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NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM 
•  Uważnie przeczytaj niniejszą instrukcję i zalecane środki ostrożności, aby prawidłowo korzystać z tego 
urządzenia. 

•  Mimo iż urządzenie jest wytrzymałe, nie wolno nim uderzać i rzucać, ani go miażdżyć, nakłuwać i zginać. 

•  Nie włączać urządzenia, gdy korzystanie z urządzeń jest zabronione, lub gdy ich używanie może spowodować 
zakłócenia lub zagrożenie. 

•  Nigdy nie korzystać podczas prowadzenia pojazdu. 

•  Zawsze przestrzegaj wszelkich przepisów dotyczących używania urządzenia w szpitalach i placówkach opieki 
zdrowotnej i wyłączaj je w pobliżu urządzeń medycznych. 

•  Pacjenci z implantem medycznym (serce, stawy, itp.) powinni trzymać urządzenie w odległości min. 15 cm 
oraz po drugiej stronie od implantu. 

•  W samolocie należy wyłączyć urządzenie lub włączyć tryb samolotowy, ponieważ może ono wywołać 
zakłócenia. 

•  Urządzenie należy wyłączać w pobliżu precyzyjnych urządzeń elektronicznych, ponieważ może ono wpływać 
na ich działanie. 

•  Nie próbować rozmontowywać urządzenia ani jego akcesoriów; jego serwisem lub naprawą powinien 
zajmować się wyłącznie wykwalifikowany specjalista. 

•  Urządzenia ani jego akcesoriów nie należy umieszczać w miejscach, w których występuj silne pole 
elektromagnetyczne. 

•  Nie należy umieszczać magnetycznych nośników pamięci w pobliżu urządzenia. Promieniowanie z telefonu 
może spowodować usunięcie przechowywanych na nich danych. 

•  Nie należy używać urządzenia w środowisku, w którym występują palne gazy, np. na stacji benzynowej. 

•  Urządzenie i jego akcesoria należy trzymać z dala od małych dzieci. Nie wolno pozwalać dzieciom na 
korzystanie z urządzenia bez nadzoru. 

•  Należy przestrzegać wszelkich przepisów lub zarządzeń związanych z korzystaniem z urządzeń 
bezprzewodowych dotyczących prywatności i praw innych osób. 

•  Podczas korzystania z kabla USB, ściśle przestrzegaj odpowiednich instrukcji; w przeciwnym razie urządzenie 
lub komputer mogą zostać uszkodzone. 
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INFORMACJE PRAWNE 
 
© 2021 Caterpillar. Wszelkie prawa zastrzeżone. CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, ich odpowiednie logo, 
„Caterpillar Yellow”, „Power Edge” oraz „Modern Hex”, a także znaki towarowe oraz tożsamość korporacyjna 
oraz produktowa wykorzystana w niniejszej instrukcji są znakami handlowymi Caterpillar i nie mogą być 
używane bez pozwolenia. 
 
Bullitt Mobile Ltd. jest licencjobiorcą Caterpillar Inc. 
 
Znaki handlowe Bullitt Mobile Ltd. oraz innych stron trzecich są własnością odpowiednich właścicieli. 

 
Żadna część niniejszego dokumentu nie może być reprodukowana ani transmitowana w jakiejkolwiek 
postaci i za pomocą jakichkolwiek środków bez uprzedniego pisemnego zezwolenia firmy Caterpillar Inc. 

Produkt, którego dotyczy niniejsza instrukcja, może zawierać oprogramowanie chronione prawem autorskim 
i prawami licencjodawców. Klienci nie mogą w żaden sposób reprodukować, dystrybuować, modyfikować, 
dekompilować, demontować, odszyfrowywać, wyodrębniać, stosować inżynierii odwrotnej, wypożyczać, 
przydzielać ani sublicencjonować wymienionego oprogramowania i sprzętu, chyba że takie ograniczenia są 
zabronione przez odpowiednie prawo lub takie działania są dozwolone przez odpowiednich właścicieli praw 
autorskich lub licencji. 
 

 
Marka i logo Bluetooth® są zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do Bluetooth SIG, Inc., a ich 
używanie przez Bullitt Group Ltd podlega licencjonowaniu. Pozostałe znaki i nazwy handlowe należą do ich 
odpowiednich właścicieli. 
 
 
UWAGA 
Niektóre opisane tu funkcje tego produktu i jego akcesoriów zależą od zainstalowanego oprogramowania, 
przepustowości i ustawień lokalnej sieci, więc mogą być nieaktywne lub ograniczone przez lokalnego 
operatora sieci lub dostawcę usług sieciowych. Dlatego opisy zawarte w niniejszej instrukcji mogą nie 
odpowiadać dokładnie zakupionemu produktowi lub jego akcesoriom. 
 

 
Producent zastrzega sobie prawo zmian lub modyfikacji informacji i specyfikacji podanych w niniejszej 
instrukcji bez uprzedniego powiadomienia. 
 

 
Producent nie jest odpowiedzialny za legalność ani jakość jakichkolwiek produktów, które mogą być 
za pomocą tego urządzenia przekazywane lub pobierane, w tym tekstów, obrazów, utworów muzycznych, 
filmów i dodatkowego oprogramowania chronionych prawem autorskim. Wszelkie konsekwencje wynikłe 
z instalacji lub użytkowania na tym urządzeniu wymienionych produktów ponosi użytkownik. 
 
 
PRZEPISY DOTYCZĄCE IMPORTU I EKSPORTU 
Klient musi przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji eksportowych lub importowych 
oraz uzyskać wszystkie niezbędne zezwolenia rządowe i licencje, aby eksportować, reeksportować lub 
importować produkt wymieniony w niniejszej instrukcji, w tym oprogramowanie i dane techniczne. 
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WITAMY W CAT® B40 
Solidny telefon Cat B40 zbudowano tak, aby radził sobie w trudnych warunkach codziennego dnia, zarówno 
w pracy, jak i w czasie wolnym. Przy jego tworzeniu zachowano najsurowsze standardy – z tego powodu oraz 
dzięki wytrzymałej baterii Cat B40 Cię nie zawiedzie. 

Twój nowy telefon komórkowy posiada branżową certyfikację w zakresie wytrzymałości oraz odporności 
na wodę i zanieczyszczenia. Cat B40 przetrwa nawet w najbardziej wymagającym środowisku: został 
stworzony tak, aby wytrzymać powtarzane testy upadku na beton z wysokości nawet do 1,8 m (6 stóp), 
a także zachować odporność na zanieczyszczenia oraz ekstremalne temperatury. 

Dzięki funkcjom, takim jak wysoka wydajność baterii, latarka i rozszerzalna pamięć do nawet 32 GB, telefon 
Cat okaże się przydatny nawet w ciągu najbardziej intensywnego dnia. 
 
 

WYTRZYMAŁOŚĆ 
UPUSZCZENIE URZĄDZENIA: 

•  Tak: korzystaj z urządzenia do wysokości 1,8 metra – jest odporne na upadek z tej wysokości. 
 

•  Nie: nie rzucaj urządzeniem z siłą ani nie upuszczaj z wysokości większej niż 1,8 m – telefon jest wytrzymały, 
ale nie niezniszczalny. 

WODOSZCZELNOŚĆ: 

•  Tak: korzystaj z urządzenia w miejscach wilgotnych i mokrych. Przed korzystaniem w wodzie sprawdź, 
czy wszystkie części i pokrywy są prawidłowo zamknięte. Urządzenie może wytrzymać głębokość 1,2 metra 
do 35 minut. 

