. Kysy nesteytettyjä polttoainekaasuja (kuten propaani tai butaani) 
käyttävien autojen valmistajilta, onko tämän laitteen käyttö turvallista niiden läheisyydessä.

LIIKENNETURVALLISUUS

Noudata paikallisia lakeja ja määräyksiä laitteen käytössä. Noudata lisäksi seuraavia ohjeita, jos käytät laitetta autoa 
ajaessasi.

• Keskity ajamiseen. Tärkein vastuusi on ajaa turvallisesti.

• Älä puhu laitteeseen ajaessasi. Käytä handsfree-tarvikkeita.

• Kun sinun on vastattava soittoon, pysäköi auto tien sivuun ennen laitteen käyttöä.

• Radiotaajuiset (RF) signaalit voivat vaikuttaa moottoriajoneuvojen elektronisiin järjestelmiin. Pyydä lisätietoja ajoneuvon 
valmistajalta.
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• Älä aseta laitetta autossa turvatyynyn päälle tai sen purkautumisalueelle. Turvatyynyn purkautuessa sen suuri 
laitteeseesi kohdistuva voima voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisen.

• Lentokoneessa matkustaessasi aseta laite lentotilaan. Langattomien laitteiden käyttö lentokoneessa voi vaarantaa 
lentokoneen toimintaa ja häiritä langatonta puhelinverkkoa. Se voi olla myös lainvastaista.

KÄYTTÖYMPÄRISTÖ

• Älä käytä tai lataa laitetta pölyisissä, kosteissa ja likaisissa paikoissa tai paikoissa, joissa on magneettikenttiä. Se voi 
aiheuttaa virtapiirin toimintahäiriön.

• Laite täyttää RF-ohjearvot käytettäessä laitetta lähellä korvaa tai 1,0 cm:n etäisyydellä vartalosta. Varmista, etteivät 
laitteen tarvikkeet, kuten laitekuori ja laitekotelo, ole valmistettu metalliosista. Pidä laite 1,0 cm:n päässä vartalosta 
yllä esitettyjen vaatimusten mukaisesti.

• Älä käytä laitetta ukkospäivänä sen ollessa latauksessa, jotta vältyt salaman aiheuttamalta vaaralta.

• Älä kosketa antennia puhelun aikana. Antenniin koskettaminen vaikuttaa puhelun laatuun ja lisää sen virrankulutusta. 
Tämän seurauksena puhe- ja valmiusaika lyhenee.

• Noudata laitetta käyttäessäsi paikallisia lakeja ja määräyksiä ja kunnioita toisten ihmisten yksityisyyttä ja laillisia 
oikeuksia.

• Pidä ympäristön lämpötila 0–40 °C:n alueella laitteen latauksen aikana. Pidä ympäristön lämpötila -25–55 °C:n alueella 
käyttäessäsi laitetta akkuvirralla.

KUULOVAURION ESTÄMINEN

Kuulokkeen käyttäminen suurella äänenvoimakkuudella voi vaurioittaa kuuloasi. Vähennä kuulovaurion vaaraa laskemalla 
kuulokkeen äänenvoimakkuus turvalliselle ja miellyttävälle tasolle.

LASTEN TURVALLISUUS

Noudata kaikkia lasten turvallisuuteen liittyviä varotoimia. Lapsen ei tule antaa leikkiä laitteella tai sen tarvikkeilla, jotka 
voivat sisältää laitteesta irrotettavissa olevia osia, sillä se on vaarallista ja voi aiheuttaa tukehtumisvaaran. Varmista, että 
pienet lapset eivät pääse käsiksi laitteeseen ja sen tarvikkeisiin.

TARVIKKEET

Käytä vain valmistajan tässä laitemallissa käytettäväksi hyväksymiä akkuja, latureita ja tarvikkeita. Muun tyyppisen akun, 
laturin tai tarvikkeen käyttö voi mitätöidä laitteen takuun ja olla paikallisten määräysten ja lakien vastaista sekä vaarallista. 
Ota yhteys jälleenmyyjään saadaksesi tietoja hyväksyttyjen akkujen, laturien ja tarvikkeiden saatavuudesta alueellasi.

