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Felhasználói kézikönyv 
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BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK – HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL 
•  A készülék megfelelő használatának biztosítása érdekében olvassa el figyelmesen a kézikönyvet és az ajánlott 
biztonsági óvintézkedéseket. 

•  Bár strapabíró készülékről van szó, ne tegye ki ütésnek, ne dobja el, ne horpassza be vagy lyukassza ki és ne 
hajlítsa meg. 

•  Ne kapcsolja be a készüléket olyan körülmények között, ahol tilos használni, illetve interferenciát vagy 
veszélyt okozhat. 

•  Soha ne használja a készüléket vezetés közben. 

•  Kórházakban és egészségügyi intézményekben mindig tartsa be az eszköz használatára vonatkozó 
szabályokat, és egészségügyi berendezések közelében kapcsolja ki a készüléket. 

•  Orvosi (szív-, ízületi stb.) implantátummal élők tartsák az implantátumtól 15 cm távolságra és az 
implantátummal ellentétes oldalon a készüléket. 

•  Amikor repülőgépen tartózkodik, kapcsolja ki a készüléket, vagy kapcsolja be a repülőgépes módot, 
mivel a készülék interferenciát okozhat. 

•  Nagy pontosságú elektronikus berendezések közelében kapcsolja ki a készüléket, mivel befolyásolhatja 
a berendezések működését. 

•  A készüléket vagy tartozékait ne próbálja szétszerelni; a készülék szervizelését vagy javítását csak szakképzett 
személyzet végezheti. 

•  Ne helyezze az eszközt, illetve kiegészítőit erős elektromágneses terű tárolókba. 

•  Ne helyezzen mágneses adathordozót a készülék közelébe. A készülék által kibocsátott sugárzás törölheti 
az adathordozón tárolt adatokat. 

•  Ne használja a készüléket gyúlékony gázok környezetében, például üzemanyagtöltő állomáson. 

•  Tartsa távol kisgyermekektől a készüléket és kiegészítőit. Ne engedje, hogy a készüléket gyermekek felügyelet 
nélkül használják. 

•  Tartsa be a vezeték nélküli eszközök használatára vonatkozó törvényeket és rendeleteket, és tartsa 
tiszteletben mások adatvédelmi és törvényben biztosított jogait. 

•  Az USB-kábel használata során szigorúan tartsa be a kézikönyv vonatkozó utasításait, különben a készülék 
vagy a számítógép károsodhat. 
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JOGI KÖZLEMÉNY 
 
© 2021 Caterpillar. Minden jog fenntartva. A CAT, a CATERPILLAR, a LET’S DO THE WORK, a hozzájuk tartozó 
logók, a „Caterpillar Yellow”, a „Power Edge” és a Cat „Modern Hex” védett dizájn, valamint a jelen 
dokumentumban használt cég- és termékazonosító elemek a Caterpillar védjegyei, amelyek használata 
engedélyhez kötött. 
 
A Bullitt Mobile Ltd. a Caterpillar Inc. licencengedélyese. 
 
A Bullitt Mobile Ltd. és harmadik felek védjegyei az adott védjegytulajdonos tulajdonát képezik. 

 
A Caterpillar Inc. előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a jelen dokumentum bármely részét 
sokszorosítani, illetve bármilyen formában vagy módon továbbadni. 

A jelen kézikönyvben ismertetett termékhez szerzői joggal védett szoftver és esetleges licencbe adók 
tartozhatnak. Az ügyfelek számára tilos az említett szoftver, illetve hardver bármilyen jellegű sokszorosítása, 
forgalmazása, módosítása, visszafordítása, szétbontása, visszafejtése, kivonatolása, visszaalakítása, 
bérbeadása, átruházása és továbbadása, kivéve ha az ilyen korlátozásokat a vonatkozó jogszabályok tiltják, 
illetve ha ezt az adott szerzőijog-tulajdonosok licencek alapján engedélyezik. 
 

 
A Bluetooth® szóvédjegy és logók a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonában álló bejegyzett védjegyek, és a Bullitt 
Group Ltd ezeket licenc alapján használja. Minden más, harmadik félhez tartozó védjegy és márkanév a 
tulajdonosához tartozik. 
 
 
KÖZLEMÉNY 
A jelen kézikönyvben ismertetett terméknek és kiegészítőinek egyes funkciói a telepített szoftveren, illetve a 
helyi hálózat képességein és beállításain alapszanak, és előfordulhat, hogy nem kapcsolhatók be, illetve a helyi 
hálózatkezelők vagy hálózati szolgáltatók korlátozzák azokat. Ennek következtében a jelen kézikönyv leírásai 
nem feltétlenül érvényesek pontosan ebben a formában a megvásárolt termékre, illetve kiegészítőkre. 
 

 
A gyártó fenntartja magának a jogot, hogy a jelen kézikönyvben található adatok és specifikációk 
bármelyikét előzetes értesítés vagy bármilyen kötelezettség nélkül megváltoztassa, illetve módosítsa. 
 

 
A gyártó nem felel az eszközön keresztül fel- és letöltött termékek törvényességéért és minőségéért, ideértve 
a szövegeket, a képeket, a zenét, a filmeket, valamint a szerzői joggal védett, nem beépített szoftvereket. 
Az előzőekben említett termékek telepítéséből és használatából eredő bármilyen következményért 
Ön tartozik felelősséggel. 
 
 
IMPORT- ÉS EXPORTELŐÍRÁSOK 
Az ügyfelek kötelesek minden vonatkozó export- és importtörvényt és -előírást betartani. Az ügyfelek 
kötelesek beszerezni a jelen kézikönyvben szereplő termék – ideértve a szoftvereket és a műszaki 
adatokat is – exportálásához, továbbexportálásához és importálásához szükséges hatósági engedélyeket 
és licenceket. 
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ÜDVÖZLI A CAT® B40 
A Cat B40 strapabíró mobiltelefont arra tervezték, hogy megbirkózzon a mindennapokban jelentkező 
kihívásokkal, akár munkáról, akár játékról van szó. A legszigorúbb előírások alapján készült, hosszú 
akkumulátoros üzemidővel rendelkező Cat B40 nem fogja cserben hagyni Önt. 

Új mobiltelefonja strapabíróság, víz- és porállóság szempontjából igazoltan megfelel az ipari szabványoknak. 
A Cat B40 – amelyet úgy terveztek meg, hogy kibírja a legfeljebb 1,8 m magasságból betonra történő többszöri 
leejtést tartalmazó teszteket, porálló legyen, és elviselje a szélsőséges hőmérsékleteket – a legnagyobb 
kihívást jelentő körülményeknek is ellenáll. 

A nagy kapacitású akkumulátorral, zseblámpával, 32 GB-ra bővíthető memóriával és egyéb jellemzőkkel 
rendelkező Cat telefon segíteni fogja abban, hogy a lehető legtöbbet hozza ki a sűrű teendőkkel teli 
mindennapokból. 
 
 

STRAPABÍRÓSÁG 
A KÉSZÜLÉK LEEJTÉSE: 

•  Lehet: legfeljebb 1,8 méter magasságban használni a készüléket – eddig a magasságig a készülék ellenáll 
a leejtésnek. 
 

•  Nem lehet: erőből eldobni vagy 1,8 méternél magasabbról leejteni – a készülék ellenálló ugyan, de nem 
tönkretehetetlen. 

VÍZÁLLÓSÁG: 

•  Lehet: nyirkos és nedves környezetben használni a készüléket. Győződjön meg róla, hogy minden részegység 
és fedél megfelelően rögzül, mielőtt vízben használná a készüléket. A készülék 1,2 méter mélységet bír ki, 
legfeljebb 35 percen át. 

•  Nem lehet: 1,2 méternél mélyebben használni, vagy 1,2 méter mélységben 35 percnél hosszabb ideig 
használni a készüléket. 

POR- ÉS KARCÁLLÓSÁG: 

•  Lehet: szennyezett, poros környezetben használni a készüléket. A Cat B40 az ellenállóság mértékét mutató 
ipari szabványok szerint IP68 és IP69 tanúsítvánnyal rendelkezik. 

SZÉLSŐSÉGES HŐMÉRSÉKLETEK: 

•  Lehet: a készüléket a –25 °C és +55 °C közötti hőmérséklet-tartományban használni. A szélsőséges 
hőmérséklet-változásokat – a hidegről melegre vagy melegről hidegre történő hirtelen váltásokat – is tűri. 

•  Nem lehet: a –25 °C és +55 °C közötti üzemi tartományon kívül használni. 
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A DOBOZ TARTALMA 
•  Telefon 
 

•  Rövid útmutató 

•  Jótállási jegy 
 

•  USB-tápkábel 
 
•  SIM-kiszedő tű 
 
 

1. FÜLHANGSZÓRÓ 
KÉP HOZZÁADÁSA 
2. ZSEBLÁMPA 

3. BAL SZOFTVERGOMB 
 

4. HÍVÁSINDÍTÓ/HÍVÁSFOGADÓ 
GOMB 

5. BILLENTYŰZÁR 
 

6. JOBB SZOFTVERGOMB 

7. NAVIGÁCIÓS GOMB/LÁMPA BE/KI 
 

8. OK GOMB 

9. BE-/KIKAPCSOLÓ/VISSZA/HÍVÁS 
BEFEJEZÉSE GOMB 

10. NÉMA ÜZEMMÓD/HÍVÁSOK 
KÖZÖTTI VÁLTÓGOMB 

 

11. HANGSZÓRÓ 

12. KAMERA 
 

13. USB-PORT 

14. FEJHALLGATÓ-CSATLAKOZÓ 
 

 

FŐ FUNKCIÓK 
BE-/KIKAPCSOLÓGOMB 

•  Tartsa nyomva a készülék bekapcsolásához. 
 

