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LŪDZU, PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS REIZES IZLASIET DROŠĪBAS 
NORĀDĪJUMUS 
• Lūdzu, rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un ieteiktos drošības norādījumus, lai nodrošinātu pareizu šīs ierīces 
izmantošanu. 

• Neskatoties uz tās izturīgumu, izvairieties no ierīces sišanas, mešanas, saspiešanas, caurduršanas vai 
locīšanas. 

• Neieslēdziet ierīci apstākļos, kad ierīču lietošana ir aizliegta vai tas var izraisīt traucējumus vai bīstamību. 

• Nekad nelietojiet ierīci braukšanas laikā. 

• Vienmēr ievērojiet visus ierīces lietošanas noteikumus slimnīcās un veselības aprūpes iestādēs 
un izslēdziet to medicīnas ierīču tuvumā. 

• Pacienti ar medicīniskajiem implantiem (sirds, locītavu utt.) drīkst turēt ierīci 15 cm attālumā no implanta 
un novietot to implanta pretējā pusē. 

• Lidmašīnā izslēdziet ierīci vai aktivizējiet lidmašīnas režīmu, jo tā var izraisīt traucējumus. 

• Izslēdziet ierīci augstas precizitātes elektronisko ierīču tuvumā, jo tā var ietekmēt to darbību. 

• Nemēģiniet izjaukt ierīci vai tās piederumus, tās apkopi vai remontu drīkst veikt tikai kvalificēts personāls. 

• Neievietojiet ierīci vai tās piederumus tilpnēs ar spēcīgu elektromagnētisko lauku. 

• Nenovietojiet magnētisko datu nesēju ierīces tuvumā. Radiācija no ierīces var izdzēst tajā saglabāto 
informāciju. 

• Nelietojiet ierīci vidē ar viegli uzliesmojošu gāzi, piemēram, degvielas uzpildes stacijā. 

• Neturiet ierīci un tās piederumus mazu bērnu tuvumā. Neļaujiet bērniem lietot ierīci bez uzraudzības. 

• Ievērojiet visus likumus vai noteikumus par bezvadu ierīču lietošanu, ņemot vērā citu personu privātumu 
un likumīgās tiesības. 

• Lietojot USB kabeli, stingri ievērojiet atbilstošos šīs rokasgrāmatas norādījumus, pretējā gadījumā ierīce 
vai dators var tikt bojāts. 
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JURIDISKAIS PAZIŅOJUMS 
 
© 2021 Caterpillar. Visas tiesības aizsargātas. CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, to attiecīgie logotipi, 
“Caterpillar Yellow”, “Power Edge” un Cat “Modern Hex” vizuālais noformējums, kā arī tiem izmantotā 
uzņēmuma un produkta identitāte ir Caterpillar prečzīmes un tās nedrīkst izmantot bez atļaujas. 
 
Bullitt Mobile Ltd. ir Caterpillar Inc. licenciāts. 
 
Bullitt Mobile Ltd. un trešo pušu prečzīmes ir to attiecīgo īpašnieku īpašums. 

 
Nevienu šā dokumenta daļu nedrīkst nekādā veidā, ne ar kādiem līdzekļiem atveidot vai pārsūtīt bez 
Caterpillar Inc. rakstveidā sniegtas piekrišanas. 

Šajā rokasgrāmatā aprakstītais izstrādājums var ietvert ar autortiesībām aizsargātu programmatūru un 
iespējamos licenču devējus. Klienti nekādā veidā nedrīkst pavairot, izplatīt, pārveidot, dekompilēt, izjaukt, 
atšifrēt, izvilkt, dekonstruēt, iznomāt, piešķirt vai apakšlicencēt minēto programmatūru vai aparatūru, ja vien 
šādus ierobežojumus neaizliedz piemērojamie likumi vai šādas darbības nav apstiprinājuši attiecīgie 
autortiesību īpašnieki saskaņā ar licencēm. 
 

 
Bluetooth® vārdiskā prečzīme un logotipi ir reģistrētas prečzīmes, kas pieder Bluetooth SIG, Inc., 
un uzņēmums Bullitt Group Ltd ir licencēts izmantot jebkuras šādas prečzīmes. Visas pārējās trešo pušu 
prečzīmes un tirdzniecības nosaukumi pieder to attiecīgajiem īpašniekiem. 
 
 
PAZIŅOJUMS 
Dažas šeit aprakstītā izstrādājuma un tā piederumu funkcijas ir atkarīgas no instalētās programmatūras, lokālā 
tīkla iespējām un iestatījumiem, un var gadīties, ka tās nevarēs aktivizēt vai tās būs ierobežojis mobilo sakaru 
tīkla operators vai tīkla pakalpojumu sniedzējs. Šā iemesla dēļ apraksti šajā rokasgrāmatā var precīzi neatbilst 
jūsu iegādātajam izstrādājumam vai tā piederumiem. 
 

 
Ražotājs patur tiesības mainīt vai grozīt informāciju vai specifikācijas šajā rokasgrāmatā bez iepriekšēja 
paziņojuma vai pienākuma. 
 

 
Ražotājs neatbild par produktu, ko augšupielādējat vai lejupielādējat, izmantojot šo ierīci, tostarp, bet ne tikai, 
par teksta, attēlu, mūzikas, filmu un neiebūvētas, ar autortiesībām aizsargātas programmatūras, likumību un 
kvalitāti. Par sekām, kas var rasties, instalējot un izmantojot šajā ierīcē iepriekš minētos produktus, 
esat atbildīgs jūs. 
 
 
IMPORTA UN EKSPORTA NOTEIKUMI 
Klientiem jāievēro visi piemērojamie eksporta vai importa likumi un noteikumi. Klientiem jāsaņem visas 
nepieciešamās valdības atļaujas un licences, lai eksportētu, atkārtoti eksportētu vai importētu šajā 
rokasgrāmatā minēto izstrādājumu, tostarp programmatūru un tehniskos datus. 
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LAIPNI LŪDZAM CAT® B40 
Izturīgais Cat B40 mobilais tālrunis ir veidots tā, lai tiktu galā ar izaicinošajiem apstākļiem, ar kuriem katru 
dienu sastopaties gan darbā, gan ārpus tā. Cat B40 ir izgatavots atbilstoši visstingrākajām specifikācijām, 
un tā akumulators kalpos ilgi. 

Jūsu jaunais mobilais tālrunis ir sertificēts atbilstoši nozares standartam par izturību, ūdens un putekļu 
necaurlaidību. Cat B40 ir izveidots tā, lai izturētu atkārtotus kritienus uz betona no augstuma līdz 1,8 m 
(6 pēdas), kā arī būtu izturīgs pret putekļiem un ekstremālām temperatūrām. Cat B40 paliks neskarts pat 
vissarežģītākajās vidēs. 

Pateicoties tādām funkcijām kā jaudīgs akumulators, lukturītis un līdz 32 GB paplašināma krātuve, 
Cat tālrunis būs noderīgs, lai aizņemtā dienā paveiktu pēc iespējas vairāk. 
 
 

IZTURĪBA DAŽĀDOS APSTĀKĻOS 
IERĪCES NOMEŠANA: 

•  Atļauts: izmanot ierīci līdz 1,8 metru augstumā — šajā augstuma diapazonā tā ir izturīga pret kritieniem. 
 

•  Aizliegts: mest to ar spēku vai mest no augstuma virs 1,8 metriem — ierīce ir izturīga, bet ne neiznīcināma. 

ŪDENSIZTURĪBA: 

•  Atļauts: izmanot ierīci drēgnos un mitros apstākļos. Pirms lietošanas ūdenī pārliecinieties, vai visi komponenti 
un pārsegi ir pareizi aizvērti. Ierīce var izturēt 1,2 metru dziļumu līdz 35 minūtēm. 
 

•  Aizliegts: mēģināt to izmantot ilgāk par 35 minūtēm 1,2 metru vai lielākā dziļumā. 

IZTURĪBA PRET PUTEKĻIEM UN SKRĀPĒJUMIEM: 

•  Atļauts: izmantot ierīci netīrā, putekļainā vidē. Cat B40 ir sertificēts ar IP68 un IP69, kas ir nozares standarta 
izturības rādītājs. 

EKSTREMĀLAS TEMPERATŪRAS: 

•  Atļauts: izmantot ierīci temperatūras diapazonā no –25°C līdz 55°C. Tā var izturēt arī ekstremālas 
temperatūras izmaiņas, videi ātri mainoties no aukstas uz karstu vai otrādi. 

•  Aizliegts: izmantot to ārpus darbības diapazona no –25°C līdz 55°C. 
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KAS IETILPST KOMPLEKTĀ 
•  Tālrunis 

•  Īsā lietošanas pamācība 

•  Garantija 

•  USB strāvas kabelis 

•  SIM ežektora tapa 
 
 

1. AUGŠĒJAIS MIKROFONS 
 
2. LUKTURIS 

3. KREISAIS IZVĒLES TAUSTIŅŠ 
 

4. TAUSTIŅŠ ZVANĪT/ATBILDĒT 

5. TASTATŪRAS BLOĶĒŠANA 
 

6. LABAIS IZVĒLES TAUSTIŅŠ 

7. NAVIGĀCIJAS TAUSTIŅŠ/LUKTURA 
IESLĒGŠANA/IZSLĒGŠANA 

 

8. TAUSTIŅŠ LABI 

9. TAUSTIŅŠ 
IESLĒGT/ATPAKAĻ/NOLIKT 
KLAUSULI 

10. KLUSAIS REŽĪMS/TAUSTIŅŠ SHIFT 
 

11. SKAĻRUNIS 

12. KAMERA 
 

13. USB PORTS 

14. AUSTIŅU KONTAKTLIGZDA 
 

 

TAUSTIŅU FUNKCIJAS 
IESLĒGŠANAS TAUSTIŅŠ 

•  Nospiediet un turiet nospiestu, lai ieslēgtu ierīci. 
 

•  Nospiediet vienreiz, lai aktivizētu ekrānu, kad ierīce netiek lietota. 

