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VENNLIGST LES DETTE FØR FØRSTE GANGS BRUK 

• Les denne håndboken og de anbefalte sikkerhetsreglene nøye, for å sørge for riktig bruk av denne enheten. 

• Selv om enheten tåler mye, bør du unngå å slå, kaste, klemme, lage hull i eller bøye den. 

• Ikke ha enheten påslått i områder der det er forbudt å bruke slike enheter, eller når det kan forårsake 
interferens eller utgjøre forstyrrelser eller fare. 

• Bruk aldri enheten mens du kjører. 

• Følg alltid alle regler for bruk av enheten på sykehus og på helseinstitusjoner, og i nærheten av 
medisinske apparater. 

• For pasienter med medisinske implantater (hjerte, ledd osv.), må enheten holdes på minst 15 cm avstand fra 
implantatet, og må holdes på motsatt side av implantatet. 

• Skru av enheten eller aktiver flymodus når du er i et luftfartøy, fordi den kan forårsake forstyrrelser. 

• Slå av enheten i nærheten av elektroniske høypresisjonsenheter fordi den kan påvirke ytelsen. 

• Forsøk ikke å demontere enheten eller tilbehøret. Det er bare kvalifisert personell som skal utføre service 
eller reparere den. 

• Ikke legg enheten eller tilbehøret i beholdere med sterke elektromagnetiske felt. 

• Ikke plasser magnetiske lagringsmedier i nærheten av enheten. Stråling fra enheten kan slette informasjonen 
som er lagret på det. 

• Ikke bruk enheten i et miljø med brannfarlig gass, som feks.  på en bensinstasjon. 

• Oppbevar enheten og tilbehøret utilgjengelig for små barn. Ikke la barn bruke enheten uten veiledning. 

• Overhold lover og forskrifter for bruk av trådløse enheter, og respekter andres personvern og rettigheter. 

• Følg de relevante instruksjonene i denne håndboken nøye mens du bruker USB-kabelen, ellers kan enheten 
eller PC-en bli skadet. 
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JURIDISK INFORMASJON 
 
© 2021 Caterpillar. Med enerett. CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, deres logoer, «Caterpillar Yellow», 
varekjennetegnsrettene «Power Edge» og Cat «Modern Hex» samt firma- og produktidentiteter brukt her, 
er varemerker tilhørende Caterpillar og kan ikke brukes uten tillatelse. 
 
Bullitt Mobile Ltd. er en lisenstaker hos Caterpillar Inc. 
 
Bullitt Mobile Ltd. og tredjeparts varemerker tilhører deres respektive eiere. 

 
Ingen del av dette dokumentet kan reproduseres eller oversendes i noen form eller på noen måte, 

elektronisk eller mekanisk, av noen som helst grunn uten skriftlig tillatelse fra Caterpillar Inc. 

Produktet som er beskrevet i denne håndboken, kan inneholde kopibeskyttet programvare og mulige 

lisensgivere. Kunden skal ikke på noen måte reprodusere, distribuere, endre, dekompilere, demontere, 

dekryptere, ekstrahere, reversere, lease, tildele eller viderelisensiere den nevnte programvaren eller 

maskinvaren, med mindre slike begrensninger er forbudt ved gjeldende lover eller slike handlinger godtas av 

de respektive rettighetshaverne for lisensene. 

 

 
Bluetooth®-ordet og -logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc., og bruk av slike 

merker av Bullitt Group Ltd er under lisens. Alle andre varemerker og merkenavn fra tredjepart eies av de 

respektive eierne. 

 

 

MERKNAD 

Enkelte funksjoner i produktet og dets tilbehør beskrevet her, avhenger av den installerte programvaren, 

kapasiteten og innstillingene i lokale nettverk, og kan ikke aktiveres, eller kan være begrenset av lokale 

nettverksoperatører eller nettverkstjenesteleverandører. Derfor kan det hende at beskrivelsene i denne 

håndboken ikke er helt identiske med produktet og tilbehøret som du har kjøpt. 

 

 
Produsenten forbeholder seg retten til å endre eller modifisere informasjon eller spesifikasjoner i denne 

håndboken uten varsel eller forpliktelser. 

 

 
Produsenten er ikke ansvarlig for legitimiteten og kvaliteten på produkter som du laster opp eller laster ned 

via denne enheten, inkludert tekst, bilder, musikk, filmer, og ikke-innebygd programvare med opphavsrettslig 

vern. Du er selv ansvarlig for eventuelle konsekvenser fra installasjon eller bruk av produktene nevnt ovenfor 

på denne enheten. 

 

 

FORSKRIFTER OM IMPORT OG EKSPORT 

Kundene skal overholde alle gjeldende lover og forskrifter for eksport og import. Kundene må skaffe seg 

alle nødvendige tillatelser og lisenser fra myndighetene for å eksportere, re-eksportere eller importere 

produktet som er nevnt i denne håndboken, inkludert programvare og tekniske data. 
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VELKOMMEN TIL CAT® B40 
Cat B40 robust mobiltelefon er bygget for å tåle de utfordringene du møter hver dag, både på jobb og 

i fritiden. Bygget for de tøffeste forhold og med et batteri som varer lenge, vil  Cat B40 ikke skuffe deg. 

Den nye mobiltelefonen din er sertifisert i henhold til industriens standard for robusthet, og for å tåle vann og 

støv. Telefonen har tålt gjentatte falltester på betong fra en høyde på opptil 1,8 m. (6 fot), den er støvsikker, 

og den tåler ekstreme temperatuter. Cat B40 vil tåle de mest utfordrende forhold og betingelser. 

Med funksjoner som batteri, lommelykt og lagringsmuligheter på inntil 32GB, vil din Cat-telefon hjelpe deg 

så du får mest mulig ut av din travle hverdag. 

 
 

ROBUSTE EGENSKAPER 
SLIPPE ENHETEN: 

• Du kan: Bruke enheten i en høyde på opptil 1,8 meter – den tåler et fall fra denne høyden. 
 

• Du kan ikke: Kaste enheten med kraft eller slippe den fra over 1,8 meters høyde – den er slitesterk, men ikke 
uknuselig. 

VANNTETTHET: 

• Du kan: Bruke enheten i fuktige og våte forhold. Sørg for at alle komponenter og deksler er ordentlig lukket 

før du bruker i vann. Enheten kan tåle en dybde på 1,2 meter i inntil 35 minutter. 
 

• Du kan ikke: Bruke den i mer enn 35 minutter på 1,2 meters dybde eller dybde på 1,2 meter. 

STØVTETT OG RIPESIKKER: 

• Du kan: Bruke enheten i skitne, støvete miljøer. Cat B40 er IP68- og IP69-sertifisert, en industristandard mål 

for holdbarhet. 

EKSTREME TEMPERATURER: 

• Du kan: Bruke enheten innenfor temperaturområdet på -25 ºC til +55 ºC. Den kan også håndtere ekstreme 

temperaturforandringer: bytte mellom kaldt og varmt, eller omvendt, svært raskt. 

• Bruke den utenfor bruksområdet fra -25 ºC til +55 ºC. 
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HVA FØLGER MED 
• Telefon 
 

• Hurtigstartguide 

• Garanti 
 

• USB-strømkabel 
 
• SIM-utløserstift 
 

 

1. ØRESTYKKE 
LEGG TIL BILDE 

2. LOMMELYKT 

3. VENSTRE SKJERMTAST 
 

4. RINGE/SVARE-TAST 

5. TASTATURLÅS 
 

6. HØYRE SKJERMTAST 

7. NAVI-TAST/LOMMELYKT PÅ/AV 
 

8. OK-TAST 

9. SLÅ PÅ/TILBAKE/ LEGG PÅ-TAST 

10. LYDLØS-MODUS/SKIFT-TAST 
 

11. HØYTTALER 

12. KAMERA 
 

13. USB-PORT 

14. JACK-INNGANG FOR 
ØRETELEFONER 

 

 
 
 

NØKKELFUNKSJONER 
PÅ-KNAPP 

• Trykk og hold inne for å slå på enheten. 
 

• Trykk én gang for å aktivere skjermen når enheten er inaktiv. 

NAVI-TAST 
 

• Bruk navigasjonstasten til å bla rundt i ulike menyer. 

