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ENNE ESMAKORDSET KASUTAMIST LUGEGE LÄBI OHUTUSNÕUDED 
• Palun lugege seda juhendit ja soovitatavaid ettevaatusabinõusid hoolikalt, et oskaksite seda seadet õigesti 
kasutada. 

• Kuigi tegu on vastupidava seadmega, tuleb siiski vältida selle põrutamist, loopimist, muljumist, läbitorkamist 
ja painutamist. 

• Ärge lülitage seadet sisse olukorras, kus mobiiltelefonide kasutamine on keelatud, või olukorras, kus seade 
võib põhjustada häireid või ohtlikke olukordi. 

• Ärge kasutage seadet sõiduki juhtimise ajal. 

• Lülitage seade meditsiiniseadmete läheduses välja ning järgige haiglates ja tervishoiuasutustes 
kehtivaid mobiiltelefonide kasutamise eeskirju. 

• Meditsiiniliste implantaatidega patsientide puhul (süda, liigesed jne) hoidke seadet implantaadist 15 cm 
kaugusel ja paigutage see implantaadi vastasküljele. 

• Lennukis lülitage seade välja või aktiveerige lennurežiim, kuna seade võib häirida lennuki juhtimisseadmeid. 

• Lülitage seade täppiselektroonikaseadmete läheduses välja, kuna see võib mõjutada nende tööd. 

• Ärge üritage seadet ega selle tarvikuid osadeks võtta. Ainult kvalifitseeritud tehnikud tohivad seadet hooldada 
või parandada. 

• Ärge pange seadet ega selle tarvikuid tugeva elektromagnetväljaga anumasse. 

• Ärge asetage seadme lähedusse magnetandmekandjaid. Seadmest emiteeriv kiirgus võib kustutada teabe, 
mis sellele salvestatud on. 

• Ärge kasutage seadet tuleohtliku gaasiga keskkonnas, nagu näiteks bensiinijaamas. 

• Hoidke seadet ja selle tarvikuid väljaspool väikelaste käeulatust. Ärge lubage lastel kasutada seadet ilma 
järelevalveta. 

• Järgige traadita seadmete kasutamist reguleerivaid eeskirju. Ärge rikkuge kaasinimeste eraelu puutumatust ja 
seadusega kehtestatud õigusi. 

• Järgige USB-toitejuhtme kasutamise ajal täpselt käesoleva juhendi asjakohaseid juhiseid, muidu võib see 
kahjustada teie seadet või arvutit. 
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JURIIDILINE TEADAANNE 
 
© 2021 Caterpillar. Kõik õigused reserveeritud. CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, nende vastavad logod, 
„Caterpillar Yellow”, „Power Edge” ja Cati „Modern Hex” kujundus ning kasutatud ettevõtte- ja tootenimed on 
Caterpillari kaubamärgid ja neid ei tohi ilma loata kasutada. 
 
Bullitt Mobile Ltd. on ettevõtte Caterpillar Inc. litsentsiaat. 
 
Ettevõtte Bullitt Mobile Ltd. ja kolmandate osapoolte kaubamärgid kuuluvad nende omanikele. 

 
Ühtki selle dokumendi osa ei tohi reprodutseerida ega edastada mis tahes kujul või viisil ilma ettevõtte 
Caterpillar Inc. eelneva kirjaliku nõusolekuta. 

Selles kasutusjuhendis kirjeldatud toode võib sisaldada autoriõigusega kaitstud tarkvara ja võimalikke 
litsentsiaare. Kliendid ei tohi kõnealust tark- või riistvara ühelgi viisil reprodutseerida, levitada, 
modifitseerida, dekompileerida, osadeks lahutada, dekrüpteerida, ekstraheerida, pöördprojekteerida, liisida, 
võõrandada ega all-litsentseerida, välja arvatud juhul, kui nimetatud piirangud on kehtivate seadustega 
keelatud või kui vastavate autoriõiguste omanikud on need toimingud litsentside alusel heaks kiitnud. 
 

 
Sõnamärk Bluetooth® ja logod on registreeritud kaubamärgid, mis kuuluvad ettevõttele Bluetooth SIG Inc. 
ning Bullitt Group Ltd. kasutab neid märke litsentsi alusel. Kõik teised kaubamärgid ja ärinimed kuuluvad 
nende vastavatele omanikele. 
 
 
TEADAANNE 
Mõned toote ja selle tarvikute selles juhendis kirjeldatud funktsioonid sõltuvad installitud tarkvarast, kohaliku 
võrgu näitajatest ja seadistustest ning kohalikud võrguoperaatorid või võrguteenuste pakkujad ei pruugi neid 
aktiveerida või võivad kohaldada nende suhtes piiranguid. Seetõttu ei pruugi selles juhendis toodud 
kirjeldused ostetud tootele või selle tarvikutele täpselt vastata. 
 

 
Tootja jätab endale õiguse selles juhendis sisalduvat tooteteavet või tehnilisi näitajaid muuta või 
modifitseerida, ilma et sellega kaasneks etteteatamis- või mõni muu kohustus. 
 

 
Tootja ei vastuta ühegi selle tootega alla laaditud toote (muu hulgas teksti, piltide, muusika, filmide ja 
autoriõigustega kaitstud tarkvara, mis ei kuulu seadme juurde) seaduslikkuse ja kvaliteedi eest. Teie vastutate 
sellel seadmel nimetatud toodete installimisest või kasutamisest tulenevate tagajärgede eest. 
 
 
IMPORDI- JA EKSPORDIEESKIRJAD 
Kliendid peavad järgima kõiki kehtivaid eksporti ja importi reguleerivaid seadusi ja määrusi. Kliendid peavad 
hankima kõik vajalikud riiklikud load ja litsentsid selles juhendis nimetatud toote (muu hulgas selles 
sisalduva tarkvara ja tehniliste andmete) eksportimiseks, re-eksportimiseks või importimiseks. 
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TERE TULEMAST CAT® B40 KASUTAJATE HULKA 
Vastupidav Cat B40 mobiiltelefon on loodud taluma äärmuslikke tingimusi, millega iga päev nii tööl kui ka 
puhkehetkedel silmitsi seisate. Kõige karmimate spetsifikatsioonide järgi ehitatud ja kauakestva akuga 
Cat B40 ei vea teid alt. 

Teie uus mobiiltelefon on kõrgeimale tööstusstandardile vastava vastupidavuse, vee- ja tolmukindlusega. 
Cat B40 peab vastu 1,8 m kõrguselt betoonile kukkumisele, äärmuslikele temperatuuridele ja keskkondadele. 

Selliste funktsioonidega nagu suure mahutavusega aku, taskulamp ja kuni 32 GB laiendatav salvestusruum, 
teie Cat telefon osutub kasulikuks, võimaldades teil oma tegusast päevast maksimumi võtta. 
 
 

VASTUPIDAVUSE NÄITAJAD 
SEADME MAHAPILLAMINE: 

• Jah! Te võite oma seadet muretult kasutada kõrgusel kuni 1,8 meetrit – kuni selle kõrguseni talub see 
mahapillamist. 
 

• Ei! Ärge visake oma seadet jõuga ega laske selle kukkuda rohkem kui 1,8 meetri kõrguselt – see on vastupidav, 
kuid mitte purunematu. 

VEEKINDLUS: 

• Jah! Te võite seadet kasutada niisketes ja märgades tingimustes. Veenduge, et kõik osad ja katted on 
korralikult suletud enne seadme kasutamist vees. Seade püsib veekindlana kuni 1,2 meetri sügavusel 
maksimaalselt 35 minutit. 

• Ei! Ärge üritage seda kasutada kauem kui 35 minutit 1,2 meetri sügavusel või sügavamas vees. 

TOLMU- JA KRIIMUSTUSKINDEL: 

• Jah! Seadet võib kasutada määrdunud ja tolmuses keskkonnas. Cat B40 on sertifitseeritud tööstusstandardi 
vastupidavusklasside IP68 ja IP69 alusel. 

ÄÄRMUSLIKUD TEMPERATUURID: 

• Jah! Seadet võib kasutada temperatuurivahemikus –25 °C kuni +55 °C. See talub lisaks äärmuslikke 
temperatuurikõikumisi: väga kiiret üleminekut külmast palavasse või vastupidi. 

• Ei! Ärge kasutage seadet väljaspool selle töötemperatuuri vahemikku –25 °C kuni +55 °C. 
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PAKENDI SISU 
• Telefon 
 

• Lühijuhend 

• Garantii 
 

• USB-toitejuhe 
 
• SIM-kaardi väljutusnõel 
 
 

1. KUULAR 
Lisa pilt 
2. TASKULAMP 

3. VASAK TARKVARAKLAHV 
 

4. HELISTA/VASTA KLAHV 

5. KLAHVILUKK 
 

6. PAREM TARKVARAKLAHV 

7. NAVIGATSIOONIKLAHV/ 
TASKULAMP SISSE/VÄLJA 

 

8. OK-KLAHV 

9. TOIDE/TAGASI/KÕNE 
KATKESTAMISE KLAHV 

10. HÄÄLETU REŽIIM/SHIFT KLAHV 
 

11. KÕLAR 

12. KAAMERA 
 

13. USB-PORT 

14. KÕRVAKLAPPIDE PESA 
 

 
 

PÕHIFUNKTSIOONID 
TOITENUPP 

• Vajutage pikalt seadme sisselülitamiseks. 
 