•  Nyomja meg egyszer a képernyő bekapcsolásához, miközben a készülék tétlen üzemmódban van. 

NAVIGÁCIÓS GOMB 
 

•  A többirányú navigációs gomb a menüpontok közötti mozgásra szolgál. 

BAL ÉS JOBB SZOFTVERGOMBOK 
 

•  Ezek a gombok a képernyő alján (bal és jobb oldalon) látható lehetőségekhez tartoznak. 

•  A gombok funkciói a menütől függően változnak. 
 

OK GOMB 

•  Nyomja meg az adott elem kiválasztásához. 
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ELSŐ LÉPÉSEK 
SIM-KÁRTYA/-KÁRTYÁK ÉS/VAGY MEMÓRIAKÁRTYA BEHELYEZÉSE 
1. Helyezze a készüléket sík, tiszta felületre, felfelé néző kijelzővel. 

2. Nyissa ki a telefon jobb alsó részén található SIM-/SD-tartó fedelét.  

3. A mellékelt tűt dugja be a kis lyukba, majd nyomja meg a SIM-tálca kiadásához. 

4. Helyezze a SIM-kártyát/-kártyákat és a memóriakártyát a SIM 1/SIM 2/micro SD tálcára úgy, hogy az 
aranyszínű érintkezők felfelé nézzenek. 

5. Óvatosan helyezze vissza a SIM-/SD-tálcát a nyílásba. 

6. A telefon vízállóságának megőrzése érdekében győződjön meg róla, hogy a SIM-/SD-fedél megfelelően 
le van-e zárva. 
 
 
KÉP HOZZÁADÁSA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEGJEGYZÉS: 
•  A microSD-kártya vagy a SIM-kártya behelyezésekor győződjön meg róla, hogy a telefon ki van 
kapcsolva, és le van választva a külső áramforrásról. 
 
 
 

AZ AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE 
Mielőtt első alkalommal használná a készüléket, fel kell töltenie az akkumulátort. 

1. Csatlakoztassa az USB-tápkábelt a töltőadapterhez.
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Nyissa fel az USB-port fedelét, és csatlakoztassa az USB-tápkábelt az USB-porthoz. 
 

Ügyeljen arra, hogy az USB-kábelt ne nyomja be túl erősen. A jótállás nem terjed ki a csatlakozó helytelen 
csatlakoztatása által okozott károkra. 

2. Csatlakoztassa a töltőt egy hálózati aljzathoz. 
 

3. A töltés befejeztével az akkumulátortöltöttség-jelző abbahagyja a villogást. 
 

Távolítsa el az USB-kábelt a készülékből, és húzza ki a töltőadaptert a hálózati aljzatból. Zárja be az 
USB-port fedelét a készüléken. 
 
 

AZ AKKUMULÁTOR KÉSŐBBI HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ 
FONTOS INFORMÁCIÓK 
Ha az akkumulátor teljesen lemerült, előfordulhat, hogy a készülék nem kapcsol be azonnal a töltés 
megkezdését követően. Hagyja néhány percig töltődni az akkumulátort, mielőtt megpróbálná bekapcsolni 
a készüléket. Eközben nem minden esetben jelenik meg a képernyőn a töltésjelző animáció. 

Az akkumulátor teljes lemerülése előtt a készülék automatikusan kikapcsol. Az akkumulátor töltéséhez 
szükséges idő függ az akkumulátor korától és a környezeti hőmérséklettől. 
 
 
 

A KÉSZÜLÉK BE-/KIKAPCSOLÁSA 
BEKAPCSOLÁS 

•  Tartsa nyomva a Be-/kikapcsoló gombot . 

• Ha PIN-kódra van szükség, olvassa el az útmutató megfelelő részét. 
 

KIKAPCSOLÁS 

1. Tartsa nyomva a Be-/kikapcsológombot . 

 
 
KEZDŐKÉPERNYŐ 
A kezdőképernyő a készülékfunkciók elérésének kiindulási pontja. Innen érheti el a Főmenüt és a Névjegyeket. 

A kezdőképernyő így néz ki: 
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Főmenü 
A kezdőképernyőről az OK gomb megnyomásával nyithatja meg a Főmenüt. A kívánt alkalmazás 
kiválasztásához használja a többirányú Navigációs gombot. 
 

   

 
 

A KÉPERNYŐ ZÁROLÁSA ÉS FELOLDÁSA 
A KÉPERNYŐ ZÁROLÁSA 
1. Ha a készülék be van kapcsolva, a Bal szoftvergomb, majd a Billentyűzár megnyomásával tudja 
zárolni/feloldani a képernyőt. Akkor is fogadhat üzeneteket és hívásokat, amikor a képernyő zárolt 
állapotban van. 

2. Ha bizonyos ideig nem használja a készüléket, a képernyő automatikusan lezár. 
 
•  Ha szeretné beállítani ezt az időtartamot, válassza a Beállítások elemet a Főmenüben. 
 

•  Használja a (fel) és (le) Navigációs gombot a Beállítási lapok közötti mozgáshoz. 
 

•  Válassza a Biztonság > Automatikus billentyűzár lehetőséget az időtartam beállításához. 

A KÉPERNYŐ FELOLDÁSA 
A képernyő bekapcsolásához nyomja meg a Be-/kikapcsoló gombot. 

A részleteket lásd „A készülék védelme képernyőzárral” című részben a 22. oldalon. 
 

MEGJEGYZÉS: 

•  Ha az automatikus képernyőzár funkció le van tiltva, a képernyő bármelyik gombbal feloldható. 
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ÉRTESÍTÉSI PANEL 
ÉRTESÍTÉSEK ÉS ÁLLAPOTADATOK 
Az Állapotsor a képernyő tetején jelenik meg. Mutatja az értesítési ikonokat, például a nem fogadott 
hívásokat és a bejövő üzeneteket (balra), valamint a telefon állapotikonjait, például az akkumulátor 
töltöttségét (jobbra), az aktuális idővel együtt. 
 

 
 

 SIM1 mobilhálózat jelerőssége  

 Akkumulátortöltöttség-jelző, az akkumulátor 
teljesen fel van töltve 

 

 SIM2 mobilhálózat jelerőssége 
 

 Bluetooth bekapcsolva 
 

 A SIM1 mobilhálózat jelerőssége gyenge 
 

 Hívás 
 

 A SIM2 mobilhálózat jelerőssége gyenge 
 

 Riasztás van beállítva 
 

 Nincs SIM-kártya 
 

 Fejhallgató csatlakoztatva 
 

 Nem fogadott hívás 
 

 Repülő mód 
 

 Csendes profil 
 

 Postafiók megtelt 
 

 Értekezlet profil 
 

 Új üzenet 
 

 Beltéri profil 
 

 Üzenet küldése folyamatban 
 

 Kültéri profil 
 

 Új MMS 
 

 Zseblámpa be 
 

 Olvasatlan MMS 

 
 
 
HÁTTÉRKÉPEK 

A HÁTTÉRKÉP MÓDOSÍTÁSA 

1. A kezdőképernyőn nyomja meg az OK gombot a Főmenü megjelenítéséhez. 
 
2. Beállítások > Kijelző > Háttérkép-beállítások. 
 

3. A háttérkép beállításához az OK gomb megnyomásával válasszon képet a statikus háttérképek közül 
vagy a galériából. 

4. Jelölje ki a képet, majd nyomja meg a Bal szoftvergombot (OK). 
 
 
 

MÉDIAÁTVITEL A KÉSZÜLÉKRE/KÉSZÜLÉKRŐL 
A készülék és a számítógép között könnyen megoszthatja kedvenc zenéit és képeit. 
 

1. Az USB-tápkábellel csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez. 

2. Megjelenik egy értesítési ablak. 
 

3. Válassza a „Fájlátvitel” lehetőséget. 



12  

A készülék ekkor cserélhető eszközként jelenik meg, a telefon belső tárhelyét mutatva. Ha memóriakártya 
is található a készülékben, akkor a microSD-kártya adatai is megjelennek. 
 

 
A REPÜLŐ MÓD HASZNÁLATA 

Egyes helyeken kötelező kikapcsolni az adatkapcsolatot. Ehhez a készüléket kikapcsolás helyett Repülő 
módba is állíthatja. 

1. A kezdőképernyőn nyomja meg az OK gombot a Főmenü megjelenítéséhez. 
 
2. Válassza a  Beállítások> Profilok > Repülő mód elemeket 
 

3. Az engedélyezéshez nyomja meg az OK gombot. MEGJEGYZÉS: 

•  A Repülő mód megszüntet minden hálózati adatforgalmat és adatkapcsolatot. 
 
 
 

TELEFONHÍVÁS INDÍTÁSA 
Telefonhívást többféleképpen is indíthat. A következők közül választhat: 
 

TELEFONHÍVÁS INDÍTÁSA A BILLENTYŰZETTEL 

A kezdőképernyőn írjon be egy telefonszámot a billentyűzet segítségével, majd nyomja meg a Hívás gombot. 
 

Tipp: A készülék támogatja a SmartDial funkciót. Miközben beír egy számot a billentyűzeten, a funkció 
automatikus keresést indít a névjegyek között, és megjeleníti a számmal egyezést mutató 
lehetőségeket. 
 