NAVIGĀCIJAS TAUSTIŅŠ 
 

•  Izmantojiet daudzvirzienu navigācijas taustiņu, lai pārvietotos izvēlnēs. 

KREISAIS UN LABAIS IZVĒLES TAUSTIŅŠ 
 

•  Šīs pogas atbilst ekrāna apakšdaļā (pa kreisi un pa labi) redzamajām opcijām. 

•  Šo pogu funkcija mainīsies atkarībā no izvēlnes. 
 

POGA LABI 

•  Nospiediet, lai veiktu atlasi. 
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DARBA SĀKŠANA 
SIM KARTES(-ŠU) UN/VAI ATMIŅAS KARTES INSTALĒŠANA 
1. Novietojiet ierīci uz līdzenas, tīras virsmas ar displeju uz augšu. 

2. Atveriet SIM/SD vāciņu tālruņa apakšdaļas labajā pusē. 

3. Izmantojiet komplektā esošo tapu, ievietojiet to mazajā atverē un nospiediet, lai izstumtu SIM paliktni. 

4. Ievietojiet SIM karti(-es) un atmiņas karti SIM 1/SIM 2/microSD kartes paliktnī ar zelta elementiem uz augšu. 

5. Uzmanīgi ievietojiet SIM/SD paliktni atpakaļ slotā. 

6. Pārliecinieties, vai SIM/SD vāciņš ir cieši noslēgts, lai saglabātu tālruņa ūdensnecaurlaidību. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PIEZĪME. 
•  Ievietojot microSD karti vai SIM karti, lūdzu, pārliecinieties, vai tālrunis ir izslēgts un atvienots no 
jebkura ārējā barošanas avota. 
 
 
 

AKUMULATORA UZLĀDE 
Pirms ierīces lietošanas pirmo reizi jums būs jāuzlādē tās akumulators. 

1. Pievienojiet USB strāvas kabeli lādēšanas strāvas adapterim.
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Atveriet USB porta vāciņu un pievienojiet USB barošanas kabeli USB portam. 
 

Pievienojot USB kabeli, nelietojiet pārmērīgi lielu spēku. Garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies, 
mēģinot nepareizi ievietot savienotāju. 

2. Pievienojiet lādētāju maiņstrāvas kontaktligzdai. 
 

3. Akumulatora indikators pārstāj mirgot, kad uzlāde ir pabeigta. 
 

Izņemiet USB kabeli no ierīces un atvienojiet strāvas adapteri no kontaktligzdas. Aizveriet ierīces USB porta 
vāciņu. 
 
 

SVARĪGA INFORMĀCIJA PAR TURPMĀKU AKUMULATORA 
IZMANTOŠANU 
Ja akumulators ir pilnībā izlādējies, ierīce var neieslēgties uzreiz pēc uzlādes sākuma. Pirms mēģināt to ieslēgt, 
ļaujiet akumulatoram dažas minūtes uzlādēties. Iespējams, šajā laikā ekrānā nebūs redzama 
uzlādes animācija. 

Kad akumulatora enerģija ir gandrīz iztukšota, ierīce automātiski izslēgsies. Akumulatora uzlādei 
nepieciešamais laiks ir atkarīgs no tā vecuma un vides temperatūras. 
 
 
 

IERĪCES IESLĒGŠANA/IZSLĒGŠANA 
IESLĒGŠANA 

•  Nospiediet un turiet nospiestu taustiņu Ieslēgt . 

• Ja tiek pieprasīts PIN kods, lūdzu, skatiet šīs rokasgrāmatas atbilstošo sadaļu. 
 

IZSLĒGŠANA 

1. Nospiediet un turiet nospiestu taustiņu Ieslēgt . 

 
 
SĀKUMA EKRĀNS 
Sākuma ekrāns ir sākumpunkts, lai piekļūtu ierīces funkcijām. No šejienes varat piekļūt galvenajai izvēlnei 
un sadaļām Kontaktpersonas un Galvenā izvēlne. 

Tā izskatās sākuma ekrāns: 

 
  



10  

Galvenā izvēlne 
Lai parādītu galveno izvēlni, sākuma ekrānā nospiediet taustiņu LABI. Izmantojiet daudzvirzienu navigācijas 
taustiņu, lai atlasītu izvēlēto lietotni. 
 

   

 
 

EKRĀNA BLOĶĒŠANA UN ATBLOĶĒŠANA 
EKRĀNA BLOĶĒŠANA 
1. Ja ierīce ir ieslēgta, nospiediet kreiso izvēles taustiņu un pēc tam nospiediet tastatūras bloķēšanas 
taustiņu, lai bloķētu/atbloķētu ekrānu. Ja ekrāns ir bloķēts, jūs joprojām saņemsiet ziņojumus un zvanus. 

2. Ja ierīce noteiktu laiku netiek lietota, ekrāns tiks automātiski bloķēts. 
 
•  Lai pielāgotu šī posma ilgumu, galvenajā izvēlnē atlasiet Iestatījumi . 
 

•  Izmantojiet navigācijas taustiņu (uz augšu un uz leju), lai pārvietotos starp iestatījumu cilnēm. 
 

•  Atlasiet Drošība > Automātiskā tastatūras bloķēšana, lai iestatītu laika posmu. 

EKRĀNA ATBLOĶĒŠANA 
Nospiediet ieslēgšanas taustiņu, lai aktivizētu ekrānu. 

Plašāku informāciju skatiet sadaļā “Ierīces aizsardzība ar ekrāna bloķēšanu” 22. lappusē. 
 

PIEZĪME. 

•  Kad automātiskā ekrāna bloķēšana ir atspējota, nospiediet jebkuru taustiņu, lai atbloķētu ekrānu. 
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PAZIŅOJUMU PANELIS 
PAZIŅOJUMI UN INFORMĀCIJA PAR STATUSU 
Statusa josla tiek rādīta ekrāna augšpusē. Tajā tiek parādītas paziņojumu ikonas, piemēram, neatbildētie 
zvani vai saņemtie ziņojumi (kreisajā pusē), un tālruņa statusa ikonas, piemēram, akumulatora statuss 
(labajā pusē), kā arī pašreizējais laiks. 
 

 
 

 SIM1 mobilā tīkla signāls ir stiprs  

 Akumulatora indikators, akumulators ir pilnībā 
uzlādēts 

 

 SIM2 mobilā tīkla signāls ir stiprs 
 

 Bluetooth iesl. 
 

 SIM1 mobilā tīkla signāls ir vājš 
 

 Zvana 
 

 SIM2 mobilā tīkla signāls ir vājš 
 

 Iestatīts modinātājs 
 

 Nav SIM kartes 
 

 Pievienotas austiņas 
 

 Neatbildēts zvans 
 

 Lidmašīnas režīms 
 

 Klusais profils 
 

 Iesūtne ir pilna 
 

 Tikšanās profils 
 

 Jauns ziņojums 
 

 Iekštelpu profils 
 

 Sūta ziņojumu 
 

 Ārtelpu profils 
 

 Jauna MMS 
 

 Ieslēgts lukturis 
 

 Nelasītas MMS 

 
 
 
FONA TAPETES 

FONA TAPETES MAIŅA 

1. Lai parādītu galveno izvēlni, sākuma ekrānā nospiediet taustiņu LABI. 
 
2. Iestatījumi > Displejs > Fona tapetes iestatījumi. 
 

3. Nospiediet taustiņu Labi un izvēlieties attēlus no statiskajām fona tapetēm vai galerijas, lai iestatītu fona 
tapeti. 

4. Atlasiet attēlu un pēc tam nospiediet kreiso izvēles taustiņu (LABI). 
 
 
 

MULTIVIDES PĀRSŪTĪŠANA UZ IERĪCI UN NO TĀS 
Pārsūtiet iecienīto mūziku un attēlus no ierīces uz datoru. 
 

1. Savienojiet ierīci ar datoru, izmantojot USB strāvas kabeli. 

2. Tiks parādīts paziņojumu logs. 
 

3. Atlasiet “Failu pārsūtīšana”. 
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Jūsu ierīce tiks parādīta kā noņemama ierīce, parādot tālruņa iekšējo atmiņu. Ja ir ievietota 
atmiņas karte, būs redzama arī microSD kartes informācija. 
 

 
LIDOJUMA REŽĪMA IZMANTOŠANA 

Dažās atrašanās vietās var būt nepieciešams izslēgt datu savienojumus. Ierīces izslēgšanas vietā varat 
to iestatīt lidojuma režīmā. 

1. Lai parādītu galveno izvēlni, sākuma ekrānā nospiediet taustiņu LABI. 
 
2. Atlasiet Iestatījumi > Profili > Lidojuma režīms 
 

3. Lai iespējotu, nospiediet LABI. PIEZĪME. 

•  Lidojuma režīms atvienos visus jūsu tīkla datus un savienojumus. 
 
 
 

ZVANA VEIKŠANA 
Zvanu var veikt vairākos veidos.  
 

ZVANA VEIKŠANA, IZMANTOJOT TASTATŪRU 

Sākuma ekrānā ievadiet tālruņa numuru, izmantojot tastatūru, un pēc tam nospiediet taustiņu Zvanīt. 
 

Padoms. Jūsu ierīce atbalsta SmartDial funkciju. Ievadot numuru tastatūrā, ierīce automātiski meklē 
kontaktpersonas un parāda iespējas, kas atbilst numuram. 
 
 
ZVANA VEIKŠANA NO KONTAKTPERSONĀM 

1. Lai skatītu kontaktpersonu sarakstu sākuma ekrānā, atlasiet Kontaktpersonas. 
 

2. Izmantojiet navigācijas taustiņu (uz augšu un uz leju), lai atlasītu kontaktpersonu. 

3. Atlasiet kontaktpersonas tālruņa numuru. 
 
4. Atlasiet Ievadīt numuru vai nospiediet taustiņu Zvanīt . 
 

 
ZVANA VEIKŠANA NO ZVANU ŽURNĀLA 
 
1. Sākuma ekrānā nospiediet taustiņu LABI, lai parādītu sadaļu Galvenā izvēlne > Zvanu žurnāls . 
 

2. Izmantojiet navigācijas taustiņu (uz augšu un uz leju), lai pārslēgtu cilnes un parādītu jaunākos veiktos, 
saņemtos, noraidītos un neatbildētos zvanus. 