•  Nie: nie używaj go pod pod powierzchnią wody dłużej niż 35 minut na głębokości 1,2 m lub głębiej niż 1,2 m. 

ODPORNOŚĆ NA ZANIECZYSZCZENIA I ZADRAPANIA: 

•  Tak: korzystaj z urządzenia w miejscach brudnych i zakurzonych. Cat B40 posiada certyfikat IP68 i IP69 – 
standardowe w branży oznaczenie wytrzymałości. 

EKSTREMALNE TEMPERATURY: 

•  Tak: korzystaj z urządzenia w temperaturach wahających się od -25ºC do +55ºC. Telefon wytrzyma także 
ekstremalne zmiany temperatury: bardzo szybką zmianę ze środowiska zimnego na gorące i odwrotnie. 

•  Nie: nie korzystaj z urządzenia w temperaturach przekraczających zakres -25º C do +55ºC. 
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ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA 
•  Telefon 
 

•  Krótki przewodnik na początek 

•  Gwarancja 
 

•  Kabel zasilania USB 
 
•  Szpilka do wyjmowania karty SIM 
 
 

1. SŁUCHAWKI 
DODAJ ZDJĘCIE 
2. LATARKA 

3. LEWY PRZYCISK KONTEKSTOWY 
 

4. PRZYCISK POŁĄCZ/ODBIERZ 

5. BLOKADA KLAWIATURY 
 

6. PRAWY PRZYCISK KONTEKSTOWY 

7. PRZYCISK NAWIGACYJNY/WŁ./ 
WYŁ. OŚWIETLENIA 

 

8. PRZYCISK OK 

9. PRZYCISK 
WŁĄCZANIA/ROZŁĄCZANIA 

10. PRZYCISK TRYBU 
WYCISZENIA/ZMIANY 

 

11. GŁOŚNIK 

12. APARAT 
 

13. GNIAZDO USB 

14. GNIAZDO SŁUCHAWKOWE 
 

 

FUNKCJE PRZYCISKÓW 
PRZYCISK ZASILANIA 

•  Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć urządzenie. 
 

•  Naciśnij raz, aby włączyć ekran, gdy urządzenie jest bezczynne. 

PRZYCISK NAWIGACYJNY 
 

•  Za pomocą wielokierunkowego przycisku nawigacyjnego możesz poruszać się po menu. 

LEWY I PRAWY PRZYCISK KONTEKSTOWY 
 

•  Przyciski te odpowiadają opcjom na dole ekranu (po lewej i prawej stronie). 

•  Funkcje tych przycisków zmieniają się w zależności od menu. 
 

PRZYCISK OK 

•  Naciśnij, aby dokonać wyboru. 
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POCZĄTEK 
INSTALACJA KARTY SIM I/LUB KARTY PAMIĘCI 
1. Umieść urządzenie na płaskiej i czystej powierzchni, wyświetlaczem w górę. 

2. Otwórz pokrywę karty SIM/SD na dole po prawej stronie telefonu. 

3. Wsuń szpilkę, która jest dołączona do zestawu, do małej dziurki i naciśnij, aby wyjąć adapter karty SIM. 

4. Umieść kartę SIM i kartę pamięci na adapterze do karty SIM 1/SIM 2/microSD, złotym chipem w górę. 

5. Ostrożnie umieść adapter karty SIM/SD z powrotem w gnieździe. 

6. Upewnij się, że pokrywa karty SIM/SD jest bezpiecznie zamknięta, aby zachować wodoszczelną 
ochronę telefonu. 
 
 
DODAJ ZDJĘCIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UWAGA: 
•  W trakcie wkładania karty microSD lub karty SIM upewnij się, że telefon jest na pewno wyłączony 
i odłączony od jakiegokolwiek źródła zasilania. 
 
 
 

ŁADOWANIE BATERII 
Przed pierwszym użyciem urządzenia należy naładować baterię. 

1. Podłącz kabel zasilania USB do ładowarki
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Otwórz pokrywę gniazda USB i podłącz kabel zasilania USB do gniazda USB 
 

Pamiętaj, aby nie używać zbyt dużej siły podczas podłączania przewodu. Wszelkie szkody spowodowane 
próbą nieprawidłowego wprowadzenia złącza nie są objęte gwarancją. 

2. Podłącz ładowarkę do gniazda sieciowego prądu elektrycznego. 
 

3. Po zakończeniu ładowania wskaźnik baterii przestaje migać. 
 

Usuń kabel USB z urządzenia i odłącz ładowarkę od gniazda sieciowego. Zamknij pokrywę gniazda USB 
w urządzeniu. 
 
 

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZYSZŁEGO UŻYWANIA BATERII 
Jeśli bateria jest całkowicie wyczerpana, urządzenie może nie włączać się natychmiast po rozpoczęciu 
ładowania. Przed próbą włączenia urządzenia pozwól baterii przez kilka minut się ładować. W tym czasie 
na ekranie może nie być widoczna animacja oznaczająca ładowanie. 

Gdy bateria jest bliska całkowitego wyładowania, telefon wyłączy się automatycznie. Czas potrzebny 
na naładowanie baterii zależy od jej wieku i temperatury środowiska. 
 
 
 

WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA 
WŁĄCZANIE 

• Naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania . 

• Jeśli potrzebny jest kod PIN, sprawdź odpowiedni rozdział w niniejszym przewodniku. 
 

WYŁĄCZANIE 

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania . 

 
 
EKRAN GŁÓWNY 
Ekran główny jest punktem wyjścia do uzyskania dostępu do funkcji urządzenia. Stąd można uzyskać 
dostęp do Menu głównego oraz Kontaktów. 

Tak wygląda Ekran główny: 
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Menu główne 
Z poziomu Ekranu głównego naciśnij OK, aby wyświetlić Menu główne. Za pomocą wielokierunkowego 
przycisku nawigacyjnego wybierz pożądaną aplikację. 
 

   

 
 

BLOKOWANIE I ODBLOKOWYWANIE EKRANU 
BLOKOWANIE EKRANU 
1. Jeśli urządzenie jest włączone, naciśnij lewy przycisk kontekstowy, a następnie blokadę klawiatury, 
aby zablokować/odblokować ekran. Jeśli ekran jest zablokowany, odbieranie wiadomości i połączeń nadal 
będzie możliwe. 

2. Jeśli urządzenie jest bezczynne, po pewnym czasie ekran zablokuje się automatycznie. 
 
•  Aby dostosować długość tego okresu, wybierz Ustawienia  z Menu głównego. 
 

•  Za pomocą przycisku nawigacyjnego (w górę) i (w dół) przechodź pomiędzy Zakładkami ustawień. 
 

•  Wybierz Bezpieczeństwo > Automatyczna blokada klawiatury, aby ustawić czas. 

ODBLOKOWYWANIE EKRANU 
Naciśnij przycisk włączania, aby wybudzić ekran. 

Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z informacjami w sekcji „Ochrona urządzenia za pomocą 
blokady ekranu” na stronie 22. 
 