 
TELEFONHÍVÁS INDÍTÁSA A NÉVJEGYEKBŐL 

1. A kezdőképernyőn válassza a Névjegyek lehetőséget a névjegyek listájának megtekintéséhez. 
 

2. Névjegy kiválasztásához használja a (fel) és (le) Navigációs gombot. 

3. Válassza ki a névjegyhez tartozó telefonszámot. 

4. Válassza a Tárcsázás lehetőséget, vagy nyomja meg a Hívás gombot . 
 

 
TELEFONHÍVÁS INDÍTÁSA A HÍVÁSNAPLÓBÓL 
 
1. A kezdőképernyőn nyomja meg az OK gombot a Főmenü > Hívásnapló  megjelenítéséhez. 
 

2. A lapok közötti váltáshoz és a legutóbb indított, fogadott, elutasított és nem fogadott hívások 
megjelenítéséhez használja a (fel) és (le) Navigációs gombot. 

3. A listából a (le) és (fel) Navigációs gombbal választhat ki névjegyet. 

4. Az adott névjegy hívásához nyomja meg a Hívás gombot. 
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HÍVÁS FOGADÁSA ÉS ELUTASÍTÁSA 

Telefonhívás érkezésekor a bejövő hívás képernyőjén megjelenik a hívóazonosító, amennyiben elérhető. 
 
1. Hívás fogadásához nyomja meg a Válasz gombot  vagy a Bal szoftvergombot (Válasz). 
 
2. Hívás elutasításához nyomja meg a Hívás befejezése gombot . 
 

3. Hívás némításához nyomja meg a Jobb szoftvergombot (Némít). 
 

MEGJEGYZÉS: 
 
•  A Hívás befejezése gombbal visszatérhet a kezdőképernyőre. 
 

 
TELEFONHÍVÁS BEFEJEZÉSE 
 
Hívás közben a Hívás befejezése gombbal fejezheti be a hívást. 
 
 
 

NÉVJEGYEK 
A Névjegyek alkalmazással elmentheti és kezelheti a névjegyekhez tartozó adatokat. 

A NÉVJEGYEK ALKALMAZÁS MEGNYITÁSA 

A kezdőképernyőről kétféleképpen érheti el az alkalmazást: 

•  Nyomja meg a Jobb szoftvergombot a Névjegyek megnyitásához. 
•  Nyomja meg az OK gombot a Főmenü > Névjegyek  megjelenítéséhez. 

MEGJEGYZÉS: 
 

•  A névjegyek egy görgethető listában, ábécérendben jelennek meg. 
 

 
NÉVJEGYEK IMPORTÁLÁSA ÉS EXPORTÁLÁSA 

Névjegyek importálása: 

1. Nyissa meg a Névjegyeket. 
 

2. Nyomja meg a Bal szoftvergombot (Lehetőségek). 

3. Nyomja meg a Navigációs gombot (le), majd nyomja meg a Névjegyek importálása elemet. 
 

4. Válassza ki a forrást (Memóriakártya vagy Belső tárhely) 
 

 
Névjegyek exportálása: 

1. Nyissa meg a Névjegyeket. 

2. Nyomja meg a Bal szoftvergombot (Lehetőségek). 
 

3. Nyomja meg a Navigációs gombot (le), majd nyomja meg a Névjegyek exportálása elemet. 

4. Válassza ki az exportálandó névjegyeket, majd nyomja meg a következőket: Bal szoftvergomb (Lehetőségek) > 
OK gomb 
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5. Válassza ki a rendeltetési helyet (Memóriakártya vagy Belső tárhely) 
 

 
ÚJ NÉVJEGY HOZZÁADÁSA 

1. A névjegyek listájában nyomja meg a következőket: Bal szoftvergomb (Lehetőségek) > Új. 

2. Válassza ki a rendeltetési helyet. 
 

3. Írja be az illető nevét, mobiltelefonszámát és (nem kötelező elemként) a személyes e-mail-címét. 

4. Nyomja meg a Bal szoftvergombot (Mentés). 
 
 
NÉVJEGY KERESÉSE 

1. A névjegyek listájában nyomja meg a Navigációs gombot (le) a keresőmező megjelenítéséhez. 

2. Kezdjen el beírni egy nevet, és fent meg fognak jelenni az egyezést mutató nevek. 
 

 
NÉVJEGY SZERKESZTÉSE 

A névjegyekben tárolt adatokon mindig végezhet változtatásokat. 

1. A névjegyek listájában válassza ki a szerkeszteni kívánt névjegyet. 
 

2. Nyomja meg az OK gombot (Szerkesztés). 
 

3. Végezze el a névjegy adatainak módosítását, majd nyomja meg a Bal szoftvergombot (Mentés). 
A módosítások visszavonásához válassza a Bal szoftvergombot (Visszavonás). 
 
 
NÉVJEGY TÖRLÉSE 

1. A névjegyek listájában válassza ki a törölni kívánt névjegyet. 
 

2. Bal szoftvergomb (Lehetőségek) > Törlés > Bal szoftvergomb (OK) a jóváhagyáshoz. 
 

 
NÉVJEGYEK KATEGORIZÁLÁSA 

A névjegyek kategorizálásához különböző csoportokat hozhat létre. 

1. A névjegyek listájában nyomja meg a Navigációs gombot (jobb) a csoportok listájának megtekintéséhez. 
 

2. Új csoportok létrehozásához nyomja meg a Bal szoftvergombot (Lehetőségek). 

3. A névjegyek listájához visszatérve válassza ki azt a névjegyet, amelyet kategóriába kíván sorolni. 
 

4. Az OK gomb (Szerkesztés), majd a Navigációs gomb (le)  megnyomásával tud csoportot rendelni a 
névjegyekhez. 
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SMS ÉS MMS 
AZ ÜZENETEK MEGNYITÁSA 

Az Üzenetek alkalmazást a következőképpen nyithatja meg: 
 

•  A kezdőképernyőn nyomja meg az OK gombot a Főmenü > Üzenetek  megjelenítéséhez. 
 

 
SZÖVEGES ÜZENET LÉTREHOZÁSA ÉS KÜLDÉSE 

Új szöveges üzenetet hozhat létre, illetve megnyithat egy már meglévő üzenetláncot. 
 

1. Az Üzenetek alkalmazásban válassza az Üzenet írása lehetőséget. 
 

2. Adjon meg egy telefonszámot, vagy válassza ki a nevet az OK gomb megnyomásával. Miközben ír, a SmartDial 
megpróbálja megkeresni az egyezést mutató névjegyeket. Válasszon a javasolt címzettek közül, vagy 
írjon tovább. 
 

3. Nyomja meg a Navigációs gombot (le) az SMS mezőre való ugráshoz, és írja meg az üzenetet. 

4. Amikor az üzenete küldésre kész, nyomja meg az OK gombot (Küldés). 
 

5. Ha meglévő üzenetláncot kíván megnyitni, egyszerűen válassza a Beérkező üzeneteket vagy a 
Csevegés módot az Üzenetek alkalmazásban, és nyomja meg az OK gombot. 

MEGJEGYZÉS: 

• További üzenetek megtekintésével és elküldésével üzenetlánc jön létre. 
 

 
MULTIMÉDIÁS ÜZENET LÉTREHOZÁSA ÉS KÜLDÉSE 

Új szöveges üzenetet hozhat létre, illetve megnyithat egy már meglévő üzenetláncot. 
 

1. Az Üzenetek alkalmazásban válassza az Üzenet írása lehetőséget. 
 

2. Adjon meg egy telefonszámot, vagy válassza ki a nevet az OK gomb megnyomásával. Miközben ír, a SmartDial 
megpróbálja megkeresni az egyezést mutató névjegyeket. Válasszon a javasolt címzettek közül, vagy írjon 
tovább. 
 

3. Nyomja meg a Navigációs gombot (le) a szöveg- és MMS-mezőre való ugráshoz, majd írja meg az üzenetet, 
és adja hozzá a médiatartalmat. 

4. Amikor az üzenete küldésre kész, nyomja meg a Bal szoftvergombot (Küldés). 

5. Ha meglévő üzenetláncot kíván megnyitni, egyszerűen válassza a Beérkező üzeneteket az Üzenetek 
alkalmazásban, és nyomja meg az OK gombot. 
 

 
ÜZENET MEGNYITÁSA ÉS MEGVÁLASZOLÁSA 

1. A Beérkező üzenetek vagy a Csevegés mód listájában válassza ki a megnyitni kívánt szöveges vagy 
multimédiás üzenetláncot. 

2. Nyomja meg az OK gombot, és az SMS mezőbe írja be a választ. 
 

3. Ha befejezte, nyomja meg az OK gombot (Küldés). 
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AZ ÜZENETBEÁLLÍTÁSOK SZEMÉLYRE SZABÁSA 

Az üzenetlistában nyomja meg a következőket: Bal szoftvergomb (Lehetőségek) > Beállítások. 

Válasszon az alábbiak közül: 

•  SMS: Kézbesítési jelentés beállítása (Be/Ki). 

•  MMS: Üzenetek automatikus lekérésének beállítása (Ki/Be roaminggal/Be roaming nélkül). 
 

•  Pushüzenetek: WAP-pushüzenet beállítása (Be/Ki). 
 
 

BLUETOOTH® 
A Bluetooth vezeték nélkül teremt kapcsolatot más Bluetooth-eszközökkel, így fájlokat oszthat meg a barátaival, 
Bluetooth-headseten keresztül beszélgethet, vagy akár fényképeket küldhet át a készülékről a számítógépre. 

Bluetooth használata esetén ne feledje, hogy a csatlakoztatni kívánt Bluetooth-eszköz 10 méteres körzetén belül 
kell maradnia. Ügyeljen a különféle akadályokra – így a falakra és egyéb elektronikus berendezésekre –, amelyek 
zavarhatják a Bluetooth-kapcsolatot. 

