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LÆS VENLIGST SIKKERHEDSFORANSTALTNINGERNE 
FØR FØRSTE BRUG 
• Læs venligst denne vejledning og de anbefalede sikkerhedsforanstaltninger omhyggeligt, for at sikre en 
korrekt anvendelse af denne enhed. 

• Trods dets robuste format skal du undgå at slå på, smide, knuse, prikke hul i eller bøje enheden. 
 

• Tænd ikke for enheden under omstændigheder, hvor det er forbudt at bruge enheder, eller hvis det kan 
forårsage interferens eller fare. 
 

• Brug aldrig din enhed mens du kører. 
 

• Følg altid regler for brug af enheden på hospitaler og sundhedsfaciliteter, og sluk den i nærheden 

af medicinsk udstyr. 
 

• Patienter med medicinsk implantat (hjerte, led osv.) skal holde enheden 15 cm fra implantatet, og anbringe 
den på den modsatte side af implantatet. 

• Sluk for enheden, eller aktivér flytilstand om bord på et fly, da den kan forårsage interferens. 

• Sluk enheden i nærheden af avanceret elektronisk udstyr, da det kan påvirke dets ydeevne. 
 

• Forsøg ikke at skille enheden eller dens tilbehør ad. Kun kvalificeret personale må yde service på den eller 

reparere den. 

• Placer ikke enheden eller dens tilbehør i beholdere med et kraftigt elektromagnetisk felt. 
 

• Anbring ikke magnetiske lagringsmedier i nærheden af enheden. Udstråling fra enheden kan slette 
informationer, der er gemt på den. 
 

• Brug ikke enheden i et miljø med brandfarlige gasser, såsom en tankstation. 

• Opbevar enheden og dens tilbehør utilgængeligt for små børn. Tillad ikke børn at bruge enheden 

uden vejledning. 
 

• Overhold love eller regulativer om brugen af trådløse enheder, og respekter andres private og juridiske 
rettigheder. 
 

• Følg nøje de relevante instruktioner i denne manual, når du bruger USB-kablet, ellers kan det forårsage 

skade på din enhed eller pc. 
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JURIDISK MEDDELELSE 
 
© 2021 Caterpillar. Alle rettigheder forbeholdes. CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, deres respektive 
logoer, "Caterpillar Yellow", "Power Edge" og den visuelle fremtræden Cat "Modern Hex", såvel som 
virksomheds- og produktidentitet, der anvendes heri, er varemærker tilhørende Caterpillar og må ikke anvendes 
uden tilladelse. 
 
Bullitt Mobile Ltd er licenstager hos Caterpillar Inc. 
 
Bullitt Mobile Ltd.'s og tredjepartsvaremærker tilhører deres respektive ejere. 

 
Ingen del af dette dokument må gengives eller overføres i nogen form eller på nogen måde uden 

forudgående skriftligt samtykke fra Caterpillar Inc. 

Produktet, som er beskrevet i denne vejledning, kan indeholde ophavsretligt beskyttet software og mulige 

licensgivere. Kunder må på ingen måde gengive, distribuere, modificere, dekompilere, demontere, 

dekryptere, uddrage, udføre reverse engineering på, udleje, overdrage eller udstede underlicens til omtalte 

software eller hardware, medmindre sådanne restriktioner er forbudt ved gældende lov, eller disse 

handlinger er godkendt af de respektive indehavere af ophavsretten under licenser. 

 

 
Bluetooth®-mærket og -logoer er registrerede varemærker ejet af Bluetooth SIG, Inc. og enhver Bullitt Group-

brug af sådanne mærker er under licens. Alle andre tredjeparters varemærker og handelsnavne tilhører deres 

respektive ejere. 

 

 

BEKENDTGØRELSE 

Nogle af dette produkts og dets tilbehørs funktioner, som beskrevet her, afhænger af den installerede 

software, kapaciteten og det lokale netværks indstillinger og kan ikke aktiveres eller kan være begrænset af 

lokale netværksoperatører eller netværksudbydere. Derfor passer beskrivelserne i denne vejledning måske 

ikke helt til det købte produkt eller dets tilbehør. 

 

 
Producenten forbeholder sig ret til at ændre eller modificere alle oplysninger eller specifikationer i denne 

brugervejledning, uden forudgående varsel eller efterfølgende forpligtelser. 

 

 
Producenten er ikke ansvarlig for lovligheden eller kvaliteten af nogen produkter, som du uploader eller 

downloader gennem denne enhed, inklusive tekst, billeder, musik, film samt ikke-indbygget ophavsretligt 

beskyttet software. Eventuelle følger af installation eller brug af ovenstående produkter på denne enhed er 

dit ansvar. 

 

 

IMPORT- OG EKSPORTREGLER 

Kunderne skal overholde alle gældende eksport- og importlove og -regulativer. Kunderne skal indhente alle 

nødvendige statslige godkendelser og licenser til eksport, geneksport eller import af det produkt, der er 

nævnt i denne vejledning, herunder software og tekniske data. 
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VELKOMMEN TIL CAT® B40 
Den robuste Cat 40 mobiltelefon er fremstillet til at kunne klare de udfordrende forhold, du står over for hver 

eneste dag, både på arbejdspladsen og i leg. Cat B40 er udviklet til de hårdeste specifikationer, og med et 

batteri med lang levetid, så bliver du ikke svigtet af Cat B40. 

Din nye mobiltelefon er certificeret til industristandarden for robusthed, vand- og støvbestandighed. Den er 

udviklet til at modstå gentagne fald på beton fra højder op til 1,8 m højde (6 fod), til at være støvbestandig 

og kunne være modstandsdygtig over for ekstreme temperaturer, så en Cat B40 vil overleve i de mest 

udfordrende miljøer. 

Med funktioner som batteri med høj kapacitet, lommelygte og lagring, som kan øges op til 32 GB, vil din 

Cat-telefon vise sig at være nyttig, når det gælder om at få mest muligt ud af den travle hverdag. 

 
 

SPECIFIKATIONER FOR ROBUSTHED 
Hvis du taber din enhed: 

• Kan bruges i op til en højde af 1,8 meter, da den er faldsikker inden for dette højdeinterval. 
 

• Må ikke: kastes hårdt eller tabes fra mere end 1,8 meter - den er robust, men kan blive ødelagt. 

VANDTÆTHED: 

• Brug enheden under fugtige og våde forhold. Sørg for, at alle komponenter og paneler er lukket korrekt 
før brug i vand. Enheden kan tåle en dybde på 1,2 meter i op til 35 minutter. 
 

• Brug ikke enheden længere end 35 minutter på 1,2 meters dybde eller på mere end 1,2 meters dybde. 

STØVTÆT OG RIDSEFAST: 

• Brug enheden i beskidte, støvede miljøer. Cat B40 er certificeret til IP68 og IP69, en branchestandard 

for holdbarhed. 

EKSTREME TEMPERATURER: 

• Brug enheden indenfor et temperaturinterval på - 25 º C til + 55 º C. Den kan også klare ekstreme 

temperaturændringer: Meget hurtige skift mellem koldt og varmt eller omvendt.  

• Brug den ikke uden for det funktionsintervallet på -25 º C til + 55 º C. 
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HVAD ER DER I KASSEN? 
• Telefon 
 

• Lynvejledning 

• Garanti 
 

• USB-strømkabel 
 
• Værktøj til udtagning af SIM 
 

 

1. ØRESTYKKE 
TILFØJ BILLEDE 

2. LOMMELYGTE 

3. VENSTRE FUNKTIONSTAST 
 

4. OPKALDS-/SVAR-TAST 

5. TASTATURLÅS 
 

6. HØJRE FUNKTIONSTAST 

7. NAVI-TAST/LOMMELYGTE TIL/FRA 
 

8. OK-KNAP 

9. TASTEN TÆND/TILBAGE/LÆG PÅ 

10. TASTEN LYDLØS/SHIFT 
 

11. HØJTTALER 

12. KAMERA 
 

13. USB-PORT 

14. HOVEDTELEFONSTIK 
 

 
 
 

TASTFUNKTIONER 
Tænd/sluk-knap 

• Tryk og hold nede for at tænde enheden. 
 

• Tryk én gang for at vække skærmen, når enheden er inaktiv. 

NAVI-TAST 
 

• Brug Navi-tasten, som kan bevæges i flere retninger, til at bevæge dig rundt i menuerne. 