VENSTRE OG HØYRE MYKE TASTER 
 

• Disse knappene tilsvarer alternativene som vises nederst på skjermen (venstre og høyre). 

• Funksjonen for disse knappene endres avhengig av menyen. 
 

OK-KNAPP 

• Trykk for å foreta et valg. 
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KOM I GANG 
INSTALLERE SIM-KORT OG/ELLER MINNEKORT 

1. Legg enheten på et flatt, rent underlag med skjermen vendt nedover. 

2. Åpne SIM/SD-dekselet på høyre side nederst på telefonen. 

3. Bruk stiftverktøyet som følger med og sett det inn i det lille hullet, og skyv for å ta ut SIM/SD -skuffen.  

4. Plasser SIM-kort og minnekort i SIM 1/SIM 2/MicroSD-kortbrettet med gullpinnene vendt nedover.  

5. Sett forsiktig SIM-/SD-skuffen inn i kortsporet igjen. 

6. Kontroller at SIM/SD-dekselet er lukket godt, for å opprettholde telefonens vanntette beskyttelse.  

 
LEGG TIL BILDE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MERK: 
• Når du setter inn microSD-kortet eller SIM-kortet, må du kontrollere at telefonen er slått av og 

koblet fra eksterne strømkilder.  

 

 

 

 

 

 

LADE BATTERIET 
Du må lade batteriet før du bruker enheten for første gang. 

1. Koble USB-strømkabelen til ladestrømadapteren 
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Åpne USB-portdekselet og koble USB-strømkabelen til USB-porten  
 

Ikke bruk for mye kraft når du kobler til USB-kabelen. Skade som er oppstått på grunn av forsøk på å sette inn 

pluggen feil, dekkes ikke av garantien. 

2. Koble laderen til et støpsel. 
 

3. Batteriindikator slutter å blinke når ladingen er fullført. 
 

Fjern USB-kabelen fra enheten og koble strømadapteren fra strømnettet. Lukk enhetens USB-portdeksel. 

 
 

VIKTIG INFORMASJON OM FREMTIDIG BRUK AV BATTERIET 
Hvis batteriet er helt utladet, kan det hende at enheten ikke slår seg på umiddelbart etter ladingen begynner. 

La batteriet lade i noen minutter før du prøver å slå på enheten. Det kan hende at ladeanimasjonen ikke vises 

på skjermen i denne perioden. 

Når batteriet er nesten oppbrukt, slår enheten seg av automatisk. Tiden det tar å lade batteriet, avhenger 

av batteriets alder omgivelsestemperaturen. 

 
 
 

SLÅ ENHETEN DIN PÅ ELLER AV 
SLÅ PÅ 

• Trykk og hold innePå/av-knappen . 

• Hvis en PIN-kode er påkrevd, se det relevante avsnittet i denne håndboken. 
 

SLÅ AV 

1. Trykk og hold inne På/av-knappen . 

 
 

STARTSKJERM 
Startskjermen er utgangspunktet for tilgang til enhetens funksjoner. Her kan du få tilgang til 

Hovedmenyen og Kontakter og Hovedmenyen. 

Startskjermen ser slik ut: 
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Hovedmeny 
Trykk på startskjermen, og trykk OK for å vise Hovedmenyen. Bruk den flerdireksjonelleNavigasjonstasten 

for å velge den appen du ønsker. 

 

   

 
 

LÅSE OG LÅSE OPP SKJERMEN 
LÅSE SKJERMEN 
1. Hvis enheten er aktivert, trykk på Venstre skjermtast og Tastaturlås for å låse eller låse opp skjermen. 

Du kan motta meldinger og samtaler selv om skjermen er låst. 

2. Hvis enheten ikke blir brukt i løpet av et angitt tidsrom, vil skjermen automatisk låses. 

 
• For å justere varigheten på denne perioden, velg Innstillinger  fra Hovedmenyen. 
 

• Bruk Navigasjonstasten (opp) og (ned) for å flytte mellom Innstillinger. 
 

• Velg Sikkerhet > Automatisk tastaturlås for å angi tidsperiode. 

LÅSE OPP SKJERMEN 
Trykk På/av-knappen for å aktivere skjermen. 

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se "Beskytte mobiltelefonen med en skjermlås" på side 23. 
 

MERK: 

• Når den automatiske skjermlåsen er deaktivert, trykk på en tast for å låse opp skjermen. 
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VARSLINGSPANEL 
VARSLER OG STATUSINFORMASJON 
 Statuslinjen vises øverst på skjermen. Den viser varslingsikoner, for eksempel tapte anrop eller mottatte 

meldinger (til venstre) og telefonens statusikoner, som batteristatus (til høyre), sammen med klokkeslettet. 
 

 

 
SIM1 Mobilnettverk signalstyrke 

 

 Batteriindikator, batteriet er fullt 

 

 SIM2 Mobilnettverk signalstyrke 
 

 Bluetooth på 

 

 SIM1 Mobilnettverk er svakt 
 

 
Ringer 

 

 SIM2 Mobilnettverk er svakt 
 

 Alarm er stilt inn 

 

 SIM-kort mangler 
 

 Hodetelefoner er tilkoblet 

 

 Tapt anrop 
 

 Flymodus 

 

 Stille profil 
 

 Innboks er full 

 

 Møteprofil 
 

 Ny melding 

 

 Innendørs profil 
 

 Sende melding 

 

 Utendørs profil 
 

 Ny MMS 

 

 Lommelykt på 
 

 Ulest MMS 

 
 
 

 

BAKGRUNNER 

BYTTE BAKGRUNN 

1. Fra startskjermen, trykk OK-tasten for å vise Hovedmenyen. 

 
2. Innstillinger > Skjerm > Bakgrunnsinnstillinger. 
 

3. Trykk på OK, og velg bilder fra den statiske bakgrunnen eller galleriet for å velge bakgrunnsbilde. 

4. Velg bilde, og trykk deretter på Venstre skjermtast (OK). 
 
 
 

OVERFØRE MEDIER TIL OG FRA ENHETEN 
Overfør favorittmusikk og -bilder mellom enheten og PC-en. 
 

1. Koble enheten til en PC med USB-strømkabelen. 

2. En melding vil bli vist. 
 

3. Velg "Filoverføring". 
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Enheten din vises som en flyttbar enhet, som viser telefonens interne lagring.  Hvis et minnekort blir 

satt inn, vil detaljene for microSD-kortet også bli synlige. 
 

 
BRUKE FLYMODUS 

Enkelte steder krever at du slår av datatilkoblinger. I stedet for å slå av enheten kan du sette den i flymodus. 

1. Fra startskjermen, trykk OK-tasten for å vise Hovedmenyen. 

 
2. Velg Innstillinger  Profiler > Flymodus 
 

3. Trykk OK for å aktivere. MERK: 

• Flymodus vil koble fra alle nettverksdata og tilkoblinger. 
 
 
 

UTFØRE ET ANROP 
Det finnes mer enn én måte å ringe på. Du kan gjøre følgende: 
 

RINGE MED TASTATURET 

Fra Startskjermen, slå et telefonnummer med tastaturet og trykk på Ring-knappen. 
 

Tips: Enheten din støtter SmartDial-funksjonen. Når du skriver et tall på talltastaturet, søkes det 

automatisk i kontaktene dine og viser alternativer for de som samsvarer med nummeret. 

 

 
RINGE FRA KONTAKTER 

1. Fra Startskjermen, velg Kontakter for å se kontaktlisten. 

2. Bruk Navigasjonstasten (Opp) og (Ned) for å velge en kontakt. 

3. Velg kontaktens telefonnummer. 

4. Velg ring eller trykk Ring-knappen . 
 

 
GJØRE ET TELEFONANROP FRA ANROPSLOGGEN 

 
1. Fra Startskjermen trykkOK-tasten for å viseHovedmeny > Anropslogg . 
 

2. Bruk Navigasjonstasten (Opp) og (Ned) for å bytte faner og vise de siste samtalene du har foretatt, mottatt, 

avvist og gått glipp av. 