AKKU JA LATURI

• Irrota laturi pistorasiasta ja laitteesta, kun laturia ei käytetä.

• Akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja ennen sen loppuun kulumista.

• Käytä laturin teknisissä tiedoissa määritettyä verkkovirtaa. Väärä jännite saattaa aiheuttaa tulipalon tai laturin 
vaurioitumisen.

• Jos akusta vuotaa akkunestettä, varmista, ettei se kosketa ihoasi tai silmiäsi. Jos akkuneste koskettaa ihoasi tai sitä 
roiskuu silmiisi, pese silmäsi välittömästi puhtaalla vedellä ja ota yhteys lääkäriin.

• Jos akku muuttaa muotoaan tai väriään tai kuumenee poikkeavasti latauksen aikana, lopeta laitteen käyttö välittömästi. 
Muutoin se voi aiheuttaa akkunesteen vuotamista, akun ylikuumenemisen, räjähdyksen tai tulipalon.
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• Jos USB-kaapeli on vaurioitunut (esim. johto on näkyvissä tai rikkoutunut) tai pistoke löystyy, lopeta kaapelin käyttö 
välittömästi. Muutoin se voi aiheuttaa sähköiskun, laturin oikosulun tai tulipalon.

• Älä hävitä tätä laitetta polttamalla, sillä se saattaa räjähtää. Akut saattavat räjähtää myös, jos ne ovat vaurioituneet.

• Älä muokkaa tai työstä akkua, yritä laittaa siihen vieraita esineitä, älä upota sitä veteen, altista vedelle tai muille 
nesteille, avotulelle, räjähdykselle tai muulle vaaralle.

• Vältä laitteen pudottamista. Jos laite putoaa, erityisesti kovalle pinnalle, ja epäilet vauriota, vie laite pätevään 
huoltokeskukseen tarkastettavaksi. Virheellinen käyttö voi aiheuttaa tulipalon, räjähdyksen tai muun vaaran.

• Hävitä käytetyt laitteet asianmukaisesti paikallisten määräysten mukaisesti.

• Laitteen saa liittää vain tuotteisiin, joissa on USB-IF-logo, tai jotka täyttävät USB-IF-vaatimustenmukaisuusohjelman 
vaatimukset.

• Latauksen aikana on varmistettava, että laturi on kytketty verkkopistokkeeseen, joka on lähellä laitetta. Laturin  
on oltava helposti saatavilla.

• USB-kaapelia pidetään lataussovittimesta erillisenä laitteena.

• Laturin ulostulo on 5V 1A.

HUOMIO – RÄJÄHDYSVAARA, JOS AKKU VAIHDETAAN VÄÄRÄNTYYPPISEEN AKKUUN. 
HÄVITÄ KÄYTETYT AKUT OHJEIDEN MUKAISESTI.

PUHDISTUS JA HUOLTO

• Laturi ei ole vedenpitävä. Pidä se kuivana. Suojaa laturi vedeltä tai höyryiltä. Älä koske laturiin märin käsin. Muutoin 
seurauksena voi olla oikosulku, laitehäiriö ja sähköisku.

• Älä aseta laitetta ja laturia paikkoihin, joissa ne voivat vaurioitua törmäyksen vuoksi. Muutoin se voi aiheuttaa 
akkunesteen vuotamista, laitehäiriön, ylikuumenemisen, tulipalon tai räjähdyksen.

• Älä aseta laitteen lähelle magneettisia tallennusvälineitä, kuten magneettinauhalla varustettuja kortteja  
ja tietokonelevykkeitä. Säteily laitteesta voi poistaa niihin tallennetut tiedot.

• Älä jätä laitetta ja laturia paikkoihin, joissa ne altistuvat erittäin korkealle tai alhaiselle lämpötilalle. Se voi aiheuttaa 
toimintahäiriön tai johtaa tulipaloon tai räjähdykseen. Alle 0 °C:n lämpötila vaikuttaa akun suorituskykyyn.

• Älä aseta teräviä metalliesineitä, kuten neuloja, kuulokkeiden lähelle. Kuulokkeet saattavat vetää tällaisia esineitä 
puoleensa ja aiheuttaa sinulle loukkaantumisen käyttäessäsi laitetta.