A BLUETOOTH BEKAPCSOLÁSA 
 
1. A kezdőképernyőn nyomja meg az OK gombot a Főmenü  > Beállítások megjelenítéséhez 

2. Használja a Navigációs gombot (le), majd válassza a Bluetooth lehetőséget. 
 
3. Nyomja meg az OK gombot a Bluetooth bekapcsolásához. A Bluetooth ikon megjelenik az állapotsorban. 
 

 
BLUETOOTH-ESZKÖZÖK PÁROSÍTÁSA ÉS CSATLAKOZTATÁSA 

A Bluetooth használata előtt párosítania kell a készüléket egy másik Bluetooth-eszközzel: 

1. Győződjön meg róla, hogy a készüléken engedélyezve van a Bluetooth funkció, és minden eszköz számára 
látható a telefon. 
2. A Kezdőképernyőről nyomja meg az OK gombot a Főmenü > Beállítások > Bluetooth megjelenítéséhez 

3. Válassza a Párosított eszközök lehetőséget, majd nyomja meg a Bal szoftvergombot (Hozzáadás) 
a hatótávolságon belüli Bluetooth-eszközök megkereséséhez. 

4. A listából válassza ki a párosítani kívánt eszközt. 

5. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a kapcsolat létrehozásához. 

MEGJEGYZÉS: 
 

•  Az eszköz párosítása után a rendszer nem fog jelszót kérni, ha később ismét szeretne csatlakozni ugyanahhoz 
az eszközhöz. 
 

 
FÁJLKÜLDÉS BLUETOOTHON KERESZTÜL 

1. A kezdőképernyőn nyomja meg az OK gombot a Főmenü megjelenítéséhez 
 
2. Válassza a Szervező > Fájl lehetőséget, majd válassza ki az elküldeni kívánt fájlt. 

3. A Bal szoftvergomb (Lehetőségek) > Küldés > Bluetooth  menüpontban válasszon ki egy párosított eszközt. 
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BLUETOOTH ESZKÖZ LEVÁLASZTÁSA ÉS PÁROSÍTÁSÁNAK MEGSZÜNTETÉSE 

A Bluetooth-eszköz leválasztása: 

1. A kezdőképernyőn nyomja meg az OK gombot a Főmenü > Beállítások megjelenítéséhez. 
 

2. Használja a Navigációs gombot (le), majd válassza a Bluetooth lehetőséget. 

3. Nyomja meg az OK gombot a Bluetooth kikapcsolásához.  

Bluetooth-eszköz párosításának megszüntetése: 
 
1. A Bluetooth menüpontban lépjen a párosított eszközök listájára, és válassza ki azt az eszközt, amelynek 
párosítását meg kívánja szüntetni. 

2. Nyomja meg a Bal szoftvergombot (Lehetőségek) az eszköz(ök) törléséhez. 
 
 
 

FÉNYKÉPEK ÉS VIDEÓK KÉSZÍTÉSE 
A Cat B40 készülékkel fényképeket és videókat készíthet és oszthat meg. 

A KAMERA MEGNYITÁSA 

A Kamera alkalmazás megnyitása: 

•  A kezdőképernyőn nyomja meg az OK gombot a Főmenü > Kamera  megnyitásához. 
 

A Kamera alkalmazást a Jobb szoftvergomb (Vissza) megnyomásával zárhatja be. 
 

 
FÉNYKÉP ÉS VIDEÓ KÉSZÍTÉSE 
 
1. A kezdőképernyőn nyomja meg az OK gombot a Főmenü > Kamera  megjelenítéséhez. 
 

2. Nyomja meg a Jobb navigációs gombot, és a fényképező- és videómód közötti váltáshoz válassza a Videó vagy 
a Kamera lehetőséget. 

3. Használja a (fel) és (le) Navigációs gombot a közelítéshez és a távolításhoz. 
 

4. Az OK gomb megnyomásával fényképet vagy videót készíthet. 

MEGJEGYZÉS: 

Ha megnyomja a Bal szoftvergombot (Lehetőségek), majd kiválasztja a Beállítások pontot, megadhatja 
a Kamera és a Videó beállításait. 
 

 
FÉNYKÉPEK MEGTEKINTÉSE 

Fényképmódban a Kamera alkalmazáson belüli fényképek a Bal szoftvergomb (Lehetőségek) > 
Képnézegető megnyomásával tekinthetők meg. 

•  Válasszon ki egy képet, amelyet teljes képernyős módban kíván megjeleníteni. Az egyes képek 
megtekintéséhez használja a (bal) és (jobb) Navigációs gombot. 

MEGJEGYZÉS: 
 
•  A Főmenüből a Kép  kiválasztásával tekintheti meg a fényképeket. 
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VIDEÓK MEGTEKINTÉSE 

Videómódban a Kamera alkalmazáson belüli videók a Bal szoftvergomb (Lehetőségek) > Videótár 
megtekintése menüútvonalon tekinthetők meg. 

•  Válasszon ki egy videót, majd nyomja meg a lejátszáshoz. 
 
•  A Jobb szoftvergombbal (Állj/Kilépés) visszatérhet a videók listájához. 
 

 
 
FM RÁDIÓ HALLGATÁSA 
Az FM rádió alkalmazással FM rádióállomásokat hallgathat. 

FM RÁDIÓ HANGOLÁSA 
 
1. A kezdőképernyőn nyomja meg az OK gombot a Főmenü > FM rádió  megjelenítéséhez. 
 

2. Amikor a program kéri, nyomja meg a Bal szoftvergombot (Lehetőségek), majd válassza 
az Automatikus keresés és mentés pontot az elérhető állomások kereséséhez. 

Manuális és automatikus keresés: 

•  Az FM Rádió kezdőképernyőjén a (bal) és (jobb) Navigációs gombbal lehet manuálisan egy 
frekvenciára hangolni. 

MEGJEGYZÉS: 

•  A rádió csak a készülékhez csatlakoztatott fejhallgatóval működik, mert azt használja antennaként. 

•  Az összes rendelkezésre álló csatorna megtekintéséhez nyomja meg a Bal szoftvergombot (Lehetőségek), 
majd válassza a Csatornalista lehetőséget. 

•  Az FM rádiót a Jobb szoftvergombbal (Kilépés) lehet kikapcsolni. 
 
 
 

MÁS ALKALMAZÁSOK HASZNÁLATA 
NAPTÁR 
A Naptár  események, megbeszélések és találkozók létrehozására és kezelésére használható. 

1. A kezdőképernyőn nyomja meg az OK gombot a Főmenü megjelenítéséhez. 
 
2. Válassza a Szervező > Naptár elemet. 
 

 
ESEMÉNY LÉTREHOZÁSA 
 

1. Válassza a NAPTÁR menüpontot, majd a Bal szoftvergomb (Hozzáadás) megnyomásával adjon hozzá 
egy eseményt. 

2. Adja meg az esemény nevét és helyét. 
 

3. Állítsa be az esemény idejét, és állítson be emlékeztetőt. 

4. Miután minden információt megadott, nyomja meg a Bal szoftvergombot (Mentés).
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RIASZTÁS 
Három riasztást állíthat be, és módosíthatja a már beállított riasztásokat. 
 

1. A kezdőképernyőn nyomja meg az OK gombot a Főmenü megjelenítéséhez. 

2. Válassza a Riasztás pontot. 
 

 
STOPPER 
1. A kezdőképernyőn nyomja meg az OK gombot a Főmenü megjelenítéséhez. 

2. Válassza az Alkalmazások > Stopper lehetőséget. 

3. A Bal szoftvergombbal lehet elindítani, megállítani és folytatni az időmérést. 

4. A stoppert az OK gombbal lehet lenullázni. 
 

 
SZÁMOLÓGÉP 

1. A kezdőképernyőn nyomja meg az OK gombot a Főmenü megjelenítéséhez. 
2. Az alkalmazás megnyitásához válassza az Alkalmazások > Számológép lehetőséget. 
 

•  Adatok beírásához használja a számbillentyűzetet, műveleti jelek kiválasztásához használja 
a Navigációs gombot. 

•  A Jobb szoftvergomb (Törlés) egy szám törlésére, a Bal szoftvergomb (Összes törlése) az összes szám 
törlésére használható. 
 

 
VILÁGÓRA 

1. A kezdőképernyőn nyomja meg az OK gombot a Főmenü megjelenítéséhez. 
2. Az alkalmazás megnyitásához válassza az Alkalmazások > Világóra lehetőséget. 

 
•  A világóra-alkalmazás a város időzónájának hozzáadására vagy eltávolítására és a nyári időszámítás 
beállítására szolgál. 
 

 
MÉRTÉKEGYSÉG-ÁTVÁLTÁS 

1. A kezdőképernyőn nyomja meg az OK gombot a Főmenü megjelenítéséhez. 
2. Az alkalmazás megnyitásához válassza az Alkalmazások > Mértékegység-átváltás lehetőséget. 
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A KÉSZÜLÉK KEZELÉSE 
A készülék konfigurálásához a kezdőképernyőn az OK gomb megnyomásával jelenítse meg a Főmenü > 
Beállítások pontot. 
 
 

DÁTUM ÉS IDŐ BEÁLLÍTÁSA 

A dátum és az idő manuális beállítása: 
 

1. A kezdőképernyőn nyomja meg az OK gombot a Főmenü megjelenítéséhez. 

2. Beállítások > Telefonbeállítások > Idő és dátum. 

3. Válassza a Dátum beállítása pontot, adja meg a helyes dátumot, majd válassza az OK gombot. 
 

4. Válassza az Idő beállítása pontot, adja meg a helyes időt, majd válassza az OK gombot. 

5. Válassza az Időformátum pontot, engedélyezze/tiltsa le a 12/24 órás időformátumot. 

6. Válassza a Dátumformátum pontot, és válassza ki a kívánt dátumformátumot. 
 

7. Válassza az Időbeállítások frissítése pontot, ha a hálózati idő alapján automatikusan szeretné 
frissíteni a dátumot és az időt. 
 