VENSTRE OG HØJRE FUNKTIONSTASTER 
 

• Disse knapper svarer til de indstillinger, der vises nederst på skærmen (til venstre og højre). 

• Disse knappers funktion ændres afhængigt af menuen. 
 

OK-knap 

• Tryk for at foretage et valg. 
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KOM GODT I GANG 
INSTALLATION AF SIM-KORT OG/ELLER HUKOMMELSESKORT 

1. Anbring enheden på en plan, ren overflade med displayet vendt nedad. 

2. Åbn SIM/SD-panelet i nederste højre side af telefonen. 

3. Brug det medfølgende stiftværktøj, og før det ind i det lille hul, og skub for at åbne SIM/SD-bakken. 

4. Placer SIM-kortet/SIM-kortene og hukommelseskortet i kortbakken til SIM 1/SIM 2/ MicroSD med de gyldne 
streger vendt nedad. 

5. Sæt forsigtigt SIM/SD-bakken tilbage i åbningen. 

6. Sørg for, at SIM/SD-panelet er lukket helt for at opretholde den vandtætte beskyttelse af telefonen. 
 

 
TILFØJ BILLEDE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BEMÆRK: 
• Når du indsætter microSD-kortet eller SIM-kortet, skal du sørge for, at din telefon er slukket og 

frakoblet enhver ekstern strømkilde. 

 

 

 

 

 

 

OPLADNING AF BATTERIET 
Inden du bruger enheden for første gang, skal du oplade batteriet. 

1. Tilslut USB-kablet til strømadapteren til opladning
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Åbn USB-porten, og forbind USB-kablet med USB-porten 
 

Vær forsigtig med ikke at bruge for meget kraft, når USB-kablet sættes i. Eventuelle skader, der forårsages af 

forsøg på at indsætte stikket forkert, er ikke dækket af garantien. 

2. Sæt opladeren i et AC-stik. 
 

3. Batteriindikatoren stopper med at blinke, når opladningen er afsluttet. 
 

Fjern USB-kablet fra enheden, og tag strømadapteren ud fra stikkontakten. Luk USB-portåbningen 

på enheden. 

 
 

VIGTIGE OPLYSNINGER OM FREMTIDIG BRUG AF BATTERIET 
Hvis batteriet er helt opbrugt, kan enheden måske ikke starte umiddelbart efter, at opladningen starter. Lad 

batteriet lade op et par minutter, før du forsøger at tænde det. Opladningsanimationen vises muligvis ikke på 

skærmen i dette tidsrum. 

Når batteristrømmen er næsten opbrugt, slukker enheden automatisk. Den tid, det tager at oplade 

batteriet, kommer an på dets alder og temperaturen i omgivelserne. 

 
 

TÆND/SLUK FOR ENHEDEN 
Tænd 

• Tryk og hold tænd-/slukknappen inde.  

• Hvis der kræves en pinkode, henvises du til det relevante afsnit i denne vejledning. 
 

Sluk 

1. Tryk og hold tænd/slukknappen inde.  

 
 

STARSKÆRM 
Startskærmen er udgangspunktet for at få adgang til enhedens funktioner. Herfra kan du få adgang til 

Hovedmenu  og Kontakter  og Hovedmenu. 

Sådan ser din Startskærm ud: 
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Hovedmenu 
Tryk på OK på Startskærmen for at se Hovedmenuen. Brug Navi-tasten , som kan bevæges i flere retninger, 

til at vælge den ønskede app. 

 

   

 
 

LÅS OG LÅS SKÆRMEN OP 
LÅSNING AF SKÆRMEN 
1. Hvis enheden er tændt, skal du trykke på Venstre funktionstast og derefter Tastaturlås for at låse 

skærmen/låse skærmen op. Du modtager stadig beskeder og opkald, når skærmen er låst. 

2. Hvis enheden er inaktiv i en vis periode, låses skærmen automatisk. 

 
• Du kan justere længden af denne periode ved at vælge Indstillinger  fra Hovedmenuen. 
 

• Brug Navi-tasten (op) og (ned) til at bevæge dig mellem Indstillingsfanerne.  
 

• Vælg Sikkerhed> Automatisk tastaturlås for at indstille tidsperiode. 

OPLÅSNING AF SKÆRMEN 

Tryk på Tænd/sluk for at vække skærmen. 

Der er flere oplysninger under 'Beskyttelse af enheden med en skærmlås' på side 23. 
 

BEMÆRK: 

• Når den automatiske skærmlås er deaktiveret, skal du trykke på en hvilken som helst knap for at låse 
skærmen op. 
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NOTIFIKATIONSPANEL 
NOTIFIKATIONER OG STATUSINFORMATIONER 
Statuslinjen vises øverst på skærmen. Den viser notifikationsikoner, f.eks. ubesvarede opkald eller 

modtagne beskeder (til venstre) og telefonstatusikoner, f.eks. batteristatus (til højre) samt det aktuelle 

klokkeslæt. 
 

 

 
SIM1 Mobilnetværkets signalstyrke 

 

 Batteriindikator, batteri er fuldt opladet 

 

 SIM2 Mobilnetværkets signalstyrke 
 

 Bluetooth slået til 
 

 SIM1 Mobilnetværkets signal svagt 
 

 Opkald 

 

 SIM2 Mobilnetværkets signal svagt 
 

 Vækning er indstillet 

 

 Intet SIM-kort 
 

 Headphones are connected 

 

 ubesvarede opkald 
 

 Hovedtelefoner er tilsluttet 

 

 Lydløs profil 
 

 Flytilstand 

 

 Mødeprofil 
 

 Ny besked 

 

 Indendørs profil 
 

 Sender besked 

 

 Udendørs profil 
 

 Ny MMS 

 

 Lommelygte tændt 
 

 Ulæst MMS 

 
 
 
 
 

 

Baggrunde 

ÆNDRING AF BAGGRUND 

1. Tryk på OK-knappen på Startskærmen for at se Hovedmenu. 

 
2. Indstillinger > Vis > Baggrundsindstillinger. 
 

3. Tryk på OK, og vælg billeder fra statisk baggrund eller galleri for at indstille baggrund. 

4. Vælg billede, og tryk derefter på Venstre funktionstast (OK). 
 
 
 

OVERFØRSEL AF MEDIA TIL OG FRA DIN ENHED 
Overfør din favoritmusik og -billeder mellem enheden og pc. 
 

1. Slut enheden til en pc med USB-kablet. 

2. Der vises et notifikationsvindue. 
 

3. Vælg 'Filoverførsel'. 
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Enheden skal vises som en flytbar enhed, der viser telefonens interne lager. Hvis et hukommelseskort er 

sat i, så vil microSD-kortets oplysninger også være synlige. 
 

 
BRUG AF FLYTILSTAND 

Visse steder skal du afbryde dataforbindelser. I stedet for at slukke enheden kan du indstille den til 

flytilstand. 

1. Tryk på OK-knappen på Startskærmen for at se Hovedmenu. 

 
2. Vælg Indstillinger > Profiler > Flytilstand 
 

3. Tryk på OK for at aktivere. BEMÆRK: 

• Flytilstanden afbryder alle dine netværksdata og opkoblingsmuligheder. 
 
 
 

FORETAG ET TELEFONOPKALD 
Der er mere end én måde at foretage et opkald på. Du kan enten: 
 

Foretag et telefonopkald med tastaturet 

Indtast et telefonnummer ved hjælp af tastaturet på Startskærmen, og tryk derefter på Opkalds-knappen. 
 

Tip: Enheden understøtter funktionen SmartDial. Når du indtaster et nummer på tastaturet, søger den 

automatisk efter dine kontakter og laver en liste over muligheder, der matcher nummeret. 

 

 
FORETAG ET TELEFONOPKALD FRA KONTAKTER 

1. Fra Startskærmen skal du vælge Kontakter for at se listen over kontakter. 

2. Brug Navi-tast (op) og (ned) for at vælge en kontakt 

3. Vælg kontaktens telefonnummer. 

 
4. Vælg Ring op, eller tryk på Opkalds-tasten . 
 

 
FORETAG ET OPKALD FRA OPKALDSLOGGEN 

 
1. Fra Startskærmen skal du trykke på OK-knappen for at se Hovedmenu > Opkaldslog . 
 

2. Brug Navi-tasten (op) og (ned) til at skifte fanebladene og se de seneste opkald, du har foretaget, modtaget, 

afvist og gået glip af. 