• Sammuta laite ja irrota se laturista, ennen kuin puhdistat tai huollat sitä.

• Älä käytä kemiallisia puhdistusaineita, jauheita tai muita kemikaaleja (kuten alkoholia tai bentseeniä) laitteen  
ja laturin puhdistukseen. Laitteen osat voivat tällöin vaurioitua tai seurauksena voi olla tulipalo. Laitteen voi puhdistaa 
pehmeällä, antistaattisella kankaalla.

• Älä pura laitetta tai tarvikkeita. Tällöin laitteen ja tarvikkeiden takuu raukeaa, eikä valmistaja ole velvollinen maksamaan 
vahingonkorvausta.

• Jos laitteen näyttö on rikkoutunut törmäyksessä kovaan kohteeseen, älä kosketa tai yritä poistaa rikkoutunutta osaa. 
Lopeta silloin laitteen käyttö välittömästi ja ota yhteyttä valtuutettuun huoltokeskukseen.



28

Säteilylle altistumisen tasoa voidaan vähentää seuraavasti:
• Käytä matkapuhelinta hyvissä vastaanotto-olosuhteissa.
• Käytä handsfree-laitetta.
• Raskaana olevien naisten on pidettävä laitetta etäällä vatsastaan.
• Käytä laitetta etäällä sukupuolielimistä.

KUULOVAURION ESTÄMINEN
 Estä mahdollinen kuulovaurio välttämällä kuuntelemista suurella äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja.

CE SAR -VAATIMUSTENMUKAISUUS
Tämä laite täyttää EU-vaatimukset (1999/519/EY) koskien yleisön terveyden suojelua rajoittamalla sähkömagneettisille 
kentille altistumista.

Rajat ovat osa laajoja suosituksia, jotka koskevat yleisön suojelua. Nämä suositukset on kehitetty ja ne on tarkistettu 
riippumattomien tieteellisten organisaatioiden toimesta käyttäen tieteellisten tutkimusten säännöllisiä ja perusteellisia 
arviointeja. Euroopan neuvoston matkapuhelimille suosittelemien rajojen mittausyksikkö on SAR (Specific Absorption Rate, 
ominaisabsorptionopeus), ja SAR-raja on 2,0 W/kg keskiarvoistettuna 10 grammalle kudosta. Se täyttää kansainvälisen 
säteilysuojatoimikunnan (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) vaatimukset.

Tämä laite on testattu vartalolla kannettavaan käyttöön ja se täyttää ICNIRP-suojausohjeet ja eurooppalaisen standardin 
EN 62209-2-vaatimukset laitteelle tarkoitetuilla tarvikkeilla varustettuna. Muiden metallia sisältävien tarvikkeiden käyttö 
ei takaa ICNIRP-altistumisohjeiden noudattamista.

SAR mitataan laitteen ollessa 5 mm:n etäisyydellä vartalosta ja laitteen lähettäessä suurimmalla hyväksytyllä teholla kaikilla 
laitteen taajuusalueilla.

Tämän puhelimen korkeimmat raportoidut SAR-arvot CE-säännösten mukaisesti on lueteltu alla:
Pään SAR: 0,955 W/kg, kehon SAR-arvo: 1,880 W/kg

Käytä handsfree-lisävarustetta tai muuta vastaavaa vaihtoehtoa vähentääksesi radiotaajuiselle (RF-) energialle altistumista, 
jotta voit pitää laitteen kauempana päästäsi ja vartalostasi. Varmista altistumistasojen säilyminen testatuissa tasoissa tai 
niiden alapuolella pitämällä tätä laitetta vähintään 5 mm:n etäisyydellä kehostasi. Valitse vyöpidikkeet, kotelot ja muut 
vastaavat vartalossa kiinni olevat varusteet niin, etteivät ne sisällä metallia. Tällöin laitteen toiminta vastaa näitä lukuja. 
Kotelot, joissa on metalliosia, saattavat muuttaa laitteen RF-suorituskykyä, mukaan lukien sen RF-altistumisohjeiden 
noudattamisen, tavalla, jota ei ole testattu tai sertifioitu. Tällaisten lisävarusteiden käyttöä tulee välttää.