UWAGA: 

•  Po wyłączeniu automatycznej blokady ekranu naciśnij dowolny przycisk, aby odblokować ekran. 
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PANEL POWIADOMIEŃ 
POWIADOMIENIA I INFORMACJE O STANIE 
Pasek stanu pojawia się u góry każdego ekranu. Wyświetla ikony powiadomień, np. o nieodebranych 
połączeniach lub otrzymanych wiadomościach (po lewej), oraz ikony stanu telefonu, takie jak poziom 
naładowania baterii (po prawej) i aktualna godzina. 
 

 
 

 Siła sygnału sieci komórkowej SIM 1  

 Wskaźnik baterii, bateria jest naładowana 
 

 Siła sygnału sieci komórkowej SIM 2 
 

 Bluetooth włączony 
 

 Słaby sygnał sieci komórkowej SIM 1 
 

 Dzwoni 
 

 Słaby sygnał sieci komórkowej SIM 2 
 

 Alarm został ustawiony 
 

 Brak karty SIM 
 

 Słuchawki są połączone 
 

 Nieodebrane połączenie 
 

 Tryb samolotowy 
 

 Tryb cichy 
 

 Skrzynka odbiorcza jest pełna 
 

 Tryb spotkanie 
 

 Nowa wiadomość 
 

 Tryb w pomieszczeniu 
 

 Wysyłanie wiadomości 
 

 Tryb na zewnątrz 
 

 Nowa wiadomość MMS 
 

 Latarka włączona 
 

 Nieprzeczytany MMS 

 
 
 
TAPETY 

ZMIANA TAPETY 

1. Na ekranie głównym naciśnij przycisk OK, aby wyświetlić Menu główne. 
 
2. Ustawienia >Ekran >Ustawienia tapety. 
 

3. Naciśnij OK i wybierz zdjęcia z tapet statycznych lub galerii, aby ustawić tapetę. 

4. Wybierz obraz, a następnie naciśnij lewy przycisk kontekstowy (OK). 
 
 
 

PRZESYŁANIE MEDIÓW DO I Z URZĄDZENIA 
Przenoś swoją ulubioną muzykę i zdjęcia pomiędzy urządzeniem a komputerem. 
 

1. Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla zasilania USB. 

2. Pojawi się okno powiadomień. 
 

3. Wybierz „Transfer plików”. 
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Urządzenie zostanie wyświetlone jako podłączone urządzenie, z dostępem do wewnętrznej pamięci telefonu. 
Jeśli włożono kartę pamięci, dane karty microSD również będą widoczne. 
 

 
KORZYSTANIE Z TRYBU SAMOLOTOWEGO 

W niektórych miejscach koniecznie może okazać się wyłączenie połączeń danych. Zamiast wyłączać 
urządzenie, można przełączyć je na Tryb samolotowy. 

1. Na Ekranie głównym naciśnij przycisk OK, aby wyświetlić Menu główne. 
 
2. Wybierz Ustawienia > Profile > Tryb samolotowy 
 

3. Naciśnij OK, aby włączyć. UWAGA: 

•  Włączenie trybu samolotowego spowoduje odłączenie wszystkich danych oraz połączeń sieciowych. 
 
 
 

WYKONYWANIE POŁĄCZENIA 
Istnieje kilka sposobów na wykonanie połączenia. Dostępne opcje: 
 

WYKONYWANIE POŁĄCZENIA ZA POMOCĄ KLAWIATURY 

Z poziomu Ekran główny wybierz numer telefonu za pomocą klawiatury, a następnie naciśnij przycisk Połącz. 
 

Wskazówka: urządzenie obsługuje funkcję SmartDial. Podczas wpisywania numeru na klawiaturze 
urządzenie automatycznie przeszukuje kontakty i wyświetla numery, które odpowiadają 
wprowadzanemu numerowi. 
 
 
WYKONYWANIE POŁĄCZENIA Z POZIOMU KONTAKTÓW 

1. Z poziomu Ekran główny wybierz Kontakty, aby wyświetlić listę kontaktów. 
 

2. Za pomocą przycisku nawigacyjnego (w górę) i (w dół) wybierz kontakt. 

3. Wybierz numer telefonu kontaktu. 
 
4. Wybierz opcję Wybieranie lub naciśnij przycisk Połącz . 
 

 
WYKONYWANIE POŁĄCZENIA Z LISTY POŁĄCZEŃ 
 
1. Z poziomu Ekran główny naciśnij przycisk OK, aby wyświetlić Menu główne> Lista połączeń . 
 

2. Za pomocą przycisku nawigacyjnego (w górę) i (w dół) można zmieniać karty i wyświetlić ostatnie połączenia 
wykonane, odebrane, odrzucone i nieodebrane. 

3. Za pomocą przycisku nawigacyjnego (w dół) i (w górę) wybierz kontakt z listy. 

4. Naciśnij przycisk Połącz, aby zadzwonić do danego kontaktu. 
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ODBIERANIE I ODRZUCANIE POŁĄCZENIA TELEFONICZNEGO 

Po otrzymaniu połączenia na ekranie pojawi się identyfikator osoby dzwoniącej, o ile ten będzie dostępny. 
 
1. Aby odebrać połączenie, naciśnij przycisk Odbierz  lub lewy przycisk kontekstowy (Odbierz). 
 
2. Aby odrzucić połączenie, naciśnij przycisk Rozłącz .  
 

3. Aby wyciszyć połączenie, naciśnij prawy przycisk kontekstowy (Wycisz). 
 

UWAGA: 
 
•  Naciśnij Rozłącz , aby powrócić na Ekran główny. 
 

 
KOŃCZENIE POŁĄCZENIA TELEFONICZNEGO 
 
W trakcie połączenia naciśnij przycisk Rozłącz , aby zakończyć połączenie. 
 
 
 

KONTAKTY 
Aplikacja Kontakty umożliwia zapisywanie i zarządzanie informacjami o kontaktach. 

OTWIERANIE APLIKACJI KONTAKTY 

Aby otworzyć aplikację z poziomu Ekran główny: 

•  Naciśnij prawy przycisk kontekstowy, aby otworzyć Kontakty 
 
•  Naciśnij przycisk OK, aby otworzyć Menu główne> Kontakty . 

UWAGA: 
 

•  Zapisane kontakty są uporządkowane alfabetycznie na liście przewijanej. 
 

 
IMPORTOWANIE I EKSPORTOWANIE KONTAKTÓW 

Aby zaimportować kontakty: 

1. Otwórz Kontakty. 
 

2. Naciśnij lewy przycisk kontekstowy (Opcje). 

3. Naciśnij przycisk nawigacyjny (w dół), a następnie naciśnij przycisk Importuj Kontakty. 
 

4. Wybierz źródło (karta pamięci lub pamięć wewnętrzna) 
 

 
Aby wyeksportować kontakty: 

1. Otwórz Kontakty. 

2. Naciśnij lewy przycisk kontekstowy (Opcje). 
 

3. Naciśnij przycisk nawigacyjny (w dół), a następnie naciśnij Importuj Kontakty. 

4. Wybierz kontakty, które chcesz wyeksportować, a następnie naciśnij lewy przycisk kontekstowy (Opcje) > 
przycisk OK 
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5. Wybierz lokalizację docelową (karta pamięci lub pamięć wewnętrzna) 
 

 
DODAWANIE NOWEGO KONTAKTU 

1. Na liście kontaktów naciśnij lewy przycisk kontekstowy (Opcje) > Nowy. 

2. Wybierz lokalizację docelową. 
 

3. Wprowadź nazwę kontaktu, numer telefonu komórkowego i osobisty adres e-mail (opcjonalnie). 

4. Wybierz lewy przycisk kontekstowy (Zapisz). 
 
 
WYSZUKIWANIE KONTAKTU 

1. Na liście kontaktów naciśnij przycisk nawigacyjny (w dół), aby wybrać pole Wyszukaj. 

2. Zacznij wpisywać nazwę kontaktu, a pasujące nazwy zostaną wyświetlone powyżej. 
 

 
EDYTOWANIE KONTAKTU 

W dowolnym momencie możesz wprowadzić zmiany w zapisanych informacjach o kontakcie. 