3. Izmantojiet navigācijas taustiņu (uz augšu un uz leju), lai atlasītu kontaktpersonu no saraksta. 

4. Nospiediet taustiņu Zvanīt, lai zvanītu šai kontaktpersonai. 
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ATBILDĒŠANA UZ ZVANU UN TĀ NORAIDĪŠANA 

Kad saņemsiet zvanu, ienākošā zvana ekrānā tiks parādīts zvanītāja ID, ja tas ir pieejams. 
 
1. Lai atbildētu uz zvanu, nospiediet taustiņu Atbildēt  vai kreiso izvēles taustiņu (Atbildēt). 
 
2. Lai zvanu noraidītu, nospiediet taustiņu Nolikt klausuli . 
 

3. Lai zvanu apklusinātu, nospiediet labo izvēles taustiņu (Klusums). 
 

PIEZĪME. 
 
•  Nospiediet taustiņu Nolikt klausuli , lai atgrieztos sākuma ekrānā. 
 

 
ZVANA BEIGŠANA 
 
Zvana laikā nospiediet taustiņu Nolikt klausuli , lai noliktu klausuli. 
 
 
 

KONTAKTPERSONAS 
Lietotne Kontaktpersonas ļauj saglabāt un pārvaldīt informāciju par kontaktpersonām. 

KONTAKTPERSONU LIETOTNES ATVĒRŠANA 

Lai atvērtu lietotni sākuma ekrānā, veiciet kādu no tālāk norādītajām darbībām. 

•  Nospiediet labo izvēles taustiņu, lai atvērtu sadaļu Kontaktpersonas. 

•  Nospiediet taustiņu LABI, lai atvērtu sadaļu Galvenā izvēlne > Kontaktpersonas . 

PIEZĪME. 
 

•  Jūsu kontaktpersonas ritināšanas sarakstā tiek rādītas alfabētiskā secībā. 
 

 
KONTAKTPERSONU IMPORTĒŠANA UN EKSPORTĒŠANA 

Lai importētu kontaktpersonas, veiciet tālāk norādītās darbības. 

1. Atveriet sadaļu Kontaktpersonas. 
 

2. Nospiediet kreiso izvēles taustiņu (Opcijas). 

3. Nospiediet navigācijas taustiņu (uz leju), tad nospiediet Importēt kontaktpersonas. 
 

4. Atlasiet avotu (atmiņas karti vai iekšējo krātuvi) 
 

 
Lai eksportētu kontaktpersonas, veiciet tālāk norādītās darbības. 

1. Atveriet sadaļu Kontaktpersonas. 

2. Nospiediet kreiso izvēles taustiņu (Opcijas). 
 

3. Nospiediet navigācijas taustiņu (uz leju), tad nospiediet Eksportēt kontaktpersonas. 

4. Atlasiet eksportējamās kontaktpersonas, tad nospiediet kreiso izvēles taustiņu (Opcijas) > LABI. 
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5. Atlasiet galamērķi (atmiņas karti vai iekšējo krātuvi). 
 

 
JAUNAS KONTAKTPERSONAS PIEVIENOŠANA 

1. Kontaktpersonu sarakstā nospiediet kreiso izvēles taustiņu (Opcijas) > Jauna. 

2. Atlasiet galamērķi. 
 

3. Ievadiet kontaktpersonas vārdu, mobilā tālruņa numuru un personīgo e-pasta adresi (pēc izvēles). 

4. Atlasiet kreiso izvēles taustiņu (Saglabāt). 
 
 
KONTAKTPERSONU MEKLĒŠANA 

1. Kontaktpersonu sarakstā nospiediet navigācijas taustiņu (uz leju), lai atlasītu meklēšanas lodziņu. 

2. Sāciet rakstīt kontaktpersonas vārdu un augšdaļā tiks parādītas kontaktpersonas ar atbilstošiem vārdiem. 
 

 
KONTAKTPERSONAS REDIĢĒŠANA 

Saglabāto kontaktpersonas informāciju var mainīt jebkurā laikā. 

1. Kontaktpersonu sarakstā atlasiet kontaktpersonu, kuru vēlaties rediģēt. 
 

2. Nospiediet taustiņu LABI (Rediģēt). 
 

3. Veiciet izmaiņas kontaktinformācijā, tad nospiediet kreiso izvēles taustiņu (Saglabāt). Lai atceltu izmaiņas, 
atlasiet kreiso izvēles taustiņu (Atcelt). 
 
 
KONTAKTPERSONAS DZĒŠANA 

1. Kontaktpersonu sarakstā atlasiet kontaktpersonu, kuru vēlaties dzēst. 
 

2. Lai apstiprinātu, atlasiet kreiso izvēles taustiņu (Opcijas) > Dzēst > kreiso izvēles taustiņu (LABI). 
 

 
KONTAKTPERSONU KATEGORIZĒŠANA 

Varat izveidot dažādas grupas, lai kategorizētu kontaktpersonas. 

1. Kontaktpersonu sarakstā nospiediet navigācijas taustiņu (pa labi), lai skatītu grupas sarakstu. 
 

2. Nospiediet kreiso izvēles taustiņu (Opcijas), lai pievienotu Jaunas grupas. 

3. Atgriezieties kontaktpersonu sarakstā un atlasiet kontaktpersonu, kuru vēlaties kategorizēt. 
 

4. Nospiediet taustiņu LABI (Rediģēt), tad nospiediet navigācijas taustiņu (uz leju), lai piešķirtu grupu savām 
kontaktpersonām. 
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SMS UN MMS 
ZIŅOJUMAPMAIŅAS ATVĒRŠANA 

Lai atvērtu ziņojumapmaiņas lietotni, veiciet tālāk norādītās darbības. 

•  Sākuma ekrānā nospiediet taustiņu LABI, lai parādītu sadaļu Galvenā izvēlne > Ziņojumapmaiņa . 
 

 
ĪSZIŅAS IZVEIDE UN NOSŪTĪŠANA 

Varat izveidot jaunu īsziņu vai atvērt esošu saraksti. 
 

1. Sadaļā Ziņojumapmaiņa atlasiet Rakstīt ziņu. 
 

2. Ievadiet tālruņa numuru un izvēlieties kontaktpersonu vārdus, nospiežot taustiņu LABI. Kad rakstīsiet, 
SmartDial mēģinās atrast ierīcē atbilstošu kontaktpersonu. Atlasiet ieteikto adresātu, vai turpiniet rakstīt. 
 

3. Nospiediet navigācijas taustiņu (uz leju), lai pārietu uz SMS lauku un izveidotu jaunu ziņojumu. 

4. Kad ziņojums ir gatavs nosūtīšanai, nospiediet taustiņu LABI (Sūtīt). 
 

5. Ja vēlaties atvērt esošu saraksti, sadaļā Ziņojumapmaiņa atlasiet Iesūtne vai Tērzēšanas režīms 
un nospiediet taustiņu LABI. 

PIEZĪME. 

•  Kad apskatāt un nosūtāt papildu ziņojumus, tiek izveidota ziņojumu sarakste. 
 

 
MULTIZIŅAS IZVEIDE UN NOSŪTĪŠANA 

Varat izveidot jaunu īsziņu vai atvērt esošu ziņu saraksti. 
 

1. Sadaļā Ziņojumapmaiņa atlasiet Rakstīt ziņu. 
 

2. Ievadiet tālruņa numuru vai atlasiet kontaktpersonu vārdus, nospiežot taustiņu LABI. Kad rakstīsiet, SmartDial 
mēģinās atrast ierīcē atbilstošu kontaktpersonu. Atlasiet ieteikto adresātu, vai turpiniet rakstīt. 
 

3. Nospiediet navigācijas taustiņu (uz leju), lai pārietu uz īsziņu un MMS lauku, kur varat izveidotu īsziņu 
un multiziņu. 

4. Kad ziņojums ir gatavs nosūtīšanai, nospiediet kreiso izvēles taustiņu (Sūtīt). 

5. Ja vēlaties atvērt esošu saraksti, sadaļā Ziņojumapmaiņa atlasiet Iesūtne un nospiediet taustiņu LABI. 
 

 
ZIŅOJUMA ATVĒRŠANA UN ATBILDĒŠANA UZ TO 

1. Iesūtnē vai tērzēšanas režīma sarakstā atlasiet īsziņu vai multivides ziņojuma saraksti, lai to atvērtu. 

2. Nospiediet taustiņu LABI, lai izveidotu atbildi SMS laukā. 
 

3. Pēc pabeigšanas nospiediet taustiņu LABI (Sūtīt). 
 

 
ZIŅOJUMU IESTATĪJUMU PIELĀGOŠANA 

Ziņojumapmaiņas sarakstē nospiediet kreiso izvēles taustiņu (Opcijas) > Iestatījumi. 

Izvēlieties kādu no tālāk norādītajiem iestatījumiem. 

•  SMS: iestatīt piegādes atskaiti (ieslēgt/izslēgt). 

•  MMS: iestatīt automātisko ziņojumu izgūšanu (izslēgt/ieslēgt ar viesabonēšanu/ieslēgt bez viesabonēšanas). 
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•  Pašpiegādes ziņojumi: iestatīt WAP pašpiegādi (ieslēgt/izslēgt). 

 
 
 
BLUETOOTH® 
Bluetooth izveido bezvadu savienojumu ar citām Bluetooth ierīcēm, lai jūs varētu koplietot failus ar draugiem, 
runāt brīvroku režīmā, izmantojot Bluetooth austiņas, vai pat pārsūtīt fotoattēlus no ierīces uz datoru. 

Ja izmantojat Bluetooth, atcerieties, ka jāatrodas 10 metru attālumā no Bluetooth ierīces, ar kuru vēlaties 
izveidot savienojumu. Ņemiet vērā, ka šķēršļi, piemēram, sienas vai cita elektroniska iekārta, var traucēt 
Bluetooth savienojumam. 