3. Bruk Navigasjonstasten (Ned) og (Opp) for å velge en kontakt fra listen. 

4. Trykk Ring for å ringe den kontakten. 
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BESVARE OG AVVISE ET ANROP 

Når du mottar et anrop, vises anroperens ID på skjermbildet for den innkommende samtalen, hvis det 
er tilgjengelig. 

 
1. For å besvare et anrop, trykkSvar-tasten , eller Venstre skjermtast (Svar). 

 
2. For å avvise et anrop, trykk på Legg på-tasten . 
 

3. For å sette anropet på lydløs, trykk påHøyre skjermtast (Lydløs). 
 

MERK: 

 
• Trykk Legg på  for å gå tilbake til Startskjermen. 
 

 
AVSLUTTE EN SAMTALE 
 
I løpet av en telefonsamtale, trykk Legg på for å legge på. 
 
 
 

KONTAKTER 
Kontakter-appen lar deg lagre og behandle informasjon om kontaktene dine. 

ÅPNE KONTAKTER-APPEN  

For å åpne appen fra Startskjermen, kan du gjøre følgende: 

• Trykk Høyre skjermtastfor å åpne Kontakter 

 
• TrykkOK-tastenfor å åpneHovedmeny > Kontakter  . 

MERK: 
 

• Kontaktene vises alfabetisk i en rulleliste. 
 

 
IMPORTERE OG EKSPORTERE KONTAKTER 

Slik importerer du kontaktene: 

1. Åpne Kontakter. 
 

2. Trykk Venstre skjermtast (Alternativer). 

3. Trykk Navigasjonstast (Ned), trykk deretter Importer Kontakter. 
 

4. Velg kilde (Minnekort eller Intern lagring) 
 

 
Slik eksporterer du kontaktene: 

1. Åpne Kontakter. 

2. Trykk Venstre skjermtast (Alternativer). 
 

3. Trykk Navigasjonstast (Ned), og trykk deretter Eksporter Kontakter. 

4. Velg kontakter som skal eksporteres, og trykk deretter på Venstre skjermtast (Alternativer) > OK-tasten. 
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5. Velg destinasjon (Minnekort eller Intern lagring) 
 

 
LEGG TIL NY KONTAKT 

1. Åpne kontaktlisten, trykk på Venstre skjermtast  (Alternativer) > Ny. 

2. Velg destinasjon. 
 

3. Angi kontaktens navn, mobilnummer og personlige e-postadresse (valgfritt). 

4. Velg Venstre skjermlast (Lagre). 
 
 
 

 
SØKE ETTER EN KONTAKT 

1. Åpne kontaktlisten, trykk på Navigasjonstasten (Ned) for å velge Søk-boksen. 

2. Begynn å skrive inn en kontakt, og de med samsvarende navn vises ovenfor. 
 

 
REDIGERE EN KONTAKT 

Du kan alltid gjøre endringer i informasjonen du har lagret for en kontakt. 

1. Velg kontakten du vil redigere, i kontaktlisten. 
 

2. Trykk OK-tasten (Rediger). 
 

3. Endre kontaktinformasjon, og trykk deretter Venstre skjermtast (Lagre). For å avbryte endringer, 

velg Venstre skjermtast (Avbryt). 

 

 
SLETTE EN KONTAKT 

1. I kontaktlisten, velg kontakten du vil slette. 
 

2. Venstre skjermtast (Valg) > Slett > Venstre skjermtast (OK) for å bekrefte. 
 

 
KATEGORISERE KONTAKTER 

Du kan sette opp ulike grupper for å kategorisere kontaktene. 

1. I kontaktlisten, trykk Navigasjonstasten (Høyre) for å vise gruppelisten.  
 

2. Trykk Venstre skjermtast(Valg) for å legge til nye grupper. 

3. Tilbake til kontaktlisten, velg kontakten du vil kategorisere. 
 

4. Trykk OK-tasten (Rediger), og trykk Navigasjonstast (ned)  for å tilordne en gruppe for kontakene. 
 
 
 

SMS OG MMS 
ÅPNE MELDINGER 

Slik åpner du appen: 
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• Fra Startskjermen, trykk OK -tasten for å vise Hovedmeny > Meldinger . 
 

 
OPPRETTE OG SENDE EN TEKSTMELDING 

Du kan opprette en ny tekstmelding eller åpne en pågående meldingstråd. 
 

1. Fra Meldinger, velg Skriv melding. 
 

2. Skriv inn et telefonnummer eller velg kontaktnavn med å trykke OK-tasten. Mens du skriver, vil SmartDial 
prøve å finne riktig person blant enhetens kontakter. Velg en foreslått mottaker, eller fortsett med å skrive. 
 

3. Trykk Navigasjonstast (Ned) for å flytte til SMS-feltet og skrive meldingen. 

4. Når meldingen er klar til å sendes, trykk OK-tasten (Send). 
 

5. Hvis du vil åpne en eksisterende meldingstråd, velg Innboks eller Chat-modus fra Meldinger og trykk 

OK-tasten. 

MERK: 

• Når du viser og sender flere meldinger, opprettes det en meldingstråd. 
 

 
OPPRETTE OG SENDE EN MULTIMEDIEMELDING 

Du kan opprette en ny tekstmelding eller åpne en pågående meldingstråd. 
 

1. Fra Meldinger, velg Skriv melding. 
 

2. Tast inn et telefonnummer, eller velg kontaktnavn ved å trykke på OK-tasten. Mens du skriver, vil SmartDial 
prøve å finne riktig person blant enhetens kontakter. Velg en foreslått mottaker, eller fortsett med å skrive. 
 

3. Trykk på Navigasjonstasten (Ned) for å flytte til feltet for tekst og MMS, for å begynne å skrive meldingen 
og bruke mediene. 

4. Når meldingen din er klar til å sendes, trykk på Venstre skjermtast (Send). 

5. Hvis du vil åpne en eksisterende meldingstråd, velger du ganske enkelt Innboks fra Meldinger og trykker 
på OK-tasten. 
 

 
ÅPNE OG BESVARE EN MELDING 

1. Velg en meldingstråd med tekst eller en multimedia-tråd i Innboks  eller Chat-modus for å åpne den. 

2. Trykk på OK-tasten for å begynne å skrive svaret i SMS-feltet. 
 

3. Når du er ferdig, trykk OK-tasten (Send). 
 

 
TILPASSE MELDINGSINNSTILLINGENE 

I meldingslisten, trykk på Venstre skjermtast  (Alternativer) > Innstillinger. 

Velg mellom: 

• SMS: Angi leveringsrapport (På/Av). 

• MMS: Angi automatisk henting av meldinger (Av/På med roaming eller på uten roaming). 
 

• Trykk på Meldinger: Angi WAP push (På/Av). 
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BLUETOOTH® 
Bluetooth oppretter en trådløs tilkobling med andre Bluetooth-enheter, slik at du kan dele filer med vennene 

dine, snakke håndfri med et Bluetooth-hodetelefoner eller til og med overføre bilder fra enheten til en PC. 

Hvis du bruker Bluetooth, må du huske å holde deg innenfor 10 meter fra Bluetooth-enheten du vil koble til. 

Vær oppmerksom på at hindringer som vegger eller annet elektronisk utstyr kan forstyrre Bluetooth-

tilkoblingen. 

AKTIVERE BLUETOOTH 

 
1. Fra Startskjermen, trykk OK-tasten for å vise Hovedmeny > Innstillinger 

2. Bruk Navigasjonstasten (Ned) og velg deretter Bluetooth. 
 

3. Trykk OK-tasten for å skru på Bluetooth. Bluetooth-ikonet  vil vises i statuslinjen. 
 

 
PARE OG KOBLE TIL EN BLUETOOTH-ENHET 

Før du bruker Bluetooth, må du pare enheten med en annen Bluetooth-enhet: 

1. Kontroller at Bluetooth-funksjonen på enheten din er aktivert, og sett til Synlig for alle. 

 
2. Trykk på OK-tasten på Startskjermen for å vise Hovedmenyen > Innstillinger > Bluetooth 

3. Velg Parede enheter, trykk deretter på Venstre skjermtast (Legg til) for å søke etter Bluetooth-enheter 
i området. 
 

4. Velg enheten du vil koble til, fra listen. 

5. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre tilkoblingen. 