• Vajutage ühe korra ekraani avamiseks, kui seade on jõudeolekus. 

NAVIGATSIOONIKLAHV 
 

• Kasutage menüüdes liikudes mitmesuunalist navigatsiooniklahvi. 

VASAK JA PAREM TARKVARAKLAHV 
 

• Need nupud vastavad ekraani allosas (vasakul ja paremal) kuvatavatele suvanditele. 

• Nende nuppude funktsioon muutub olenevalt menüüst. 
 

OK-NUPP 

• Vajutage valiku tegemiseks. 
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ESIMESED SAMMUD 
SIM-KAARDI/KAARTIDE JA/VÕI MÄLUKAARDI PAIGALDAMINE 
1. Asetage seade puhtale tasasele pinnale, ekraan ülespoole. 

2. Avage telefoni paremas alanurgas SIM-/SD-kaardi kate. 

3. Kasutage komplektis olevat nõela, sisestage see väikesesse auku ja vajutage SIM-kaardi salve väljutamiseks. 

4. Asetage SIM-kaart/-kaardid ja mälukaart SIM1/SIM2/microSD-kaart salve nii, et kaardi kuldsed kontaktid on 
suunatud ülespoole. 

5. Lükake SIM-/SD-kaardi salv ettevaatlikult tagasi pessa. 

6. Veenduge telefoni veekindla kaitse tagamiseks, et SIM-/SD-kaardi kate on korralikult suletud. 
 
 
LISA PILT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MÄRKUS: 
• Veenduge microSD-kaardi või SIM-kaardi sisestamisel, et telefon on välja lülitatud ja välistest 
toiteallikatest lahti ühendatud. 
 
 
 

AKU LAADIMINE 
Te peate enne seadme esmakordset kasutamist akut laadima. 

1. Ühendage USB-toitejuhe laaduri adapteriga.



9  

Avage USB-pordi kate ja seejärel ühendage USB-toitejuhe USB-pordiga 
 

Ärge kasutage USB-juhtme ühendamisel liigset jõudu. Garantii ei kata pistiku valesti ühendamisel tekitatud 
kahjustusi. 

2. Ühendage laadija sobivasse vahelduvvooluvõrgu pessa. 
 

3. Aku märgutuli lõpetab vilkumise, kui laadimine on lõppenud. 
 

Eemaldage USB-juhe seadmest, seejärel eemaldage toiteadapter pistikupesast. Sulgege seadme USB-pordi kate. 
 
 

OLULINE TEAVE AKU EDASISE KASUTAMISE KOHTA 
Kui aku on täiesti tühi, ei pruugi seade kohe pärast laadimise algust sisse lülituda. Laske enne sisselülitamist 
akul mõned minutid laadida. Sel ajal ei pruugi ekraanil olla laadimisanimatsiooni. 

Kui aku on peaaegu tühi, lülitub seade automaatselt välja. Aku laadimiseks kuluv aeg sõltub aku vanusest ja 
keskkonnatemperatuurist. 
 
 
 

SEADME SISSE-/VÄLJALÜLITAMINE 
TOIDE SISSE 

• Vajutage pikalt toitenuppu . 

• Kui nõutakse PIN-koodi, lugege palun käesoleva juhendi vastavat jaotist. 
 

TOIDE VÄLJA 

1. Vajutage pikalt toitenuppu . 

 
 
AVAKUVA 
Avakuvalt pääseb ligi kõikidele seadme funktsioonidele. Siit pääsete te ligi peamenüüle ja kontaktidele. 

Teie avakuva näeb välja selline: 
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Peamenüü 
Vajutage avakuval nuppu OK, et kuvada Peamenüü. Kasutage mitmesuunalist navigatsiooniklahvi 
rakenduse valimiseks. 
 

   

 
 

EKRAANI LUKUSTAMINE JA VABASTAMINE 
EKRAANI LUKUSTAMINE 
1. Kui seade on sisse lülitatud, vajutage vasakut tarkvaraklahvi ja siis klahvilukku ekraani 
lukustamiseks/vabastamiseks. Te saate sõnumeid ja kõnesid vastu võtta ka lukustatud ekraaniga. 

2. Kui seadet mõnda aega ei kasutata, lukustub ekraan automaatselt. 
 
• Selle ajavahemiku pikkust saab reguleerida peamenüüs sätete all.  
 

• Kasutage navigatsiooniklahvi (Üles) ja (Alla) sätete vahekaartidel liikumiseks . 
 

• Valige Turvalisus > Automaatne klahvilukk ajavahemiku määramiseks. 

EKRAANI AVAMINE 
Vajutage ekraani äratamiseks toitenuppu. 

Üksikasjalikuma teabe saamiseks lugege jaotist „Seadme kaitsmine ekraanilukuga“ leheküljel 22. 
 

MÄRKUS: 

• Kui automaatne ekraanilukk on keelatud, vajutage ekraani vabastamiseks suvalist klahvi. 
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TEAVITUSPANEEL 
TEATED JA OLEKUTEAVE 
Olekuriba on näha ekraani ülaservas. Sellel on näha teavitusikoonid, näiteks vastamata kõned või saabunud 
sõnumid (vasakul) ning telefoni olekuikoonid, näiteks aku olek (paremal) ja kellaaeg. 
 

 
 

 SIM1 mobiilivõrgu levi tugevus  

 Aku märgutuli, aku on täis 
 

 SIM2 mobiilivõrgu levi tugevus 
 

 Bluetooth sees 
 

 SIM1 mobiilivõrgu levi nõrk 
 

 Helistamine 
 

 SIM2 mobiilivõrgu levi nõrk 
 

 Äratus on määratud 
 

 SIM-kaart puudub 
 

 Kõrvaklapid on ühendatud 
 

 Vastamata kõne 
 

 Lennurežiim 
 

 Hääletu profiil 
 

 Sisendkast on täis 
 

 Koosoleku profiil 
 

 Uus sõnum 
 

 Siseruumi profiil 
 

 Sõnumi saatmine 
 

 Õueprofiil 
 

 Uus MMS 
 

 Taskulamp sees 
 

 Lugemata MMS 

 
 
 
Taustapildid 

TAUSTAPILDI MUUTMINE 

1. Vajutage avakuvas OK -klahvi, et kuvada Peamenüü. 
 
2. Sätted  > Kuva > Taustapildi sätted 
 

3. Vajutage klahvi OK ja valige taustapildi määramiseks staatilistest taustapiltidest või galeriist pildid. 

4. Valige kujutis ja vajutage vasakut tarkvaraklahvi (OK). 
 
 
 

MEEDIA EDASTAMINE MOBIILTELEFONI JA TEISTE SEADMETE VAHEL 
Saate edastada oma lemmikmuusikat ja pilte seadmest arvutisse ja vastupidi. 
 

1. Ühendage oma seade USB-toitejuhtme abil arvutiga. 

2. Teie ette ilmub teavituste aken. 
 

3. Valige „Faili edastamine“. 
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Teie seade kuvatakse eemaldatava seadmena, mille puhul näidatakse telefoni sisemälu. Kui mälukaart on 
sisestatud, on ka microSD-kaardi üksikasjad nähtavad. 
 

 
LENNUREŽIIMI KASUTAMINE 

Mõnes asukohas võib olla vajalik andmesideühenduste väljalülitamine. Seadme väljalülitamise asemel võite 
selle lülitada lennurežiimile. 

1. Vajutage avakuvas OK -klahvi, et kuvada Peamenüü. 
 
2. Valige Sätted  > Profiilid > Lennurežiim 
 

3. Vajutage lubamiseks OK. 

MÄRKUS: 

• Lennurežiim katkestab kõik teie võrguandmed ja ühendused. 
 
 
 

HELISTAMINE 
Helistamiseks on mitu võimalust. Teie valikud on: 
 

HELISTAMINE KLAHVISTIKU ABIL 

Valige avakuval klahvistiku abil telefoninumber ja vajutage klahvi Helista. 
 

Vihje: teie seade toetab SmartDiali funktsiooni. Numbri sisestamise ajal otsib ja kuvab SmartDiali 
funktsioon automaatselt kontaktide loendist numbrile vastavaid kontakte. 
 