BLUETOOTH IESLĒGŠANA 
 
1. Sākuma ekrānā nospiediet taustiņu LABI, lai parādītu sadaļu Galvenā izvēlne > Iestatījumi . 

2. Izmantojiet navigācijas taustiņu (uz leju) un tad atlasiet Bluetooth. 
 
3. Nospiediet taustiņu LABI, lai ieslēgtu Bluetooth. Statusa joslā tiks parādīta Bluetooth ikona . 
 

 
SAVIENOŠANA PĀRĪ UN BLUETOOTH IERĪCES PIEVIENOŠANA 

Pirms lietojat Bluetooth, ierīce ir jāsavieno pārī ar citu Bluetooth ierīci. 

1. Pārliecinieties, vai ierīces Bluetooth funkcija ir iespējota un iestatīta kā Redzama visiem. 
 
2. Sākuma ekrānā nospiediet taustiņu LABI, lai parādītu sadaļu Galvenā izvēlne > Iestatījumi  > Bluetooth. 

3. Atlasiet Pārī savienotās ierīces, tad nospiediet kreiso izvēles taustiņu (Pievienot), lai meklētu tuvumā esošās 
Bluetooth ierīces. 
 

4. Sarakstā atlasiet ierīci, kuru vēlaties savienot pārī. 

5. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pabeigtu savienojuma izveidi. 

PIEZĪME. 
 

•  Kad būsiet savienojis ierīces pārī, jums vairs netiks lūgts ievadīt paroli, lai atkal izveidotu savienojumu 
ar šo ierīci. 
 

 
FAILU SŪTĪŠANA, IZMANTOJOT BLUETOOTH 

1. Sākuma ekrānā nospiediet taustiņu LABI, lai parādītu sadaļu Galvenā izvēlne. 
 
2. Atlasiet Organizators  > Fails un atlasiet failu, kuru vēlaties nosūtīt. 

3. Nospiediet kreiso izvēles taustiņu (Opcijas) > Sūtīt > Bluetooth > un atlasiet pārī savienotu ierīci. 
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BLUETOOTH IERĪCES ATVIENOŠANA VAI PĀRA SAVIENOJUMA PĀRTRAUKŠANA 

Lai atvienotu Bluetooth: 
 
1. Sākuma ekrānā nospiediet taustiņu LABI, lai parādītu sadaļu Galvenā izvēlne > Iestatījumi . 
 

2. Izmantojiet navigācijas taustiņu (uz leju) un tad atlasiet Bluetooth. 

3. Nospiediet taustiņu LABI, lai izslēgtu Bluetooth. 

Lai Bluetooth ierīci atvienotu no pāra, veiciet tālāk norādītās darbības. 
 
1. Bluetooth sarakstā atveriet pārī savienoto ierīču sarakstu un atlasiet ierīci, kuru vēlaties atvienot no pāra. 

2. Nospiediet kreiso izvēles taustiņu (Opcijas), lai dzēstu ierīci(-es). 
 
 
 

FOTOGRAFĒŠANA UN VIDEO IERAKSTĪŠANA 
Varat izmantot Cat B40, lai uzņemtu un kopīgotu attēlus un video. 

KAMERAS ATVĒRŠANA 

Lai atvērtu kameras lietotni, veiciet tālāk norādītās darbības. 
 
•  Sākuma ekrānā nospiediet taustiņu LABI, lai atvērtu sadaļu Galvenā izvēlne > Kamera . 
 

Nospiediet labo izvēles taustiņu (Atpakaļ), lai aizvērtu kameras lietotni. 
 

 
FOTOGRAFĒŠANA UN VIDEO IERAKSTĪŠANA 
 
1. Sākuma ekrānā nospiediet taustiņu LABI, lai parādītu sadaļu Galvenā izvēlne > Kamera . 
 

2. Nospiediet labo navigācijas taustiņu un atlasiet Video vai Kamera, lai pārslēgtos starp fotoattēlu 
un video režīmu. 

3. Izmantojiet navigācijas taustiņu (uz augšu un uz leju), lai tuvinātu un tālinātu. 
 

4. Nospiediet taustiņu LABI, lai fotografētu vai ierakstītu video. 

PIEZĪME. 

Nospiediet kreiso izvēles taustiņu (Opcijas), tad atlasiet Iestatījumi, lai iestatītu kameras un video iestatījumus. 
 

 
FOTOATTĒLU SKATĪŠANA 

Atveriet fotoattēlu režīmu un skatiet fotoattēlus kameras lietotnē, nospiežot kreiso izvēles taustiņu 
(Opcijas) > Attēlu skatītājs. 

•  Atlasiet attēlu, lai to skatītu pilnekrāna režīmā. Lai apskatītu katru attēlu, izmantojiet navigācijas taustiņu 
(pa kreisi un pa labi). 

PIEZĪME. 
 
•  Galvenajā izvēlnē varat skatīt fotoattēlus, atlasot Attēls . 
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VIDEO SKATĪŠANA 

Atveriet video režīmu un skatiet video kameras lietotnē, nospiežot kreiso izvēles taustiņu (Opcijas) > 
Skatīt video direktoriju. 

•  Atlasiet video un pēc tam nospiediet, lai to atskaņotu. 
 
•  Nospiediet labo izvēles taustiņu (Apturēt/Iziet), lai atgrieztos video sarakstā. 
 
 

 
FM RADIO KLAUSĪŠANĀS 
FM radio lietotnē varat klausīties FM radio stacijas. 

FM RADIO REGULĒŠANA 
 
1. Sākuma ekrānā nospiediet taustiņu LABI, lai parādītu sadaļu Galvenā izvēlne > FM radio . 
 

2. Pēc pieprasījuma nospiediet kreiso izvēles taustiņu (Opcijas), tad atlasiet Automātiska meklēšana 
un saglabāšana, lai meklētu visas pieejamās stacijas. 

Manuālai un automātiskai meklēšanai, veiciet tālāk norādītās darbības. 

•  FM radio sākuma ekrānā izmantojiet navigācijas taustiņu (pa kreisi un pa labi), lai manuāli regulētu frekvenci. 

PIEZĪME. 

•  Radio darbosies tikai ar pieslēgtām austiņām, jo tās tiek izmantotas kā antena. 

•  Lai skatītu visus pieejamos kanālos, nospiediet kreiso izvēles taustiņu (Opcijas) un atlasiet Kanālu saraksts. 

•  Lai izslēgtu FM radio, nospiediet labo izvēles taustiņu (Iziet). 
 
 
 

CITU LIETOTŅU IZMANTOŠANA 
KALENDĀRS 
Izmantojiet kalendāru, lai izveidotu un pārvaldītu pasākumus, tikšanās un norīkojumus. 

1. Lai parādītu galveno izvēlni, sākuma ekrānā nospiediet taustiņu LABI. 
 
2. Atlasiet Organizators  > Kalendārs. 
 

 
PASĀKUMA IZVEIDE 
 

1. Atlasiet KALENDĀRS, tad nospiediet kreiso izvēles taustiņu (Pievienot), lai sāktu pievienot pasākumu. 

2. Ievadiet pasākuma nosaukumu un vietu. 
 

3. Iestatiet pasākuma laiku un atgādinājumu. 

4. Kad visa informācija ir ievadīta, nospiediet kreiso izvēles taustiņu (Saglabāt).
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SIGNĀLS 
Varat iestatīt līdz trim signāliem vai mainīt esošos signālus. 
 

1. Lai parādītu galveno izvēlni, sākuma ekrānā nospiediet taustiņu LABI. 

2. Atlasiet Signāls. 
 

 
HRONOMETRS 
1. Lai parādītu galveno izvēlni, sākuma ekrānā nospiediet taustiņu LABI. 
 
2. Atlasiet Lietotnes  > Hronometrs. 
 

3. Nospiediet kreiso izvēles taustiņu, lai sāktu, apturētu un turpinātu hronometra darbību. 

4. Izmantojiet taustiņu LABI, lai atiestatītu hronometru. 
 

 
KALKULATORS 
1. Lai parādītu galveno izvēlni, sākuma ekrānā nospiediet taustiņu LABI. 
 
2. Atlasiet Lietotnes  > Kalkulators, lai atvērtu lietotni. 
 

•  Izmantojiet ciparu tastatūru, lai ievadītu datus, un navigācijas taustiņu, lai atlasītu darbības simbolus. 

•  Izmantojiet labo izvēles taustiņu (Notīrīt), lai dzēstu ciparu, vai kreiso izvēles taustiņu (Notīrīt visu), 
lai notīrītu visus skaitļus. 
 

 
PASAULES PULKSTENIS 

1. Lai parādītu galveno izvēlni, sākuma ekrānā nospiediet taustiņu LABI. 
2. Atlasiet Lietotnes  > Pasaules pulkstenis, lai atvērtu lietotni. 

 
•  Pasaules pulksteņa lietotnē varat pievienot vai noņemt pilsētas laika joslu un iestatīt vasaras laika sistēmu. 
 

 
MĒRVIENĪBU PĀRVEIDOŠANA 
1. Lai parādītu galveno izvēli, sākuma ekrānā nospiediet taustiņu LABI. 

2. Atlasiet Lietotnes  > Mērvienību pārveidošana, lai atvērtu lietotni. 
 
 
 

IERĪCES PĀRVALDĪBA 
Lai konfigurētu ierīci, sākuma ekrānā nospiediet taustiņu LABI, lai parādītu sadaļu Galvenā izvēlne > Iestatījumi. 
 
 

DATUMA UN LAIKA IESTATĪŠANA 

Lai manuāli pielāgotu datuma un laika iestatījumus, veiciet tālāk norādītās darbības. 
 

1. Lai parādītu galveno izvēlni, sākuma ekrānā nospiediet taustiņu LABI. 
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2. Iestatījumi  > Tālruņa iestatījumi > Laiks un datums. 