 

KIJELZŐBEÁLLÍTÁSOK 

A képernyő fényerejének beállítása: 

1. A kezdőképernyőn nyomja meg az OK gombot a Főmenü megjelenítéséhez. 
 
2. Beállítások > Kijelző > Kontraszt. 

A képernyő fényerejét a (bal) és a (jobb) Navigációs gombbal lehet beállítani. 
 

A fényerő-beállítást a rendszer a beállítási képernyő elhagyása után automatikusan menti. 
 

 
A KÉPERNYŐ KIKAPCSOLÁSA ELŐTTI TÉTLENSÉGI IDŐ BEÁLLÍTÁSA 

Ha a készüléket bizonyos ideig nem használja, a képernyő az akkumulátor üzemidejének kímélése 
érdekében kikapcsol. Rövidebb vagy hosszabb tétlenségi idő beállítása: 

1. A kezdőképernyőn nyomja meg az OK gombot a Főmenü megjelenítéséhez. 
 

2. Beállítások  > Kijelző > Háttérvilágítás. 

Válassza ki, hogy mennyi ideig legyen bekapcsolva a képernyő világítása a kikapcsolása előtt. 
 

MEGJEGYZÉS: 

Ha a készülék alvó állapotban van, a Be-/kikapcsoló gomb megnyomásával bekapcsolhatja a képernyőt. 
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CSENGŐHANG-BEÁLLÍTÁS 
A CSENGŐHANGOK MÓDOSÍTÁSA 

1. A kezdőképernyőn nyomja meg az OK gombot a Főmenü megjelenítéséhez. 

2. Válassza a Beállítások  > Profilok pontot, nyomja meg a Bal szoftvergombot, és válassza a Beállítások > 
Csengőhang beállításai lehetőséget. 

3. Az egyes csengőhangok előzetes meghallgatásához használja a (fel) és (le) Navigációs gombot. 

4. A kívánt csengőhangot a Bal szoftvergombbal lehet kiválasztani. 
 
 
A CSENGŐHANG HANGEREJÉNEK BEÁLLÍTÁSA 

A csengőhang hangerejét a Beállítások menüben állíthatja be. 

1. A kezdőképernyőn nyomja meg az OK gombot a Főmenü megjelenítéséhez. 
2. Válassza a Beállítások  > Profilok pontot, nyomja meg a Bal szoftvergombot, és válassza a Beállítások > 
Hangerő beállítása lehetőséget. 

3. A (fel) és (le) Navigációs gombbal válassza ki a hangok, csengőhangok, üzenetek és riasztások hangerejét. 
 

 
A CSENDES MÓD BEKAPCSOLÁSA 

• A kezdőképernyőn a # gomb nyomva tartásával a média és a riasztás kivételével minden hangot elnémíthat. 
 
 

REZGÉS BEÁLLÍTÁSA BEJÖVŐ HÍVÁSOKHOZ ÉS RIASZTÁSOKHOZ 

1. A kezdőképernyőn nyomja meg az OK gombot a Főmenü megjelenítéséhez. 

2. Válassza a Beállítások  > Profilok pontot, nyomja meg a Bal szoftvergombot, és válassza a Beállítások > 
Csengés típusa lehetőséget. 

3. A (fel) és (le) Navigációs gombbal válassza ki a csengőhangokhoz, üzenetekhez és riasztásokhoz használni 
kívánt típusokat. 
 

 
NAVIGÁCIÓS GOMBOK 

A kezdőképernyőn használt gyorsgombokkal egyszerűen érheti el a hasznos funkciókat. 

A gombok nyomva tartásával elérhető funkciók: 

•  Számbillentyűk – Előre beprogramozott telefonszámok elérése 

•  Navigációs gomb (fel) – Lámpa be/ki 
 

•  * és utána Bal szoftvergomb – Billentyűzet zárolása/feloldása 

•  # – Hangok némítása 
 

Egyszeri megnyomással elérhető funkciók: 

•  Navigációs gomb (bal) – Az Üzenetek alkalmazás megnyitása 
 

•  Navigációs gomb (jobb) – Profil megnyitása 

•  Navigációs gomb (fel) – Audió megnyitása 
 

•  Navigációs gomb (le) – SIM(-ek) kiválasztása  
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MEGJEGYZÉS: 
 

A Navigációs gomb személyre szabása: Beállítások  > Telefonbeállítások > Navigációs gomb. 
 
 
 

A TELEFON SZOLGÁLTATÁSAINAK BEÁLLÍTÁSA 

A KÉSZÜLÉK VÉDELME 
A KÉSZÜLÉK VÉDELME KÉPERNYŐZÁRRAL 

A Cat B40 készüléken tárolt adatait nagyobb biztonságban tarthatja valamelyik képernyőzárolási módszer 
kiválasztásával. 

•  Automatikus billentyűzár – zárolja a billentyűzetet, amikor a tétlenségi idő elteltével a képernyő 
kikapcsol (feloldásához nyomja meg a Bal szoftvergombot, majd a * gombot). 

1. A kezdőképernyőn nyomja meg az OK gombot a Főmenü megjelenítéséhez. 
2. Az időtartam beállításához válassza a Beállítások > Biztonság > Automatikus billentyűzár lehetőséget. 
 

•  Képernyőzár – amikor a képernyő a tétlenségi idő lejárta után kikapcsol, a feloldásához egy 4 jegyű 
jelszóra lesz szükség: 

1. A kezdőképernyőn nyomja meg az OK gombot a Főmenü megjelenítéséhez. 
2. Válassza a Beállítások > Biztonság > Telefon zárolása elemet. 

MEGJEGYZÉS: 

Az alapértelmezett jelszó: 1234. 

A jelszó megváltoztatásához válassza a Beállítások > Biztonság > Biztonsági jelszó módosítása lehetőséget. 
 
 
 
 
 
 
A KÉSZÜLÉK ALAPHELYZETBE ÁLLÍTÁSA 
GYÁRI ADATOK VISSZAÁLLÍTÁSA 

Ha visszaállítja a gyári adatokat, a készülék a gyárilag konfigurált beállításokra áll vissza. A készülék belső 
tárhelyén lévő valamennyi személyes adat a rendszer- és alkalmazás-beállításokkal együtt törlődik. 

Az eszköz visszaállítása nem törli a rendszerszoftver letöltött frissítéseit, illetve a microSD-kártyán lévő 
fájlokat, például zenéket és fényképeket. 

1. A kezdőképernyőn nyomja meg az OK gombot a Főmenü megjelenítéséhez. 

2. Válassza a Beállítások > Telefonbeállítások > Gyári beállítások visszaállítása lehetőséget. 

MEGJEGYZÉS: 

Az alapértelmezett jelszó: 1234. 
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FÜGGELÉK 
FIGYELMEZTETÉSEK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK 

Ez a szakasz fontos tájékoztatást tartalmaz a készülék kezelési utasításaival kapcsolatban. Ismerteti továbbá 
a készülék biztonságos használatát. A készülék használata előtt olvassa el figyelmesen ezt a tájékoztatást. 

VÍZÁLLÓ BURKOLAT 

A készülék vízállóságának biztosítása érdekében az USB, a fejhallgató-csatlakozó és a SIM-fedél legyen 
biztonságosan rögzítve. 
 

 
NE HASZNÁLJA A KÉSZÜLÉKET AZ ALÁBBI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT: 

Kapcsolja ki a készüléket, ha olyan helyen tartózkodik, ahol a használata nem engedélyezett, például 
a következő helyeken: 

•  Kórházak és egészségügyi intézmények – ennek oka az érzékeny orvosi műszerekkel való esetleges 
interferencia megelőzése. 

•  Orvostechnikai eszközök – érdeklődjön orvosánál és a készülék gyártójánál, hogy a készülék zavarhatja-e 
az Ön által használt orvostechnikai eszköz működését. Tartsa be a kórházakban és egészségügyi 
intézményekben érvényes szabályokat és előírásokat. 

•  A szívritmusszabályzók gyártói ajánlása szerint a készülék és a szívritmusszabályzó között a lehetséges 
interferencia elkerülése érdekében legalább 15 cm távolságot kell tartani. Ha Ön szívritmusszabályzót 
használ, akkor használja a készüléket az azzal ellentétes oldalon, és ne hordja elülső zsebében. 

•  Repülőgép – a vezeték nélküli eszközök fedélzeten történő használatával kapcsolatban kérjen felvilágosítást a 
légitársaság személyzetétől. Ha a készüléken van „Repülő mód”, akkor be kell kapcsolnia, mielőtt repülőre száll. 

•  Gépjárművek – az elektromos berendezésekkel való esetleges interferencia miatt egyes gépjárműgyártók 
tiltják a mobiltelefonok használatát, kivéve ha külső antenna van felszerelve a járműre. 

•  Egyéb eszközök – ne használja a készüléket olyan helyen, ahol az kárt okozhat, vagy zavarhatja más 
elektronikus eszközök működését. 

•  Gyújtószerkezetek és robbantási területek – a robbantási műveletek zavarásának elkerülése érdekében 
kapcsolja ki a készüléket vagy vezeték nélküli eszközt, amikor robbantás helyszínén vagy olyan helyen 
tartózkodik, ahol a „rádió adó-vevők” vagy „elektronikus eszközök” kikapcsolására felszólító jelzéseket 
helyeztek el. 