 
HELISTAMINE KONTAKTIDE JAOTISEST 

1. Valige kontaktiloendi nägemiseks avakuval Kontaktid. 

2. Kasutage kontakti valimiseks navigatsiooniklahvi (Üles) ja (Alla). 

3. Kasutage kontakti valimiseks navigatsiooniklahvi (Üles) ja (Alla). 

4. Valige kontakti telefoninumber. 

5. Valige Vali number või vajutage Helista klahvi . 
 

 
HELISTAMINE KÕNELOGIST 
 
1. Vajutage avakuval OK -klahvi, et kuvada Peamenüü > Kõnelogi . 
 

2. Kasutage vahekaardi vahetamiseks navigatsiooniklahvi (Alla) ja (Üles), et näha viimati tehtud, vastu võetud, 
tagasilükatud ja vastamata kõnesid. 

3. Kasutage kontaktiloendis kontakti valimiseks navigatsiooniklahvi (Alla) ja (Üles). 

4. Kontaktile helistamiseks vajutage Helista. 
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KÕNE VASTUVÕTMINE JA TAGASILÜKKAMINE 

Kui keegi teile helistab, näidatakse sissetuleva kõne kuval helistaja ID-d. 
 
1. Kõnele vastamiseks vajutage Vasta klahvi  või vasakut tarkvaraklahvi (Vasta). 
 
2. Kõnest keeldumiseks vajutage kõne katkestamise klahvi . 
 

3. Kõne vaigistamiseks vajutage paremat tarkvaraklahvi (Hääletu). 
 

MÄRKUS: 
 
• Vajutage kõne katkestamise klahvi , et avakuvale naasta. 
 

 
KÕNE LÕPETAMINE 
 
Kõne ajal kõne lõpetamiseks vajutage kõne katkestamise klahvi . 
 
 
 

KONTAKTID 
Kontaktide rakendus võimaldab teil salvestada ja hallata kontakte puudutavat teavet. 

KONTAKTIDE RAKENDUSE AVAMINE  

Rakenduse avamiseks avakuval on mitu võimalust: 

• Vajutage paremat tarkvaraklahvi,et avada Kontaktid 
 
• Vajutage OK-klahvi, et avada Peamenüü >  Kontaktid. 

MÄRKUS: 
 

•  Ilmub keritav loend, mis sisaldab tähestikulises järjekorras kõiki teie kontakte.  
 

 
KONTAKTIDE IMPORTIMINE JA EKSPORTIMINE 

Kontaktide importimiseks: 

1. Avage Kontaktid. 
 

2. Vajutage vasakut tarkvaraklahvi (Valikud). 

3. Vajutage navigatsiooniklahvi (Alla), seejärel vajutage Impordi kontaktid. 
 

4. Valige allikas (mälukaart või sisemälu) 
 

 
Kontaktide eksportimiseks: 

1. Avage Kontaktid. 

2. Vajutage vasakut tarkvaraklahvi (Valikud). 
 

3. Vajutage navigatsiooniklahvi (Alla), seejärel vajutage Ekspordi kontaktid. 

4. Valige eksporditavad kontaktid, seejärel vajutage vasakut tarkvaraklahvi (Valikud) > OK-klahv 
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5. Valige sihtkoht (mälukaart või sisemälu) 
 

 
UUE KONTAKTI LISAMINE 

1. Vajutage kontaktiloendis vasakut tarkvaraklahvi (Valikud) > Uus. 

2. Valige sihtkoht. 
 

3. Sisestage kontakti nimi, telefoninumber ja isiklik e-posti aadress (valikuline). 

4. Valige vasak tarkvaraklahv (Salvesta). 
 
 
KONTAKTI OTSIMINE 

1. Vajutage kontaktiloendis navigatsiooniklahvi (Alla) otsingukasti valimiseks. 

2. Sisestage kontakti nimi ja otsingukasti kohale ilmuvad sarnaste nimedega kontaktid. 
 

 
KONTAKTI REDIGEERIMINE 

Kontakti kohta salvestatud teavet saate alati muuta. 

1. Valige kontaktiloendis kontakt, mida soovite redigeerida. 
 

2. Vajutage OK-klahvi (Redigeeri). 
 

3. Muutke kontakti teavet ja vajutage vasakut tarkvaraklahvi (Salvesta). Tehtud muudatuste tühistamiseks 
vajutage vasakut tarkvaraklahvi (Tühista). 
 
 
KONTAKTI KUSTUTAMINE 

1. Valige kontaktiloendis kontakt, kelle soovite kustutada. 
 

2. Vasak tarkvaraklahv (Valikud) > Kustuta > vasak tarkvaraklahv (OK) kinnitamiseks. 
 

 
KONTAKTIDE KATEGORISEERIMINE 

Te saate kontaktide kategoriseerimiseks seadistada erinevaid rühmi. 

1. Kontaktiloendis vajutage navigatsiooniklahvi (Parem) rühmade loendi kuvamiseks. 
 

2. Vajutagevasakut tarkvaraklahvi (Valikud) uute rühmade lisamiseks. 

3. Valige kontaktiloendis kontakt, mida soovite kategoriseerida. 
 

4. Vajutage OK-klahvi (Redigeeri), seejärel vajutage navigatsiooniklahvi (Alla) kontaktidele rühma määramiseks. 
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SMS JA MMS 
SÕNUMSIDE AVAMINE 

Sõnumside rakenduse avamine: 

• Vajutage avakuval OK -klahvi, et kuvada Peamenüü > Sõnumside . 
 

 
TEKSTSÕNUMI KOOSTAMINE JA SAATMINE 

Te saate koostada uue tekstsõnumi või avada poolelioleva sõnumilõime. 
 

1. Asukohast Sõnumside valige Kirjuta sõnum. 
 

2. Sisestage telefoninumber või valige kontakti nimi, vajutades OK-klahvi. Sisestamise ajal üritab SmartDial leida 
vastet seadme kontaktide seast. Valige soovitud adressaat või jätkake sisestamist. 
 

3. Vajutage navigatsiooniklahvi (Alla) SMS-i väljale liikumiseks ja sõnumi koostamiseks. 

4. Kui sõnum on saatmiseks valmis, vajutage OK-klahvi (Saada). 
 

5. Olemasoleva sõnumilõime avamiseks valige Sisendkast või Vestlusrežiim asukohas Sõnumside ja 
vajutage OK-klahvi. 

MÄRKUS: 

• Uute sõnumite vastuvõtmisel ja saatmisel luuakse sõnumilõim. 
 

 
MULTIMEEDIASÕNUMI KOOSTAMINE JA SAATMINE 

Te saate koostada uue tekstsõnumi või avada poolelioleva sõnumilõime. 
 

1. Asukohas Sõnumside valige Kirjuta sõnum. 
 

2. Sisestage telefoninumber või valige nimi kontaktide seast, vajutades OK-klahvi. Sisestamise ajal üritab 
SmartDial leida vastet seadme kontaktide seast. Valige soovitud adressaat või jätkake sisestamist. 
 

3. Vajutage navigatsiooniklahvi (Alla) tekstile ja MMS-i väljale liikumiseks, et koostada sõnum ja meediad. 

4. Kui sõnum on saatmiseks valmis, vajutage vasakut tarkvaraklahvi (Saada). 

5. Kui te soovite avada olemasoleva sõnumilõime, valige Sisendkast asukohas Sõnumside ja vajutage OK-klahvi. 
 

 
SÕNUMI AVAMINE JA SELLELE VASTAMINE 

1. Asukohas Sisendkast või Vestlusrežiimi loendis valige tekstisõnumi või multimeediasõnumi lõim selle avamiseks. 

2. Vajutage OK-klahvi SMS-i väljal sõnumi koostamiseks. 
 

3. Kui see on valmis, vajutage OK-klahvi (Saada). 
 

 
SÕNUMI SÄTETE KOHANDAMINE 

Vajutage sõnumside loendis vasakut tarkvaraklahvi (Valikud) > Sätted. Valige: 

• SMS: Määra kättetoimetamise raport (Sisse/Välja). 

• MMS: Määra automaatne sõnumite tagasitoomine (Välja/Sisse ilma rändluseta). 
 

• Push sõnumid: Määra WAP Push (Sisse/Välja) 
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BLUETOOTH® 
Bluetooth loob juhtmevaba ühenduse teiste Bluetooth-seadmetega, et saaksite jagada sõpradega faile, rääkida 
juhtmevabalt Bluetoothi peakomplekti abil või edastada fotosid seadmest arvutisse. 

Bluetoothi kasutamisel peate püsima ühendatud Bluetooth-seadmest mitte rohkem kui 10 meetri kaugusel. 
Arvestage sellega, et takistused nagu seinad ja teised elektroonikaseadmed võivad Bluetooth-ühendust häirida. 