3. Atlasiet Iestatīt laiku, pievienojiet pareizu datumu un atlasiet LABI. 
 

4. Atlasiet Iestatīt datumu, pievienojiet pareizu laiku un atlasiet LABI. 

5. Atlasiet Laika formāts un iespējojiet/atspējojiet 12/24 stundu pulksteņa formātu. 

6. Atlasiet Datuma formāts un izvēlieties vēlamo datuma formātu. 
 

7. Atlasiet Atjaunināt laika iestatījumus un atjauniniet datumu un laiku automātiski, izmantojot jūsu 
tīkla norādīto laiku. 
 
 

DISPLEJA IESTATĪJUMU PIELĀGOŠANA 

Lai ierīcē konfigurētu ekrāna spilgtumu, veiciet tālāk norādītās darbības. 

1. Lai parādītu galveno izvēlni, sākuma ekrānā nospiediet taustiņu LABI. 
 
2. Iestatījumi  > Displejs > Kontrasts. 

Izmantojiet navigācijas taustiņu (pa kreisi un pa labi), lai pielāgotu ekrāna spilgtumu. 
 

Spilgtuma iestatījumi tiek saglabāti automātiski, virzoties prom no opcijas. 
 

 
DĪKSTĀVES LAIKA PIELĀGOŠANA PIRMS EKRĀNA IZSLĒGŠANAS 

Ja jūsu ierīce kādu laiku netiek lietota, ekrāns tiks izslēgts, lai taupītu akumulatora enerģiju. Lai iestatītu 
ilgāku vai īsāku dīkstāves laiku, veiciet tālāk norādītās darbības. 

1. Lai parādītu galveno izvēlni, sākuma ekrānā nospiediet taustiņu LABI. 
 

2. Iestatījumi  > Displejs > Izgaismojums. 

Atlasiet vēlamo ekrāna izgaismošanas ilgumu pirms tā izslēgšanas. 
 

PIEZĪME. 

Kad ierīce atrodas miega režīmā, nospiediet ieslēgšanas taustiņu, lai aktivizētu ekrānu. 
 
 
 

ZVANA SIGNĀLA IESTATĪŠANA 
ZVANA SIGNĀLU MAIŅA 

1. Lai parādītu galveno izvēlni, sākuma ekrānā nospiediet taustiņu LABI. 
2. Atlasiet Iestatījumi  > Profili, nospiediet kreiso izvēles taustiņu un atlasiet Iestatījumi > Zvana signāla 
iestatījumi. 

3. Pārvietojoties ar navigācijas taustiņu (uz augšu un uz leju), tiks atskaņots katrs zvana signāls. 

4. Izmantojiet kreiso izvēles taustiņu, lai atlasītu zvana signālu. 
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ZVANA SIGNĀLA SKAĻUMA NOREGULĒŠANA 

Zvana signāla skaļumu varat pielāgot sadaļā Iestatījumi. 

1. Lai parādītu galveno izvēlni, sākuma ekrānā nospiediet taustiņu LABI. 

2. Atlasiet Iestatījumi  > Profili, nospiediet kreiso izvēles taustiņu un atlasiet Iestatījumi > Pielāgot skaļumu. 

3. Izmantojiet navigācijas taustiņu (uz augšu un uz leju), lai izvēlētos skaļumus, kas nepieciešami skaņu, 
zvana signālu, ziņojumu un modinātāja atskaņošanai. 
 

 
KLUSĀ REŽĪMA IESLĒGŠANA 

• Sākuma ekrānā ilgi nospiediet un turiet pogu #, lai apklusinātu visas skaņas, izņemot multividi un modinātāja 
signālus. 
 
 

IERĪCES VIBRĀCIJAS IESTATĪŠANA, SAŅEMOT ZVANUS UN BRĪDINĀJUMUS 

1. Lai parādītu galveno izvēlni, sākuma ekrānā nospiediet taustiņu LABI. 

2. Atlasiet Iestatījumi  > Profili, nospiediet kreiso izvēles taustiņu un atlasiet Iestatījumi > 
Zvana signāla veids. 

3. Izmantojiet navigācijas taustiņu (uz augšu un uz leju), lai izvēlētos zvana signāliem, ziņojumiem 
un modinātājam nepieciešamos veidus. 

 

 
NAVIGĀCIJAS TAUSTIŅI 

Sākuma ekrānā varat izmantot īsinājumtaustiņus, lai ērti pārietu uz noteiktām noderīgām funkcijām: 

Nospiediet un turiet tālāk norādītos taustiņus. 

•  Ciparu taustiņi — piekļuve iepriekš ieprogrammētiem tālruņu numuriem 

•  Navigācijas taustiņš (uz augšu) — ieslēgt/izslēgt lukturi 
 

•  * un tad kreisais izvēles taustiņš — bloķēt/atbloķēt tastatūru 

•  # — apklusināt skaņas 
 

Nospiediet vienu reizi tālāk norādītos taustiņus. 

•  Navigācijas taustiņš (pa kreisi) — atvērt ziņojumapmaiņas lietotni 
 

•  Navigācijas taustiņš (pa labi) — atvērt profilu 

•  Navigācijas taustiņš (uz augšu) — atvērt audio 
 

•  Navigācijas taustiņš (uz leju) — atlasīt SIM(s) 
 

 
PIEZĪME. 
 

Varat pielāgot navigācijas taustiņu sadaļā Iestatījumi  > Tālruņa iestatījumi > Navigācijas taustiņš. 
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TĀLRUŅA PAKALPOJUMU IESTATĪŠANA 

IERĪCES AIZSARDZĪBA 
IERĪCES AIZSARDZĪBA AR EKRĀNA BLOĶĒŠANU 

Glabājiet Cat B40 datus drošāk, izvēloties ekrāna bloķēšanas metodi. 
 
•  Automātiskā tastatūras bloķēšana — kad ekrāns atrodas dīkstāves režīmā, tas tiks bloķēts (nospiediet 
kreiso izvēles taustiņu un pēc tam nospiediet pogu *, lai to atbloķētu). 

1. Lai parādītu galveno izvēlni, sākuma ekrānā nospiediet taustiņu LABI. 
 
2. Atlasiet Iestatījumi  > Drošība > Automātiskā tastatūras bloķēšana, lai iestatītu laika posmu. 
 

•  Ekrāna bloķēšana — kad ekrāns atrodas dīkstāves režīmā, būs nepieciešama 4 ciparu parole, lai to atbloķētu. 

1. Lai parādītu galveno izvēlni, sākuma ekrānā nospiediet taustiņu LABI. 

2. Atlasiet Iestatījumi  > Drošība > Tālrunis bloķēts. 

PIEZĪME. 

Noklusējuma parole ir 1234. 

Lai nomainītu paroli, lūdzu, atlasiet Iestatījumi > Drošība > Mainīt privātuma paroli. 
 
 
 
 
 
IERĪCES ATIESTATĪŠANA 
RŪPNĪCAS DATU ATJAUNOŠANA 

Ja atjaunosiet rūpnīcas datus, ierīcē tiks atiestatīti rūpnīcā konfigurētie iestatījumi. Visi jūsu personas dati 
no ierīces iekšējās atmiņas, tostarp no sistēmas un lietojumprogrammas iestatījumiem, tiks dzēsti. 

Ierīces atiestatīšanas rezultātā netiek izdzēsti lejupielādētie sistēmas programmatūras atjauninājumi un visi 
microSD kartē esošie faili, piemēram, mūzika vai fotoattēli. 

1. Lai parādītu galveno izvēlni, sākuma ekrānā nospiediet taustiņu LABI. 

2. Atlasiet Iestatījumi  > Tālruņa iestatījumi > Atiestatīt rūpnīcas iestatījumus. 

PIEZĪME. 

Noklusējuma parole ir 1234. 
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PIELIKUMS 
BRĪDINĀJUMI UN PIESARDZĪBAS PASĀKUMI 

Šajā sadaļā ir svarīga informācija par šīs ierīces lietošanas norādījumiem. Tā satur arī informāciju 
par drošu ierīces lietošanu. Pirms ierīces lietošanas uzmanīgi izlasiet šo informāciju. 

ŪDENSNECAURLAIDĪGS KORPUSS 

USB, austiņu ligzdai un SIM atverei jābūt cieši noslēgtai, lai nodrošinātu ierīces ūdensnecaurlaidību. 
 

 
NELIETOJIET IERĪCI TĀLĀK NORĀDĪTAJOS APSTĀKĻOS. 

Izslēdziet ierīci, ja atrodaties situācijā, kad tās lietošana ir aizliegta, piemēram, tālāk minētajos gadījumos. 

•  Slimnīcas un veselības aprūpes iestādes — tas ir paredzēts, lai novērstu iespējamu iejaukšanos jutīgā 
medicīniskā aprīkojumā. 

•  Medicīniskās ierīces — lūdzu, konsultējieties ar ārstu un ierīces ražotāju, lai noteiktu, vai ierīces darbība 
var traucēt medicīniskās ierīces darbību. Ievērojiet slimnīcu un veselības aprūpes iestāžu noteiktos 
noteikumus un regulējumu. 

•  Elektrokardiostimulatoru ražotāji iesaka ievērot vismaz 15 cm attālumu starp ierīci un 
elektrokardiostimulatoru, lai novērstu iespējamos traucējumus elektrokardiostimulatora darbībā. Ja jums ir 
elektrokardiostimulators, izmantojiet ierīci elektrokardiostimulatora pretējā pusē un nenēsājiet ierīci 
priekšējā kabatā. 

•  Lidmašīna — konsultējieties ar lidsabiedrības personālu par bezvadu ierīču izmantošanu lidmašīnā. Ja jūsu 
ierīce piedāvā “lidojuma režīmu”, tas jāiespējo pirms iekāpšanas lidmašīnā. 

•  Automašīnas — saistībā ar iespēju traucēt elektronisko aprīkojumu daži transportlīdzekļu ražotāji aizliedz 
mobilo tālruņu lietošanu, ja vien instalācijā nav iekļauta ārējā antena. 

•  Citas ierīces — nelietojiet ierīci vietā, kur tā var sabojāt citas elektroniskās ierīces vai traucēt to darbību. 