•  Robbanásveszélyes légkör – kapcsolja ki a készüléket olyan helyeken, ahol robbanásveszélyes légkör van, 
és kövessen minden jelzést és utasítást. A potenciálisan robbanásveszélyes légkört tartalmazó területek közé 
tartoznak azok is, ahol a járműmotorok kikapcsolását tanácsolják. Az ilyen területeken a szikraképződés 
robbanást vagy tüzet okozhat, ami fizikai sérüléssel vagy akár halállal járhat. Ne kapcsolja be az eszközt 
benzinkutakon. Tartsa be a rádióberendezések használatára vonatkozó korlátozásokat az 
üzemanyaglerakatokban, -raktárakban és -elosztó területeken, valamint a kémiai üzemekben. Ezenkívül tartsa 
be a korlátozásokat olyan területeken is, ahol robbantási műveletek zajlanak. Az eszköz használata előtt 
győződjön meg róla, hogy nem tartózkodik potenciálisan robbanásveszélyes területen – ezeket többnyire 
(de nem minden esetben) egyértelmű jelzésekkel látják el. Ilyen helyek például a hajókon a fedélzet alatti 
területek, a kémiai továbbító és tároló létesítmények, valamint az olyan területek, ahol a levegő vegyszereket 
vagy különféle részecskéket – például szemcséket, port vagy fémport – tartalmaz. Kérdezze meg a gázüzemű 
(propánnal vagy butánnal üzemelő) járművek gyártóit, hogy a készülék biztonságosan használható-e ezen 
járművek közelében. 

• Az emberek kis százalékánál előfordulhat, hogy pulzáló fény vagy más fényjelenségek – például LED-
zseblámpa, számítógépes játék vagy videó fényeinek – hatására eszméletét veszti vagy rohamot kap (még ha 
korábban nem is fordult elő velük ilyesmi). Ha már volt rohama vagy eszméletvesztése, vagy a családjában 
előfordult ilyen jellegű probléma, a funkciók használata előtt konzultáljon orvosával. 
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BIZTONSÁGOS KÖZLEKEDÉS 
 
A készülék használata során tartson be minden helyi jogszabályt és előírást. Ha pedig az eszközt 
járművezetés közben használnia kell, tartsa be az alábbi irányelveket is: 

•  A vezetésre figyeljen. Az első számú felelőssége az, hogy biztonságosan vezessen. 

•  Ne beszéljen az eszközön vezetés közben. Használjon szabadkezes kiegészítőket. 

•  Ha hívást kell indítania vagy fogadnia, az eszköz használata előtt parkoljon le a járművel az út szélén. 

•  A rádiófrekvenciás jelek kihathatnak a motoros járművek elektronikus rendszereire. További információért 
forduljon a készülék gyártójához. 

•  Motoros járműben ne helyezze az eszközt a légzsák fölé, illetve a légzsák működési területére. 
Ha a légzsák felfúvódik, a tetején lévő eszközzel való erős kölcsönhatás súlyos sérülést okozhat. 

•  Ha repülőgépen utazik, kapcsolja a készüléket Repülő módba. Ha repülőgépen vezeték nélküli eszközöket 
használ, az veszélybe sodorhatja a repülőgép működését, és megszakíthatja a vezeték nélküli 
telefonhálózatot. Az is előfordulhat, hogy ez törvényellenesnek minősül. 
 

 
ÜZEMI KÖRNYEZET 

•  Ne használja az eszközt poros, nedves, szennyezett, illetve mágneses mezővel rendelkező helyen. 
Máskülönben az áramkör meghibásodhat. 

•  A készülék megfelel a rádiófrekvenciás előírásoknak, ha a felhasználó a füle közelében, illetve a testétől 
0,5 cm távolságra használja. Győződjön meg arról, hogy a készülék kiegészítői – például a tok és a tartótáska 
– nem fémelemekből készültek. A fent említett követelmény teljesülése érdekében tartsa az eszközt 
testétől 0,5 cm-re. 

•  Viharos, villámlással járó napokon a villámlás okozta veszélyhelyzetek elkerülése érdekében ne használja 
a készüléket töltés közben. 

•  Hívás közben ne érintse meg az antennát. Az antenna megérintése befolyásolja a hívás minőségét és növeli 
az energiafogyasztást. Emiatt csökken a beszélgetési és a készenléti idő. 

•  Az eszköz használata során tartsa be a helyi jogszabályokat és előírásokat, valamint tartsa tiszteletben mások 
adatvédelmi és törvényileg biztosított jogait. 

•  Az eszköz töltése közben a környezeti hőmérsékletet tartsa 0 °C és 40 °C között. Akkumulátorról üzemelő 
készülék használata során tartsa a környezeti hőmérsékletet –25 °C és 55 °C között. 
 

 
GYERMEKEK BIZTONSÁGA 

Tartsa be a gyermekek biztonságára vonatkozó összes óvintézkedést. Veszélyes lehet, ha engedi, hogy a 
készülékkel – mely levehető alkatrészeket is tartalmaz – vagy a készülék kiegészítőivel gyermekek játsszanak, 
mivel lenyelés kockázata áll fenn. A kisgyermekeket tartsa távol a készüléktől és annak kiegészítőitől. 
 
 
TARTOZÉKOK 

Kizárólag az eszközgyártó által az adott modellhez jóváhagyott akkumulátorokat, töltőket és kiegészítőket 
válasszon. Más típusú töltő vagy tartozék használata érvénytelenítheti a készülékre vonatkozó jótállást, sértheti 
a helyi előírásokat vagy jogszabályokat, és veszélyes lehet. Érdeklődjön a készülék kiskereskedőjénél, hogy 
kaphatók-e jóváhagyott akkumulátorok, töltők és kiegészítők az adott területen. 
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AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐ 

•  A töltőt válassza le az elektromos hálózatról, és húzza ki az eszközből, ha nem használja. 

•  Az akkumulátort több százszor lehet feltölteni és lemeríteni, mielőtt végül elöregszik. 

•  A töltő műszaki adatainál megadott váltakozó áramú tápegységet használjon. A nem megfelelő feszültség 
tüzet okozhat, vagy a töltő meghibásodásához vezethet. 

•  Vigyázzon, hogy az akkumulátorból esetlegesen kifolyó elektrolit bőrre, szembe ne kerüljön. Ha az elektrolit 
mégis a bőrre kerül, vagy szembe fröccsen, azonnal mossa ki tiszta vízzel, és forduljon orvoshoz. 

•  Ha töltés közben az akkumulátor deformációját, színváltozását vagy rendellenes melegedését tapasztalja, 
azonnal hagyja abba a készülék használatát. Máskülönben az akkumulátor szivárogni kezdhet, 
túlmelegedhet, felrobbanhat, illetve kigyulladhat. 

•  Ha az USB tápkábel sérült (például a vezeték kilátszik vagy megtört), illetve a csatlakozó meglazult, 
ne használja tovább a kábelt. Máskülönben áramütést szenvedhet, a töltő rövidzárlatossá válhat, illetve 
tűzesetet okozhat.  

•  Ne dobja tűzbe a készüléket, mert felrobbanhat. Az akkumulátor is felrobbanhat, ha kilyukad vagy 
súlyosan megrongálódik. 

•  Tilos a készüléket módosítani, átalakítani, idegen tárgyakat belehelyezni, vízbe vagy más folyadékba 
meríteni, vagy folyadékoknak, tűznek, robbanásnak és egyéb veszélynek kitenni. 

•  Kerülje el az eszköz leejtését. Ha leejti – különösen ha kemény felületre –, és sérülésre gyanakszik, 
vizsgáltassa meg egy minősített szervizközpontban. A nem helyénvaló használat tüzet, robbanást vagy egyéb 
veszélyt eredményezhet. 

•  Az elhasznált eszközök ártalmatlanítását azonnal, a helyi előírásoknak megfelelően végezze el. 

•  Töltéskor győződjön meg arról, hogy a töltő olyan hálózati csatlakozóhoz csatlakozik, amely az eszköz 
közvetlen közelében található. A töltőnek könnyen elérhetőnek kell lennie. 

•  A készülék nem megfelelően földelt villamos berendezéshez való csatlakoztatása túlfeszültséget okozhat 
a készülékben, és maradandóan károsíthatja. 

FIGYELEM – A NEM MEGFELELŐ TÍPUSÚ AKKUMULÁTOR HASZNÁLATA ROBBANÁSVESZÉLYES. 

A HASZNÁLT AKKUMULÁTOROK ÁRTALMATLANÍTÁSÁT AZ UTASÍTÁSOKNAK MEGFELELŐEN VÉGEZZE. 
 
 

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS 

•  A töltő nem vízálló. Tartsa szárazon. Óvja a töltőt a víztől és a gőztől. Ne érintse meg a töltőt nedves 
kézzel, mert az rövidzárlathoz, az eszköz meghibásodásához, illetve áramütéshez vezethet. 

•  Ne helyezze az eszközt és a töltőt olyan helyre, ahol ütődés miatt megsérülhetnek. Máskülönben az 
akkumulátor szivároghat, a készülék meghibásodhat, túlmelegedhet, kigyulladhat vagy felrobbanhat. 

•  Ne helyezzen a készülék közelébe mágneses adathordozókat, például mágneskártyákat és 
hajlékonylemezeket. A készülékből érkező sugárzás törölheti az ezeken tárolt adatokat. 

•  Ne hagyja a készüléket és a töltőt olyan helyen, ahol szélsőségesen magas vagy alacsony a hőmérséklet. 
Ha nem így tesz, előfordulhat, hogy nem működnek majd megfelelően, ami tűzzel vagy robbanással járhat. 
A 0 °C-nál alacsonyabb hőmérséklet kihat az akkumulátor teljesítményére. 