BLUETOOTHI SISSELÜLITAMINE 
 
1. Vajutage avakuvas OK -klahvi, et kuvada Peamenüü > Sätted 

2. Kasutage navigatsiooniklahvi (Alla) ja valige Bluetooth. 
 
3. Vajutage OK-klahvi Bluetoothi sisse lülitamiseks. Bluetoothi ikoon ilmub olekuribale. 
 

 
BLUETOOTH-SEADME SIDUMINE JA ÜHENDAMINE 

Te peate enne Bluetoothi kasutamist siduma oma seadme teise Bluetooth-seadmega: 

1. Veenduge, et Bluetoothi funktsioon on seadmes lubatud ja kõigile nähtav. 
 
2. Vajutage avakuval OK -klahvi, et kuvada Peamenüü > Sätted > Bluetooth 

3. Valige Seotud seadmed, seejärel vajutage vasakut tarkvaraklahvi (Lisa) lähedal asuvate Bluetooth-seadmete 
otsimiseks. 
 

4. Valige loendist seade, mille soovite siduda. 

5. Järgige ühenduse loomiseks ekraanile ilmuvaid juhiseid. 

MÄRKUS: 
 

• Kui partnerlus on loodud, ei pea selle Bluetooth-seadmega uuesti ühenduse loomiseks enam parooli 
sisestama. 
 

 
FAILIDE SAATMINE BLUETOOTHI KAUDU 

1. Vajutage avakuvas OK -klahvi, et kuvada Peamenüü 
 
2. Valige Organiseerija > Fail, valige fail, mida soovite saata. 

3. Vasak tarkvaraklahv (Valikud) > Saada > Bluetooth > valige seotud seade. 
 
 
BLUETOOTH-SEADME LAHTISIDUMINE VÕI ÜHENDUSE KATKESTAMINE 

Bluetoothi ühenduse katkestamiseks: 

1. Vajutage avakuvas OK -klahvi, et kuvada Peamenüü > Sätted . 

2. Kasutage navigatsiooniklahvi (Alla) ja valige Bluetooth. 

3. Vajutage OK-klahvi Bluetoothi väljalülitamiseks. 

Bluetoothi lahtisidumiseks: 
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1. Sisestage Bluetoothi  loendist seotud seadmete loend ja valige seade, mille soovite lahti siduda. 

2. Vajutage vasakut tarkvaraklahvi (Valikud) seadme(te) kustutamiseks. 
 
 
 

PILDISTAMINE JA FILMIMINE 
Te saate CAT B40 abil pildistada ja filmida ning pilte ja videoid teistega jagada. 

KAAMERA AVAMINE 

Kaamera rakenduse avamiseks: 
 
• Vajutage avakuvas OK-klahvi, et siseneda asukohta Peamenüü > Kaamera 
 

Vajutage paremat tarkvaraklahvi (Tagasi) kaamera rakenduse sulgemiseks. 
 

 
PILDISTAMINE JA FILMIMINE 
 
1. Vajutage avakuvas OK -klahvi, et kuvada Peamenüü > Kaamera . 

2. Vajutage paremat navigatsiooniklahvi ja valige Video või Kaamera fotorežiimi ja videorežiimi 
vahel liikumiseks. 

3. Kasutage navigatsiooniklahvi (Üles) ja (Alla) sisse- ja väljasuumimiseks. 

4. Vajutage OK-klahvi pildistamiseks või filmimiseks. 

MÄRKUS: 

Vajutage vasakut tarkvaraklahvi (Valikud), seejärel valige Sätted kaamerasätete ja videosätete määramiseks. 
 

 
FOTODE VAATAMINE 

Kui olete fotorežiimis, vajutage kaamera rakenduses oma fotode vaatamiseks vasakut tarkvaraklahvi 
(Valikud) > Pildivaatur. 

• Valige pilt selle vaatamiseks täisekraanirežiimis. Kasutage fotode vaatamiseks navigatsiooniklahvi (Vasak) ja 
(Parem). 

MÄRKUS: 
 
• Te saate asukohas Peamenüü oma fotosid vaadata, valides Pilt . 
 

 
VIDEOTE VAATAMINE 

Vaadake videorežiimis olles oma videoid kaamera rakenduses, vajutades vasakut tarkvaraklahvi 
(Valikud) > Vaata videote kataloogi 

• Valige video ja vajutage selle esitamiseks. 
 

• Vajutage paremat tarkvaraklahvi (Peata/Välju) videote loendisse naasmiseks. 
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FM-RAADIO KUULAMINE 
Te saate FM-raadio rakenduses kuulata FM-raadiojaamu. 

FM-RAADIO HÄÄLESTAMINE 
 
1. Vajutage avakuvas OK -klahvi, et kuvada Peamenüü > FM-raadio . 
 

2. Vajutage vasakut tarkvaraklahvi (Valikud), seejärel valige Automaatne skannimine ja salvestage 
kõikide saadaolevate jaamade skannimiseks. 

Käsitsi ja automaatne skannimine: 

• Kasutage FM-raadio avakuvas navigatsiooniklahvi (Vasak) ja (Parem) käsitsi sagedusele häälestumiseks. 

MÄRKUS: 

• Raadio töötab ainult ühendatud kõrvaklappidega, kuna see kasutab neid antennina. 

• Vajutage kõikide saadaolevate kanalite nägemiseks vasakut tarkvaraklahvi (Valikud) ja valige kanalite loend. 

• Vajutage FM-raadio väljalülitamiseks paremat tarkvaraklahvi (Välju). 
 
 
 

MUUDE RAKENDUSTE KASUTAMINE 
KALENDER 
Kasutage kalendrit sündmuste, koosolekute ja kohtumiste loomiseks ja haldamiseks. 

1. Vajutage avakuvas OK -klahvi, et kuvada Peamenüü. 
 
2. Valige Organiseerija > Kalender. 
 

 
SÜNDMUSE LOOMINE 
 

1. Valige KALENDER ja vajutage vasakut tarkvaraklahvi (Lisa) uue sündmuse lisamiseks. 

2. Sisestage sündmuse pealkiri ja asukoht. 
 

3. Määrake sündmuse aeg ja sisestage meeldetuletus. 

4. Kui kogu teave on sisestatud, vajutage vasakut tarkvaraklahvi (Salvesta). 
 
 
ÄRATUS 
Te saate määrata kuni kolm äratust või muuta olemasolevaid äratusi. 
 

1. Vajutage avakuvas OK -klahvi, et kuvada Peamenüü. 

2. Valige Äratus. 
 

 
STOPPER 
1. Vajutage avakuval OK, et avada Peamenüü. 

2. Avage Rakendused > Stopper 

3. Vajutage vasakut tarkvaraklahvi stopperi alustamiseks, peatamiseks ja jätkamiseks. 

4. Kasutage OK -klahvi stopperi nullimiseks. 
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KALKULAATOR 
1. Vajutage avakuvas OK -klahvi, et kuvada Peamenüü. 
2. Valige Rakendused > Kalkulaator rakenduse avamiseks. 
 

• Kasutage andmete sisestamiseks numbrilauda ja navigatsiooniklahvi operatsioonisümbolite valimiseks. 

• Kasutage paremat tarkvaraklahvi (Tühjenda) numbri kustutamiseks või vasakut tarkvaraklahvi 
(Tühjenda kõik) kõikide numbrite eemaldamiseks. 
 

 
MAAILMAKELL 

1. Vajutage avakuvas OK -klahvi, et kuvada Peamenüü. 
2. Valige Rakendused > Maailmakell rakenduse avamiseks. 
 
• Te saate maailmakella rakenduses lisada või eemaldada linna ajavööndi ja määrata suveaja süsteemi. 
 

 
ÜHIKU TEISENDAMINE 
1. Vajutage avakuvas OK -klahvi, et kuvada Peamenüü. 
2. Valige Rakendused > Üksuse teisaldamine rakenduse avamiseks. 
 
 
 

SEADME HALDAMINE 
Vajutage seadme konfigureerimiseks avakuval OK -klahvi, et kuvada Peamenüü > Sätted. 
 
 

KUUPÄEVA JA KELLAAJA MÄÄRAMINE 

Kuupäeva ja kellaaja käsitsi seadistamiseks: 
 

1. Vajutage avakuvas OK -klahvi, et kuvada Peamenüü. 

2. Sätted > Telefoni seaded > Kellaaeg ja kuupäev. 

3. Valige Määra kellaaeg, lisage õige kuupäev ja valige OK. 
 

4. Valige Määra kuupäev, lisage õige aeg ja valige OK. 

5. Valige Ajavorming, luba/keela 12/24 tunni vorming. 

6. Valige Kuupäeva vorming, valige eelistatud kuupäeva vorming. 
 

7. Valige Ajasätete värskendamine, värskendage kuupäeva ja kellaaega automaatselt, kasutades teie 
võrgu kellaaega. 
 
 

EKRAANI SEADISTAMINE 

Seadme ekraani ereduse konfigureerimiseks: 

1. Vajutage avakuvas OK -klahvi, et kuvada Peamenüü. 
2. Sätted > Kuva > Kontrast. 

Kasutage ekraani ereduse seadistamiseks navigatsiooniklahvi (Vasak) ja (Parem). 
 