TIETOJA HÄVITTÄMISESTÄ JA KIERRÄTYKSESTÄ
Tämä symboli laitteessa (ja laitteen mukana mahdollisesti toimitetuissa akuissa) osoittaa, ettei niitä saa hävittää 
tavallisena kotitalousjätteenä. Älä hävitä laitetta tai akkuja lajittelemattomana yhdyskuntajätteenä. Laite 
(ja kaikki akut) on toimitettava valtuutettuun kierrätyspisteeseen kierrätystä tai asianmukaista hävitystä varten 
niiden käyttöiän päätyttyä.

Tarkempia tietoja laitteen kierrätyksestä ja akuista voi saada paikallisilta viranomaisilta, jätehuoltopalvelusta tai myymälästä, 
josta laite ostettiin.

Tähän laitteeseen pätee Euroopan unionin sähkö- ja elektroniikkalaiteromun hävittämistä koskeva direktiivi (Waste from 
Electrical and Electronic Equipment, WEEE). Syy WEEE-osien ja akkujen erottamiselle muusta jätteestä on minimoida niissä 
olevien vaarallisten aineiden mahdolliset ympäristövaikutukset ihmisten terveydelle.
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VAARALLISTEN AINEIDEN VÄHENTÄMINEN

Tämä laite täyttää EU-rekisteröintiä, arviointia, valtuutusta ja rajoitusta koskevat vaatimukset kemikaaleille (REACH) 
(Euroopan parlamentin ja neuvoston säännös 1907/2006/EY) ja EU:n vaarallisten aineiden (RoHS) direktiivin (Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU) rajoitukset. Katso lisätietoja laitteen REACH-vaatimustenmukaisuudesta 
verkosta osoitteessa: www.catphones.com/certification. Verkkosivustolla on suositeltavaa käydä säännöllisesti ajantasaisten 
tietojen saamiseksi.

EU-SÄÄNNÖSTEN NOUDATTAMINEN

Valmistaja vakuuttaa täten, että tämä laite täyttää direktiivin 2014/53/EU olennaiset vaatimukset ja muut relevantit 
määräykset. Vaatimustenmukaisuusvakuutus on verkossa osoitteessa: www.catphones.com/support/b35-support/ 

HUOM:
Noudata laitteen käyttöpaikan kansallisia paikallisia määräyksiä. Tämän laitteen käyttö voi olla rajoitettua joissakin tai 
kaikissa Euroopan unionin (EU) jäsenvaltioissa.

Taajuusalueet, joilla radiolaite toimii: 

Toimintatila Toiminnan taajuusalue Enimmäislähetysteho  
(johdotettu), dBm

GSM900 880–915 925–960 MHz 33,5

GSM1800 1 710–1 785 1 805–1 880 MHz 31

WDMA-taajuusalue I 1 920–1 980 2 110–2 170 MHz 23

WDMA-taajuusalue V 824–829 869–894 MHz 24

WDMA-taajuusalue VIII 880–915 925–960 MHz 24

LTE-taajuusalue I 1 920–1 980 2 110–2 170 MHz 23,5

LTE-taajuusalue III 1 710–1 785 1 805–1 880 MHz 23,5

LTE-taajuusalue VII 2 500–2 570 2 620–2 690 MHz 21,5

LTE-taajuusalue VIII 880–915 925–960 MHz 23,5

LTE-taajuusalue XX 832–862 791–821 MHz 23,5

Toimintatila Toiminnan taajuusalue Enimmäislähetysteho 
 (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

Toimintatila Toiminnan taajuusalue Tuki

GLONASS 1 559–1 610 MHz KYLLÄ

GPS 1 559–1 610 MHz KYLLÄ

FM 87,5–108 MHz KYLLÄ

Jotkin taajuusalueet eivät ehkä ole käytettävissä kaikissa maissa tai kaikilla alueilla. Lisätietoja saat paikalliselta 
operaattorilta.

Suurin radiolaitteen käyttämillä taajuusalueilla lähetetty radiotaajuusteho: 
Kaikkien taajuusalueiden enimmäisteho on pienempi kuin yhdenmukaistetussa standardissa määritelty korkein raja-arvo.  