MERK: 
 

• Når du har paret to enheter, vil du ikke bli bedt om å angi passord for å koble til den enheten på nytt. 
 

 
SENDE FILER VIA BLUETOOTH 

1. Trykk på OK-tasten på Startskjermen for å vise Hovedmenyen 

 
2. Velg Organiser  Fil, velg den filen du vil sende. 

3. Venstre skjermtast (Alternativer) > Send > Bluetooth > velg en paret enhet. 
 
 
 

 
KOBLE FRA ELLER OPPHEVE PARING MED EN BLUETOOTH-ENHET 

Slik kobler du fra Bluetooth: 

 
1. Fra Startskjermen, trykk OK-tasten for å vise Hovedmeny > Innstillinger . 
 

2. Bruk Navigasjonstasten (Ned) og velg deretter Bluetooth. 

3. Trykk på OK-tasten for å slå av Bluetooth. Slik opphever du paring av en Bluetooth-enhet: 
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1. Fra Bluetooth-listen angir du listen over sammenkoblede enheter og velger enheten du vil koble fra.  

2. Trykk på Venstre skjermtast (Alternativer) for å slette enheten(e). 
 
 
 

TA BILDER OG SPILLE INN VIDEOER 
Du kan bruke din Cat B40 til å filme og dele bilder og videoer. 

ÅPNE KAMERAET 

Slik åpner du kamera-appen: 

 
• Trykk på OK-tasten på Startskjermen for å åpne Hovedmenyen > Kamera 
 

Trykk påHøyre skjermtast (Tilbake) for å lukke kamera-appen. 
 

 
TA BILDE OG SPILLE INN VIDEO 

 
1. Trykk påOK-tasten på Startskjermen for å vise Hovedmeny > Kamera . 
 

2. Trykk på Høyre navigasjonstast, og velg Video eller Kamera for å bytte mellom bilde- og videomodus. 

3. Bruk Navigasjonstasten (Opp) og (Ned) for å zoome inn og ut. 
 

4. Trykk på OK-tasten for å ta bilde, eller for å spille inn en video. 

MERK: 

Trykk på Venstre skjermtast (Alternativer), velg deretter Innstillinger for å sette opp Kamera og 
Videoinnstillinger. 
 

 
SE PÅ BILDENE DINE 

Når du er i fotomodus kan du vise bildene i kamera-appen ved å trykke på Venstre skjermtast 

(Alternativer) > Bildeviser. 

• Velg et bilde for å vise det i fullskjermmodus. Bruk navigasjonstasten (venstre) og (høyre) for å vise hvert bilde. 

MERK: 

 
• Fra Hovedmenyen, kan du vise bildene dine med å velge Bilder . 
 

 
VISE VIDEOER 

Når du er i videomodus, kan du vise videoene i kamera-appen med å trykke på Venstre skjermtast (Valg) 

> Vise video 

• Velg en video, trykk deretter for å spille den. 
 

• Trykk på Høyre skjermtast (Stans/Avslutt) for å gå tilbake til videolisten. 
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LYTTE TIL FM-RADIO 
Du kan lytte til FM-radiostasjoner i FM-radio-appen. 

STILLE INN FM-RADIOEN 

 
1. Fra Startskjermen, trykk OK-tasten for å vise Hovedmeny > FM-radio . 
 

2. Trykk Venstre skjermtast (Alternativer) når du blir bedt om det, og velg Skann automatisk og lagre 

for å skanne etter alle tilgjengelige stasjoner. 

Manuell og automatisk skanning: 

• Fra Startskjermen til FM-radioen, bruk Navigasjonstast (venstre) og (høyre) for å manuelt justere til en frekvens. 

MERK: 

• Radioen vil bare fungere med hodetelefoner plugget inn da den bruker disse som antenne. 
 

• For å vise alle de tilgjengelige kanalene, trykk på venstre skjermtast (Alternativer) og velg deretter Kanalliste. 
 

• For å slå av FM-radioen, trykk på høyre skjermtast (Avslutt). 
 
 
 

BRUKE ANDRE APPER 
KALENDER 
Bruk Kalender til å opprette og håndtere arrangementer, møter og avtaler. 

1. Fra startskjermen, trykk OK-tasten for å vise Hovedmenyen. 

 
2. Velg Arrangør > Kalender. 
 

 
OPPRETTE EN HENDELSE 
 

1. Velg Kalender, trykk deretter på venstre skjermtast (Legg til) for å begynne å legge til en hendelse. 

2. Angi tittel og sted for hendelsen. 
 

3. Angi tidspunktet for hendelsen, og angi en påminnelse. 

4. Når all informasjon er angitt, trykk på  venstre skjermtast (Lagre). 

 

 

ALARM 
Du kan sette opp til tre alarmer eller endre eksisterende alarmer. 
 

1. Fra startskjermen, trykk OK-tasten for å vise Hovedmenyen. 

2. Velg Alarm. 
 

 
STOPPEKLOKKE 
1. Fra startskjermen, trykk OK-tasten for å vise Hovedmenyen. 

 
2. Velg Apper > Stoppeklokke 
 

3. Trykk på venstre skjermtast for å starte, stoppe og fortsette stoppeklokken. 
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4. Bruk OK-tasten for å tilbakestille stoppeklokken. 
 

 
KALKULATOR 
1. Fra startskjermen, trykk OK-tasten for å vise Hovedmenyen. 

 
2. Velg Apper  Kalkulator for å åpne appen. 
 

• Bruk det numeriske tastaturet til å angli data, og navigasjonstasten for å velge operasjon. 

• Bruk høyre skjermtast (Slett) for å slette et nummer, eller venstre skjermtast (Slett alle) for å slette 
alle nummer. 
 

 
VERDENSKLOKKE 

1. Fra startskjermen, trykk OK-tasten for å vise Hovedmenyen. 

 
2. Velg Apper  Verdensklokke for å åpne appen. 
 

 
• I verdensklokke-appen kan du legge til eller fjerne byens tidssone og angi tidssone. 
 

 
ENHETSKONVERTERING 
1. Fra startskjermen, trykk OK-tasten for å vise Hovedmenyen. 

 
2. Velg Apper > Enhetskonvertering for å åpne appen. 
 
 
 

ADMINISTRERE ENHETEN 
For å konfigurere enheten, trykk påOK-tasten på Startskjermen for å vise Hovedmenyen > Innstillinger. 
 
 

STILLE INN DATO OG TID 

Slik justerer du manuelt dato og klokkeslettinnstillingene: 
 

1. Fra startskjermen, trykk OK-tasten for å vise Hovedmenyen. 

2. Innstillinger > Telefoninnstillinger> Tid og dato. 

3. Velg Angi tid, velg riktig dato og trykk OK. 
 

4. Velg Angi dato, legg til riktig klokkeslett og trykk OK. 

5. Velg Tidsinnstilling aktiver/deaktiver 12/24-timers klokkeslettformat. 

6. Velg Datoformat velg ditt foretrukne datoformat. 
 

7. Velg Innstillinger for oppdatering, oppdater dato og klokkeslett automatisk etter tidspunktet som 

er angitt av nettverket. 

 
 
 

JUSTERE SKJERMINNSTILLINGER 

Slik konfigurerer du lysstyrken på skjermen: 
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1. Fra startskjermen, trykk OK-tasten for å vise Hovedmenyen. 

 
2. Innstillinger  > Skjerm > Kontrast. 

Bruk navigasjonstasten (venstre) og (høyre) for å justere lysstyrken på skjermen. 
 

Innstillinger for lysstyrke lagres automatisk når du navigerer bort fra alternativet. 
 

 
JUSTERE TIDEN AV INAKTIVITET FØR SKJERMEN SLÅS AV 

Hvis enheten er inaktiv over en tidsperiode, vil skjermen slås av for å spare batteristrøm. Hvis du vil angi 

en lengre eller kortere inaktivitetsperiode: 

1. Fra startskjermen, trykk OK-tasten for å vise Hovedmenyen. 
 

2. Innstillinger > Skjerm> Bakgrunnsbelysning. 

Velg hvor lenge du vil at skjermen skal lyse før den slås av. 
 

MERK: 

Når enheten din er i dvale, trykk på Strøm for å aktivere skjermen. 
 