Ereduse sätted salvestatakse automaatselt, kui te valikust lahkute. 
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EKRAANI VÄLJALÜLITUMISENI JÄÄVA JÕUDEAJA REGULEERIMINE 

Kui seade jääb mõneks ajaks tegevuseta, lülitub ekraan akutoite säästmiseks välja. Jõudeaja pikendamine 
või lühendamine: 

1. Vajutage avakuvas OK -klahvi, et kuvada Peamenüü. 
 

2. Sätted > Kuva > Taustavalgustus. 

Valige, kui kaua ekraani enne väljalülitumist valgustatuna hoida. 
 

MÄRKUS: 

Kui seade on puhkeolekus, vajutage ekraani äratamiseks toitenuppu. 
 
 
 

TELEFONI HELINA MÄÄRAMINE 
HELINA MUUTMINE 

1. Vajutage avakuvas OK -klahvi, et kuvada Peamenüü. 
2. Valige Sätted  > Profiilid, vajutage vasakut tarkvaraklahvi ja valige Sätted > Helina sätted. 

3. Te kuulete iga helina eelesitust navigatsiooniklahviga (Üles) ja (Alla) navigeerides. 

4. Kasutage vasakut tarkvaraklahvi helina valimiseks. 
 
 
TELEFONI HELINA MÄÄRAMINE 

Te saate helitugevust reguleerida sätetes. 

1. Vajutage avakuvas OK -klahvi, et kuvada Peamenüü. 
2. Valige Sätted > Profiilid, vajutage vasakut tarkvaraklahvi ja valige Sätted > Helitugevuse reguleerimine. 

3. Kasutage navigatsiooniklahvi (Üles) ja (Alla), et valida helitugevus sisselülitamise, helinate, sõnumite ja 
äratuse jaoks. 
 

 
HÄÄLETU REŽIIMI SISSELÜLITAMINE 

• Vajutage avakuvas pikalt klahvi #, et vaigistada kõik helid peale meedia ja äratuste. 
 
 

TELEFONI SEADISTAMINE SISSETULEVATE KÕNEDE JA ÄRATUSTE PUHUL VIBREERIMA 

1. Vajutage avakuvas OK -klahvi, et kuvada Peamenüü. 
2. Valige Sätted  > Profiilid, vajutage vasakut tarkvaraklahvi ja valige Sätted > Helina tüüp. 

3. Kasutage navigatsiooniklahvi (Üles) ja (Alla), et valida tüübid helinate, sõnumite ja äratuste jaoks. 

 

 
NAVIGATSIOONIKLAHVID 

Te saate avakuvas hõlpsalt otseteede abil teatud kasulikele funktsioonidele hüpata: 

vajutage pikalt: 

• Numbriklahvid pääsevad ligi eelprogrammeeritud telefoninumbritele 
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• Navigatsiooniklahv (Üles) Taskulamp sisse/välja 
 

• * ja siis vasak tarkvaraklahv klahvistiku lukustamiseks/avamiseks 

• # helide vaigistamiseks 
 

Vajutage ühe korra: 

• Navigatsiooniklahv (Vasak) – Ava sõnumite rakendus 
 

• Navigatsiooniklahv (Parem) – Ava profiil 

• Navigatsiooniklahv (Üles) – Ava heli 
 

• Navigatsiooniklahv (Alla) – Vali SIM(id) 

 
MÄRKUS: 
 

Te saate navigatsiooniklahvi kohandada asukohas Sätted > Telefonisätted > Navigatsiooniklahv.  
 
 
 

TELEFONITEENUSTE SEADISTAMINE  

SEADME KAITSMINE 
SEADME KAITSMINE EKRAANILUKUGA 

Te saate ekraaniluku abil seadmesse Cat B40 salvestatud andmeid paremini turvata. 
 
• Automaatne klahvilukk – kui ekraan läheb jõudeolekusse, siis see lukustub (vajutage vasakut tarkvaraklahvi 
ja seejärel avamiseks nuppu *). 

1. Vajutage avakuvas OK -klahvi, et kuvada Peamenüü. 
 
2. Valige Sätted > Turvalisus > Automaatne klahvilukk ajavahemiku määramiseks. 
 

• Ekraanilukk – kui ekraan läheb jõudeolekusse, küsib see avamiseks 4-kohalist parooli: 

1. Vajutage avakuvas OK -klahvi, et kuvada Peamenüü. 
 
2. Valige Sätted > Turvalisus > Telefon lukus. 

MÄRKUS: 

Vaikeparool on 1234. 

Palun valige parooli vahetamiseks Sätted > Turvalisus > Muuda privaatsusparooli. 
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SEADME LÄHTESTAMINE 
TEHASESEADETE TAASTAMINE 

Tehaseseadmete taastamise korral lähtestatakse seade tehases konfigureeritud seadistustele. Seadme 
sisemälust kustutatakse kõik teie isiklikud andmed, sealhulgas süsteemi ja rakenduste sätted. 

Seadme lähtestamisel ei kustutata alla laaditud süsteemitarkvara värskendusi ega microSD-kaardil olevaid 
faile, nagu näiteks muusikat ja fotosid. 

1. Vajutage avakuvas OK -klahvi, et kuvada Peamenüü. 
2. Valige Sätted > Telefoni sätted > Taasta tehaseaseaded. 

MÄRKUS: 

Vaikeparool on 1234. 
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LISA 
Hoiatused ja ettevaatusabinõud 

See jaotis sisaldab olulist teavet seadme kasutusjuhiste kohta. Samuti sisaldab see teavet seadme ohutu 
kasutamise kohta. Lugege seda teavet hoolikalt enne seadme kasutamist. 

VEEKINDEL KORPUS 

Seadme veekindluse tagamiseks peavad USB, peakomplekti ja SIM-kaardi katted kindlalt paigas olema. 
 

 
ÄRGE KASUTAGE SEADET JÄRGMISTES TINGIMUSTES: 

Lülitage seade välja, kui olete olukorras, kus selle kasutamine on keelatud, nagu näiteks: 

• Haiglates ja tervishoiuasutustes – vältimaks tundlike meditsiiniseadmete võimalikku häirimist. 

• Meditsiiniseadmed – pöörduge oma arsti ja seadme tootja poole, et teha kindlaks, kas seadme kasutamine 
võib teie meditsiiniseadme tööd häirida. Järgige haiglates ja tervishoiuasutustes kehtestatud eeskirju. 

• Südamestimulaatorite tootjad soovitavad hoida seadet südamestimulaatorist vähemalt 15 cm kaugusel, 
et ennetada südamestimulaatori töö häirimist. Kui teil on südamestimulaator, siis hoidke seadet teisel 
kehapoolel ja ärge kandke seda taskus. 

• Lennuk – konsulteerige traadita seadmete õhusõiduki pardal kasutamise asjus lennufirma personaliga. 
Kui teie seadmel on olemas lennurežiim, tuleb see enne õhusõiduki pardale astumist aktiveerida. 

• Autod – elektroonikaseadmete häirimise võimaluse tõttu keelavad mõned sõidukitootjad 
mobiiltelefonide kasutamise, kui paigaldusse ei kuulu väline antenn. 

• Muud seadmed – ärge kasutage seadet kohas, kus see võib kahjusid tekitada või 
elektroonikaseadmeid häirida. 

• Detonaatorid ja lõhkamisalad – lülitage seade või traadita seade välja, kui olete lõhkamisalal või 
piirkondades, kus on sisse lülitatud kahesuunalised raadiod või elektroonikaseadmed, et vältida 
lõhkamistoimingute häirimist. 

• Potentsiaalselt plahvatusohtlik keskkond – lülitage seade välja igas potentsiaalselt plahvatusohtlikus 
piirkonnas ning järgige kõiki märke ja juhiseid. Alad, kus võib olla plahvatusohtlik keskkond, hõlmavad 
piirkondi, kus on soovitatav sõiduki mootor välja lülitada. Sädemete tekitamine sellistes piirkondades võib 
põhjustada plahvatuse või tulekahju, mis võib lõppeda kehavigastuste või isegi surmaga. Ärge lülitage seadet 
sisse tankimiskohtades, nagu näiteks teenindusjaamades. Järgige raadiovõrguseadmete kasutamise piiranguid 
kütusehoidlates, lao- ja kaubaveoterritooriumil ning kemikaalitehastes. Lisaks järgige piiranguid piirkondades, 
kus käivad lõhkamistööd. Enne seadme kasutamist pöörake tähelepanu plahvatusohtlikele piirkondadele, mis 
on sageli, kuid mitte alati, selgelt tähistatud. Sellisteks kohtadeks on näiteks laevateki alune, kemikaalide 
teisaldamis- või ladustamisrajatised ning piirkonnad, kus õhus leidub kemikaale või osakesi (nt heina, tolmu 
või metallipulbrit). Küsige veeldatud naftagaasil (näiteks propaan või butaan) töötavate sõidukite tootjatelt, 
kas nende sõiduki läheduses on seadme kasutamine ohutu. 