1. Na liście kontaktów wybierz kontakt, który chcesz edytować. 
 

2. Naciśnij przycisk OK (Edytuj). 
 

3. Wprowadź zmiany w informacjach o kontakcie, a następnie naciśnij lewy przycisk kontekstowy (Zapisz). 
Aby anulować wszelkie zmiany, wybierz lewy przycisk kontekstowy (Anuluj). 
 
 
USUWANIE KONTAKTU 

1. Na liście kontaktów wybierz kontakt, który chcesz usunąć. 
 

2. Lewy przycisk kontekstowy (Opcje) > Usuń > lewy przycisk kontekstowy (OK), aby potwierdzić. 
 

 
KATEGORYZOWANIE KONTAKTÓW 

Możesz utworzyć różne grupy do kategoryzowania kontaktów. 

1. Na liście kontaktów naciśnij przycisk nawigacyjny (w prawo), aby wyświetlić listę grup. 
 

2. Naciśnij lewy przycisk kontekstowy (Opcje), aby dodać nowe grupy. 

3. Na liście kontaktów wybierz kontakt, który chcesz skategoryzować. 
 

4. Naciśnij przycisk OK (Edytuj), a następnie naciśnij przycisk nawigacyjny (w dół), aby przypisać grupę 
do kontaktów. 
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SMS i MMS 
OTWIERANIE WIADOMOŚCI 

Aby otworzyć aplikację Wiadomości: 

•  Na Ekranie głównym naciśnij przycisk OK, aby wyświetlić Menu główne > Wiadomości . 
 

 
TWORZENIE I WYSYŁANIE WIADOMOŚCI TEKSTOWEJ 

Możesz utworzyć nową wiadomość tekstową lub otworzyć bieżący wątek wiadomości. 
 

1. Z poziomu Wiadomości wybierz opcję Napisz wiadomość. 
 

2. Wprowadź numer telefonu lub wybierz nazwę kontaktu, naciskając przycisk OK. W trakcie wpisywania funkcja 
SmartDial spróbuje połączyć wpisywaną nazwę z kontaktami na urządzeniu. Wybierz sugerowanego odbiorcę 
lub kontynuuj wpisywanie. 
 

3. Naciśnij przycisk nawigacyjny (w dół), aby przejść do pola SMS i napisać wiadomość. 

4. Kiedy wiadomość jest gotowa do wysłania, naciśnij przycisk OK (Wyślij). 
 

5. Jeśli chcesz otworzyć istniejący wątek wiadomości, wybierz opcję Skrzynka odbiorcza lub tryb Czat 
z poziomu Wiadomości i naciśnij przycisk OK. 

UWAGA: 

•  W miarę wyświetlania i wysyłania kolejnych wiadomości tworzony jest wątek. 
 

 
Tworzenie i wysyłanie wiadomości multimedialnych 

Możesz utworzyć nową wiadomość tekstową lub otworzyć bieżący wątek wiadomości. 
 

1. Z poziomu Wiadomości wybierz opcję Napisz wiadomość. 
 

2. Wprowadź numer telefonu lub wybierz nazwę kontaktu, naciskając przycisk OK. W trakcie wpisywania funkcja 
SmartDial spróbuje połączyć wpisywaną nazwę z kontaktami na urządzeniu. Wybierz sugerowanego odbiorcę 
lub kontynuuj wpisywanie. 
 

3. Naciśnij przycisk nawigacyjny (w dół), aby przenieść się do pola tekstowego MMS i utworzyć wiadomość 
i media. 

4. Kiedy wiadomość jest gotowa do wysłania, naciśnij lewy przycisk kontekstowy (Wyślij). 

5. Jeśli chcesz otworzyć istniejący wątek wiadomości, wybierz opcję Skrzynka odbiorcza z poziomu Wiadomości 
i naciśnij przycisk OK. 
 

 
OTWIERANIE I ODPOWIADANIE NA WIADOMOŚĆ 

1. Na liście w Skrzynce odbiorczej lub Trybie czatu wybierz wiadomość tekstową lub wiadomość multimedialną, 
którą chcesz otworzyć. 

2. Naciśnij przycisk OK, aby utworzyć odpowiedź w polu SMS. 
 

3. Po zakończeniu naciśnij przycisk OK (Wyślij). 
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DOSTOSOWYWANIE USTAWIEŃ WIADOMOŚCI 

Na liście wiadomości naciśnij lewy przycisk kontekstowy (Opcje) > Ustawienia. 

Wybór ustawień: 

•  SMS: ustaw raport dostarczenia (wł./wył). 

•  MMS: ustaw automatyczne pobieranie wiadomości (wł./wył.przy roamingu / wł. bez roamingu). 

•  Wiadomości push: ustaw push WAP (wł./wył.). 
 
 
 

BLUETOOTH® 
Bluetooth tworzy bezprzewodowe połączenie z innymi urządzeniami Bluetooth, dzięki czemu możesz 
udostępniać pliki znajomym, rozmawiać przez zestaw głośnomówiący Bluetooth lub nawet przenosić zdjęcia 
z urządzenia do komputera. 

Jeśli korzystasz z Bluetooth, pamiętaj, aby nie oddalać się więcej niż na 10 m od urządzenia Bluetooth, z którym 
chcesz się połączyć. Pamiętaj, że przeszkody, takie jak ściany i inny sprzęt elektroniczny, mogą zakłócać 
łączność Bluetooth. 

WŁĄCZANIE FUNKCJI BLUETOOTH 
 
1. Na Ekranie głównym naciśnij przycisk OK , aby wyświetlić Menu główne > Ustawienia 

2. Za pomocą przycisku nawigacyjnego (w dół) wybierz funkcję Bluetooth. 
 
3. Naciśnij przycisk OK, aby włączyć Bluetooth. Ikona Bluetooth  pojawi się na pasku stanu. 
 

 
PAROWANIE I ŁĄCZENIE URZĄDZEŃ BLUETOOTH 

Przed rozpoczęciem korzystania z funkcji Bluetooth należy połączyć urządzenie z innym urządzeniem Bluetooth: 

1. Sprawdź, czy funkcja Bluetooth w urządzeniu jest włączona oraz włączone jest ustawienie 
„Widoczne dla wszystkich”. 
 
2. Na Ekranie głównym naciśnij przycisk OK, aby wyświetlić Menu główne > Ustawienia > Bluetooth. 

3. Wybierz Połączone urządzenia, a następnie naciśnij lewy przycisk kontekstowy (Dodaj), aby wyszukać 
urządzenia Bluetooth w pobliżu. 
 

4. Wybierz urządzenie, z którym chcesz się połączyć z listy. 

5. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby zakończyć proces nawiązywania połączenia. 

UWAGA: 
 

•  Po sparowaniu urządzeń przy ponownym ich łączeniu wpisywanie hasła nie będzie potrzebne. 
 