•  Detonatori un to zonas — izslēdziet ierīci vai bezvadu ierīci, atrodoties detonēšanas apgabalā vai vietās, 
kur paredzēts izslēgt “divvirzienu radio” vai “elektroniskās ierīces”, lai netraucētu detonēšanas darbībām. 

•  Potenciāli sprādzienbīstama vide — izslēdziet ierīci jebkurā vietā, kur ir potenciāli sprādzienbīstama vide, 
un ievērojiet visas zīmes un norādījumus. Vietas, kurās var būt sprādzienbīstama vide, ietver teritorijas, 
kurās ieteicams izslēgt transportlīdzekļa motoru. Dzirksteļu radīšana šādās vietās var izraisīt sprādzienu vai 
ugunsgrēku, kā rezultātā iespējams gūt miesas bojājumus vai pat izraisīt nāvi. Neieslēdziet ierīci degvielas 
uzpildes vietās, piemēram, degvielas uzpildes stacijās. Ievērojiet radio ierīču lietošanas ierobežojumus 
degvielas bāzēs, glabāšanas un izplatīšanas vietās un ķīmiskās rūpnīcās. Turklāt ievērojiet ierobežojumus 
zonās, kur notiek spridzināšanas darbi. Pirms ierīces lietošanas uzmanieties no vietām, kur pastāv potenciāli 
sprādzienbīstama vide, kas bieži, bet ne vienmēr, ir skaidri apzīmēta. Šādas vietas var būt zonas zem kuģa 
klāja, ķimikāliju transportēšanas vai glabāšanas vietas un zonas, kur gaisā ir ķimikālijas vai vielu daļiņas, 
piemēram, graudiņi, putekļi vai metāla pulveri. Jautājiet transportlīdzekļu ražotājiem, kas izmanto sašķidrinātu 
gāzi (piemēram, propānu vai butānu), vai šo ierīci var droši izmantot šādu transportlīdzekļu tuvumā. 

• Neliela daļa cilvēku var būt pakļauta noģībšanai vai lēkmēm (pat ja viņiem tās nekad agrāk nav bijušas) 
mirgojošu gaismu vai gaismas modeļu iedarbības rezultātā, piemēram, lietojot LED lukturīti, spēlējot spēles vai 
skatoties video. Ja Jums ir bijušas lēkmes vai ģīboņi vai ja jūsu ģimenē ir bijuši šādi gadījumi, pirms šo funkciju 
izmantošanas konsultējieties ar ārstu. 
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SATIKSMES DROŠĪBA 
 
Lietojot šo ierīci, ievērojiet vietējos likumus un noteikumus. Turklāt, ja ierīce jālieto, vadot transportlīdzekli, 
ievērojiet tālāk izklāstītās vadlīnijas. 

•  Koncentrējieties uz braukšanu. Galvenā atbildība ir droša braukšana. 

•  Braucot nerunājiet ierīcē. Izmantojiet brīvroku piederumus. 

•  Lai piezvanītu vai atbildētu uz zvanu, pirms ierīces lietošanas novietojiet transportlīdzekli ceļa malā. 

•  RF signāli var ietekmēt mehānisko transportlīdzekļu elektroniskās sistēmas. Lai iegūtu vairāk informācijas, 
sazinieties ar transportlīdzekļa ražotāju. 

•  Mehāniskajā transportlīdzeklī nenovietojiet ierīci virs gaisa spilveniem vai gaisa spilvenu izplešanās zonā. 
Ja piepūšas gaisa spilvens un ierīce ir novietota uz tā, lielais spēks var izraisīt nopietnus ievainojumus. 

•  Ja ceļojat ar lidmašīnu, ieslēdziet ierīcē lidojuma režīmu. Bezvadu ierīču lietošana lidmašīnā var apdraudēt 
lidmašīnas darbību un pārtraukt bezvadu telefonu tīkla darbību. To var uzskatīt arī par nelikumīgu. 
 

 
EKSPLUATĀCIJAS VIDE 

•  Nelietojiet un neuzlādējiet šo ierīci putekļainās, mitrās un netīrās vietās vai vietās ar magnētiskajiem 
laukiem. Pretējā gadījumā tas var izraisīt sakaru ķēdes darbības traucējumus. 

•  Ierīce atbilst RF specifikācijām, ja ierīci lieto netālu no auss vai 0,5 cm attālumā no ķermeņa. 
Pārliecinieties, vai ierīces piederumi, piemēram, ierīces ietvars un ierīces maciņš nesatur metāla detaļas. 
Lai izpildītu iepriekš minētās prasības, turiet ierīci 0,5 cm attālumā no ķermeņa. 

•  Vētrainā dienā ar pērkona negaisu nelietojiet ierīci tās uzlādes laikā, lai novērstu jebkādas zibens izraisītas 
briesmas. 

•  Zvana laikā nepieskarieties antenai. Pieskaršanās antenai ietekmē zvana kvalitāti un palielina enerģijas 
patēriņu. Tā rezultātā samazinās sarunu laiks un gaidīšanas laiks. 

•  Lietojot ierīci, ievērojiet vietējos likumus un noteikumus un ievērojiet citu personu konfidencialitātes 
un likumīgās tiesības. 

•  Ierīces uzlādes laikā uzturiet apkārtējās vides temperatūru robežās no 0°C līdz 40°C. Lai izmantotu ierīci, 
kura darbojas ar akumulatoru, uzturiet apkārtējās vides temperatūru robežās no –25°C līdz 55°C. 
 

 
BĒRNU DROŠĪBA 

Ievērojiet visus piesardzības pasākumus attiecībā uz bērnu drošību. Neļaujiet bērnam spēlēties ar šo ierīci vai 
tās piederumiem, kas var ietvert no ierīces atdalāmas detaļas. Tas var būt bīstami, jo var izraisīt aizrīšanos. 
Pārliecinieties, vai mazi bērni neatrodas ierīces un tās piederumu tuvumā. 
 
 
PIEDERUMI 

Izvēlieties tikai akumulatorus, lādētājus un piederumus, ko ir apstiprinājis ierīces ražotājs lietošanai kopā ar šo 
modeli. Jebkura cita veida lādētāja vai piederuma izmantošana var anulēt jebkuru ierīces garantiju, tas var būt 
pretrunā ar vietējiem noteikumiem vai likumiem un var būt bīstami. Lūdzu, sazinieties ar ierīces mazumtirgotāju, 
lai iegūtu informāciju par apstiprinātu akumulatoru, lādētāju un piederumu pieejamību konkrētajā reģionā. 
 

 
AKUMULATORS UN LĀDĒTĀJS 

•  Atvienojiet lādētāju no elektrības kontaktligzdas un ierīces, kad to nelietojat. 

•  Akumulatoru var uzlādēt un izlādēt simtiem reižu, pirms tas nolietojas.  
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•  Izmantojiet maiņstrāvas padevi, kas noteikta lādētāja specifikācijās. Nepareizs strāvas spriegums var izraisīt 
ugunsgrēku vai lādētāja darbības traucējumus. 

•  Ja akumulatora elektrolīts izplūst, nepieļaujiet elektrolīta nokļūšanu uz ādas un acīs. Ja elektrolīts saskaras ar 
ādu vai iešļakstās acīs, nekavējoties mazgājiet acis ar tīru ūdeni un konsultējieties ar ārstu. 

•  Ja uzlādes laikā notiek akumulatora deformācija, krāsas maiņa vai neparasta sasilšana, nekavējoties 
pārtrauciet ierīces lietošanu. Pretējā gadījumā tas var izraisīt akumulatora noplūdi, pārkaršanu, sprādzienu 
vai ugunsgrēku. 

•  Ja USB strāvas kabelis ir bojāts (piemēram, vads ir atklāts vai salauzts) vai kontaktdakša ir vaļīga, 
nekavējoties pārtrauciet kabeļa lietošanu. Pretējā gadījumā tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu, 
lādētāja īssavienojumu vai ugunsgrēku. 

•  Neizmetiet šo ierīci ugunī, jo tā var uzsprāgt. Akumulators arī var uzsprāgt, ja tas ir caurdurts vai 
stipri bojāts. 

•  Nemodificējiet un nepārstrādājiet ierīci; nemēģiniet ierīcē ievietot svešķermeņus; nemēģiniet iegremdēt 
ierīci ūdenī vai citos šķidrumos vai pakļaut to iedarbībai; nepakļaujiet ierīci uguns iedarbībai, sprādzienam 
vai citiem apdraudējumiem. 

•  Nenometiet ierīci. Ja ierīce ir nomesta, it īpaši uz cietas virsmas, un jums ir aizdomas, ka tā ir bojāta, 
nogādājiet to kvalificētā servisa centrā pārbaudei. Nepareiza lietošana var izraisīt ugunsgrēku, sprādzienu vai 
citus bīstamus apstākļus. 

•  Nekavējoties atbrīvojieties no lietotām ierīcēm saskaņā ar vietējiem noteikumiem. 

•  Uzlādējot pārliecinieties, vai lādētājs ir pievienots maiņstrāvas kontaktdakšai, kas atrodas ierīces tuvumā. 
Lādētājam jābūt viegli pieejamam. 

•  Ierīces savienošana ar nepareizi iezemētu aprīkojumu var izraisīt ierīces elektrošoku un neatgriezeniski 
sabojāt ierīci. 

UZMANĪBU! PASTĀV SPRĀDZIENA RISKS, JA AKUMULATORU NOMAINA AR NEPAREIZU VEIDU. 

IZMETIET IZMANTOTOS AKUMULATORUS SASKAŅĀ AR NORĀDĪJUMIEM. 
 
 

TĪRĪŠANA UN APKOPE 

•  Lādētājs nav ūdensizturīgs. Glabājiet to sausā vietā. Aizsargājiet lādētāju no ūdens vai tvaika. Neaiztieciet 
lādētāju ar mitrām rokām, pretējā gadījumā tas var izraisīt īssavienojumu, ierīces nepareizu darbību un 
elektrošoku. 

•  Nenovietojiet ierīci un lādētāju vietās, kur trieciena dēļ tie var sabojāties. Pretējā gadījumā tas var izraisīt 
akumulatora noplūdi, ierīces nepareizu darbību, pārkaršanu, aizdegšanos vai sprādzienu. 