• Väike protsent inimesi võib olla vastuvõtlik ajutisele mälukaotusele või haigushoogudele (isegi kui neil pole 
seda kunagi varem esinenud), kui nad puutuvad kokku vilkuvate tulede või valgusmustritega, nagu näiteks 
LED-taskulampi kasutades, mänge mängides või videot vaadates. Kui teil on esinenud haigushoogusid või 
ajutist mälukaotust või kui teil on selliseid juhtumeid perekonnas esinenud, peate enne nende funktsioonide 
kasutamist konsulteerima oma arstiga. 
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LIIKLUSOHUTUS 
 
Järgige seadme kasutamisel kohalikke seadusi ja eeskirju. Kui te peate sõidukit juhtides seadet kasutama, 
järgige järgmisi juhiseid: 

• Keskenduge juhtimisele. Teie esmane vastutus on ohutu liiklemine. 

• Ärge kasutage seadet helistamiseks juhtimise ajal. Kasutage käed-vabad tarvikuid. 
 

• Kõne tegemiseks või kõnele vastamiseks parkige sõiduk enne seadme kasutamist tee äärde. 
 

• RF-signaalid võivad mõjutada mootorsõidukite elektroonilisi süsteeme. Lisateabe saamiseks konsulteerige 
sõiduki tootjaga. 
 

• Seadet ei tohi asetada mootorsõidukis turvapadja kohale ega turvapadja avanemispiirkonda. Turvapadja 
avanemisel võib selle peale asetatud seadmele mõjuv tugev jõud põhjustada tõsise vigastuse. 

• Õhusõidukiga reisides lülitage seadme lennurežiim sisse. Traadita seadmete kasutamine õhusõidukis võib 
põhjustada ohtu lennuki tööle ja häirida traadita telefonivõrku. Lisaks võib see olla ebaseaduslik. 
 

 
TÖÖKESKKOND 

• Ärge kasutage ega laadige seda seadet tolmustes, niisketes ja määrdunud kohtades või magnetväljade 
piirkonnas. Tagajärjeks võib olla vooluringi rike. 

• Seadme kasutamisel kõrva ääres või kehast 0,5 cm kaugusel vastab see raadiosagedusega seotud 
spetsifikatsioonidele. Veenduge, et seadme tarvikud, nagu näiteks korpus ja ümbris ei sisalda metalldetaile. 
Eespool nimetatud nõude täitmiseks tuleb seadet hoida kehast 0,5 cm kaugusel. 

• Kui väljas on äikesetorm, ärge kasutage seadet laadimise ajal, et vältida välgulöögiga seotud ohte. 

• Ärge puudutage kõne ajal antenni. Antenni puudutamine mõjutab kõne kvaliteeti ja 
suurendab energiakulu. Selle tulemusena väheneb kõne- ja ooteaeg. 
 

• Järgige seadme kasutamisel kohalikke seadusi ja eeskirju ning austage teiste privaatsust ja seadusega 
kehtestatud õigusi. 
 

• Temperatuur seadme laadimiskohas peab jääma vahemikku 0 °C kuni 40 °C. Temperatuur 
akutoitel töötava seadme kasutuskohas peab jääma vahemikku –25 °C kuni 55 °C. 
 

 
LASTE TURVALISUS 

Järgige kõiki laste ohutusega seotud nõudeid. Kui lastel lubatakse seadme või selle tarvikutega mängida, tuleb 
arvestada lämbumisohuga, kuna need võivad sisaldada eemaldatavaid osi. Hoidke seadet ja selle tarvikuid 
väikelastele kättesaamatus kohas. 
 

 
Tarvikud 

Kasutage ainult akusid, laadijaid ja tarvikuid, mille seadme tootja on selle mudeliga kasutamiseks heaks kiitnud. 
Muud tüüpi laaduri või tarviku kasutamine võib olla ohtlik, vastuolus kohalike eeskirjade või seadustega ning 
muuta seadme garantii kehtetuks. Heakskiidetud akude, laadurite ja tarvikute saadavust oma piirkonnas uurige 
seadme müüjalt. 
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AKU JA LAADUR 

• Kui laadur pole kasutusel, eemaldage see pistikupesast ja seadme küljest. 

• Akut saab laadida ja tühjendada sadu kordi, kuid ajapikku aku siiski väsib. 

• Kasutage laadurile märgitud näitajatele vastavat vahelduvvooluallikat. Vale elektripinge tagajärjeks võib olla 
tulekahju või laadija rike. 

• Aku elektrolüüdi lekkimise korral vältige selle sattumist nahale ja silma. Elektrolüüdi sattumisel nahale või 
silma peske silmi viivitamata puhta veega ja pidage nõu arstiga. 

• Kui aku on deformeerunud, värvi muutnud või laadimise ajal liialt kuumeneb, katkestage kohe seadme 
kasutamine. Muidu võib tagajärjeks olla aku leke, ülekuumenemine, plahvatus või tulekahju. 

• Kui USB-toitejuhe on kahjustatud (näiteks katki või vigastatud isolatsioonikihiga) või pistik logiseb, 
lõpetage kohe juhtme kasutamine. Muidu võib tagajärjeks olla elektrilöök, laadija lühis või tulekahju.  

• Ärge visake seadet tulle, kuna see võib plahvatada. Ka aku võib kahjustada saades plahvatada. 

• Ärge muutke seadme konstruktsiooni ega komponente, ärge sisestage seadmesse võõrkehi, vältige 
seadme sattumist vette või muudesse vedelikesse või nendega kokkupuudet, kaitske seadet tule-, 
plahvatus- ja muude ohtude eest. 

• Vältige seadme mahapillamist. Kui seade on maha kukkunud (eriti kõvale pinnale) ja te kahtlustate, et see 
on viga saanud, viige see ülevaatamiseks kvalifitseeritud teeninduskeskusesse. Vale kasutamise tagajärjeks 
võib olla tulekahju, plahvatus või muu oht. 

• Kõrvaldage kasutatud seadmed viivitamata vastavalt kohalikele eeskirjadele. 

• Laadimiseks tuleb laadur ühendada vahelduvvoolukontakti, mis asub seadme vahetus läheduses. 
Laadurile peab oleme kerge ligi pääseda. 

• Seadmega ühendamine valesti maandatud seadmetega võib põhjustada seadme elektrilöögi ja seadet 
jäädavalt kahjustada 
 

ETTEVAATUST! AKU ASENDAMISEL VALET TÜÜPI AKUGA TEKIB PLAHVATUSOHT. 

KÕRVALDAGE KASUTATUD AKUD VASTAVALT EESKIRJADELE. 

 
 

Puhastamine ja hooldamine 

• Laadur ei ole veekindel. Hoidke seda kuivas. Kaitske laadurit vee ja auru eest. Ärge puudutage laadijat 
märgade kätega, kuna tagajärjeks võib olla lühis, seadme rike või elektrilöök. 

• Ärge asetage seadet ja laadurit kohta, kus need võivad põrutada saada. Tagajärjeks võib olla aku leke, 
seadme rike, ülekuumenemine, tulekahju või plahvatus. 

• Ärge asetage seadme lähedusse magnetandmekandjaid, nagu näiteks magnetkaarte ja diskette. 
Seadme kiirgus võib salvestatud teabe kustutada. 

• Ärge jätke seadet ja laadurit väga kõrge või madala temperatuuri kätte. Selle tagajärjel ei pruugi need 
töötada nõuetekohaselt ning võib tekkida tulekahju või plahvatuse oht. Temperatuuril alla 0 °C on aku 
talitlus häiritud. 

• Ärge asetage kuulari lähedusse teravaid metallesemeid (nt nõelu). Need esemed võivad kuulari külge kinni 
jääda ja teid vigastada. 

• Enne seadme puhastamist ja hooldamist lülitage see välja ja eemaldage laadija küljest. 

• Ärge kasutage seadme ja laadija puhastamiseks puhastusvahendeid, pulbreid ega muid kemikaale 
(nt alkoholi või benseeni). Muidu on oht vigastada seadme osi või võib puhkeda tulekahju. Seadet võib 
puhastada pehme antistaatilise lapiga. 

• Ärge võtke seadet ega tarvikuid osadeks lahti. Muidu kaotab seadme ja tarvikute garantii kehtivuse ja tootja ei 
ole kohustatud kahju hüvitama. 
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• Kui seadme ekraan on kokkupõrkel kõva esemega purunenud, ärge puudutage purunenud osa ega üritage 
seda eemaldada. Sellisel juhul lõpetage kohe seadme kasutamine ning võtke ühendust volitatud 
teeninduskeskusega. 
 

 
SILDI ASUKOHT 
Eemaldage SIM-kaardi kate, tõmmake välja SIM-kaardi salv ja paberisalv, millel on silt. 

KUULMISLANGUSE VÄLTIMINE 
 

Võimalike kuulmiskahjustuste vältimiseks ärge kuulake pikalt suure tugevusega helisid. 