3. Brug Navi-tasten (ned) og (op) til at vælge en kontakt fra listen. 

4. Tryk på Opkald for at ringe til den kontakt. 
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Besvarelse og afvisning af et telefonopkald 

Når du modtager et telefonopkald, vil den indgående opkaldsskærm vise opkalds-id, hvis dette er tilgængeligt. 

 
1. Du kan besvare et opkald ved at trykke på Svar-tasten  eller Venstre funktionstast (svar). 

 
2. Du kan afvise et opkald ved at trykke på Læg på-knappen . 
 

3. Du kan gøre et opkald lydløst ved at trykke på Højre funktionstast (lydløs). 
 

BEMÆRK: 

 
• Tryk på Læg på  for at vende tilbage til Startskærmen. 
 

 
Afslutning af telefonopkald 
 
Under et telefonopkald skal du trykke på Læg på  for at lægge på. 
 
 
 

KONTAKTER 
I appen Kontakter kan du gemme og administrere oplysninger om dine kontakter. 

ÅBNING AF APPEN KONTAKTER 

Du kan åbne appen fra Startskærmen enten ved at: 

• Trykke på Højre funktionstast for at åbne Kontakter 

 
• Tryk på OK-knappen for at åbne Hovedmenuen > Kontakter . 

BEMÆRK: 
 

• Dine kontakter vises alfabetisk på en rulleliste. 
 

 
IMPORT OG EKSPORT AF KONTAKTER 

For at importere dine kontakter: 

1. Åbn Kontakter. 
 

2. Tryk på Venstre funktionstast (Indstillinger). 

3. Tryk på Navi-tasten (ned), og tryk derefter på Importér kontakter. 
 

4. Vælg kilde (hukommelseskort eller intern lagring) 
 

 
For at eksportere dine kontakter: 

1. Åbn Kontakter. 

2. Tryk på Venstre funktionstast (Indstillinger). 
 

3. Tryk på Navi-tasten (ned), og tryk derefter på Eksportér kontakter. 

4. Vælg kontakter, der skal eksporteres, og tryk derefter på Venstre funktionstast (indstillinger) > OK-knappen 
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5. Vælg destination (hukommelseskort eller intern lagring) 
 

 
TILFØJ EN NY KONTAKT 

1. På listen over kontakter, skal du trykke på Venstre funktionstast (Indstillinger) > Ny. 

2. Vælg destinationen. 
 

3. Indtast kontaktens navn, mobiltelefonnummer og personlige e-mailadresse (valgfrit). 

4. Vælg Venstre funktionstast (Gem). 
 

 
AT SØGE EFTER EN KONTAKT 

1. På listen over kontakter, skal du trykke på Navi-tasten (ned) for at vælge søgefeltet. 

2. Begynd at skrive en kontakts navn, og dem med matchende navne vises ovenfor. 
 

 
AT REDIGERE EN KONTAKT 

Du kan altid ændre de informationer, du har gemt for en kontakt. 

1. På listen over kontakter skal du vælge den kontakt, du vil redigere. 
 

2. Tryk på OK-knappen (redigering). 
 

3. Foretag ændringer af kontaktoplysningerne, og tryk derefter på Venstre funktionstast (gem). For at 

annullere eventuelle ændringer skal du vælge Venstre funktionstast (annuller). 

 

 
SLET EN KONTAKT 

1. På listen over kontakter skal du vælge den kontakt, du vil slette. 
 

2. Venstre funktionstast (Indstillinger) > Slet > Venstre funktionstast (OK) for at bekræfte. 
 

 
KATEGORISERING AF KONTAKTER 

Du kan konfigurere forskellige grupper for at kategorisere dine kontakter. 

1. På listen over kontakter, skal du trykke på Navi-tasten (højre) for at se gruppelisten. 
 

2. Tryk på Venstre funktionstast (indstillinger) for at tilføje nye grupper. 

3. Tilbage til listen over kontakter, skal du vælge den kontakt, du vil kategorisere. 
 

4. Tryk på OK-knappen (redigering), og tryk derefter på Navi-tasten (ned) for at tildele en gruppe til dine 
kontakter. 
 
 
 

SMS og MMS 
ÅBN BESKEDER 

For at åbne beskedappen: 
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• Fra Startskærmen skal du trykke på OK-knappen for at se Hovedmenu > Beskeder . 
 

 
Oprettelse og afsendelse af en SMS 

Du kan oprette en ny SMS eller åbne en igangværende beskedtråd. 
 

1. Fra Beskeder skal du vælge Skriv besked. 
 

2. Indtast et telefonnummer eller vælg kontaktnavnet ved at trykke på OK-knappen. Mens du skriver, 
vil SmartDial forsøge at matche det med enhedens kontakter. Vælg en foreslået modtager, eller fortsæt med 
at skrive. 
 

3. Tryk på Navi-tasten (ned) for at komme over i et SMS-felt og skrive din besked. 

4. Når din besked er klar til at sende, skal du trykke på OK-knappen (send). 
 

5. Hvis du vil åbne en eksisterende beskedtråd, skal du blot vælge Indbakke eller Chat fra Beskeder og 

trykke på OK-knappen. 

BEMÆRK: 

• Når du læser og sender yderligere beskeder, oprettes en beskedtråd. 
 

 
Oprettelse og afsendelse af en MMS 

Du kan oprette en ny SMS eller åbne en igangværende beskedtråd. 
 

1. Fra Beskeder skal du vælge Skriv besked. 
 

2. Indtast et telefonnummer, eller vælg kontaktnavnet ved at trykke på OK-knappen. Mens du skriver, 
vil SmartDial forsøge at 

matche det med enhedens kontakter. Vælg en foreslået modtager, eller fortsæt med at skrive. 
 

3. Tryk på Navi-tasten (ned) for at gå til tekst- og MMS-feltet for at skrive din besked og tilføje medier. 

4. Når din besked er klar til at sende, skal du trykke på Venstre funktionstast (send). 

5. Hvis du vil åbne en eksisterende beskedtråd, skal du blot vælge Indbakke fra Beskeder og 
trykke på OK-knappen. 
 

 
ÅBN OG SVAR PÅ EN BESKED 

1. På listen Indbakke eller Chat-funktion skal du vælge en multimedietråd for at åbne den. 

2. Tryk på OK-knappen for at skrive dit svar i SMS-feltet. 
 

3. Når du er færdig, skal du trykke på OK-knappen (send). 
 

 
Tilpasning af beskedindstillingerne 

På beskedlisten skal du trykke på Venstre funktionstast (Indstillinger) > Indstillinger. 

Vælg mellem: 

• SMS: Indstil leveringsrapport (til/fra). 

• MMS: Indstil automatisk hentning af beskeder (fra/til med roaming/til uden roaming). 
 

• Push-meddelelser: Indstil WAP push (til/fra). 
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Bluetooth® 
Bluetooth opretter en trådløs forbindelse til andre Bluetooth-enheder, så du kan dele filer med dine venner, 

tale håndfrit med et Bluetooth-headset eller endda overføre fotos fra enheden til en pc. 

Hvis du bruger Bluetooth, skal du huske at holde dig inden for en radius af 10 meter fra den Bluetooth-enhed, 

du vil oprette forbindelse til. Du skal være klar over, at forhindringer som vægge og andet elektronisk udstyr 

kan forstyrre Bluetooth-forbindelsen. 

Aktivering af Bluetooth 

 
1. Fra Startskærmen skal du trykke på OK-knappen for at se Hovedmenu > Indstillinger 

2. Brug Navi-tasten (ned), og vælg derefter Bluetooth. 
 

3. Tryk på OK-knappen for at slå Bluetooth til. Bluetooth-ikonet  vises på statuslinjen. 
 

 
Parring og tilslutning af en Bluetooth-enhed 

Inden du bruger Bluetooth, skal du parre din enhed med en anden Bluetooth-enhed: 

1. Sørg for, at Bluetooth-funktionen på din enhed er aktiveret og indstillet til Synlig for alle. 

 
2. Fra Startskærmen skal du trykke på OK-knappen for at se Hovedmenu > Indstillinger  > Bluetooth 

3. Vælg Parrede enheder, og tryk derefter på Venstre funktionstast (Tilføj) for at søge efter Bluetooth-enheder 
inden for rækkevidde. 
 

4. Vælg den enhed, du vil parre med fra listen. 

5. Følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre forbindelsen. 

BEMÆRK: 
 

• Når du har parret enheder, vil du ikke blive bedt om at indtaste en adgangskode for at oprette forbindelse til 
denne enhed igen. 
 