 
 

VELG RINGETONE 
BYTTE RINGETONE 

1. Fra startskjermen, trykk OK-tasten for å vise Hovedmenyen. 

2. Vekg Innstillinger > Profiler, trykk på venstre skjermtast og velg Innstillinger > for Ringetone. 

3. En smaksprøve på hver ringetone spilles av når du bruker navigasjonstasten (Opp) og (Ned) for å navigere. 

4. Bruk venstre skjermtast for å velge ringetone. 

 

 

JUSTERE VOLUMET FOR RINGETONEN 

Du kan justere styrken på ringetonen i Innstillinger. 

1. Fra startskjermen, trykk OK-tasten for å vise Hovedmenyen. 

2. Velg Innstillinger  > Profiler trykk på venstre skjermtast og velg Innstillinger > Juster styrke 
 

3. Bruk navigasjonstasten (Opp) og (Ned) for å velge hvilken styrke som er nødvendig for å skru opp lyden, 

ringetoner, meldinger og alarmen din. 

 

 
SLÅ PÅ STILLEMODUS 

• På Startskjermen, trykk på og hold inne #-tasten for å slå av all lyd, bortsett fra medier og alarmer. 
 
 

INNSTILLINGER FOR Å SETTE ENHETEN TIL Å VIBRERE FOR INNKOMMENDE 
ANROP OG VARSLER 

1. Fra startskjermen, trykk OK-tasten for å vise Hovedmenyen. 

2. Velg Innstillinger  > Profiler, trykk på venstre skjermtast og velg Innstillinger > for Ringetone 
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3. Bruk navigasjonstasten (Opp) og (Ned) for å velge hvilke typer som er nødvendige for Ringetoner, 
meldinger og Alarm. 
 

 
NAVIGASJONSTASTER 

På Startskjermen kan du bruke hurtigtaster for å hoppe til visse nyttige funksjoner: 

Trykk og hold inne: 

• Numeriske taster Tilgang til forhåndsprogrammerte telefonnumre 

• Navigasjonstaster (Opp) Lommelykt På/Av 
 

• og deretter venstre skjermtast for å låse/låse opp tastaturet 

• for for slå av eller dempe lyden 
 

Trykk en gang: 

• Navigasjonstast (Venstre) - Åpne Meldingsappen 
 

• Navigasjonstast (høyre) - Åpne Profil 

• Navigasjonstast (Opp) - Åpne Lyd 
 

• Navigasjonstast (Ned) - Velg SMS(er) 
 

 
MERK: 
 

Du kan tilpasse navigasjonstasten i Innstillinger > Telefoninnstillinger> Navigasjonstast. 
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INNSTILLING AV TELEFONTJENESTER 

BESKYTT ENHETEN 
BESKYTTE ENHETEN MED EN SKJERMLÅS 

Beskytt dataene på din Cat B40 ved å velge en skjermlåsmetode. 
 

• Automatisk tastaturlås - når skjermen går i inaktiv modus, vil den låses (Trykk på venstre skjermtast 

og trykk deretter * for å låse opp). 

1. Fra startskjermen, trykk OK-tasten for å vise Hovedmenyen. 

 
2. Velg Innstillinger  Sikkerhet  > Automatisk tastaturlås for å angi tidsperiode. 
 

• Skjermlås - når skjermen går i inaktivt modus, kreves det et 4-sifret passord for å låse opp: 

1. Fra startskjermen, trykk OK-tasten for å vise Hovedmenyen. 

 
2. Velg Innstillinger > Sikkerhet > Telefonen er låst. 

MERK: 

Standardpassord er 1234. 

For å endre passordet, velg Innstillinger> Sikkerhet> Endre passord. 
 
 
 
 
 

 

TILBAKESTILLE ENHETEN 
GJENOPPRETTE FABRIKKDATA 

Hvis du gjenoppretter fabrikkdataene, tilbakestilles enheten til innstillingene som ble konfigurert på 

fabrikken. Alle dine personlige data fra det interne lagringsområdet, inkludert innstillingene for systemet 

og applikasjoner, vil bli slettet. 

Tilbakestilling av enheten sletter ikke oppdateringer av systemprogramvaren som har blitt lastet ned, eller 

eventuelle filer på et microSD-kort, for eksempel musikk eller bilder. 

1. Fra startskjermen, trykk OK-tasten for å vise Hovedmenyen. 

 
2. Velg  Innstillinger> Telefoninnstillinger> Gjenopprette fabrikkinnstillinger. 

MERK: 

Standardpassord er 1234. 
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TILLEGG 
Advarsler og forholdsregler 

Denne delen inneholder viktig informasjon knyttet til brukerveiledningen for denne enheten. Den inneholder 

også informasjon om hvordan du bruker enheten på en trygg måte. Les denne informasjonen nøye før du 

bruker enheten. 

VANNTETT DEKSEL 

USB, utgang for hodetelefoner og SIM-kort må være trygt på plass, for å sikre at enheten er vanntett. 
 

 
IKKE BRUK ENHETEN UNDER FØLGENDE FORHOLD: 

Slå av enheten hvis du befinner deg i en situasjon der bruk av enheten er forbudt, for eksempel: 

• Sykehus og helseinstitusjoner – dette er for å hindre eventuell interferens med sensitivt medisinsk utstyr. 

• Medisinske enheter – kontakt legen din og produsenten av enheten for å finne ut om bruk av enheten kan 
forstyrre driften av den medisinske enheten. Følg reglene og bestemmelsene som er fastsatt av sykehus og 
helseinstitusjoner. 

• Pacemaker-produsenter anbefaler en minimumsavstand på 15 cm mellom enheten og pacemakere, 
for å unngå potensiell interferens med pacemakeren. Hvis du har en pacemaker, må du bruke enheten 
på motsatt side av pacemakeren, og du må ikke bære enheten i brystlommen. 

• Fly – snakk med flyselskapets ansatte om bruken av trådløse enheter om bord på flyet. Hvis enheten din tilbyr 
flymodus, må dette aktiveres før du går om bord på et fly. 

• Biler – på grunn av muligheten for forstyrrelser med elektronisk utstyr, forbyr enkelte bilprodusentene 
bruk av mobiltelefoner med mindre en ekstern antenne er inkludert i installasjonen. 

• Andre enheter – ikke bruk enheten på et sted der den kan skade eller forstyrre andre elektroniske 
enheter. 

• Sprengningskapsler og -områder – slå av enheten eller den trådløse enheten når du er i et område der 
det pågår sprengningsarbeid, eller i områder med skilt om å slå av toveis radioer eller elektroniske enheter 
for å unngå å forstyrre sprengningsarbeidet. 

• Potensielt eksplosiv atmosfære – slå av enheten i områder med en potensielt eksplosiv atmosfære, og følg 
alle skilt og instruksjoner. Områder som potensielt kan ha eksplosive atmosfærer, omfatter områder der det 
anbefales å slå av en motor på et kjøretøy. Gnistdannelse i slike områder kan føre til eksplosjon eller brann, 
noe som kan resultere i personskader eller dødsfall. Ikke slå på enheten på steder der det fylles drivstoff, 
for eksempel bensinstasjoner. Overhold restriksjoner for bruk av radioutstyr i drivstoffdepoter, lagre og 
distribusjonsområder og kjemiske anlegg. I tillegg skal restriksjoner i områder der det pågår 
sprengningsarbeid, overholdes. Før du bruker enheten, se opp for områder som har potensiell eksplosiv 
atmosfære som ofte, men ikke alltid, er tydelig merket. Slike steder inkluderer områder under dekk på båter, 
anlegg for tapping eller lagring av kjemikalier og områder hvor luften inneholder kjemikalier eller partikler, for 
eksempel korn, støv eller metallpartikler. Spør produsenten av kjøretøy som bruker flytende petroleumsgass 
(for eksempel propan eller butan), om denne enheten trygt kan brukes i nærheten av kjøretøyet. 