 
WYSYŁANIE PLIKÓW PRZEZ BLUETOOTH 

1. Z poziomu Ekranu głównego naciśnij przycisk OK, aby wyświetlić Menu główne. 
 
2. Wybierz Organizator > Plik, a następnie plik, który chcesz wysłać. 

3. Lewy przycisk kontekstowy (Opcje) > Wyślij > Bluetooth > wybierz sparowane urządzenie.  
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ODŁĄCZANIE LUB USUWANIE SPAROWANEGO URZĄDZENIA BLUETOOTH 

Aby odłączyć Bluetooth: 

Z poziomu Ekranu głównego naciśnij przycisk OK, aby wyświetlić Menu główne > Ustawienia. 

1. Za pomocą przycisku nawigacyjnego (w dół) wybierz funkcję Bluetooth. 

2. Naciśnij przycisk OK, aby wyłączyć Bluetooth. 

Aby usunąć sparowanie z urządzeniem Bluetooth: 

1. Z listy Bluetooth wejdź do listy sparowanych urządzeń i wybierz urządzenie, którego sparowanie 
chcesz usunąć. 

2. Naciśnij lewy przycisk kontekstowy (Opcje), aby usunąć urządzenie. 
 
 
 

ROBIENIE ZDJĘĆ I NAGRYWANIE WIDEO 
Telefon Cat B40 może służyć do robienia zdjęć i nagrywania wideo, a następnie ich udostępniania. 

OTWIERANIE APARATU 

Aby otworzyć aplikację Aparat: 
 
•  Na Ekranie głównym naciśnij przycisk OK, aby wejść do Menu głównego> Aparat 
 

Naciśnij prawy przycisk kontekstowy (Wstecz), aby zamknąć aplikację Aparat. 
 

 
ROBIENIE ZDJĘĆ I NAGRYWANIE WIDEO 
 
1. Z poziomu Ekran główny naciśnij przycisk OK, aby wyświetlić menu główne> Aparat . 
 

2. Naciśnij prawy przycisk nawigacyjny i wybierz opcję Wideo lub Aparat, aby przełączać się między 
trybem zdjęć i wideo. 

3. Za pomocą przycisku nawigacyjnego (w górę) i (w dół) przybliż lub oddal widok. 
 

4. Naciśnij przycisk OK, aby zrobić zdjęcie lub nagrać wideo. 

UWAGA: 

Naciśnij lewy przycisk kontekstowy (Opcje), a następnie wybierz Ustawienia, aby skonfigurować ustawienia 
aparatu i wideo. 
 

 
OGLĄDANIE ZDJĘĆ 

W trybie zdjęć możesz wyświetlić zdjęcia w aplikacji Aparat, naciskając lewy przycisk kontekstowy (Opcje) > 
Galeria zdjęć. 

•  Dotknij zdjęcie, aby wyświetlić je w widoku pełnoekranowym. Za pomocą przycisku nawigacyjnego (w lewo) 
i (w prawo) możesz wyświetlić każde zdjęcie. 

UWAGA: 
 
•  Z Menu głównego możesz wyświetlić zdjęcia, wybierając Obraz . 
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OGLĄDANIE WIDEO 

W trybie wideo możesz wyświetlić wideo w aplikacji Aparat, naciskając lewy przycisk 
kontekstowy (Opcje) > Pokaż galerię wideo. 

•  Wybierz wideo, a następnie naciśnij, aby je odtworzyć. 
 
•  Naciśnij prawy przycisk kontekstowy (Stop/Wyjdź), aby powrócić do listy wideo. 
 
 
 

 
SŁUCHANIE RADIA FM 
W aplikacji Radio FM możesz słuchać radia FM. 

STROJENIE RADIA 
 
1. Na Ekranie głównym naciśnij przycisk OK, aby wyświetlić Menu główne > Radio FM . 
 

2. Naciśnij lewy przycisk kontekstowy (Opcje) po wyświetleniu monitu, a następnie wybierz opcję 
Wykonaj automatyczne skanowanie i zapisz, aby przeskanować wszystkie dostępne stacje. 

Ręczne i automatyczne skanowanie: 

•  Z poziomu Ekranu głównego radia FM naciśnij przycisk nawigacyjny (w lewo) i (w prawo), 
aby ręcznie dostroić częstotliwość.  

UWAGA: 

•  Radio będzie działać wyłącznie przy podłączonych słuchawkach, ponieważ używa ich jako anteny. 

•  Aby wyświetlić wszystkie dostępne kanały, naciśnij lewy przycisk kontekstowy (Opcje), a następnie wybierz 
listę kanałów. 

•  Aby wyłączyć radio FM, naciśnij prawy przycisk kontekstowy (Wyjdź). 
 
 
 

KORZYSTANIE Z INNYCH APLIKACJI 
KALENDARZ 
Kalendarz służy do tworzenia wydarzeń i spotkań oraz do zarządzania nimi. 

1. Na Ekranie głównym naciśnij przycisk OK, aby wyświetlić Menu główne. 
 
2. Wybierz Organizator > Kalendarz. 
 

 
TWORZENIE WYDARZENIA 
 

1. Wybierz KALENDARZ, a następnie naciśnij lewy przycisk kontekstowy (Dodaj), aby rozpocząć dodawanie 
wydarzenia. 

2. Wprowadź nazwę i lokalizację wydarzenia. 
 

3. Ustaw czas wydarzenia, a następnie przypomnienie. 

4. Po wprowadzeniu wszystkich informacji naciśnij lewy przycisk kontekstowy (Zapisz).



19  

ALARM 
Możesz skonfigurować do trzech alarmów lub zmodyfikować istniejące alarmy. 
 

1. Na Ekranie głównym naciśnij przycisk OK, aby wyświetlić Menu główne. 

2. Wybierz Alarm. 
 

 
STOPER 
1. Na Ekranie głównym naciśnij przycisk OK, aby wyświetlić Menu główne. 
 
2. Wybierz Aplikacje > Stoper 
 

3. Naciśnij lewy przycisk kontekstowy, aby włączyć, zatrzymać lub zwolnić stoper. 

4. Naciśnij przycisk OK, aby zresetować stoper. 
 

 
KALKULATOR 
1. Na Ekranie głównym naciśnij przycisk OK, aby wyświetlić Menu główne. 
 
2. Wybierz Aplikacje > Kalkulator, aby otworzyć aplikację. 
 

•  Naciśnij klawiaturę numeryczną, aby wprowadzić dane i przycisk nawigacyjny, aby wybrać symbole operacji. 

•  Naciśnij prawy przycisk kontekstowy (Wyczyść), aby usunąć numer lub lewy przycisk kontekstowy 
(Wyczyść wszystko), aby usunąć wszystkie numery. 
 

 
ZEGAR ŚWIATA 

1. Na Ekranie głównym naciśnij przycisk OK, aby wyświetlić Menu główne. 
 
2. Wybierz Aplikacje > Zegar świata, aby otworzyć aplikację. 
 
•  W aplikacji Zegar świata możesz dodać lub usunąć strefę czasową miasta i ustawić dzienny system 
oszczędzania energii. 
 

 
PRZELICZANIE JEDNOSTEK 
1. Na Ekranie głównym naciśnij przycisk OK, aby wyświetlić Menu główne. 
 