 
Afsendelse af filer via Bluetooth 

1. Fra Startskærmen, tryk på OK-knappen for at se Hovedmenu 

 
2. Vælg Organiser > Fil, vælg den fil, du vil sende. 

3. Venstre funktionstast (Indstillinger) > Send > Bluetooth > vælg en parret enhed. 
 
 
 

 
Frakobling eller fjern parring af en Bluetooth-enhed 

For at slå Bluetooth fra: 

 
1. Fra Startskærmen skal du trykke på OK-knappen for at se Hovedmenu >  Indstillinger. 
 

2. Brug Navi-tasten (ned), og vælg derefter Bluetooth. 

3. Tryk på OK-knappen for at slå Bluetooth fra. For at fjerne en parring med en Bluetooth-enhed: 
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1. Fra Bluetooth-listen skal du gå ind på listen over parrede enheder, og vælge den enhed, du vil fjerne 
parringen fra. 

2. Tryk på Venstre funktionstast (indstillinger) for at slette enheden/enhederne. 
 
 
 

Fotografering og videooptagelse 
Du kan bruge din Cat B40 til at optage og dele billeder og 

videoer. SÅDAN ÅBNER DU KAMERAET 

For at åbne kameraappen: 

 
• Fra Startskærmen skal du trykke på OK-knappen for at komme ind på Hovedmenu > Kamera 
 

Tryk på Højre funktionstast (tilbage) for at lukke kameraappen. 
 

 
SÅDAN TAGER DU ET FOTO OG OPTAGER EN VIDEO 

 
1. Fra Startskærmen skal du trykke på OK-knappen for at se Hovedmenu > Kamera . 
 

2. Tryk på Højre Navi-tasten, og vælg Video eller Kamera for at skifte mellem foto- og videotilstand. 

3. Brug Navi-tasten (op) og (ned) til at zoome ind og ud. 
 

4. Tryk på OK-knappen for at tage et foto eller for at optage en video. 

BEMÆRK: 

Tryk på Venstre funktionstast (indstillinger), og vælg derefter Indstillinger for at konfigurere kamera- og 
videoindstillinger. 
 

 
Visning af fotos 

Når du er i fototilstand, kan du se dine fotos i kameraappen ved at trykke på Venstre funktionstast 

(Indstillinger) > Billedvisning. 

• Vælg et billede for at se det i fuldskærmsvisning. Brug Navi-tasten (venstre) og (højre) for at se hvert 
enkelt billede. 

BEMÆRK: 

 
• Fra Hovedmenuen kan du se dine fotos ved at vælge Billede . 
 

 
Visning af VIDEOER 

Når du er i videotilstand, kan du se dine videoer i kameraappen ved at trykke på Venstre funktionstast 

(indstillinger) > Se videobibliotek 

• Vælg en video, og tryk derefter på den for at afspille den. 
 

• Tryk på Højre funktionstast (stop/afslut) for at vende tilbage til listen over videoer. 
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LYT TIL FM-RADIO 
Du kan lytte til FM-radiostationer i FM Radio-appen. 

Indstilling af FM-radioen 

 
1. Fra Startskærmen skal du trykke på OK-knappen for at se hovedmenuen > FM-radio . 
 

2. Tryk på Venstre funktionstast (indstillinger), når du ser et prompt, og tryk så på Automatisk scanning 

og gem for at scanne for alle tilgængelige stationer. 

Manuel og automatisk scanning: 

• Fra FM-radioens startskærm skal du bruge Navi-tasten (venstre) og (højre) til manuelt at indstille en frekvens. 

BEMÆRK: 

• Radioen virker kun med hovedtelefoner tilsluttet, da den bruger dette som antenne. 
 

• For at se alle tilgængelige kanaler skal du trykke på Venstre funktionstast (Indstillinger) og vælge Kanalliste. 
 

• For at slå FM-radioen fra skal du trykke på Højre funktionstast (afslut). 
 
 
 

BRUG AF ANDRE APPS 
KALENDER 
Brug Kalender til at oprette og administrere arrangementer, møder og aftaler. 

1. Tryk på OK-knappen på Startskærmen for at se Hovedmenu. 

 
2. Vælg Organisationsværktøj  > Kalender. 
 

 
OPRETTE EN BEGIVENHED 
 

1. Vælg KALENDER, og tryk derefter på Venstre funktionstast (tilføj) for at begynde at tilføje en begivenhed. 

2. Indtast tid og sted for begivenheden. 
 

3. Indstil tidspunktet for begivenheden, og opret en påmindelse. 

4. Når alle oplysninger er indtastet skal du trykke på Venstre funktionstast (gem).
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ALARM 
Du kan konfigurere op til tre alarmer eller ændre eksisterende alarmer. 
 

1. Tryk på OK-knappen på Startskærmen for at se Hovedmenu. 

2. Vælg Alarm. 
 

 
STOPUR 
1. Tryk på OK-knappen på Startskærmen for at se Hovedmenu. 

 
2. Vælg Apps > Stopur 
 

3. Tryk på Venstre funktionstast for at starte, stoppe og fortsætte stopuret. 

4. Brug OK-knappen til at nulstille stopuret. 
 

 
LOMMEREGNER 
1. Tryk på OK-knappen på Startskærmen for at se Hovedmenu. 

 
2. Vælg Apps > Lommeregner for at åbne appen. 
 

• Brug det numeriske tastatur til at indtaste data og Navi-tasten til at vælge driftssymboler. 

• Brug Højre funktionstast (Ryd) til at slette et tal eller Venstre funktionstast (Ryd alle) til at fjerne alle tal. 
 

 
VERDENSUR 

1. Tryk på OK-knappen på Startskærmen for at se Hovedmenu. 

 
2. Vælg Apps > Verdensur for at åbne appen. 
 

 
• I appen Verdensur kan du tilføje eller fjerne byens tidszone og indstille sommer-/vintertid. 
 

 
ENHEDSKONVERTERING 
1. Tryk på OK-knappen på Startskærmen for at se Hovedmenu. 

 
2. Vælg Apps > Enhedskonvertering for at åbne appen. 
 
 
 

ADMINISTRATION AF ENHEDEN 
For at konfigurere enheden skal du fra Startskærmen trykke på OK-knappen for at se Hovedmenu > 
Indstillinger. 
 
 

Indstilling af dato og klokkeslæt 

Sådan justerer du dato og klokkeslæt manuelt: 
 

1. Tryk på OK-knappen på Startskærmen for at se Hovedmenu. 
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2. Indstillinger > Telefonindstillinger > Tid og dato. 

3. Vælg Indstil tid, tilføj korrekt dato, og vælg OK. 
 

4. Vælg Indstil dato, tilføj korrekt tid, og vælg OK. 

5. Vælg Tidsformat, aktivér/deaktiver 12/24 timers format. 

6. Vælg Datoformat, vælg dit foretrukne datoformat. 
 

7. Vælg Opdater tidsindstillinger, opdatér datoen og tidspunktet automatisk ved at bruge dit netværks 

tidsangivelse. 

 
 
 
 
 
 

JUSTERING AF SKÆRMINDSTILLINGER 

For at konfigurere skærmens lysstyrke på din enhed: 

1. Tryk på OK-knappen på Startskærmen for at se Hovedmenu. 

 
2. Indstillinger > Skærm > Kontrast. 

Brug Navi-tasten (venstre) og (højre) til at justere skærmens lysstyrke. 
 

Lysstyrkeindstillinger gemmes automatisk, når du navigerer væk fra indstillingen. 
 

 
Justering af tiden før skærmen slukkes 

Hvis enheden er inaktiv i en periode, vil skærmen blive slukket for at spare batteristrøm. For at indstille 

en længere eller kortere inaktiv tid: 

1. Tryk på OK-knappen på Startskærmen for at se Hovedmenu. 
 

2. Indstillinger >  > Skærm > Baggrundslys. 

Vælg, hvor længe din skærm skal være oplyst, før den slukkes. 
 

BEMÆRK: 

Når enheden er inaktiv, skal du trykke på Tænd/sluk for at vække skærmen. 
 