 
VASTAVUS EÜ ERINEELDUVUSMÄÄRA NÕUETELE 
Seade vastab EL-i nõuetele (1999/519/EÜ), mis käsitlevad piiranguid üldsuse kokkupuutele 
elektromagnetväljadega tervisekaitse huvides.  
 
Need piirangud moodustavad osa laiaulatuslikest soovitustest üldsuse kaitsmiseks. Need soovitused on välja 
töötanud ja üle vaadanud sõltumatud teadusorganisatsioonid, tuginedes teadusuuringute regulaarsele ja 
põhjalikule läbivaatamisele. Euroopa Ülemkogu soovituslikku piirmäära mobiilsideseadmete puhul 
väljendatakse erineeldumismäärana (SAR). SAR-i piirmäär on keskmiselt 2,0 W/kg organismi kudede iga 10 g 
kohta. See vastab mitteioniseeriva kiirguse eest kaitsmise rahvusvahelise komisjoni (ICNIRP) nõuetele. 
 
Seadet on testitud keha läheduses kasutamise suhtes ja see on tunnistatud vastavaks ICNIRP kokkupuute 
suunistele ning Euroopa standardile EN 62209-2 kasutamisel koos spetsiaalsete tarvikutega. Muude, 
metalli sisaldavate tarvikute kasutamisel ei pruugi olla tagatud vastavus ICNIRP kiirgusdoosi suunistele. 
 
Erineelduvusmäära mõõtmise ajal hoitakse seadet kehast 5 mm kaugusel ja samal ajal kasutatakse 
edastamiseks seadme lubatud suurimat väljundvõimsuse taset kõigil sagedusaladel. 
 
Telefoni kõrgeimad EÜ eeskirjade kohaselt deklareeritud eraldiseisvad 10 g SAR-i väärtused on 
järgmised: 
Pea SAR: 0,928 W/kg, keha SAR: 1,506 W/kg, jäsemete SAR: 3,036 W/kg. 
 
Telefoni kõrgeimad EÜ eeskirjade kohaselt deklareeritud samaaegsed 10 g SAR-i väärtused on 
järgmised: 
Pea SAR: 0,928 W/kg, keha SAR: 1,518 W/kg, jäsemete SAR: 3,101 W/kg. 
 
Et vähendada kokkupuudet raadiosagedusliku energiaga, kasutage vabakäeseadet vms lahendust, mis 
võimaldab hoida telefoni peast ja kehast eemal. Seadet tuleb kanda kehast vähemalt 5 mm kaugusel, 
et kiirgustase jääks katsetustes saadud väärtuse piiridesse. 
 
Valige metallosadeta rihmaklambrid, vutlarid või muud sarnased kehal kantavad tarvikud, mis 
võimaldavad sel viisil toimimist. Metallist osadega ümbrised võivad muuta seadme raadiosageduse 
näitajaid, sealhulgas vastavust raadiosagedusliku kiirgusega kokkupuute suunistele sellisel viisil, mida 
ei ole katsetatud ega sertifitseeritud. Seega tuleks selliste tarvikute kasutamist vältida.  
 

  

Kiirgusega kokkupuute vähendamiseks toimige järgmiselt: 

• Kasutage mobiili heas levialas 

• Kasutage vabakäekomplekti 

• Rasedad naised peaksid seadet hoidma kõhust kaugel 

• Ärge hoidke mobiiltelefoni genitaalide läheduses 
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FCC EESKIRI 
Käesolev mobiiltelefon vastab FCC eeskirjade 15. osale. Seda võib kasutada kahel alljärgneval tingimusel: 

(1) Seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid ja (2) seade peab taluma vastuvõetud häireid, 
sealhulgas selliseid, mis võivad põhjustada kõrvalekaldeid seadme töös. 

 
Käesolev mobiiltelefon on läbinud katsetused ja tunnistatud vastavaks B klassi digitaalseadme suhtes 
kehtivatele piirväärtustele, mis on sätestatud FCC eeskirjade 15. osas. Nende piirnormide eesmärk on tagada 
mõistlik kaitse kahjulike häirete eest eluhoonetes. Seade genereerib, kasutab ja võib kiirata 
raadiosageduslikku energiat ning kui selle paigaldamisel ja kasutamisel ei järgita juhiseid, võib see põhjustada 
raadiosidet kahjustavaid häireid. 

Samas pole ühegi paigaldise puhul garantiid, et häireid ei esine. Kui seade põhjustab raadio- või 
telesaadete vastuvõtmisel kahjulikke häireid, mida saab kindlaks teha seadme välja- ja sisselülitamisel, 
soovitatakse kasutajal rakendada häirete kõrvaldamiseks vähemalt ühte järgmistest abinõudest: 

- Muutke vastuvõtuantenni suunda või asukohta. 

- Suurendage seadme ja vastuvõtja vahelist vahemaad. 
 

- Ühendage seade vastuvõtjast eraldi vooluahelas asuvasse pistikupessa. 

- Küsige nõu edasimüüjalt või kogenud raadio-/teletehnikult. 
 

FCC MÄRKUS: 
 

Hoiatus! Vastavuse eest otseselt vastutava osapoole poolt heakskiitmata muudatuste tagajärjel võib 
kasutaja kaotada õiguse seadet kasutada. 

 
RAADIOSAGEDUSLIKU (RF) KIIRGUSEGA KOKKUPUUTE OHUTUSALANE TEAVE (SAR) 
See mobiiltelefon on konstrueeritud ja valmistatud põhimõttel, et see ei ületaks Ameerika Ühendriikide 
Föderaalse Sideameti (FCC) kehtestatud raadiosagedusliku (RF) energiaga kokkupuute piirväärtusi.  

Erineelduvusmäära katsed viidi läbi seadme kõrgeimal sertifitseeritud edastusvõimsusel kõigis katsetatud 
sagedusalades ja asendites, mis simuleerivad raadiosagedusliku kiirguse mõju kasutamisel pea vastas ilma 
õhuvaheta ja keha läheduses 10 mm vahega. Ehkki erineelduvusmäär määratakse kõrgeimal sertifitseeritud 
võimsusel, võib seadme tegelik erineelduvusmäär töötamise ajal olla maksimaalsest tasemest palju madalam. 
See tuleb sellest, et telefon on mõeldud kasutamiseks mitmel võimsustasemel, kasutades üksnes 
võrguühenduse loomiseks vajalikku võimsust. Mida lähemal te traadita ühenduse ruuterile olete, seda 
väiksem on võimsusväljund. 

 
Traadita andmeside seadmete kiirgusstandardis kasutatakse mõõtühikuna erineelduvuskiirust (Specific 
Absorption Rate ehk SAR). 

FCC kehtestatud SAR-i limiit on 1,6 W/kg. 
 

Selle mobiiltelefoni erineelduvuskiirus vastab ANSI/IEEE C95.1-1992 standardiga kehtestatud elanikkonna 
üldise/kontrollimatu kokkupuute piirnormidele ja seadet on katsetatud vastavalt IEEE1528 
mõõtmismeetoditele ja -protseduuridele. FCC on andnud sellele telefoni mudelile kasutamisloa kõigil 
teatatud SAR-i tasemetel, mida hinnati kooskõlas FCC RF-kiirgusega kokkupuute suunistega. Selle telefoni 
mudeli SAR-i andmed on FCC-s registreeritud ning asuvad jaotises Display Grant veebiaadressil 
www.fcc.gov/oet/ea/fccid, tehes otsingu FCC ID-ga: ZL5S52E. 
 
Telefoni kõrgeimad deklareeritud SAR-i väärtused pea kohta on 0,98 W/kg, keha kohta 0,83 W/kg.  

 
Ehkki erinevate telefonide ja erinevate asendite SAR-tasemed võivad olla erinevad, vastavad kõik 
seadustega kehtestatud nõuetele. 
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SAR-i nõuetele vastavus kehal kandes põhineb seadme ja inimese keha vahekaugusel 15 mm. Kandke seadet 
kehast vähemalt 15 mm kaugusel, et raadiosageduslikkiirguse tase jääks deklareeritud väärtuse piiridesse. 
Keha küljes kandmiseks valige metallosadeta vööklamber või -kott, et seade paikneks kehast 15 mm kaugusel. 
 

 
Vastavust raadiosagedusliku kiirguse nõuetele kasutamisel koos keha läheduses kantavate metalli 
sisaldavate tarvikutega ei ole kontrollitud ega sertifitseeritud ning seetõttu tuleks keha läheduses kandvaid 
tarvikuid vältida. 
 
 
TEAVE KASUTUSELT KÕRVALDAMISE JA TAASRINGLUSSEVÕTU KOHTA 
See tähis seadmel ja komplekti kuuluvatel akudel tähendab, et neid ei tohi visata tavalise olmeprügi hulka. 

Ärge visake seadet ega akusid sorteerimata olmejäätmete hulka. Pärast kasutusea lõppu tuleb seade 
(ja akud) viia taasringlussevõtmiseks või nõuetekohaseks utiliseerimiseks sertifitseeritud 
kogumispunkti. 