• Noen få mennesker kan oppleve å miste bevisstheten eller få anfall (også selv om de ikke har opplevd dette 
tidligere) når de utsettes for blinkende lys eller visse lysmønstre som dem som oppstår når man bruker en 
LED-lykt, spiller dataspill eller ser på film. Hvis du har opplevd anfall eller blackouter tidligere, eller har en 
familiehistorie med slike hendelser, bør du snakke med legen din før du bruker disse funksjonene. 
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TRAFIKKSIKKERHET 

Følg lokale lover og regler ved bruk av denne enheten. I tillegg, hvis du må bruke enheten mens du 
kjører, må det være i samsvar med følgende retningslinjer: 

• Konsentrer deg om kjøringen. Din første oppgave er å kjøre trygt. 

• Ikke snakk i mobiltelefonen mens du kjører. Bruk håndfriutstyr. 

• Når du skal foreta eller svare på et anrop, må du parkere bilen på veiskulderen før du bruker enheten. 

• RF-signaler kan påvirke elektroniske systemer i motorkjøretøyer. For mer informasjon, se informasjon 
fra kjøretøyets produsent 

• I et motorkjøretøy må ikke enheten plasseres over kollisjonsputen eller i området der kollisjonsputen 
utløses. Hvis kollisjonsputen blåses opp, kan de sterke kreftene kombinert med enheten forårsake 
alvorlig skade. 

• Sett enheten i flymodus hvis du reiser med fly. Bruk av trådløse enheter i fly kan medføre fare for driften 
av flyet og forstyrre det trådløse telefonnettet. Det kan også være ulovlig. 
 

 
DRIFTSMILJØ 

• Ikke bruk eller lad denne enheten i støvete, fuktige eller skitne steder eller på steder med magnetfelt. 
Ellers kan det oppstå feil i kretsen. 

• Enheten er i samsvar med RF-spesifikasjonene når enheten brukes nær øret eller i en avstand på 0,5 cm 
fra kroppen. Kontroller at tilbehør til enheten, for eksempel hylster og deksel, ikke er laget av 
metallkomponenter. Hold enheten 0.5 cm unna kroppen din for å oppfylle de tidligere nevnte kravene.  

• På en stormfull dag med torden skal enheten ikke brukes mens den lades, for å hindre fare forårsaket 
av lynet. 

• Når du er i en samtale, må antennen ikke berøres. Hvis du berører antennen, påvirkes samtalekvaliteten 
og resulterer i en økning i strømforbruket. Som et resultat vil både taletid og standby-tid reduseres. 

• Mens du bruker enheten, skal lokale lover og regler følges, og andres personvern og rettssikkerhet må 
respekteres. 

• Omgivelsestemperaturen må være mellom 0 °C og 40 °C mens enheten lades. Hold omgivelsenes temperatur 
mellom -25 °C og 55 °C for bruk av enheten når den drives av et batteri. 
 

 
BARNS SIKKERHET 

Overhold alle forholdsregler med hensyn til barns sikkerhet. Det kan være farlig å la barnet leke med denne 

enheten eller tilbehøret, som kan inkludere deler som kan løsne fra enheten, da slike kan utgjøre en 

kvelningsfare. Pass på at små barn holdes borte fra enheten og tilbehøret. 

 

 
TILBEHØR 

Velg bare batterier, batteriladere og ekstrautstyr som produsenten har godkjent for bruk sammen med denne 

enhetsmodellen. Bruk av en annen type lader eller en annen type tilbehør kan føre til at garantien for enheten 

blir ugyldiggjort. brudd på lokale regler og lover, og kan være farlig. Ta kontakt med enhetsforhandleren for 

informasjon om tilgjengeligheten av godkjente batterier, ladere og tilbehør i området. 

 

 
BATTERI OG LADER 

• Ta laderen ut av kontakten og enheten når den ikke er i bruk. 

• Batteriet kan lades og utlades hundrevis av ganger før det til slutt slites ut. 
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• Bruk strømforsyningen som definert i spesifikasjonene til laderen. Gal strømspenning kan forårsake brann 
eller skade på laderen. 

• Hvis elektrolytter fra batteriet lekker ut, må du sørge for at det ikke kommer i kontakt med hud eller øyne. 
Hvis elektrolytten berører hud eller kommer i kontakt med øynene, vask øynene umiddelbart med rent vann 
og konsulter en lege. 

• Hvis det skulle oppstå batterideformasjon, fargeendring eller unormal oppvarming under ladingen, 
må du slutte å bruke enheten umiddelbart. Ellers kan det føre til batterilekkasje, overoppheting, eksplosjon 
eller brann. 

• Hvis USB-strømledningen er skadet (for eksempel hvis ledningen er eksponert eller ødelagt), eller hvis 
kontakten løsner, må du slutte å bruke kabelen med en gang. Ellers kan det føre til elektrisk støt, 
kortslutning av laderen, eller brann. 

• Ikke kast enheten på åpen ild, da det kan føre til eksplosjon. Batteriet kan også eksplodere hvis det 
blir stukket eller alvorlig skadet. 

• Du må ikke modifisere eller bygge om denne enheten, forsøke å innføre fremmedlegemer i enheten, 
nedsenke eller utsette den for vann eller andre væsker, utsette den for brann, eksplosjon eller andre farer. 

• Unngå å miste enheten i bakken. Hvis du mister ned enheten, spesielt på en hard overflate, og du 
mistenker at den har tatt skade, må du ta den med til et kvalifisert servicested for kontroll. Feil bruk kan 
medføre brann, eksplosjon eller andre farer. 

• Kast brukte enheter i samsvar med lokale forskrifter. 

• Under lading må du sørge for at laderen er koblet til en strømkontakt i nærheten av enheten. Laderen må 
være lett tilgjengelig. 

• Tilkobling av enheten til utstyr som ikke er riktig jordet, kan resultere i at enheten får et elektrisk støt, 
noe som vil føre til permanent skade på enheten. 
 

FORSIKTIG – FARE FOR EKSPLOSJON HVIS BATTERIET ERSTATTES MED FEIL TYPE. 

KAST BRUKTE BATTERIER I HENHOLD TIL INSTRUKSENE. 

 
 

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD 

• Laderen er ikke vannbestandig. Hold den tørr. Beskytt laderen mot vann eller damp. Ikke ta på laderen 
med våte hender, det kan føre til en kortslutning, en feil på enheten og kan gi deg elektrisk støt. 

• Ikke plasser enheten eller laderen på steder hvor de kan bli skadet ved at noe treffer dem. Ellers kan det føre 
til batterilekkasje, feil på enheten, overoppheting, brann eller eksplosjon. 

• Ikke plasser magnetiske lagringsmedier som magnetkort og disketter i nærheten av enheten. Stråling 
fra enheten kan slette informasjonen som er lagret på dem. 

• Ikke la enheten eller laderen ligge på et sted med en ekstremt høy eller lav temperatur. Ellers kan det 
hende at de ikke fungerer korrekt, og det kan føre til brann eller eksplosjon. Når temperaturen er lavere 
enn 0 °C, vil batteriets ytelse påvirkes. 

• Ikke plasser skarpe metallgjenstander som nåler i nærheten av ørepluggen. Ørepluggen kan tiltrekke disse 
objektene og skade deg. 

• Før rengjøring eller vedlikehold av denne enheten må du slå den av og koble fra laderen. 

• Ikke bruk kjemiske rengjøringsmidler, pulver eller andre kjemiske midler (for eksempel alkohol og benzen) 
til å rengjøre enheten eller laderen. Ellers kan deler av enheten bli skadet, noe som kan forårsake brann. 
Enheten kan rengjøres med en myk antistatisk klut. 

• Du må ikke demontere enheten eller tilbehøret. Ellers vil garantien på enheten og tilbehøret bli ugyldiggjort, 
og produsenten er ikke ansvarlig for å betale for skaden. 

• Hvis skjermen på enheten knuses ved sammentreff med harde gjenstander, må du ikke røre eller prøve 
å fjerne den ødelagte delen. 

I slike tilfeller må du slutte å bruke enheten umiddelbart og kontakte et autorisert servicesenter. 
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PLASSERING AV ETIKETT 
Ta av SIM-dekselet, trekk ut SIM-skuffen og ta deretter ut papirskuffen med synlig etikett. 

FOREBYGGING AV HØRSELSKADE 
 

For å unngå potensiell hørselsskade må du ikke ha på høyt volum lenge om gangen. 