2. Wybierz Aplikacje > Przeliczanie jednostek, aby otworzyć aplikację. 
 
 
 

ZARZĄDZANIE URZĄDZENIEM 
Aby skonfigurować urządzenie, z poziomu Ekranu głównego, naciśnij przycisk OK, aby wyświetlić 
Menu główne > Ustawienia. 
 
 

USTAWIENIE DATY I GODZINY 

Aby ręcznie dostosować ustawienia daty i godziny: 
 

1. Na Ekranie głównym naciśnij przycisk OK, aby wyświetlić Menu główne. 
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2. Ustawienia > Ustawienia telefonu > Czas i godzina. 

3. Wybierz Ustaw godzinę, dodaj odpowiednią godzinę i wybierz OK. 
 

4. Wybierz Ustaw datę, dodaj odpowiednią datę i wybierz OK. 

5. Wybierz Format godziny i włącz/wyłącz 12/24-godzinny format zegarowy. 

6. Wybierz Format daty i wybierz preferowany format daty. 
 

7. Wybierz Zaktualizuj ustawienia godziny, automatycznie zaktualizuj datę i godzinę przy użyciu godziny 
dostarczonej przez sieć. 
 
 

DOSTOSUJ USTAWIENIA EKRANU 

Aby skonfigurować jasność ekranu w urządzeniu: 

1. Na Ekranie głównym naciśnij przycisk OK, aby wyświetlić Menu główne. 
 
2. Ustawienia > Ekran > Kontrast. 

Naciśnij przycisk nawigacyjny (w lewo) i (w prawo), aby dostosować jasność ekranu. 
 

Ustawienia jasności są automatycznie zapisywane w trakcie wybierania pożądanej opcji. 
 

 
DOSTOSOWYWANIE CZASU DO WYŁĄCZENIA EKRANU 

Jeśli urządzenie jest bezczynne przez pewien czas, ekran wyłączy się, aby oszczędzać energię. 
Aby ustawić dłuższy lub krótszy czas bezczynności: 

1. Na Ekranie głównym naciśnij przycisk OK, aby wyświetlić Menu główne. 
 

2. Ustawienia   > Ekran > Podświetlenie. 

Wybierz czas podświetlenia ekranu przed jego wyłączeniem. 
 

UWAGA: 

Kiedy urządzenie przejdzie w tryb uśpienia, naciśnij przycisk włączania, aby je wybudzić. 
 
 
 

USTAWIENIE DZWONKA 
ZMIANA DZWONKÓW 

1. Na Ekranie głównym naciśnij przycisk OK, aby wyświetlić Menu główne. 
2. Wybierz Ustawienia > Profile, naciśnij lewy przycisk kontekstowy i wybierz Ustawienia > 
Ustawienia dzwonka. 

3. Możesz próbnie puścić każdy dzwonek, naciskając przycisk nawigacyjny (w górę) i (w dół). 

4. Naciśnij lewy przycisk kontekstowy, aby wybrać dzwonek. 
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REGULACJA GŁOŚNOŚCI DZWONKA 

W Ustawieniach możesz dostosować głośność dzwonka. 

1. Na Ekranie głównym naciśnij przycisk OK, aby wyświetlić Menu główne. 
2. Wybierz Ustawienia  > Profile, naciśnij lewy przycisk kontekstowy i wybierz Ustawienia > 
Dostosuj głośność. 

3. Naciśnij przycisk nawigacyjny (w górę) i (w dół), aby wybrać pożądaną głośność dźwięków włączania, 
dzwonków, wiadomości i alarmu. 
 

 
WŁĄCZANIE TRYBU CICHEGO 

• Na ekranie głównym naciśnij i przytrzymaj przycisk #, aby wyciszyć wszystkie dźwięki, z wyjątkiem mediów 
i alarmów. 
 
 

USTAWIENIE URZĄDZENIA – WIBRACJA DLA PRZYCHODZĄCYCH POŁĄCZEŃ I ALARMÓW 

1. Na Ekranie głównym naciśnij przycisk OK, aby wyświetlić Menu główne. 
2. Wybierz Ustawienia  > Profile, naciśnij lewy przycisk kontekstowy i wybierz Ustawienia > Typ dzwonka. 

3. Naciśnij przycisk nawigacyjny (w górę) i (w dół), aby wybrać typy wymagane dla dzownków, 
wiadomości i alarmu. 
 

 
PRZYCISKI NAWIGACYJNE 

Z poziomu Ekranu głównego możesz korzystać ze skrótów klawiszowych, aby łatwo przechodzić do niektórych 
przydatnych funkcji: 

naciśnij i przytrzymaj: 

•  Przyciski numeryczne – dostęp do wcześniej zaprogramowanych numerów telefonów 

•  Przycisk nawigacyjny (w górę) – wł./wył. lampy 
 

•  * a następnie lewy przycisk kontekstowy, aby zablokować/odblokować klawiaturę 

•  # – aby wyciszyć dźwięki 
 

Naciśnij raz: 

•  Przycisk nawigacyjny (w lewo) – otwórz aplikację Wiadomości 
 

•  Przycisk nawigacyjny (w prawo) – Otwórz profil 

•  Przycisk nawigacyjny (w górę) – otwórz Audio 
 

•  Przycisk nawigacyjny (w dół) – wybierz karty SIM 
 
UWAGA: 
 

Przycisk nawigacyjny można spersonalizować, wybierając Ustawienia > Ustawienia telefonu > 
Przycisk nawigacyjny. 
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USTAWIENIA USŁUG W TELEFONIE 

OCHRONA URZĄDZENIA 
OCHRONA URZĄDZENIA ZA POMOCĄ BLOKADY EKRANU 

Zabezpiecz dane przechowywane w telefonie Cat B40, wybierając metodę blokady ekranu. 
 
•  Automatyczna blokada klawiatury – gdy ekran przejdzie w tryb bezczynności, zostanie zablokowany 
(naciśnij lewy przycisk kontekstowy, a następnie przycisk *, aby odblokować). 

1. Na Ekranie głównym naciśnij przycisk OK, aby wyświetlić Menu główne. 
 
2. Wybierz Ustawienia  > Bezpieczeństwo > Automatyczna blokada klawiatury, aby ustawić czas. 
 

•  Blokada ekranu – gdy ekran przejdzie w tryb bezczynności, do jego odblokowania konieczne będzie 
wprowadzenie 4-cyfrowego kodu: 

1. Na Ekranie głównym naciśnij przycisk OK, aby wyświetlić Menu główne. 
 
2. Wybierz Ustawienia  > Bezpieczeństwo > Zablokowany telefon 

UWAGA: 

Domyślne hasło to 1234. 

Aby zmienić hasło, wybierz Ustawienia > Bezpieczeństwo > Zmień hasło zabezpieczające. 
 
 
 
 
RESET URZĄDZENIA 
PRZYWRACANIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH 

Jeśli przywrócisz dane fabryczne, urządzenie zostanie zresetowane do ustawień fabrycznych. Wszystkie dane 
osobowe zapisane na wewnętrznej pamięci urządzenia, w tym w ustawieniach systemu i aplikacji, 
zostaną usunięte. 

Resetowanie urządzenia nie powoduje usunięcia żadnych pobranych aktualizacji oprogramowania 
systemowego ani plików zapisanych na karcie microSD, np. muzyki lub zdjęć. 