•  Nenovietojiet magnētiskos datu nesējus, piemēram, magnētiskās kartes un disketes ierīces tuvumā. 
Starojums no tālruņa var izdzēst informāciju, kas tajās glabājas. 

•  Neatstājiet šo ierīci un lādētāju vietā ar ekstremāli augstu vai zemu temperatūru. Pretējā gadījumā tie 
var nedarboties pareizi, un tas var izraisīt ugunsgrēku vai sprādzienu. Ja temperatūra ir zemāka par 0°C, 
tiks ietekmēta akumulatora darbība. 

•  Nenovietojiet augšējā mikrofona tuvumā asus metāla priekšmetus, piemēram, adatas. Augšējais mikrofons 
var piesaistīt šos priekšmetus un jūs ievainot. 

•  Pirms šīs ierīces tīrīšanas vai apkopes izslēdziet to un atvienojiet no lādētāja. 

•  Neizmantojiet ierīces un lādētāja tīrīšanai ķīmiskus mazgāšanas līdzekļus, pulverus vai citas ķīmiskas vielas 
(piemēram, alkoholu un benzolu). Pretējā gadījumā var tikt bojātas ierīces daļas vai rasties ugunsgrēks. Ierīci 
var notīrīt ar mīkstu antistatisku drānu. 

•  Neizjauciet ierīci vai piederumus. Pretējā gadījumā ierīces un piederumu garantija zaudēs spēku, un ražotājs 
nebūs atbildīgs par zaudējumu atlīdzību. 
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• Ja ierīces ekrāns tiek salauzts, saskaroties ar cietiem priekšmetiem, nepieskarieties saplīsušajai daļai un 
nemēģiniet to noņemt. Šajā gadījumā nekavējoties pārtrauciet ierīces lietošanu un sazinieties ar pilnvarotu 
servisa centru. 
 

 
ETIĶETES ATRAŠANĀS VIETA 
Izņemiet SIM vāciņu, izvelciet SIM paliktni un pēc tam izņemiet papīra paliktni, kura etiķete ir redzama. 

DZIRDES ZUDUMA NOVĒRŠANA 
 

Lai izvairītos no iespējamā kaitējuma dzirdei, ilgstoši neklausieties lielā skaļumā. 

 
CE/UKCA SAR ATBILSTĪBA 
Šī ierīce atbilst ES prasībām (1999/519/EK) par ierobežojumiem elektromagnētisko lauku iedarbībai uz 
plašu sabiedrību, izmantojot veselības aizsardzību. 
 
Šie ierobežojumi ir daļa no plašiem ieteikumiem vispārējas sabiedrības aizsardzībai. Šos ieteikumus ir 
izstrādājušas un pārbaudījušas neatkarīgas zinātniskas organizācijas, veicot regulārus un rūpīgus zinātnisku 
pētījumu novērtējumus. Eiropadomes ieteiktā mobilo ierīču robežas mērvienība ir “īpatnējās absorbcijas 
ātrums” (SAR), un SAR robežvērtība ir 2,0 W/kg vidēji uz 10 gramiem audu. Tas atbilst Starptautiskās 
komisijas aizsardzībai pret nejonizējošu starojumu (ICNIRP) prasībām. 
 
Šī ierīce ir pārbaudīta izmantošanai ciešā ķermeņa tuvumā un tā atbilst ICNIRP iedarbības vadlīnijām un 
Eiropas standartam EN 62209-2, lai to varētu izmantot ar īpašiem piederumiem. Izmantošana ar citiem 
piederumiem, kas satur metālus, nevar nodrošināt atbilstību ICNIRP iedarbības vadlīnijām. 
 
SAR mēra, novietojot ierīci 5 mm attālumā no ķermeņa un vienlaikus raidot ar visaugstāko sertificēto 
izejas jaudas līmeni visās ierīces frekvenču joslās. 
 
Augstākās reģistrētās atsevišķās 10 g SAR vērtības saskaņā ar CE/UKCA noteikumiem tālrunim ir 
norādītas tālāk. 
Galvas SAR: 0,928 W/kg, ķermeņa SAR: 1,506 W/kg, ķermeņa locekļu SAR: 3,036 W/kg. 
 
Augstākās vienlaikus reģistrētās 10 g SAR vērtības saskaņā ar CE/UKCA noteikumiem tālrunim ir 
norādītas tālāk. 
Galvas SAR: 0,928 W/kg, ķermeņa SAR: 1,518 W/kg, ķermeņa locekļu SAR: 3,101 W/kg. 
 
RF enerģijas iedarbības mazināšanai izmantojiet brīvroku piederumus vai citas līdzīgas palīgierīces, 
kas ļauj lietot ierīci, neturot to tuvu galvai un ķermenim. Ierīce jānēsā 5 mm attālumā no ķermeņa, 
lai nodrošinātu, ka iedarbības līmeņi paliek pārbaudītajā līmenī vai zem tā. 
 
Izvēlieties jostas piespraudes, makstis vai citus līdzīgus pārnēsāšanas piederumus, kas nesatur metāla 
sastāvdaļas, lai atbalstītu darbību šādā veidā. Ietvari ar metāla detaļām var mainīt ierīces RF 
veiktspēju, tostarp tās atbilstību RF iedarbības vadlīnijām tādā veidā, kas nav pārbaudīts vai sertificēts. 
Tāpēc jāizvairās no šādu piederumu lietošanas. 
 

  

Lai samazinātu radiācijas iedarbības līmeni, lūdzu, rīkojieties šādi: 

• Izmantojiet mobilo tālruni labos uztveršanas apstākļos 

• Izmantojiet brīvroku komplektu 

• Grūtnieces nedrīkst turēt ierīci vēdera tuvumā 

• Neizmantojiet šo ierīci ģenitāliju tuvumā 
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FCC NOTEIKUMI 
Šis mobilais tālrunis atbilst FCC noteikumu 15. daļai. Uz tā darbību attiecas divi tālāk izklāstītie nosacījumi. 

(1) Šī ierīce nedrīkst izraisīt kaitīgus traucējumus, un (2) šai ierīcei jāpieņem visi saņemtie 
traucējumi, tostarp traucējumi, kas var izraisīt nevēlamu darbību. 

 
Šis mobilais tālrunis ir pārbaudīts un atzīts par atbilstošu ierobežojumiem, kas noteikti B klases digitālām 
ierīcēm, saskaņā ar FCC noteikumu 15. daļu. Šie ierobežojumi ir izstrādāti, lai nodrošinātu pietiekamu 
aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem dzīvojamās telpās. Šī ierīce rada, izmanto un var izstarot 
radiofrekvenču enerģiju, un, ja tā netiek instalēta un izmantota saskaņā ar norādījumiem, var rasties nevēlami 
radiosakaru traucējumi. 

Tomēr nav garantijas, ka traucējumi neradīsies konkrētajā instalācijā. Ja šī ierīce rada kaitīgus traucējumus 
radio vai televīzijas uztveršanai, ko var noteikt, izslēdzot un ieslēdzot ierīci, lietotājam ieteicams mēģināt 
novērst traucējumus, veicot vienu vai vairākas tālāk minētās darbības. 

- Pārorientējiet vai pārvietojiet uztverošo antenu. 

- Palieliniet attālumu starp iekārtu un uztvērēju. 
 

- Pievienojiet ierīci kontaktligzdai, kas atrodas citā ķēdē, nevis tai, kurai ir pievienots uztvērējs. 

- Lai saņemtu palīdzību, konsultējieties ar izplatītāju vai pieredzējušu radio/TV tehniķi. 
 

FCC PIEZĪME. 
 

Uzmanību! Izmaiņas vai modifikācijas, kuras nav skaidri apstiprinājusi puse, kas ir atbildīga par atbilstību, var 
anulēt lietotāja tiesības izmantot aprīkojumu. 

 
INFORMĀCIJA PAR RF IEDARBĪBU (SAR) 
Šis mobilais tālrunis ir projektēts un ražots tā, lai tas nepārsniegtu radiofrekvenču (RF) enerģijas iedarbības 
emisijas ierobežojumus, ko noteikusi ASV Federālā sakaru komisija. 

SAR pārbaudes laikā šī ierīce tika iestatīta raidīšanai ar visaugstāko sertificēto jaudas līmeni visās 
pārbaudītajās frekvenču joslās un novietota pozīcijās, kas simulē RF iedarbību tiešā galvas tuvumā un 
ķermeņa tuvumā 10 mm attālumā. Lai gan SAR tiek noteikts augstākajā sertificētajā jaudas līmenī, ierīces 
faktiskais SAR līmenis darbības laikā var būt krietni zem maksimālās vērtības. Tas ir tāpēc, ka tālrunis ir 
paredzēts darbam ar vairākiem jaudas līmeņiem, lai izmantotu tikai tīkla sasniegšanai nepieciešamo enerģiju. 
Jo tuvāk esat bezvadu bāzes stacijas antenai, jo zemāka ir izejas jauda. 

 
Attiecībā uz bezvadu ierīcēm iedarbības standartā tiek izmantota mērvienība, kas ir pazīstama kā īpatnējās 
absorbcijas ātrums jeb SAR. 

FCC noteiktais SAR ierobežojums ir 1,6 W/kg. 
 

Šis mobilais tālrunis atbilst ANSI/IEEE C95.1-1992 SAR vispārējās populācijas/nekontrolētās iedarbības 
robežvērtībām un tika pārbaudīts saskaņā ar IEEE1528 norādītajām mērīšanas metodēm un procedūrām. 
FCC šim tālruņa modelim ir piešķīrusi aprīkojuma izmantošanas atļauju ar visiem reģistrētajiem SAR 
līmeņiem, kas novērtēti kā atbilstoši FCC RF iedarbības vadlīnijām. SAR informācija par šo tālruņa modeli 
ir pieejama FCC un ir atrodama sadaļā Display Grant vietnē www.fcc.gov/oet/ea/fccid, meklējot pēc 
FCC ID: ZL5B40E. 
 