•  Ne helyezzen a fülhangszóró közelébe éles fémtárgyakat, például tűket. A fülhangszóró vonzhatja ezeket 
a tárgyakat, és ezáltal sérülést okozhat. 

•  Az eszközt tisztítás és karbantartás előtt kapcsolja ki, és válassza le a töltőről. 

•  Az eszköz és a töltő tisztításához ne használjon vegyi tisztítószert, tisztítóporokat és egyéb vegyszereket 
(például alkoholt és benzolt). Máskülönben károsíthatja az eszköz egyes alkatrészeit, vagy tüzet okozhat. 
Az eszközt puha, antisztatikus törlőkendővel lehet tisztítani. 
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•  Ne szerelje szét az eszközt és kiegészítőit. Máskülönben a készülék és a tartozékok jótállása érvényét veszti, 
és a gyártó nem kötelezhető a kár megtérítésére. 

•  Ha az eszköz képernyője egy kemény tárggyal történő ütközés következtében eltörik, ne érintse meg és ne 
próbálja eltávolítani a törött alkatrészt. Ilyenkor azonnal hagyja abba az eszköz használatát, majd forduljon 
hivatalos szervizközponthoz. 
 

 
A CÍMKE HELYE 
Vegye le a SIM-fedelet, húzza ki a SIM-tálcát, majd vegye ki a papírtálcát, amelyen a címke látható. 

A HALLÁSKÁROSODÁS MEGELŐZÉSE 
 

A halláskárosodás megelőzése érdekében ne hallgassa hosszú ideig hangosan a készüléket. 

 
CE/UKCA SAR-MEGFELELŐSÉG 
A jelen eszköz megfelel a lakosságot érő elektromágneses sugárterhelés egészségvédelmi korlátozásáról 
szóló EU-követelményeknek (1999/519/EK). 
 
A határértékek a lakosság védelmére vonatkozó kiterjedt ajánlások részét alkotják. Ezeket az ajánlásokat 
független tudományos szervezetek dolgozták ki és ellenőrizték különböző tudományos tanulmányok 
rendszeres és alapos értékelése révén. Az Európai Tanács mobilkészülékekre ajánlott határértékének 
mértékegysége a fajlagos elnyelési tényező, röviden SAR, amelynek határértéke átlagosan 2,0 W/kg, 
10 gramm testszövetre vonatkoztatva. Ez megfelel az International Commission on Non-Ionizing Radiation 
Protection (ICNIRP) bizottság követelményeinek. 
 
Testen viselt működés szempontjából az eszköz tesztelésen ment keresztül, és teljesíti az ICNIRP kitettségi 
irányelveit és az EN 62209-2 európai szabványt kifejezetten hozzá készült kiegészítőkkel való használat 
esetén. Egyéb, fémtartalmú kiegészítők használata nem feltétlenül biztosítja az ICNIRP kitettségre 
vonatkozó irányelveinek való megfelelőséget. 
 
A SAR mérése az eszköz és a test közti 5 mm távolság mellett történik, miközben az adó az eszköz 
összes frekvenciasávján a legmagasabb tanúsított kimeneti teljesítményszinten működik. 
 
A telefonra vonatkozóan a legmagasabb bejelentett önálló, 10 gramm testszövetre vetített SAR-érték 
a CE/UKCA szabályok alapján a következő: 
SAR – fej: 0,928 W/kg, SAR – test: 1,506 W/kg, SAR – végtagok: 3,036 W/kg.  
 
A telefonra vonatkozóan a legmagasabb bejelentett egyidejű, 10 gramm testszövetre vetített SAR-
érték a CE/UKCA szabályok alapján a következő: 
SAR – fej: 0,928 W/kg, SAR – test: 1,518 W/kg, SAR – végtagok: 3,101 W/kg.  
 
A rádiófrekvenciás energiának való kitettség csökkentése érdekében kihangosító tartozék vagy más, 
hasonló opcionális eszköz segítségével tartsa távol az eszközt a fejtől és a testtől. A készüléket 
legalább 5 mm-re kell tartani a testtől, hogy a kitettségi szint a tesztelt szinteken vagy azok 
alatt maradjon.  

  

A sugárzásnak való kitettségi szint csökkentése érdekében tartsa be az alábbiakat: 

• A mobiltelefont jó vételi körülmények között használja 

• Használjon kihangosítót 

• Várandós kismamák tartsák a hasuktól távol a készüléket 

• Tartsa a nemi szervektől távol a készüléket 
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Hogy ne növelje a kitettségi szintet, válasszon olyan övcsipeszeket, oldaltáskákat és más hasonló 
testen viselt tartozékokat, amelyek nem tartalmaznak fém alkatrészeket. A fém alkatrészeket 
tartalmazó tokok megváltoztathatják az eszköz rádiófrekvenciás teljesítményét, beleértve a 
rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó irányelveknek való megfelelőséget, olyan módon, melyet nem 
teszteltek, illetve nem hitelesítettek. Az ilyen tartozékok használata nem javasolt. 
 
 

FCC-SZABÁLYOZÁS 
A jelen mobiltelefon megfelel az FCC-szabályok 15. szakaszának. A készülék üzemeltetésének a következő 
két feltétele van: 

(1) A készülék nem okozhat káros interferenciát, és (2) a készüléknek el kell viselnie minden 
kapott interferenciát, a nem kívánt működést okozó interferenciát is beleértve. 

 
A jelen mobiltelefon az FCC-szabályok 15. része alapján tesztelésen ment keresztül, melynek alapján 
megállapításra került, hogy megfelel a Class B digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek. E határértékek 
úgy vannak kialakítva, hogy háztartási kiépítés esetén ésszerű mértékű védelmet nyújtsanak a káros 
interferencia ellen. A jelen berendezés rádiófrekvenciás energiát állít elő, használ fel és képes sugározni, és – 
ha telepítése, illetve használata nem az utasításoknak megfelelően történik – káros interferenciát okozhat 
a rádiós távközlésben. 

Arra azonban nincs garancia, hogy egy adott kiépítésben nem fordul elő interferencia. Ha a berendezés 
káros interferenciát okoz a rádió- vagy tv-vételben – amit úgy lehet megállapítani, hogy a berendezést ki-, 
majd bekapcsolja –, javasoljuk, hogy az alábbi intézkedések közül eggyel vagy többel próbálja kijavítani az 
interferenciát: 

– A vevőantenna elforgatása vagy áthelyezése. 

– A készülék és a vevőegység közötti távolság növelése. 
 

– A készülék és a vevőegység egymástól független áramkörhöz tartozó aljzathoz csatlakoztatása. 

– Segítségkérés a márkaképviselettől vagy egy tapasztalt rádió-/tv-szerelőtől. 
 

FCC-MEGJEGYZÉS: 
 

Figyelem: A megfelelőségért felelős fél kifejezett jóváhagyása nélkül végrehajtott változtatás vagy módosítás 
a berendezés működtetési jogának elvesztését vonhatja maga után. 

 
RÁDIÓFREKVENCIÁS KITETTSÉGI INFORMÁCIÓK (SAR) 
A mobiltelefon tervezése és gyártása során ügyeltek arra, hogy a készülék az Egyesült Államok 
Szövetségi Távközlési Hivatala (FCC) által meghatározott rádiófrekvenciás (RF) kibocsátási 
határértékeket ne lépje túl. 

SAR-tesztelés közben a készülékkel a legnagyobb kimenő teljesítményszinten sugároztak minden tesztelt 
frekvenciasávban, az elhelyezésével pedig olyan rádiófrekvenciás sugárzást szimuláltak, mintha a készülék 
használat közben közvetlenül a fejnél, a testtől pedig 10 mm távolságra lenne. Bár a SAR-érték megállapítása 
a legmagasabb tanúsított teljesítményszinten történik, a készülék működés közbeni tényleges SAR-szintje 
jóval a maximális érték alatt maradhat. Ez azért lehetséges, mert a telefont úgy tervezték, hogy az különböző 
teljesítményszinteken tudjon működni, így csak annyi energiát használ fel, amennyi a hálózat eléréséhez 
szükséges. Általánosságban véve, minél közelebb helyezkedik el a felhasználó a vezeték nélküli bázisállomás 
antennájához, annál kisebb teljesítményt ad le a telefon. 

 
A vezeték nélküli eszközök sugárzásának való kitettséget a fajlagos elnyelési tényező, röviden SAR (Specific 
Absorption Rate) értékével szokták kifejezni. 

Az FCC által meghatározott SAR-határérték 1,6 W/kg. 
 

Ez a mobiltelefon – amelyet az IEEE1528 szabványban meghatározott mérési módszerekkel és eljárásokkal 
teszteltek – megfelel az ANSI/IEEE C95.1-1992 szerinti, általános lakosságra/szabályozatlan kitettségre 
vonatkozó SAR-határértékeknek. Az FCC készülékengedélyt adott erre a telefonmodellre, mivel valamennyi 
bejelentett SAR-szint kiértékelése az FCC rádiófrekvenciás kitettségi irányelveinek megfelelően történt. 
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A telefonmodell SAR-adatai szerepelnek az FCC nyilvántartásában, és a www.fcc.gov/oet/ea/fccid 
weboldalon, az engedélyek megjelenítésére szolgáló részben a ZL5B40E azonosító FCC ID mezőbe történő 
beírása után megtekinthetők. 
 

 
A mobiltelefon legmagasabb bejelentett SAR-értéke a fejnél tartva 0,98 W/Kg, a test közelében 0,83 W/Kg. 
 