 
 

INDSTILLING AF RINGETONE 
ÆNDRING AF RINGETONER 

1. Tryk på OK-knappen på Startskærmen for at se Hovedmenu. 

2. Vælg Indstillinger  > Profiler, tryk på Venstre funktionstast og vælg Indstillinger > Indstillinger 
for ringetone. 

3. En forhåndsvisning af hver ringetone afspilles, når du bruger Navi-tasten (op) og (ned) til at navigere. 

4. Brug Venstre funktionstast til at vælge din ringetone. 
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Justering af ringetonens lydstyrke 

Du kan justere ringetonens lydstyrke i Indstillinger. 

1. Tryk på OK-knappen på Startskærmen for at se Hovedmenu. 

 
2. Vælg Indstillinger > Profiler, tryk på Venstre funktionstast og vælg Indstillinger > Justér lydstyrken.. 
 

3. Brug Navi-tasten (op) og (ned) til at vælge den ønskede lydstyrke for Opstart, ringetoner, beskeder 

og alarm. 

 

 
SLÅ LYDLØS-FUNKTIONEN TIL 

• På Startskærm skal du give #-tasten et langt tryk og holde den inde for at dæmpe alle lyde, undtagen medier 
og alarmer. 
 
 

INDSTILLING AF ENHEDEN TIL AT VIBRERE VED INDGÅENDE OPKALD OG NOTIFIKATIONER 

1. Tryk på OK-knappen på Startskærmen for at se Hovedmenu. 

2. Vælg Indstillinger > Profiler, tryk på Venstre funktionstast og vælg Indstillinger > Ringetonetype. 
 

3. Brug Navi-tasten (op) og (ned) til at vælge de ønskede typer for ringetoner, beskeder og din Alarm. 
 

 
NAVIGATIONSTASTER 

Fra Startskærmen kan du bruge genvejstaster til nemt at springe til visse nyttige funktioner: 

Tryk og hold nede: 

• Numeriske tasterne Adgang til forprogrammerede telefonnumre 

• Navi-tast (op) Lommelygte til/fra 
 

• * og derefter Venstre funktionstast for at låse/låse tastaturet op 

• # for at slå lyde fra 
 

Tryk én gang: 

• Navi-tast (venstre) - Åbn Beskedapp 
 

• Navi-tast (højre) - Åbn profil 

• Navi-tast (op) - Åbn Lyd 
 

• Navi-tast (ned) – Vælg SIM 
 

 
BEMÆRK: 
 

Du kan brugertilpasse navigationstast i Indstillinger  > Telefonindstillinger > Navigationstast. 
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INDSTILLING TELEFONTJENESTER 

BESKYT ENHEDEN 
BESKYT ENHEDEN MED EN SKÆRMLÅS 

Hold dataene på din Cat B40 mere sikre ved at vælge en skærmlåsmetode. 
 

• Automatisk tastaturlås - når skærmen går i inaktiv tilstand, låses den (tryk på Venstre funktionstast, 

og tryk derefter på * for at låse op). 

1. Tryk på OK-knappen på Startskærmen for at se Hovedmenu. 

 
2. Vælg Indstillinger > Sikkerhed > Automatisk tastaturlås for at indstille tidsperiode. 
 

• Skærmlås - når skærmen går i inaktiv tilstand, kræver den en 4-cifret adgangskode for at låse op: 

1. Tryk på OK-knappen på Startskærmen for at se Hovedmenu. 

 
2. Vælg Indstillinger > Sikkerhed > Telefon låst. 

BEMÆRK: 

Standardadgangskode er 1234. 

For at ændre adgangskoden skal du vælge Indstillinger > Sikkerhed > Ændring af personlig adgangskode 
 
 
 
 
 

 

NULSTILLING AF ENHEDEN 
Gendannelse af fabriksindstillinger 

Hvis du gendanner fabriksindstillingerne, nulstilles din enhed til de indstillinger, der blev konfigureret på 

fabrikken. Alle dine personlige data fra enhedens interne lagring, inklusive system- og programindstillinger, 

vil blive slettet. 

Nulstilling af din enhed sletter ikke nogen opdateringer af systemsoftware, som er downloadet, eller nogen 

filer på et microSD-kort, f.eks. musik eller fotografier. 

1. Tryk på OK-knappen på Startskærmen for at se Hovedmenu. 

 
2. Vælg Indstillinger > Telefonindstillinger > Gendan fabriksindstillinger. 

BEMÆRK: 

Standardadgangskode er 1234. 
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APPENDIKS 
Advarsler og forholdsregler 

Dette afsnit indeholder vigtige informationer, der er relevante for brugsanvisningen til denne enhed. 

Det indeholder også information om, hvordan du bruger enheden sikkert. Læs denne information 

omhyggeligt, inden du bruger enheden. 

VANDTÆT KABINET 

USB, stik til høretelefoner og SIM-kortlæser skal sidde korrekt fast for at sikre at enheden er vandtæt. 
 

 
BRUG IKKE DIN ENHED UNDER FØLGENDE BETINGELSER: 

Sluk enheden, hvis du er i en situation, hvor brugen af den er forbudt, som for eksempel: 

• Hospitaler og sundhedsfaciliteter - dette har til formål at undgå mulig forstyrrelse af sensitivt medicinsk 
udstyr. 

• Medicinske apparater - kontakt din læge og producenten af enheden for at finde ud af, om betjeningen af 
din enhed kan forstyrre driften af din medicinske enhed. Følg reglerne og forordningerne, som er fastlagt af 
hospitaler og sundhedsfaciliteter. 

• Producenter af pacemakere anbefaler, at der holdes mindst 15 cm afstand mellem enheden og en 
pacemaker for at forhindre potentiel forstyrrelse af pacemakeren. Hvis du bruger pacemaker, så benyt 
enheden på den modsatte side af kroppen end pacemakeren, og bær ikke enheden i skjortelommen. 

• Fly - kontakt flypersonale vedr. brug af trådløse apparater om bord på flyet. Hvis din giver mulighed for 
'Flytilstand', skal denne være aktiveret før boarding af et fly. 

• Biler - på grund af muligheden for interferens med elektronisk udstyr, forbyder nogle bilproducenter 
brug af mobiltelefoner, medmindre en ekstern antenne er inkluderet i installationen. 

• Andre enheder - brug ikke din enhed på et sted, hvor den kan forårsage skade eller forstyrre andre 
elektroniske enheder. 

• Sprænghætter og områder med risiko for eksplosion og blowback - sluk apparatet eller den trådløse 
enhed, når du befinder dig i et sprængningsområde eller i områder, hvor du bliver bedt om at slukke for 
"tovejsradioer" eller "elektroniske enheder" med henblik på at undgå at forstyrre sprængningsoperationer. 

• Sluk for enheden i alle områder med eksplosionsfarlig atmosfære, og følg alle skilte og instruktioner. 
Områder med mulig eksplosionsfarlig atmosfære omfatter steder, hvor det tilrådes at slukke for bilmotoren. 
Gnister i sådanne områder kan medføre eksplosion eller brand, der resulterer i personskade eller tilmed 
dødsfald. Tænd ikke for enheden på steder, hvor der påfyldes brændstof, f.eks. på benzinstationer. Overhold 
alle begrænsninger for brugen af radioudstyr ved brændstofdepoter, -lagre og -distributionsområder samt 
kemikaliefabrikker. Desuden skal forbud i områder, hvor der foretages sprængninger, overholdes. Inden 
enheden anvendes, skal du være opmærksom på områder, der kan have en potentielt eksplosionsfarlig 
atmosfære, som ofte, men ikke altid, er tydeligt afmærkede. Sådanne steder kan omfatte områder under 
dækket på både eller steder, hvor kemikalier overføres eller opbevares, samt områder, hvor luften indeholder 
kemikalier eller partikler som f.eks. korn, støv eller metalpulver. Spørg producenten af køretøjer, der bruger 
flydende gas (som f.eks. propan eller butangas), om denne enhed kan benyttes sikkert i nærheden af disse 
køretøjer. 

• En lille procentdel mennesker kan besvime eller få krampeanfald (selv hvis de ikke har haft et før), når de 

bliver udsat for blinkende lys eller lysmønstre, som ved brug af LED-lygte, spil af spil eller når der ses en video. 

Hvis du har oplevet at besvime eller fået krampeanfald, eller det er sket for nogen i din familie, bør du 

konsultere din læge, før du bruger disse funktioner.  
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Trafiksikkerhed 

Overhold lokale love og regler under brug af enheden. Hvis enheden bruges under kørsel, skal følgende 
retningslinjer også overholdes: 

• Koncentrer dig om kørslen. Dit primære ansvar er at køre sikkert. 