 
SAMSVAR MED CE/UKCA SAR 
Denne enheten tilfredsstiller EU-krav (1999/519/EC) om begrensning av allmennhetens eksponering 
for elektromagnetiske felt i form av helsevern. 
 
Grensene er del av omfattende anbefalinger for beskyttelse av allmennheten. Disse anbefalingene har blitt 
utviklet og kontrollert av uavhengige vitenskapelige organisasjoner gjennom regelmessige og grundige 
evalueringer av vitenskapelige studier. Måleenhet for Europarådet anbefalt grense for mobile enheter er 
"Specific Absorption Rate" (SAR), og SAR-grensen er 2.0 W/kg i gjennomsnitt over 10 gram papir. Den 
oppfyller kravene fra den internasjonale kommisjonen for beskyttelse mot ikke-ioniserende stråling (ICNIRP). 
 
For bruk nær kroppen, har denne enheten blitt testet og oppfyller ICNIRP-retningslinjene for eksponering 
og den europeiske standarden EN 62209-2, for bruk med dedikert tilbehør. Bruk av annet tilbehør som 
inneholder metaller, kan ikke sikre samsvar med ICNIRP-retningslinjene for eksponering. 
 
SAR måles med enheten på en separasjon på 5 mm til kroppen, mens den sender på høyeste 
sertifiserte utgangseffektnivå i alle frekvensbåndene på enheten. 
 
De høyeste rapporterte alenestående 10g SAR-verdiene under CE/UKCA-reguleringene for telefonen 
er oppført nedenfor: 
SAR for hode: 0,928 W/kg, SAR for kropp: 1,506 W/kg, SAR for lemmer: 3,036 W/kg.  
 
De høyeste rapporterte simultane 10g SAR-verdiene under CE/UKCA-reguleringene er oppført nedenfor: 
SAR for hode: 0,928 W/kg, SAR: 1,518 W/kg, SAR for lemmer: 3,101 W/kg. 
 
For å redusere eksponering for RF-energi kan du bruke håndfritilbehør eller andre, lignende 
alternativer for å holde enheten unna hodet og kroppen. Enheten må bæres minst 5 mm fra kroppen 
for å sikre at eksponeringsnivåene forblir på eller under de testede nivåene. 
 
Velg beltehemper, hylstre eller andre lignende tilbehør du har på kroppen, som ikke inneholder 
metalliske komponenter, for å støtte operasjonen på denne måten. Esker med metalldeler kan endre 
RF-ytelsen på enheten, inkludert overholdelse av retningslinjer for RF-eksponering, på en måte som 
ikke er testet eller sertifisert. Dermed bør bruk av slikt tilbehør unngås. 
 

  

For å redusere eksponeringsnivået for stråling bør følgende gjøres: 

• Bruk mobiltelefonen i gode mottaksforhold 

• Bruk et håndfrisett 

• For gravide: Hold enheten unna magen 

• Hold enheten unna genitale deler 
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FCC-FORSKRIFTER 
Denne mobiltelefonen er i samsvar med del 15 i FCC-reglene. Driften avhenger av følgende to forhold: 

(1) Dette apparatet skal ikke forårsake skadelige forstyrrelser, og (2) dette apparatet må godta 

enhver forstyrrelse som mottas, deriblant forstyrrelser som kan resultere i uønsket bruk. 

 
Denne mobiltelefonen har blitt kontrollert og er funnet å være i samsvar med begrensningen som påhviler 

digitale apparater i klasse B, i samsvar med del 15 i FCCs regelverk. Disse begrensningene er utformet med 

henblikk på å tilby rimelig grad av beskyttelse mot skadelige forstyrrelser når utstyret benyttes i et 

boligområde. Dette utstyret genererer, benytter og kan utstråle radiofrekvente felt (RF-felt), og dersom det 

ikke blir installert og brukt i samsvar med instruksjonene, kan det forårsake skadelige forstyrrelser for 

radiokommunikasjonen. 

Derimot finnes det ingen garanti for at forstyrrelser ikke vil oppstå ved en bestemt installasjon.  Hvis dette 

utstyret forårsaker skadelige forstyrrelser for radio eller tv-mottak som kan påvises ved å slå utstyret av og på, 

er brukeren oppfordret til å prøve å korrigere forstyrrelsen ved hjelp av én eller flere av følgende metoder:  

-Reorienter eller flytt mottakerantennen. 

-Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren. 
 

-Koble til utstyret til en veggkontakt eller en krets forskjellig fra den som mottakeren er koblet til. 

-Be forhandleren eller en erfaren radio/TV-tekniker om hjelp. 
 

FCC-MERKNAD: 
 

Advarsel: Endringer eller modifikasjoner som ikke er utrykkelig godkjent av den part som er ansvarlig for 
samsvar, kan ugyldiggjøre brukerens tillatelse til å bruke utstyret. 

 
INFORMASJON OM RF-EKSPONERING (SAR) 
Denne mobiltelefonen er konstruert og produsert til ikke å overskride strålingsverdiene for eksponering 

for radiofrekvente felt (RF) nedsatt av Federal Communications Commission i De forente stater. 

Under testingen av SAR, ble denne enheten satt til å overføre på sitt høyeste sertifiserte strømnivå på alle 

testede frekvensbånd, og plassert i posisjoner som simulerer RF-eksponering i bruk mot hodet uten 

separasjon, og mot kroppen i en avstand på 10 mm, Selv om SAR er sertifisert for høyeste strømnivå, kan det 

faktiske SAR-nivået på enheten under drift være godt under en maksimale verdien. Dette skyldes at telefonen 

er laget slik at den bare bruker akkurat så mye strøm som kreves for å nå nettverket. Vanligvis vil 

strømeffekten bli lavere desto nærmere antennen til en trådløs basestasjon du befinner deg. 

 
Denne eksponeringsstandarden for trådløse enheter benytter en måleenhet som er kjent som Specific 

Absorption Rate (SAR). 

SAR-grensen som er angitt av FCC, er 1,6 W/kg. 
 

Denne mobiltelefonen er i samsvar med SAR for grenseverdier som gjelder ved befolkningseksponering, 

ANSI/IEEE C95.1-1992, og har blitt testet i henhold til målemetoder og prosedyrer fastsatt i IEEE1528. 

FCC har gitt en Utstyrsautorisasjon for denne telefonmodellen med alle rapporterte SAR-nivåer evaluert som 

i samsvar med retningslinjene for FCC RF-eksponering. SAR-informasjon om denne telefonmodellen ligger 

ute på FCC, søk først på FCC ID: ZL5B40E, deretter under seksjonen for tildelte sertifiseringer på 

www.fcc.gov/oet/ea/fccid. 

 
For denne mobiltelefonen er den høyeste rapporterte SAR-verdien for bruk mot hodet 0,98 W/Kg, for bruk 

i nærheten av kroppen 0,83 W/Kg 

 
Selv om det vil være ulikheter i SAR-nivåer til forskjellige telefoner og i forskjellige posisjoner, vil alle 

imøtekomme kravene fra myndighetene. 

 

http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid


28  

SAR-samsvar med grenseverdier for kroppsnær bruk tar utgangspunkt i en avstand på 10 mm mellom enheten 

og menneskekroppen. Bær denne enheten på en avstand fra kroppen din på minst 10 mm, for å sikre at RF-

eksponeringsnivå er i samsvar med eller lavere enn rapportert nivå. For å støtte kroppsnær bruk, velg en 

beltetaske eller et hylster som ikke inneholder metalliske komponenter, for å opprettholde en avstand på 

10 mm mellom denne enheten og kroppen din. 

 

 
RF-eksponering ble ikke testet og sertifisert for kroppsnært tilbehør som inneholder metall, og på grunn 

av dette bør slikt kroppsnært tilbehør unngås. 

 

 
INFORMASJON OM AVHENDING OG RESIRKULERING 
Dette symbolet på enheten (og eventuelt inkluderte batterier) indikerer at de ikke skal kastes i det vanlige 

husholdningsavfallet. Ikke kast enheten eller batteriene som usortert restavfall. Enheten 

(og eventuelle batterier) skal overleveres til et sertifisert returpunkt for gjenvinning eller forsvarlig 

avhending ved slutten av levetiden sin. 