 
Bár a különböző telefonok és a különböző pozíciókban tartott telefonok más-más SAR-szintekkel 
rendelkezhetnek, ezek mind megfelelnek a hatósági követelményeknek. 
 

 
A testközeli működés SAR-megfelelőségének megállapításakor a készülék és az emberi test között 15 mm 
távolságot vesznek alapul. A készüléket hordja legalább 15 mm-re eltartva a testétől, hogy a 
rádiófrekvenciának való kitettség ne legyen magasabb a bejelentett szintnél. A testen viseléshez olyan 
övcsipeszt vagy hordtáskát használjon, amely nem tartalmaz fém alkatrészt, és amellyel a készülék és a teste 
között meg lehet tartani a 15 mm távolságot. 
 

 
A testen hordott, fémet tartalmazó tartozékokat nem vizsgálták és nem tanúsították abból a szempontból, 
hogy megfelelnek-e a rádiófrekvenciás kitettséggel szembeni követelményeknek, ezért az ilyen tartozékok 
használata kerülendő. 
 

 
ÁRTALMATLANÍTÁSI ÉS ÚJRAHASZNOSÍTÁSI INFORMÁCIÓK 
A készüléken (és a benne lévő akkumulátoron) ez a szimbólum jelzi, hogy a normál háztartási hulladéktól külön 

kell kezelni. Ne helyezze el a készüléket és az akkumulátorokat ömlesztett háztartási hulladékban. 
A készüléket (és az akkumulátorokat) tanúsított gyűjtőponton kell leadni az újrahasznosítás és az 
élettartam végén történő megfelelő ártalmatlanítás céljából. 

 
 
A készülék és az akkumulátorok újrahasznosításával kapcsolatos részletesebb információ a helyi 
önkormányzattól, a háztartási hulladékot elszállító szolgáltatótól, illetve abban a kiskereskedelmi üzletben 
kapható, ahol a készüléket vásárolta. 
 
A készülék hulladékkezelésére az Európai Unió elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 
(Waste from Electrical and Electronic Equipment, WEEE) irányelve vonatkozik. Az elektromos és elektronikus 
hulladékot és az akkumulátorokat azért kell különválasztani más hulladékoktól, hogy az esetlegesen jelen lévő 
veszélyes anyagok emberi egészségre gyakorolt környezeti hatása a lehető legkisebb legyen. 
 

 
A VESZÉLYES ANYAGOK MENNYISÉGÉNEK CSÖKKENTÉSE 
A készülék megfelel az EU vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról 
szóló rendelete (az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (REACH)) és az EU veszélyes 
anyagok korlátozásáról szóló irányelve (RoHS) követelményeinek. 

(Az Európai Parlament és a Tanács 2011/65/EU (RoHS) irányelve és az azt módosító 2015/863 (EU) irányelv.) 
A készülék REACH-megfelelőségével kapcsolatban itt található bővebb információ: 
www.catphones.com/certification. Javasoljuk, hogy rendszeresen keresse fel ezt az weboldalt, ahol naprakész 
információkat találhat. 
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EU-JOGSZABÁLYOKNAK VALÓ MEGFELELÉS 
A gyártó ezennel kijelenti, hogy a készülék megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb 
vonatkozó rendelkezéseinek. A megfelelőségi nyilatkozat megtekintéséhez keresse fel ezt a webhelyet: 
www.catphones.com/support/. 

MEGJEGYZÉS: 
 

Tartsa be a helyi előírásokat ott, ahol az eszközt használja. Az eszköz használata az Európai Unió (EU) egyes vagy 
összes tagállamában korlátozott lehet. 

Előfordulhat, hogy egyes sávok nem állnak rendelkezésre minden országban vagy minden területen. Bővebb 
információért forduljon a helyi szolgáltatóhoz. 

Sugárzott rádiófrekvencia maximális teljesítménye azokon a frekvenciasávokon, amelyeken a 
rádióberendezés működik: 

Az összes sávhoz tartozó maximális teljesítmény alacsonyabb, mint a vonatkozó harmonizált szabványban 
meghatározott legmagasabb határérték. 

A frekvenciasávok, valamint a sugárzott teljesítmény névleges határértékei erre a rádióberendezésre 
vonatkozóan a következők: 
 

Sáv Vezetett teljesítmény (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 

 
 

 
A CAT B40 MŰSZAKI ADATAI 
Operációs rendszer Saját fejlesztésű Unisoc 
Processzor Unisoc T117 
Memória 128 MB RAM 

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

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

Kijelző 2,4ʺ-es, 240*320, QVGA 
Kamera 2 MP-es, csak hátlapi kamera 
Csatlakozási lehetőségek Audiocsatlakozó: 3,5 mm 

Bluetooth: 5.0 
USB: Type C-USB 2.0 
SIM típusa: Nano SIM 

Akkumulátor 1800 mAh 
Egyebek Külső behatások elleni 

védettség: IP69 
Zuhanásvédelem: 1,8 m 

Méretek 145*62*18 mm 
Súly 157 g 

* A kialakítás és a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak. 
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EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT 
 
Gyártó: 

Név: Bullitt Mobile Limited 
Cím: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, RG1 1AR, United Kingdom  

Rádióberendezés: 
Modell: CAT B40 
A nyilatkozat tárgya: mobiltelefon 
Rádiós szoftver verziószáma: két SIM-es: LTE_D03140.10_B40 
 egy SIM-es: LTE_S03140.10_B40 
Mellékelt tartozékok és alkatrészek: akkumulátor, USB-kábel, fülhallgató 

 
Mi, a Bullitt Mobile Limited felelősségünk teljes tudatában kijelentjük, hogy a fent ismertetett termék 
megfelel a vonatkozó uniós harmonizációs jogszabályoknak: 
RE irányelv (2014/53/EU), RoHS irányelv (2011/65/EU) és (EU)2015/863 

Az alábbi harmonizált szabványok és/vagy más vonatkozó szabványok alkalmazására került sor: 
1. Egészség és biztonság (a rádióberendezésekre vonatkozó irányelv 3.1(a) cikkelye) 

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. Elektromágneses összeférhetőség (a rádióberendezésekről szóló irányelv 3.1(b) cikkelye) 
n EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) 
n EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09) 
n Az EN 301 489-52 V1.1.0 (2016-11) tervezete 
n EN 55032:2015+A11:2020 
n EN 55035:2017 

3. Rádiófrekvenciás spektrum használata (a rádióberendezésekről szóló irányelv 3.2 cikkelye) 
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 Draft EN 303 345-3 V1.1.0 (2019-11) 

 
 
Az értesített szerv (név: Element Materials Technology Portland-Evergreen, Inc., azonosító: 0981) 
a rádióberendezésekről szóló 2014/53/EU irányelv III. mellékletének B modulja alapján lefolytatta a 
megfelelőségértékelési eljárást, és kiadta az EU-típusvizsgálati tanúsítványt (hivatkozási szám: 
ENW21RED1092), amely tartalmazza a 3.1.a), 3.1.b), 3.2. cikkekben foglalt alapvető követelményeket. 
Aláírással ellátva a Bullitt Mobile Limited nevében 
Hely: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, England RG1 1AR, dátum: 2021. március 30. 
 
Név: Arlen Huang, beosztás: minőségért felelős igazgató, aláírás:  
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EGYESÜLT KIRÁLYSÁGBELI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT 
 
Gyártó: 

Név: Bullitt Mobile Limited 
Cím: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, RG1 1AR, United Kingdom  

Rádióberendezés: 
Modell: CAT B40 
A nyilatkozat tárgya: mobiltelefon 
Rádiós szoftver verziószáma: két SIM-es: LTE_D03140.10_B40 
  egy SIM-es: LTE_S03140.10_B40 
Mellékelt tartozékok és alkatrészek: akkumulátor, USB-kábel, fülhallgató 

 
Mi, a Bullitt Mobile Limited felelősségünk teljes tudatában kijelentjük, hogy a fent ismertetett termék 
megfelel a vonatkozó uniós harmonizációs jogszabályoknak: 
Rádióberendezésekről szóló 2017. évi rendeletek (SI 2017, 1206. sz. rendelet annak módosításaival együtt) 

Az alábbi harmonizált szabványok és/vagy más vonatkozó szabványok alkalmazására került sor: 

Az alábbi kijelölt szabványok és/vagy más vonatkozó szabványok alkalmazására került sor: 
1. Egészség és biztonság (az Egyesült Királyság rádióberendezésekről szóló rendeletének 6(1)(a) 

pontja) 
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. Elektromágneses összeférhetőség (az Egyesült Királyság rádióberendezésekről szóló 
rendeletének 6(1)(b) pontja) 

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

3. Rádiófrekvenciás spektrum használata (az Egyesült Királyság rádióberendezésekről szóló 
rendeletének 6(2) pontja) 

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 Draft EN 303 345-3 V1.1.0 (2019-11) 

 
 

Az engedélyezett szerv (név: Element Materials Technology Warwick Ltd., azonosító: 0891) a rádióberendezésekről 
szóló 2017. évi rendeletek (SI 2017, 1206. sz. rendelet, annak módosításaival együtt) 3. függelékének B. része 
alapján lefolytatta a megfelelőségértékelési eljárást, és kiadta az UK-típusvizsgálati tanúsítványt (hivatkozási szám: 
EMA21RER0005), amely tartalmazza a 6(2), 6(1)(a), 6(1)(b) pontokban foglalt alapvető követelményeket. 
Aláírással ellátva a Bullitt Mobile Limited nevében 
Hely: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, England RG1 1AR, dátum: 2021. március 30. 
 
Név: Arlen Huang, beosztás: minőségért felelős igazgató, aláírás: 
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