• Tal ikke i enheden under kørsel. Brug håndfrit tilbehør. 

• Hvis du skal foretage eller besvare et opkald, så parkér bilen ved siden af vejen, inden enheden bruges. 

• RF-signaler kan påvirke motorkøretøjers elektroniske systemer. Du kan rådføre dig med køretøjsproducenten 
for at modtage yderligere information. 

• I et motorkøretøj må enheden ikke placeres over køretøjets airbag eller i det område, hvor den skydes ud. 
Hvis airbaggen pustes op, kan den stærke kraft med enheden på toppen forårsage alvorlig skade. 

• Hvis du rejser med fly, skal du indstille enheden til flytilstand. Brug af trådløse enheder om bord på et fly 
kan udgøre en fare for betjeningen af flyet og forstyrre det trådløse telefonnetværk. Det kan også være 
ulovligt. 
 

 
Driftsmiljø 

• Undgå at bruge eller oplade enheden på støvede, fugtige eller snavsede steder eller steder med 
magnetfelter. Dette kan resultere i tekniske fejl i kredsløbene. 

• Denne enhed overholder RF-specifikationerne, når den bruges tæt på øret eller i en afstand af 0,5 cm fra 
kroppen. Sørg for, at tilbehør til enheden, f.eks. en æske eller hylster til enheden, ikke består af metaldele. 
Hold enheden 0,5 cm ud fra kroppen for at imødekomme de førnævnte krav. 

• For at undgå fare ved lynnedslag må enheden ikke bruges under opladning i stormvejr. 

• Antennen må ikke berøres under et opkald. Berøring af antennen påvirker opkaldets kvalitet og resulterer 
i et øget strømforbrug. Dermed nedsættes tale- og standbytiden. 

• Overhold lokale love og regler, og respekter andres privatliv og rettigheder under brug af enheden. 

• Sørg for, at den omgivende temperatur er mellem 0 °C og 40 °C, når enheden oplades. Hold den omgivende 
temperatur mellem –25 °C og 55 °C, når enheden bruges med batteri. 
 

 
Børns sikkerhed 

Overhold alle forholdsregler vedrørende børns sikkerhed. Det kan være farligt at lade børn lege med enheden 

eller dets tilbehør, som kan omfatte aftagelige dele, der kan udgøre en kvælningsfare. Sørg for, at små børn 

holdes væk fra enheden og dens tilbehør. 

 

 
Tilbehør 

Benyt kun batterier, opladere og tilbehør, der er godkendt af producenten til brug med denne model. Brug af 

anden type oplader eller tilbehør kan ugyldiggøre enhver garanti for enheden, og kan være en overtrædelse af 

lokale regler eller love og kan være farligt. Kontakt forhandleren vedrørende information om tilgængelighed af 

godkendte batterier, opladere og tilbehør i lokalområdet. 

 

 
Batteri og oplader 

• Tag opladeren ud at stikkontakten og enheden, når den ikke er i brug. 

• Batteriet kan oplades og aflades hundredvis af gange, inden det til sidst er slidt op. 

• Brug den vekselstrømsforsyning, der er specificeret for opladeren. En forkert spænding kan forårsage brand 
eller en funktionsfejl i opladeren. 

• Hvis batterivæsken siver ud, må væsken ikke komme i berøring med huden eller øjnene. Hvis væsken kommer 
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i berøring med huden eller sprøjter i øjnene, skal du straks skylle øjnene med rent vand og kontakte en læge. 

• Hvis der opstår deformation, farveændring eller voldsom ophedning af batteriet under opladning, skal du 
øjeblikkeligt holde op med at bruge enheden. I modsat fald kan det føre til batteriudsivning, overophedning, 
eksplosion eller brand. 

• Hvis USB-strømkablet er beskadiget (f.eks. hvis lederen kan ses eller er knækket), eller hvis stikket bliver 
løst, må kablet ikke benyttes. I modsat fald kan det føre til elektrisk stød, en kortslutning af opladeren 
eller brand. 

• Enheden må ikke brændes, da den kan eksplodere. Batteriet kan også eksplodere, hvis det 
punkteres eller beskadiges alvorligt. 

• Enheden må ikke modificeres eller ombygges.  Der må ikke gøres forsøg på at stikke fremmedlegemer 
ind i enheden.  Du må ikke nedsænke enheden i eller udsætte den for vand eller andre væsker, og den må 
ikke udsættes for ild, eksplosion eller andre farer. 

• Undlad at tabe enheden. Hvis enheden tabes, især på en hård overflade, og du har mistanke om, at der er 
sket skade, skal du lade et kvalificeret servicecenter foretage et eftersyn. Forkert brug kan resultere i brand, 
eksplosion eller andre farer. 

• Bortskaf straks brugte enheder i overensstemmelse med lokale regulativer. 

• Under opladning skal du sikre dig, at opladeren er tilsluttet en AC-hovedkontakt, der er tæt på enheden. 
Opladeren skal være nem at komme til. 

• Tilslutning af enheden til forkert jordet udstyr kan resultere i elektrisk stød i enheden, der kan tage 
permanent skade. 
 

FORSIGTIGHED – EKSPLOSIONSFARE, HVIS BATTERIET UDSKIFTES MED EN FORKERT TYPE. 

BORTSKAF BRUGTE BATTERIER I HENHOLD TIL INSTRUKTIONERNE. 

 
 

Rengøring og vedligeholdelse 

• Opladeren er ikke vandtæt. Hold den tør. Beskyt opladeren mod vand og damp. Rør ikke ved opladeren 
med våde hænder.  Dette kan føre til en kortslutning, defekt af enheden og give dig elektrisk stød. 

• Enheden og opladeren må ikke placeres, hvor de kan blive beskadiget af stød. I modsat fald kan det føre til 
batteriudsivning, funktionsfejl, overophedning, brand eller eksplosion. 

• Magnetiske lagringsmedier, f.eks. magnetkort og disketter, må ikke placeres i nærheden af enheden. 
Udstråling fra enheden kan slette informationer, der er opbevaret på dem. 

• Efterlad ikke enheden og opladeren på steder med ekstremt høje eller lave temperaturer. De vil i så fald 
måske ikke fungere korrekt, hvilket kan føre til eksplosion eller brand. Når temperaturen er under 0 °C, 
påvirker det batteriets ydeevne. 

• Skarpe metalgenstande som f.eks. nåle må ikke placeres i nærheden af hovedtelefonen. Ørestykket kan 
tiltrække disse objekter og skade dig. 

• Før rengøring eller vedligeholdelse af denne enhed skal du slukke den og koble den fra opladeren. 

• Der må ikke bruges kemiske rensemidler, pulver eller andre kemiske midler (f.eks. sprit eller benzen) til at 
rengøre enheden og opladeren. Det kan beskadige dele af enheden, eller der kan opstå brand. Du kan rengøre 
enheden med en blød antistatisk klud. 

• Hverken enheden eller tilbehøret må skilles ad. I modsat fald vil garantien for enheden og tilbehør 
ugyldiggøres, og producenten er ikke forpligtet til at betale for skaden. 

• Undlad at røre ved og gøre forsøg på at fjerne den ødelagte del, hvis enhedens skærm er gået i stykker 
som følge af sammenstød med hårde genstande. I dette tilfælde skal brug af enheden straks afbrydes, 
og et autoriseret servicecenter skal kontaktes. 
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MÆRKEPLACERING 
Tag SIM-panelet ud, træk SIM-bakken ud, og tag derefter papirbakken, hvor mærket er synligt. 

FOREBYGGELSE AF HØRETAB 
 

For at forebygge høreskader må du ikke lytte til høje lyde i lange perioder. 

 
CE/UKCA SAR-OVERENSSTEMMELSE 
Denne enhed overholder EU's krav (1999/519/EC) om begrænsning af offentlighedens eksponering for 
elektromagnetiske felter via sundhedsbeskyttelse. 
 
Grænserne er en del af omfattende anbefalinger til beskyttelse af offentligheden. Disse anbefalinger 
er udviklet og kontrolleret af uafhængige videnskabelige organisationer gennem regelmæssig og 
gennemgribende vurdering af videnskabelige undersøgelser. Måleenheder for Det Europæiske Råds 
anbefalede grænse for mobile enheder er "Specifik absorptionshastighed" (SAR), og SAR-grænsen er 
2,0 W/kg i gennemsnit over 10 gram væv. Den opfylder kravene fra International Commission on Non-
Ionizing Radiation Protection (ICNIRP). 
 