 

 
Täpsemat teavet seadme või akude ringlussevõtmise kohta küsige kohalikust omavalitsusest, olmejäätmete 
käitlemise teenuste pakkujalt või seadme müünud kauplusest. 

 
Seadme kasutuselt kõrvaldamist reguleerib Euroopa Liidu elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete (WEEE) 
direktiiv. Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed ja akud tuleb hoida muudest jäätmetest eraldi, et 
vähendada neis sisalduda võivate ohtlike ainete potentsiaalset keskkonnamõju inimeste tervisele.  
 

 
OHTLIKE AINETE VÄHENDAMINE 
Seade vastab kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist käsitlevale Euroopa Liidu 
määrusele (REACH) (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1907/2006) ja ohtlike ainete kasutamise 
piiramist käsitlevale EL-i direktiivile (RoHS). 

Direktiiv (Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2011/65/EL (RoHS) ja selle muutmisdirektiiv (EL) 
2015/863). Lisateavet seadme vastavuse kohta REACH-i nõuetele leiate veebisaidilt 
www.catphones.com/certification. Ajakohase teabe saamiseks soovitame teil seda veebisaiti regulaarselt 
külastada. 
 

 
VASTAVUS EL-I EESKIRJADELE 
Käesolevaga deklareerib tootja, et seade vastab direktiivi 2014/53/EL põhinõuetele ja muudele asjaomastele 
sätetele. Vastavusdeklaratsiooni vaadake veebisaidilt: www.catphones.com/support/ 

MÄRKUS: 
 

Järgige seadme kasutuskohas kehtivad siseriiklikke eeskirju. Selle seadme kasutamise suhtes võivad mõnes 
või kõigis Euroopa Liidu (EL) liikmesriikides kehtida piirangud. 

Mõned sagedusalad ei pruugi kõigis riikides või piirkondades saadaval olla. Lisateabe saamiseks võtke 
ühendust kohaliku teenusepakkujaga. Raadioseadme tööks kasutatavates sagedusalades edastatav 
maksimaalne raadiosageduslik võimsus: 

Kõigi sagedusalade maksimaalne võimsus on väiksem kui asjaomases ühtlustatud standardis määratletud 
suurim piirväärtus. 
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Selle raadioseadme suhtes kohaldatavad sagedusalad ja edastusvõimsuse nominaalsed piirväärtused on 
järgmised: 
 

Sagedusalad Juhitud võimsus (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 SPETSIFIKATSIOON 
Operatsioonisüsteem Varaline Unisoc 
Protsessor Unisoc T117 
Mälu 128 MB RAM 

64 MB ROM 
Mobiilsidevõrk 2G GSM 2, 3, 5, 8 

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

Ekraan Suurus 2,4”, 240 x 320, QVGA 
Kaamera 2 MP, ainult tagakaamera 
Ühenduvus Audiopesa: 3,5 mm 

Bluetooth: 5.0 
USB: tüüp C-USB 2.0 
SIM-i tüüp: Nano SIM 

Aku 1800 mAH 
Teised Kaitseklass: IP69 

Mahapillamine: 1,8 m 
Mõõtmed 145 x 62 x 18 mm 
Kaal 157 g 

* Disaini ja tehnilisi näitajaid võidakse etteteatamata muuta. 
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EL-I VASTAVUSDEKLARATSIOON (DOC) 
 
Tootja: 

Nimi: Bullitt Mobile Limited 
Aadress: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, RG1 1AR, Ühendkuningriik 

Raadioseade: 
Mudel: CAT B40 
Deklaratsiooniobjekt: mobiililtelefon 
Raadioga seotud tarkvaraversioon: kaks SIM-i: LTE_D03140.10_B40 
 Üks SIM: LTE_S03140.10_B40 
Komplekti kuuluvad tarvikud ja komponendid: aku, USB-juhe, kõrvaklapid 

 
Meie, Bullitt Mobile Limited, kinnitame ja kanname ainuisikulist vastutust, et eespool kirjeldatud toode 
vastab asjakohastele ühtlustamist käsitlevatele Euroopa Liidu õigusaktidele: 
raadioseadmete direktiiv (2014/53/EL), ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiiv (2011/65/EL) ja 
(EL) 2015/863 

Kohaldatud on järgmisi ühtlustatud standardeid ja/või muid asjakohaseid standardeid: 
1. Tervise- ja ohutusnõuded (raadioseadmete direktiivi artikli 3 lõike 1 punkt a) 

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

2. Elektromagnetiline ühilduvus (raadioseadmete direktiivi artikli 3 lõike 1 punkt b) 
n EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) 
n EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09) 
n esialgne EN 301 489-52 V1.1.0 (2016-11) 
n EN 55032:2015+A11:2020 
n EN 55035:2017 

3. Raadiosagedusspektri kasutamine (raadioseadmete direktiivi artikli 3 lõige 2)  
n EN 300 328 V2.2.2 (2019-07) 
n EN 301 511 V12.5.1 (2017-03) 
n EN 301 908-1 V13.1.1 (2019-11) 
n EN 301 908-2 V13.1.1 (2020-06) 
n EN 301 908-13 V13.1.1 (2019-11) 
n EN 303 345-1 V1.1.1 (2019-06) 
n Dra EN 303 345-3 V1.1.0 (2019-11) 

 
 
Teavitatud asutus (nimi: Element Materials Technology Portland-Evergreen, Inc., ID: 0560) teostas 
vastavushindamise vastavalt raadioseadmete direktiivi 2014/53/EL III lisale ja andis välja EL-i 
tüübihindamistõendi (viitenumber: ENW21RED1092), mis hõlmab artiklite 3.1a, 3.1b ja 3.2 põhinõudeid. 
Allkirjastatud järgmise ettevõtte eest ja nimel: Bullitt Mobile Limited 
Koht: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, Inglismaa RG1 1AR, kuupäev: 30. märts 2021 
 
Nimi: Arlen Huang, ametikoht: kvaliteedijuht, allkiri:  
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ÜK VASTAVUSDEKLARATSIOON (DoC) 
 
Tootja: 

Nimi: Bullitt Mobile Limited 
Aadress: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, RG1 1AR, Ühendkuningriik 

Raadioseade: 
Mudel: CAT B40 
Deklaratsiooni objekt: mobiiltelefon 
Raadiga seotud tarkvaraversioon: kaks SIM-i: LTE_D03140.10_B40 
 Üks SIM: LTE_S03140.10_B40 
Komplekti kuuluvad tarvikud ja komponendid: aku, USB-juhe, kõrvaklapid 

 
Meie, Bullitt Mobile Limited, kinnitame ja kanname ainuisikulist vastutust, et eespool kirjeldatud toode 
vastab asjakohastele ühtlustamist käsitlevatele Euroopa Liidu õigusaktidele: 
raadioseadme eeskiri 2017 (SI 2017 nr 1206 vastavalt muudatusele) 

Kohaldatud on järgmisi ühtlustatud standardeid ja/või muid asjakohaseid standardeid: 

Kohaldatud on järgmisi määratud standardeid ja/või muid asjakohaseid standardeid:  
1. Tervise- ja ohutusnõuded (ÜK REP eeskirja artikli 6 lõike 1 punkt a)) 

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

2. Elektromagnetiline ühilduvus (ÜK REP eeskirja artikli 6 lõike 1 punkt b)) 
n EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) 
n EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09) 
n esialgne EN 301 489-52 V1.1.0 (2016-11) 
n BS EN 55032:2015+A11:2020 
n BS EN 55035:2017+A11:2020 

3. Raadiosagedusspektri kasutamine (ÜK REP eeskirja artikli 6 lõige 2)) 
n EN 300 328 V2.2.2 (2019-07) 
n EN 301 511 V12.5.1 (2017-03) 
n EN 301 908-1 V13.1.1 (2019-11) 
n EN 301 908-2 V13.1.1 (2020-06) 
n EN 301 908-13 V13.1.1 (2019-11) 
n EN 303 345-1 V1.1.1 (2019-06) 
n esialgne EN 303 345-3 V1.1.0 (2019-11) 

 
 

Teavitatud asutus (nimi: Element Materials Technology Warwick Ltd., ID: 0891) teostas vastavushindamise 
vastavalt raadioseadmete eeskirjade 2017 (SI 2017 nr 1206, nagu muudetud) 3. graafiku osale B ja väljastas 
ÜKtüübihindamistõendi nr: EMA21RER0005) kattes olulised nõuded artikli(te)s 6(2),6(1)(a),6(1)(b). 
Allkirjastatud järgmise ettevõtte eest ja nimel: Bullitt Mobile Limited 
Koht: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, Inglismaa RG1 1AR, kuupäev: 30. märts 2021 
 
Nimi: Arlen Huang, ametikoht: kvaliteedijuht, allkiri:   
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