1. Na Ekranie głównym naciśnij przycisk OK, aby wyświetlić Menu główne. 
 
2. Wybierz Ustawienia  > Ustawienia telefonu > Przywróć ustawienia fabryczne. 

UWAGA: 

Domyślne hasło to 1234. 
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DODATEK 
OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 

Niniejszy rozdział zawiera ważne informacje dotyczące instrukcji obsługi tego urządzenia, a także informacje, 
w jaki sposób używać go bezpiecznie. Należy uważnie przeczytać te informacje przed przystąpieniem 
do używania urządzenia. 

WODOSZCZELNA OBUDOWA 

Gniazdo USB, gniazdo słuchawkowe i port SIM muszą znajdować się na swoim miejscu, aby urządzenie 
było wodoszczelne. 
 

 
NIE NALEŻY UŻYWAĆ URZĄDZENIA W NASTĘPUJĄCYCH WARUNKACH: 

Wyłącz urządzenie, jeśli znajdujesz się w miejscu, gdzie korzystanie z niego jest zabronione, np.: 

•  Szpitale i placówki opieki zdrowotnej – działanie to ma zapobiec wywołaniu ewentualnych zakłóceń 
wrażliwego sprzętu medycznego. 

•  Urządzenia medyczne – należy skonsultować się z lekarzem i producentem urządzenia, aby sprawdzić, 
czy działanie urządzenia może zakłócać funkcjonowanie urządzenia medycznego. Przestrzegaj wszystkich 
przepisów obowiązujących w szpitalach i placówkach opieki medycznej. 

•  Producenci stymulatorów serca zalecają, aby zachować minimalną odległość 15 cm pomiędzy tym 
urządzeniem a stymulatorem w celu uniknięcia potencjalnej możliwości zakłócenia pracy stymulatora. 
Jeśli masz stymulator serca, nie używaj tego urządzenia po stronie, po której jest umieszczony, i nie noś 
urządzenia w przedniej kieszeni. 

•  Samoloty – zapytaj personel linii lotniczej, czy możesz na pokładzie samolotu możesz korzystać z urządzeń 
bezprzewodowych. Jeśli urządzenie posiada „tryb samolotowy”, należy go włączyć przed wejściem na pokład. 

•  Samochody – z powodu możliwości spowodowania zakłóceń w sprzęcie elektronicznym, niektórzy 
producenci samochodów zabraniają używania telefonów komórkowych, chyba że w instalacji jest 
dołączona zewnętrzna antena. 

•  Inne urządzenia – nie należy używać urządzenia w miejscu, gdzie może ono spowodować szkody lub 
zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych. 

•  Detonatory i obszary zagrożone wybuchem – należy wyłączyć urządzenie lub urządzenie bezprzewodowe 
w obszarach zagrożonych wybuchem, lub w których nie wolno korzystać z urządzeń „dwustronnej 
komunikacji radiowej” lub „urządzeń elektronicznych” w celu uniknięcia zakłócenia operacji detonacji. 

•  Potencjalnie wybuchowa atmosfera – wyłącz zasilanie urządzenia w miejscach, w których może występować 
zagrożenie wybuchem, i stosuj się do wszystkich oznakowań i instrukcji. Obszary, w których może występować 
zagrożenie wybuchem, to między innymi miejsca, w których uprasza się o wyłączenie silników pojazdów 
samochodowych. Iskrzenie w takich obszarach może spowodować eksplozję lub pożar i doprowadzić 
do powstania obrażeń, lub nawet śmierci. Nie włączaj zasilania urządzenia w miejscach tankowania, 
np. na stacjach paliw. Przestrzegaj ograniczeń używania urządzeń radiowych w miejscach magazynowania, 
przechowywania i rozdzielania paliwa oraz w zakładach chemicznych. Ponadto przestrzegaj ograniczeń 
obowiązujących w miejscach prowadzenia prac detonacyjnych. Przed użyciem urządzenia zwróć uwagę, 
czy miejsce nie jest zagrożone wybuchem. Miejsca takie są zwykle, ale nie zawsze, wyraźnie oznaczone. 
Takie miejsca to między innymi obszary pod pokładem łodzi, zakłady transportu i przechowywania produktów 
chemicznych, miejsca, w których powietrze zawiera chemikalia, cząsteczki zboża, pyłu lub pyłu metalicznego. 
Pytaj producentów pojazdów na gaz płynny (propan, butan), czy urządzenia można bezpiecznie używać 
w pobliżu takiego pojazdu. 

• Niewielki odsetek osób może być podatny na utratę przytomności lub drgawki (nawet jeśli nigdy wcześniej 
ich nie doświadczyły) po ekspozycji na błyskające światła lub wzory świetlne, takie jak podczas używania latarki 
LED, grania w gry lub oglądania wideo. Jeśli u użytkownika pojawią się ataki lub utrata przytomności lub jeśli 
w rodzinie użytkownika występowały takie przypadki, przed korzystaniem z tych funkcji należy skonsultować 
się z lekarzem.   
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Bezpieczeństwo ruchu drogowego 

Używając tego urządzenia, należy przestrzegać lokalnego prawa i przepisów. Ponadto podczas używania 
urządzenia podczas prowadzenia pojazdu należy przestrzegać następujących zasad: 

•  Skoncentrować się na prowadzeniu pojazdu. Najważniejszym obowiązkiem jest bezpieczna jazda. 

•  Nie prowadzić rozmowy, trzymając telefon w ręku podczas jazdy. Korzystać z zestawów głośnomówiących. 

•  Jeśli konieczne jest wykonanie lub odebranie połączenia, zaparkować najpierw pojazd na poboczu. 

•  Sygnały o częstotliwości radiowej mogą wpływać na systemy elektroniczne pojazdu. Aby uzyskać więcej 
informacji, należy pytać producenta pojazdu. 

•  W pojazdach silnikowych nie umieszczać urządzenia nad poduszką powietrzną ani w obszarze jej rozwijania. 
W razie aktywacji poduszki powietrznej siła jej otwarcia wraz z urządzeniem mogłaby spowodować poważne 
obrażenia. 

•  Jeśli podróżujesz samolotem, przełącz urządzenie w tryb samolotowy. Używanie w samolocie urządzeń 
bezprzewodowych może powodować zagrożenie pracy samolotu i zakłócać bezprzewodową sieć telefoniczną. 
Może być także uznane za działanie niezgodne z prawem. 
 

 
ŚRODOWISKO PRACY 

•  Nie używaj ani nie ładuj urządzenia w miejscach zapylonych, wilgotnych, brudnych lub takich, w których 
występują pola magnetyczne. Obwody urządzenia mogą nie działać poprawnie w takim środowisku. 

•  Urządzenie jest zgodne ze specyfikacjami dotyczącymi częstotliwości radiowych w odniesieniu do 
używania go blisko uszu lub w odległości 0,5 cm od ciała. Należy upewnić się, że akcesoria, takie jak etui na 
telefon lub futerał, nie zawierają elementów metalowych. Trzymaj urządzenie w odległości 0,5 cm od ciała, 
aby spełnić wymienione wcześniej wymagania. 

•  W dniach burzowych nie używaj urządzenia podczas ładowania, aby zapobiec niebezpieczeństwom 
powodowanym przez wyładowania atmosferyczne. 

•  Podczas prowadzenia rozmowy nie dotykaj anteny. Dotykanie anteny pogarsza jakość połączenia i powoduje 
zwiększenie zużycia energii. W rezultacie skraca się czas prowadzenia rozmów i trybu czuwania. 