Denne enhed er blevet testet til kropsbåren brug, og den overholder ICNIRP's retningslinjer for 
eksponering og den europæiske standard EN 62209-2 for brug med bestemt tilbehør. Brug af andet 
tilbehør, som indeholder metal, medfører, at garantien for overholdelse af ICNIRP's 
eksponeringsretningslinjer bortfalder. 
 
SAR måles med enheden i en afstand af 5 mm fra kroppen, mens den udsender det maksimalt bekræftede 
effektniveau i alle enhedens frekvensbånd. 
 
De højeste rapporterede selvstændige 10 g SAR-værdier i henhold til CE/UKCA-forordningen for 
telefonen er angivet nedenfor: 
Hoved SAR: 0,928 W/kg, krop SAR: 1,506 W/kg,, arme og ben SAR: 3,036 W/kg. 
 
De højeste rapporterede samtidige 10 g SAR-værdier i henhold til CE/UKCA-forordningen for telefonen 
er angivet nedenfor: 
Hoved SAR: 0,928 W/kg, krop SAR: 1,518 W/kg, , arme og ben SAR: 3,101 W/kg. 
 
For at reducere eksponeringen til RF-energi skal du bruge et håndfrit tilbehør eller andre, lignende 
muligheder for at holde denne enhed væk fra hovedet og kroppen. Bær enheden på mindst 5 mm 
afstand fra kroppen for at sikre, at eksponeringsniveauerne ligger på eller under testniveauerne. 
 
Vælg bælteklip, hylstre eller lignende kropsbåret tilbehør, som ikke indeholder metalliske 
komponenter, for at støtte brug på denne måde. Hylstre med metaldele kan ændre RF-ydeevnen af 
enheden, herunder dens overholdelse af reglerne vedrørende radiofrekvens på en måde, der ikke er 
blevet testet eller certificeret. Dermed bør brug af sådanne tilbehør undgås. 
 

  

Gør følgende for at reducere niveauet af strålingseksponering: 

• Brug mobiltelefonen under gode modtagerforhold 

• Brug håndfrit udstyr 

• Gravide kvinder skal holde mobiltelefonen ud fra maven 

• Brug enheden væk fra genitalier 
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FCC REGULATIV 
Denne enhed overholder sektion 15 i FCC-reglerne. Korrekt brug afhænger af følgende to betingelser: 

(1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) enheden skal kunne klare enhver 

modtaget interferens, inklusive interferens, der kan forårsage uønskede funktioner. 

 
Denne enhed er blevet testet, og den overholder grænserne for en Klasse B digital enhed ifølge sektion 15 

i FCC-reglerne. Disse begrænsninger er beregnet til at give en rimelig beskyttelse mod skadelig interferens 

i boliginstallationer. Dette udstyr frembringer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke er 

monteret og anvendt i overensstemmelse med instruktionerne, kan det forårsage skadelig interferens med 

radiokommunikationer. 

Der er dog ingen garanti for, at der ikke vil forekomme interferens i et bestemt anlæg, hvis dette udstyr 

forårsager skadelig interferens i radio- eller fjernsynsmodtagelse, hvilket kan afgøres ved at slukke og tænde 

for udstyret, brugeren opfordres til at prøve for at korrigere interferensen ved en eller flere af følgende 

foranstaltninger: 

Drej eller flyt modtagerantennen. 

Øg afstanden mellem udstyret og modtageren. 
 

Tilslut udstyret i en anden stikkontakt eller et andet kredsløb end det, modtageren er tilsluttet. 

Få hjælp fra forhandleren eller en erfaren radio/tv-tekniker. 
 

FCC NOTE: 
 

Advarsel: Ændringer eller modifikationer, der ikke er udtrykkeligt godkendt af den part, der er ansvarlige 
for overholdelse, kan ugyldiggøre brugerens tilladelse til at betjene udstyret. 

 
RF EKSPONERING INFORMATION (SAR) 
Denne enhed er designet og fremstillet til ikke at overskride emissionsgrænserne for eksponering 

for radiofrekvensenergi (RF) som fastsat af den amerikanske regerings Federal Communications Commission. 

Under SAR-afprøvning blev enheden indstillet til at sende på det højeste bekræftede effektniveau i alle 

afprøvede frekvensbånd og i positioner, der simulerer RF-eksponering ved brug op mod hovedet uden 

afstand på 10 mm. Til trods for, at SAR bestemmes ved det højeste certificerede effektniveau, kan det 

faktiske SAR-niveau for enheden under brug være betydeligt under den maksimale værdi. Dette skyldes, 

at telefonen er designet til at operere på flere strømniveauer, således at den kun bruger den strøm, der 

kræves for at nå netværket. Generelt, jo tættere du er på en trådløs base station antenne, jo lavere effekt 

output. 

 
Eksponeringsstandarden for trådløse enheder, der anvender en måleenhed, er kendt som den specifikke 

absorptionshastighed eller SAR. 

SAR-grænsen sat af FCC er 1,6 W/kg. 
 

Denne mobiltelefon overholder SAR for generel population/ukontrollerede eksponeringsgrænser i ANSI/IEEE 

C 95.1-1992 og var blevet testet i overensstemmelse med de målemetoder og procedurer, der er angivet i 

IEEE1528. FCC har givet en udstyrsautorisation til denne model telefon med alle rapporterede SAR-niveauer, 

der er vurderet som værende i overensstemmelse med FCC's retningslinjer for RF-eksponering. SAR-

oplysninger på denne model telefon er på fil med FCC og kan findes under display Grant-sektionen på 

www.fcc.gov/oet/ea/fccid ved søgning på FCC-ID: ZL5B40E. 

 
For denne mobiltelefon er den højeste rapporterede SAR-værdi, ved brug op mod hovedet, 0,98 W/Kg, 

ved brug nær kroppen er den 0,83 W/Kg 

 
Mens der kan være forskelle mellem SAR-niveauer på forskellige telefoner og på forskellige positioner, 

de opfylder alle regeringens krav. 

  

http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid
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SAR-overensstemmelse for kropsbåren brug er baseret på en separationsafstand på 15 mm mellem enheden 

og den menneskelige krop. Bær denne enhed mindst 15 mm væk fra kroppen for at sikre, at RF-

eksponeringsniveauet overholdes eller er lavere end det rapporterede niveau. For at understøtte kropsbåren 

brug skal du vælge bælteclips eller hylstre, som ikke indeholder metalliske komponenter, for at opretholde 

en adskillelse på 15 mm mellem denne enhed og din krop. 

 

 
RF-eksponering overensstemmelse med ethvert kropsbåret tilbehør, som indeholder metal, blev ikke testet 

og certificeret, og som sådan bør kropsbårent tilbehør undgås. 

 

 
INFORMATIONER OM BORTSKAFFELSE OG GENBRUG 
Dette symbol på enheden (og alle inkluderede batterier) viser, at de ikke må bortskaffes som almindelig 

husholdningsaffald. Enheden eller batterierne må ikke bortskaffes som usorteret kommuneaffald. 

Enheden (og eventuelle batterier) skal gives til et autoriseret indsamlingssted til genbrug eller korrekt 

bortskaffelse ved udgangen af dets brugstid. 

 

 
For yderligere informationer om genbrug af denne enhed eller batterierne skal du kontakte de lokale 

myndigheder, renovationstjenesten eller forretningen, hvor du købte enheden. 

 
Bortskaffelse af enheden falder under EU-direktivet om affald fra elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). 

Formålet med at adskille WEEE og batterier fra andet affald er at minimere de potentielle miljøpåvirkninger 

på menneskers sundhed, som eventuelle farlige materialer kan medføre. 

 

 
REDUKTION AF FARLIGE MATERIALER 
Dette udstyr er i overensstemmelse med EU's forordning om registrering, vurdering, godkendelse og 

begrænsning af kemikalier (REACH) (EU-forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) i Europa-Parlamentet og 

Rådet) og EU's begrænsning af farlige stoffer (RoHS). 

Direktiv (Direktiv 2011/65/EU (RoHS) og Europa-Parlamentets og Rådets ændringsdirektiv (EU) 2015/863). 

Yderligere oplysninger om REACH-overensstemmelse for enheden findes på hjemmesiden 

www.catphones.com/certification. Du anbefales at besøge hjemmesiden regelmæssigt for at få ajourførte 

informationer. 