 
Šim mobilajam tālrunim augstākā reģistrētā SAR vērtība lietošanai tiešā galvas tuvumā ir 0,98 W/Kg, lietošanai 
ķermeņa tuvumā — 0,83 W/Kg. 
 

 
Lai gan var būt atšķirības starp dažādu tālruņu SAR līmeņiem un dažādām pozīcijām, tie visi atbilst valdības 
prasībām. 
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SAR atbilstība valkāšanai ciešā ķermeņa tuvumā ir balstīta uz 15 mm attālumu starp ierīci un cilvēka ķermeni. 
Nēsājiet šo ierīci vismaz 15 mm attālumā no ķermeņa, lai nodrošinātu, ka RF iedarbības līmenis ir atbilstošs 
vai zemāks par norādīto. Lai nēsātu ciešā ķermeņa tuvumā, izvēlieties jostas skavas vai makstis, kas nesatur 
metāla detaļas, lai nodrošinātu 15 mm attālumu starp šo ierīci un ķermeni. 
 

 
RF iedarbības atbilstība jebkuram ciešā ķermeņa tuvumā valkātam piederumam, kas satur metālu, netika 
pārbaudīta un sertificēta, un tāpēc būtu jāizvairās no piederumu valkāšanas ciešā ķermeņa tuvumā. 
 
 
INFORMĀCIJA PAR UTILIZĀCIJU UN OTRREIZĒJU PĀRSTRĀDI 
Šis simbols uz ierīces (un visiem komplektā iekļautajiem akumulatoriem) norāda, ka tos nevajadzētu izmest kā 

parastus sadzīves atkritumus. Neizmetiet ierīci vai akumulatorus kā nešķirotus sadzīves atkritumus. 
Ierīce (un akumulatori) jānodod pārstrādei sertificētā savākšanas punktā vai atbilstīgi jāatbrīvojas no 
tā kalpošanas laika beigās. 

 

 
Lai iegūtu sīkāku informāciju par ierīces vai akumulatora pārstrādi, sazinieties ar jūsu pilsētas domi, sadzīves 
atkritumu savākšanas pakalpojumu sniedzēju vai mazumtirdzniecības veikalu, kur iegādājāties šo ierīci. 

 
Uz ierīces izmešanu attiecas Eiropas Savienības Direktīva par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem 
(EEIA). EEIA un akumulatoru nodalīšanas no citiem atkritumiem mērķis ir samazināt iespējamo vides ietekmi 
uz cilvēku veselību, ko var izraisīt jebkura no potenciāli klātesošajām bīstamajām vielām. 
 

 
BĪSTAMO VIELU SAMAZINĀŠANA 
Šī ierīce atbilst ES ķimikāliju reģistrēšanas, vērtēšanas, licencēšanas un ierobežošanas (REACH) regulai 
(Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1907/2006 (REACH)) un ES bīstamo vielu izmantošanas 
ierobežojumam (RoHS). 

Direktīva (Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/65/ES (RoHS) un tās grozījumu 
direktīva (ES) 2015/863). Lai iegūtu papildinformāciju par ierīces atbilstību REACH, apmeklējiet vietni 
www.catphones.com/certification. Ieteicams regulāri apmeklēt vietni, lai iegūtu jaunāko informāciju. 
 

 
ATBILSTĪBA ES TIESĪBU AKTIEM 
Ar šo ražotājs paziņo, ka šī ierīce atbilst Direktīvas 2014/53/ES pamatprasībām un citiem attiecīgajiem 
noteikumiem. Lai iegūtu atbilstības deklarāciju, apmeklējiet vietni www.catphones.com/support/ 

PIEZĪME. 
 

Ievērojiet valsts vietējos noteikumus vietās, kur ierīce tiks izmantota. Šīs ierīces lietošana var tikt ierobežota 
dažās vai visās Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs. 

Dažas joslas var nebūt pieejamas visās valstīs vai visos apgabalos. Lūdzu, sazinieties ar vietējo operatoru, 
lai iegūtu plašāku informāciju. Maksimālā pārraidītā radiofrekvenču jauda frekvenču joslās, kurās darbojas 
radioiekārtas, ir aprakstīta tālāk. 
Visu joslu maksimālā jauda ir mazāka par augstāko robežvērtību, kas norādīta saistītajā saskaņotajā standartā. 
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Šai radioiekārtai piemērojamās frekvenču joslas un raidīšanas jaudas nominālās robežvērtības ir šādas: 
 

Joslas Vadīta jauda (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 SPECIFIKĀCIJA 
Operētājsistēma Unisoc patents 
Procesors Unisoc T117 
Atmiņa 128 MB RAM 

64 MB ROM 
Mobilais tīkls 2G GSM 2, 3, 5, 8 

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

Displejs Izmērs 2,4”, 240*320, QVGA 
Kamera 2 MP, tikai aizmugurējā kamera 
Savienojamība Audio ligzda: 3,5 mm 

Bluetooth: 5,0 
USB: C tips-USB 2.0 
SIM tips: Nano SIM 

Akumulators 1800 mAH 
Citi rādītāji Aizsardzības klase: IP69 

Izturība pret kritienu no augstuma: 1,8 m 
Izmēri 145*62*18 mm 
Svars 157 g 

* Dizains un specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma. 
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ES ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA (DOC) 
 
Ražotājs: 

Nosaukums: Bullitt Mobile Limited 
Adrese: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, RG1 1AR, United Kingdom 

Radio aprīkojums: 
Modelis: CAT B40 
Deklarācijas objekts: mobilais tālrunis 
Ar radio saistīta programmatūras versija: divas SIM: LTE_D03140.10_B40 
 viena SIM: LTE_S03140.10_B40 
Iekļautie piederumi un komponenti: akumulators, USB kabelis, austiņas 

 
Mēs, Bullitt Mobile Limited, ar pilnu atbildību paziņojam, ka iepriekš aprakstītais izstrādājums atbilst 
attiecīgajiem Savienības saskaņošanas tiesību aktiem: 
Radioiekārtu direktīva (2014/53/ES), RoHS direktīva (2011/65/ES) un (ES)2015/863 

Ir piemēroti tālāk norādītie saskaņotie standarti un/vai citi attiecīgie standarti. 
1. Veselība un drošība (Radioiekārtu direktīvas 3. panta 1. punkta a) apakšpunkts) 

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. Elektromagnētiskā saderība (Radioiekārtu direktīvas 3. panta 1. punkta b) apakšpunkts) 
n EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) 
n EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09) 
n EN 301 489-52 V1.1.0 (2016-11) projekts 
n EN 55032:2015+A11:2020 
n EN 55035:2017 

3. Radiofrekvenču spektra izmantošana (Radioiekārtu direktīvas 3.2. pants) 
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 EN 303 345-3 V1.1.0 (2019-11) projekts 

 
 
Pilnvarotā iestāde (nosaukums: Element Materials Technology Portland-Evergreen, Inc., ID: 0981) veica 
atbilstības novērtēšanu saskaņā ar III pielikumu (Radioiekārtu direktīvas 2014/53/ES B modulis) un 
izsniedza ES tipa pārbaudes sertifikātu (atsauces Nr.: ENW21RED1092), kas aptver 3.1.a, 3.1.b, 3.2. panta 
pamatprasības. 
Parakstīts: Bullitt Mobile Limited vārdā un labā 
Vieta: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, England RG1 1AR, datums: 2021. gada 30. marts 
 
Vārds: Arlen Huang, amats: kvalitātes direktors, paraksts: 
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AK ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA (DOC) 
 
Ražotājs: 

Nosaukums: Bullitt Mobile Limited 
Adrese: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, RG1 1AR, United Kingdom 

Radio aprīkojums: 
Modelis: CAT B40 
Deklarācijas objekts: mobilais tālrunis 
Ar radio saistīta programmatūras versija: divas SIM: LTE_D03140.10_B40 
 viena SIM: LTE_S03140.10_B40 
Iekļautie piederumi un komponenti: akumulators, USB kabelis, austiņas 

 
Mēs, Bullitt Mobile Limited, ar pilnu atbildību paziņojam, ka iepriekš aprakstītais izstrādājums atbilst 
attiecīgajiem Savienības saskaņošanas tiesību aktiem: 
Radioiekārtu noteikumi 2017 (SI 2017 Nr. 1206 ar grozījumiem) 

Ir piemēroti tālāk norādītie saskaņotie standarti un/vai citi attiecīgie standarti. 

Ir piemēroti šādi noteiktie standarti un/vai citi attiecīgie standarti: 
1. Veselība un drošība (AK RER 6. noteikuma 1. punkta a) apakšpunkts) 

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. Elektromagnētiskā saderība (AK RER 6. noteikuma 1. punkta b) apakšpunkts) 
n EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) 
n EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09) 
n EN 301 489-52 V1.1.0 (2016-11) projekts 
n BS EN 55032:2015+A11:2020 
n BS EN 55035:2017+A11:2020 

3. Radiofrekvenču spektra izmantošana (AK RER 6. noteikuma 2. punkts) 
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 EN 303 345-3 V1.1.0 (2019-11) projekts 

 
 

Apstiprinātā iestāde (nosaukums: Element Materials Technology Warwick Ltd., ID: 0891) veica atbilstības 
novērtēšanu saskaņā ar 2017. gada Radioiekārtu noteikumu 3. pielikuma B daļu (SI 2017 Nr. 1206 ar grozījumiem) 
un izsniedza AK tipa pārbaudes sertifikātu (atsauces Nr.: EMA21RER0005), kas aptver 6. panta 2. punkta, 
6. Panta 1. punkta a) apakšpunkta, 6. panta 1. punkta b) apakšpunkta pamatprasības. 
Parakstīts: Bullitt Mobile Limited vārdā un labā 
Vieta: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, England RG1 1AR, datums: 2021. gada 30. marts 
 
Vārds: Arlen Huang, amats: kvalitātes direktors, paraksts:  
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Bullitt Mobile Ltd. ir Caterpillar Inc. licenciāts. 
Bullitt Mobile Ltd. un trešo pušu prečzīmes ir to attiecīgo īpašnieku īpašums. 