Tähän radiolaitteeseen sovellettavat taajuusalueet ja lähetystehon nimelliset rajat ovat seuraavat:

Palvelu  
GSM 900

GSM 1 800

Tehotaso
33,5 dB
31 dB

https://www.catphones.com/support/b35-support/
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OSA TEKNISET TIEDOT

Käyttöjärjestelmä KaiOS V2.5

Suoritin Kaksiytiminen Qualcomm MSM8905

Muisti
512 Mt RAM
4 Gt ROM
(Laajennettavissa microSD-kortilla 32 Gt:hen)

Matkapuhelinverkko

ROW SKU -taajuudet:
• LTE-taajuudet: 1, 3, 7, 8, 20
• 3G-taajuudet: 1, 2, 5, 8
• GSM-taajuudet: 850, 900, 1 800, 1 900
• LTE Cat 4 (DL 150 Mb/s / UL 50 Mb/s)
• HSPA Cat 24 (DL 42 Mb/s / UL 11 Mb/s)
• GSM/GPRS/EDGE
• VoLTE, VoWiFi

Näyttö 2,4 tuuman TFT, 240 × 320, QVGA

Kamera Vain 2 megapikselin takakamera

Yhteydet

Ääniliitäntä: 3,5 mm
Bluetooth: 4.1
Wi-Fi: 802.11b/g/n (2.4G)
USB: micro-USB 2.0
SIM-tyyppi: Kahden SIM-kortin malli: nano-SIM + nano-SIM
                      Yhden SIM-kortin malli: nano-SIM + microSD
GPS: GLONASS, GPS, aGPS

Akku Litiumionipolymeeriakku, 2 300 mAH

Muut
Kotelointiluokka: IP68
Pudotus: 1,8 metriä

Mitat 139 × 60,6 × 13,9 mm

Paino 125 g

B35:N TEKNISET TIEDOT

* Muotoilu ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.
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VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

 
Valmistaja: 
 Nimi: Bullitt Mobile Limited 
 Osoite: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, England RG1 1AR 
Radiolaitteet:  

Malli: B35 
Kuvaus: Matkapuhelin  
Radioon liittyvä laitteistoversio: 1.0 
Radioon liittyvä ohjelmistoversio: LTE_0208120.0_B35  
Toimitetut varusteet ja osat: USB-kaapeli, sovitin, akku, kuuloke 

Me Bullitt Mobile Limited ilmoitamme omalla vastuullamme, että yllä kuvattu tuote on asiaankuuluvan 
Euroopan unionin yhdenmukaistamista koskevan lainsäädännön vaatimusten mukainen: 
RE-direktiivi (2014/53/EU), RoHS-direktiivi (2011/65/EU) ja komission direktiivi (EU)2015/863 

Seuraavia yhdenmukaistettuja standardeja ja/tai muita asiaankuuluvia standardeja on sovellettu: 
1. RE -direktiivin työterveyttä koskeva artikla 3.1(a)  

 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. Sähkömagneettinen yhteensopivuus (RE-direktiivin artikla 3.1(b)) 
 Luonnos ETSI EN 301 489-1 V2.2.0,  
 Lopullinen luonnos ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 
 Luonnos ETSI EN 301 489-17 V3.2.0  
 Luonnos ETSI EN 301 489-19 V2.1.0 
 Luonnos ETSI EN 301 489-52 V1.1.0 

3. Radiotaajuisen spektrin käyttö (RE-direktiivin artikla 3.2)  
 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 
 Lopullinen luonnos ETSI EN 303 345 V1.1.7 

 
 
Ilmoituksen vastaanottanut laitos (nimi: CETECOM GMBH, tunnus: 0680) on suorittanut 
vaatimustenmukaisuuden arvioinnin RE-direktiivin liitteen III mukaisesti ja myöntänyt EU-
tyyppitarkastustodistuksen (Viitenro: M18-0546-01-TEC). 
 

Allekirjoitettu psta: Bullitt Mobile Limited 

Paikka: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, England RG1 1AR, Päivämäärä: 18.7.2018 

 
Nimi: Wayne Huang, Tehtävä: Director of ODM Management, Allekirjoitus: 
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