 

 
OVERHOLDELSE AF EU-LOVGIVNING 
Producenten erklærer hermed, at denne enhed er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre 

relevante betingelser i direktiv //EU. 

 

http://www.catphones.com/certification
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Direktiv 2014/53/EU. Besøg hjemmesiden for overensstemmelseserklæringen: www.catphones.com/support/ 

BEMÆRK: 

Følg de nationale og lokale regler på det sted, hvor enheden skal bruges. Brugen af enheden kan være pålagt 
begrænsninger i nogle eller alle medlemsstater i den Europæiske Union (EU). 

Nogle bånd kan være utilgængelige i nogen lande eller nogen områder. Kontakt den din lokale udbyder for at 
få flere detaljer. Maksimal radiofrekvenseffekt, der transmitteres i de frekvensbånd, som radioudstyret 
opererer i: 

Den maksimale effekt for alle bånd er mindre end den højeste grænseværdi, der er angivet i den tilhørende 
harmoniserede standard. 

De nominelle grænseværdier for frekvensbånd og transmissionseffekt for dette radioudstyr er som følger: 
 

Bånd Effekt (dBm) 

GSM 900 33 

GSM 1800 30 

WCDMA B1 22 

WCDMA B8 23 

FDD-LTE B1 22 

FDD-LTE B3 23 

FDD-LTE B7 23 

FDD-LTE B8 23,5 

FDD-LTE B20 23,5 

FDD-LTE B28 23,5 

BT/EDR 9,5 
 
 

 
CAT B40 SPECIFIKATIONER 

Operationssystem Proprietær Unisoc 

Processor Unisoc T117 

Hukommelse 128 MB RAM 
64 MB ROM 

Mobilnetværk 2G GSM 2, 3, 5, 8 
3G UMTS 1, 2, 5, 8 
4G LTE 1, 3, 7, 8, 28 

Skærm Størrelse 2.4", 240*320, QVGA 

KAMERA 2 MP, kun kamera bagpå 

Opkobling Lydstik: 3,5 mm 
Bluetooth: 5,0 
USB: Type C-USB 2.0 
SIM-type: Nano SIM 

{{battery}} 1800 mAH 

Andre Indtrængningsbeskyttelse: IP69 
Fald: 1,8 m 

Mål 145*62*18 mm 

Vægt 157 g 

* Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel. 

http://www.catphones.com/support/
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EU-overensstemmelseserklæring (DoC) 
 
Producent: 
 Navn: Bullitt Mobile Limited 
 Adresse: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, RG1 1AR, Storbritannien 
Radioudstyr: 
 Model: CAT B40 
 Genstand for erklæringen: Mobiltelefon 
 Radiorelateret softwareversion: Dual SIM: LTE_D03140,10_B40 
 Enkelt SIM: LTE_S03140.10_B40 
 Medfølgende tilbehør og komponenter: Batteri, USB-kabel, høretelefon 
 
Vi, Bullitt Mobile Limited, erklærer som eneansvarlige, at produktet beskrevet ovenfor 
er i overensstemmelse med den relevante EU-harmoniseringslovgivning: 
RE Direktiv (2014/53/EU), RoHS-direktiv (2011/65/EU) og (EU) 2015/863 

Følgende harmoniserede standarder og/eller andre relevante standarder er blevet anvendt: 

1. Sundhed og sikkerhed (artikel 3.1(a) i RE-direktiv) 

◼ EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 
◼ EN 50360:2017 
◼ EN 50566:2017 
◼ EN 62209-1:2016 
◼ EN 62209-2:2010+A1:2019 
◼ EN 62479:2010 
◼ EN 50663:2017 
◼ EN 50332-1:2013 
◼ EN 50332-2:2013 

2. Elektromagnetisk kompatibilitet (artikel 3.1 (b) i RE-direktivet) 

◼ EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) 
◼ EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09) 
◼ Udkast EN 301 489-52 V1.1.0 (2016-11) 
◼ EN 55032:2015+A11:2020 
◼ EN 55035:2017 

3. Brug af radiofrekvensspektrum (artikel 3.2 i RE-direktivet) 

◼ EN 300 328 V2.2.2 (2019-07) 
◼ EN 301 511 V12.5.1 (2017-03) 
◼ EN 301 908-1 V13.1.1 (2019-11) 
◼ EN 301 908-2 V13.1.1 (2020-06) 
◼ EN 301 908-13 V13.1.1 (2019-11) 
◼ EN 303 345-1 V1.1.1 (2019-06) 
◼ Udkast EN 303 345-3 V1.1.0 (2019-11) 

 
 
Det bemyndigede organ (Navn: Element Materials Technology Portland-Evergreen, Inc., id: 0981) 
udførte overensstemmelsesvurderingen i henhold til bilag III, modul B i direktivet om radioudstyr 
2014/53/EU og udstedte EU-typeafprøvningsattesten (Ref. Nr.: ENW21RED1092), som dækker de 
essentielle krav i artikel 3.1a, 3.1b, 3.2. 
Underskrevet for og på vegne af: Bullitt Mobile Limited 
Sted: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, England RG1 1AR, Dato: 30. mar. 2021 

 
Navn: Arlen Huang, Stilling: kvalitetsdirektør, Underskrift: 
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UK Overensstemmelseserklæring (DoC) 

 
 
Producent: 
 Navn: Bullitt Mobile Limited 
 Adresse: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, RG1 1AR, Storbritannien 
Radioudstyr: 
 Model: CAT B40 
 Genstand for erklæringen: Mobiltelefon 
 Radiorelateret softwareversion: Dual SIM: LTE_D03140,10_B40 
 Enkelt SIM: LTE_S03140.10_B40 
 Medfølgende tilbehør og komponenter: Batteri, USB-kabel, høretelefon 
 
Vi, Bullitt Mobile Limited, erklærer som eneansvarlige, at produktet beskrevet ovenfor er 
i overensstemmelse med den relevante EU-harmoniseringslovgivning: 
Radio 2017 (SI 2017 nr. 1206, som ændret) 

Følgende harmoniserede standarder og/eller andre relevante standarder er blevet anvendt: 

Følgende fastsatte standarder og/eller andre relevante standarder et blevet anvendt: 

1. Sundhed og sikkerhed (UK RER-forordning 6(1)(a)) 

◼ BS EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 
◼ BS EN 50360:2017 
◼ BS EN50566:2017 
◼ BS EN62209-1:2016 
◼ BS EN62209-2:2010+A1:2019 
◼ BS EN62479:2010 
◼ BSEN 50663:2017 
◼ BSEN50332-1:2013 
◼ BS EN50332-2:2013 

2. Elektromagnetisk kompatibilitet (UK RER 6(1)(b)) 

◼ EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) 
◼ EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09) 
◼ Udkast EN 301 489-52 V1.1.0 (2016-11) 
◼ BS EN 55032:2015+A11:2020 
◼ BS EN 55035:2017+A11:2020 

3. Brug af radiofrekvensspektrum (UK RER-forordning 6(2)) 

◼ EN 300 328 V2.2.2 (2019-07) 
◼ EN 301 511 V12.5.1 (2017-03) 
◼ EN 301 908-1 V13.1.1 (2019-11) 
◼ EN 301 908-2 V13.1.1 (2020-06) 
◼ EN 301 908-13 V13.1.1 (2019-11) 
◼ EN 303 345-1 V1.1.1 (2019-06) 
◼ Udkast EN 303 345-3 V1.1.0 (2019-11) 

 
 

Det godkendte organ (Navn: Element Materials Technology Warwick Ltd., id: 0891) udførte 
overensstemmelsesvurderingen i henhold til Schedule 3, del B i Radio Equipment Regulations 2017 (SI 2017 nr. 
1206, som ændret) og udstedte det britiske typeundersøgelsescertifikat (ref. nr.: EMA21RER0005), som dækker de 
væsentlige krav i artiklen/artiklerne 6(2),6(1)(a),6(1)(b). 
Underskrevet for og på vegne af: Bullitt Mobile Limited 
Sted: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, England RG1 1AR, Dato: 30,Mar.2021 

 
Navn: Arlen Huang, Stilling: kvalitetsdirektør, Underskrift: 
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Bullitt Mobile Ltd er licenstager hos Caterpillar Inc. 

Bullitt Mobile Ltd.'s og tredjepartsvaremærker tilhører deres respektive ejere 
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