 

 
For mer detaljert informasjon om gjenvinning av enheten eller batteriene, ta kontakt med kommunen din, 

renholdsverket der du bor eller butikken der du kjøpte enheten. 

 
Avhending av enheten er underlagt direktivet om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE) fra EU. 

Bakgrunnen for å skille EE og batterier fra annet avfall er å redusere de potensielle skadevirkninger på miljø 

og helse fra alle farlige stoffer som kan være til stede. 

 

 
REDUKSJON AV FARLIGE STOFFER 
Denne enheten samsvarer med parlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, 

godkjenning og restriksjoner av kjemikalier (REACH) og RoHS direktivet fra EU (Restriction of Hazardous 

Substances). 

Direktiv (Europaparlaments og rådsdirektiv 2011/65/EU (RoHS) og delegert kommisjonsdirektiv (EU) 2015/863 

til Europaparlaments og rådsdirektiv 2011/65/EU). Mer informasjon om enhetens  REACH-samsvar, kan finnes 

på nettstedet www.catphones.com/certification. Det anbefales å besøke nettstedet regelmessig for å få 

oppdatert informasjon. 

 

 
SAMSVAR MED EUS REGELVERK 
Herved erklærer produsenten at denne enheten er i samsvar med nødvendige krav og andre relevante 

reguleringer i EU-direktiv 2014/53/EU. For mer informasjon om konformitetserklæringen: 

www.catphones.com/support/ 

MERK: 
 

Følg nasjonale og lokale forskrifter på stedet der apparatet skal brukes. Denne enheten kan være begrenset 
for bruk i noen eller alle medlemslandene i Den europeiske union (EU). 

Noen bånd er kanskje ikke ikke tilgjengelige i enkelte land eller områder. Kontakt den lokale operatøren 
for mer informasjon. Maksimal RF-effekt utstrålt i frekvensbåndene satt av til radioutstyr: 

Maksimal effekt i alle bånd er mindre enn den høyeste grenseverdien fastsatt i gjeldende harmoniserte 
standard. 

  

http://www.catphones.com/certification
http://www.catphones.com/support/
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De nominelle grenseverdiene for frekvensbånd og sendeeffekt som gjelder for dette radioutstyret er som følger: 
 

Bånd Tilført strøm (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 
 
 

 
SPESIFIKASJON FOR CAT B40 

Operativsystem Proprietær Unisoc 

Prosessor Unisoc T117 

Minne 128MB RAM 
64MB ROM 

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

Skjerm Størrelse 2.4", 240`*320, QVGA 

Kamera 2 MP, kun det bakre kameraet 

Tilkoblingsmuligheter Lydkontakt: 3,5 mm 
Bluetooth: 5,0 

USB: Type C-USB 2.0 
SIM-type: Nano-SIM 

Batteri 1800mAH 

Andre Inntrengningsbeskyttelse: IP69 
Fall: 1,8 m 

Mål 145*62*18 mm 

Vekt 157 g 

* * Design og spesifikasjoner kan endres uten varsel.  
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EU-samsvarserklæring (DoC) 
 
Produsent: 
 Navn: Bullitt Mobile Limited 
 Adresse: One Valpy Street, Reading, Berkshire, RG1 1AR, Storbritannia 
Radioutstyr: 
 Modell: CAT B40 
 Samsvarserklæringens mål: Mobiltelefon 
 Radiorelatert programvareversjon: Dual SIM: LTE_D03140.10_B40 

 Enkelt SIM: LTE_503140.10_B40 
 Medfølgende tilbehør og komponenter: Batteri, USB-kabel, øretelefoner 
 
Vi, Bullitt Group, erklærer at det vårt eneansvar at produktet beskrevet ovenfor, er i samsvar med 
relevant lovgivning i henhold til EUs harmoniseringsdirektiv: 
Radiodirektivet (Europaparlaments- og Rådsdirektiv 2014/53/EU), RoHS-2 (Europaparlaments og 
rådsdirektiv 2011/65/EU) og Delegert kommisjonsdirektiv (EU) 2015/863 

Følgende harmoniserte standarder og/eller andre relevante standarder er brukt: 

1. Helse og sikkerhet (artikkel 3.1(a) i RE-direktivet) 

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

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

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

3. Bruk av radiofrekvensspektrum (artikkel 3.2 i RE-direktivet) 

◼ EN 300 328 V2.2.2 (2019-07) 
◼ EN 301 511 V12.5.1 (2017-03) 
◼ EN 301 908-1 V13.1.1 (2019-11) 
◼ EN 301 908-2V3.1.1 (2020-06) 
◼ EN 301 908-13 V13.1.1 (2019-11) 
◼ EN 393 345-1 V1.1.1 (2019-06) 
◼ Utkast av EN 303 345-3 V1.1.0 (2019-11) 

 
 
Organ som er varsel (Navn: Element Materials Technologi Portland-Evergreen, Inc. ID: 0981 utføtre 
samsvarsvurderingen i henhold til vedlegg III, Modul B i radiodirektivet 2014/53/EU og utstedt EU-
undersøkelsessertifikat (Ref. No.: /1 ENW21RED1092 ) /2 dekker de vesentlige krav i artikkelen/artiklene 
3. 1a, 3. 1b, 3.2. 
Signert for og på vegne av: Bulitt Mobile Limited 
Sted; One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, England RG1 1AR, Dato: 30. Mars 2021. 

 
Navn: Arlen Huang, Funksjon: Kvalitetsdirektør, Underskrift: 
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Storbritannia samsvarserklæring (DoC) 

 
 
Produsent: 

Navn: Bullitt Mobile Limited 
Adresse: One Valpy Street, Reading, Berkshire, RG1 1AR, Storbritannia 

Radioutstyr: 
Modell: CAT B40 
Samsvarserklæringens mål: Mobiltelefon 
Radiorelatert programvareversjon: Dual SIM: LTE_D03140.10_B40 

Enkelt SIM: LTE_503140.10_B40 
Medfølgende tilbehør og komponeenter: Batteri, USB-kabel, øretelefoner 

 
Vi, Bullitt Group, erklærer at det vårt eneansvar at produktet beskrevet ovenfor, er i samsvar med relevant 
lovgivning i henhold til EUs harmoniseringsdirektiv: 
Reguleringer for radioutstyr 2017 (SI 2017 No. 1206, med endringer) 

Følgende harmoniserte standarder og/eller andre relevante standarder er brukt: 

Følgende harmoniserte standarder og/eller andre relevante standarder er brukt: 

1. Helse og sikkerhet (UK RER Regulering 6 (1)(a)) 

◼ BS EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 
◼ BS EN 50360:2017 
◼ BS EN 50566:2017 
◼ BS EN 62209-1:206 
◼ BS EN 62209-2:2010+A1:2019 
◼ BS EN 62479:2010 
◼ BS EN 50663:2017 
◼ BS EN 50332-1:2013 
◼ BS EN 50332-1:2013 

2. Elektromagnetisk kompabilitet (UK RER Regulering 6(1)(b)) 

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

3. Bruk av radiofrekvensspektrum (UK RER Regulering 6(2)) 

◼ EN 300 328 V2.2.2 (2019-07) 
◼ EN 301 511 V12.5.1 (2017-03) 
◼ EN 301 908-1 V13.1.1 (2019-11) 
◼ EN 301 908-2V3.1.1 (2020-06) 
◼ EN 301 908-13 V13.1.1 (2019-11) 
◼ EN 393 345-1 V1.1.1 (2019-06) 
◼ Utkast av EN 303 345-3 V1.1.0 (2019-11) 

 
 

Den rette Instansen (Navn: Element Materials Technology Warwick Ltd., ID: 0891) utførte samsvarsvurderingen 
i henhold til plan 3, Del B i Regulering for Radioutstyr 2017 (S1 2017 Nr. 1206, med endringer) og 
undersøkelsessertifikat utstedt i UK (Ref. No.: EMA21RER0005) dekker de essensielle kravene i artiklene 6(2), 
6(1)(a), 6(1)(1)(b) 
Signert for og på vegne av: Bulitt Mobile Limited 
Sted; One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, England RG1 1AR, Dato: 30. Mars 

 
Navn: Arlen Huang, Funksjon: Kvalitetsdirektør, Underskrift:  
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