•  Korzystając z urządzenia, przestrzegaj lokalnego prawa i przepisów oraz respektuj prawa i prywatność 
innych osób. 

•  Ładowanie urządzenia należy przeprowadzać w temperaturze otoczenia od 0°C do 40°C. Należy korzystać 
z urządzenia zasilanego z baterii w temperaturze środowiska od –25°C do 55°C. 
 

 
BEZPIECZEŃSTWO DZIECI 

Należy przestrzegać wszystkich środków ostrożności dotyczących bezpieczeństwa dzieci. Pozwalanie dzieciom 
na zabawę z tym urządzeniem lub jego akcesoriami, które mogą zawierać części łatwo odłączające się, może 
być groźne ze względu na niebezpieczeństwo zadławienia się nimi. Małe dzieci nie powinny mieć dostępu 
do urządzenia i jego akcesoriów. 
 
 
AKCESORIA 

Należy używać wyłącznie baterii, ładowarek i akcesoriów zatwierdzonych do użycia z tym modelem przez 
producenta urządzenia. Korzystanie z innego rodzaju ładowarki lub akcesoriów może spowodować 
unieważnienie jakiejkolwiek gwarancji na urządzenie, może stanowić pogwałcenie lokalnych przepisów lub 
prawa i może być niebezpieczne. Skontaktuj się ze sprzedawcą urządzenia, aby uzyskać informacje o dostępności 
zatwierdzonych baterii, ładowarek i akcesoriów w obszarze, w którym przebywasz.  
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BATERIA I ŁADOWARKA 

•  Odłącz ładowarkę od gniazdka elektrycznego i urządzenia, gdy nie jest używana. 

•  Bateria (akumulator) zanim się ostatecznie zużyje, może być setki razy ładowana i rozładowywana. 

•  Korzystaj z sieci prądu zmiennego określonego dla danej ładowarki. Niewłaściwe napięcie zasilania może 
spowodować pożar lub niewłaściwe działanie ładowarki. 

•  W przypadku wystąpienia wycieku elektrolitu baterii upewnij się, że nie zetknął on się ze skórą lub oczami. 
Jeśli elektrolit dotknie skóry lub pryśnie w oczy użytkownika, należy je natychmiast przemyć czystą wodą 
i skonsultować się z lekarzem. 

•  W przypadku, gdy obudowa baterii ulegnie deformacji, zmieni kolor lub podczas ładowania nagrzewa się 
nienormalnie, należy natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia. W przeciwnym wypadku może dojść 
do wycieku z baterii, przegrzania, eksplozji lub pożaru. 

•  W przypadku uszkodzenia kabla zasilającego USB (np. odsłonięcia przewodu, pęknięcia) lub poluzowania 
złącza należy natychmiast zaprzestać używania tego kabla. W przeciwnym wypadku może dojść do 
porażenia prądem elektrycznym, zwarcia obwodu ładowarki lub pożaru. 

•  Nie wrzucać urządzenia do ognia, gdyż może eksplodować. Bateria może również jeśli zostanie 
przekłuta lub poważnie uszkodzona. 

•  Nie należy zmieniać ani przebudowywać urządzenia; ani wstawiać obcych elementów do urządzenia; 
zanurzać lub narażać na kontakt z wodą lub innymi cieczami; narażać na kontakt z ogniem lub innymi 
zagrożeniami. 

•  Unikać upuszczania urządzenia. Jeśli urządzenie zostanie upuszczone, szczególnie na twardą powierzchnię 
i użytkownik podejrzewa jego uszkodzenie, należy oddać je do przeglądu w profesjonalnym warsztacie. 
Niewłaściwe użytkowanie może spowodować pożar, wybuch lub inne niebezpieczeństwo. 

•  Urządzenia należy pozbywać się zgodnie z lokalnymi przepisami. 

•  Podczas ładowania należy upewnić się, że ładowarka jest podłączona do wtyczki sieciowej w pobliżu 
urządzenia. Ładowarka musi znajdować się w miejscu łatwo dostępnym. 

•  Podłączenie urządzenia z niewłaściwie uziemionym sprzętem może spowodować wstrząs elektryczny 
urządzenia i spowodować trwałe uszkodzenie urządzenia. 
 

OSTRZEŻENIE — RYZYKO WYBUCHU W PRZYPADKU WYMIANY BATERII NA BATERIĘ 

NIEPRAWIDŁOWEGO TYPU. NALEŻY POZBYWAĆ SIĘ ZUŻYTYCH BATERII ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI. 

 
 

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 

•  Ładowarka nie jest wodoszczelna. Nie należy narażać jej na wilgoć. Chronić ładowarkę przed wodą i parą. 
Nie dotykać ładowarki mokrymi rękami — niebezpieczeństwo zwarcia obwodu, wadliwego działania 
urządzenia lub porażenia prądem elektrycznym. 

•  Nie umieszczać urządzenia ani ładowarki w miejscu, w którym mogą zostać uszkodzone poprzez uderzenie. 
W przeciwnym razie może dojść do wycieku z baterii, wadliwego działania urządzenia, przegrzewania się, 
pożaru lub eksplozji. 

•  W pobliżu urządzenia nie należy umieszczać magnetycznych nośników pamięci, np. kart magnetycznych 
lub dyskietek. Promieniowanie urządzenia może wymazać zapisane na nich informacje. 

•  Nie pozostawiać urządzenia ani ładowarki w miejscach o ekstremalnie wysokich lub niskich temperaturach. 
Mogą one wówczas nie działać prawidłowo i doprowadzić do pożaru lub eksplozji. Przy temperaturze poniżej 
0°C wydajność baterii jest zmniejszona. 

•  Nie należy umieszczać ostrych metalowych przedmiotów, takich jak szpilki, w pobliżu słuchawek. 
Słuchawka może przyciągnąć tego rodzaju przedmioty i zranić użytkownika. 
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•  Przed czyszczeniem lub konserwacją urządzenia należy je wyłączyć i odłączyć od ładowarki. 

•  Do czyszczenia urządzenia i ładowarki nie używać chemicznych detergentów, proszków ani innych środków 
chemicznych (np. alkoholu, benzenu). Części urządzenia mogą ulec uszkodzeniu lub spowodować pożar. 
Urządzenie można czyścić miękką antystatyczną ściereczką. 

•  Nie rozbierać urządzenia ani jego akcesoriów. W przeciwnym razie gwarancja na urządzenie i akcesoria 
zostanie unieważniona, a producent zwolniony z odpowiedzialności finansowej za szkody. 

•  Jeśli ekran urządzenia ulegnie pęknięciu w wyniku uderzenia twardym obiektem, nie należy próbować usunąć 
pękniętych części. W takim wypadku należy natychmiast zaprzestać użytkowania urządzenia i skontaktować się 
z autoryzowanym centrum serwisowym. 
 

 
LOKALIZACJA ETYKIETY 
Zdejmij pokrywę karty SIM, wyciągnij adapter SIM, a następnie adapter papierowy, na którym widoczna 
jest etykieta. 

ZAPOBIEGANIE UTRACIE SŁUCHU 
Aby zapobiec uszkodzeniu słuchu, nie wolno korzystać z urządzenia ustawionego przez 
dłuższy czas na wysoki poziom głośności. 

 
ZGODNOŚĆ Z WYMOGAMI SAR CE/UKCA 
Niniejsze urządzenie spełnia wymagania Unii Europejskiej (1999/519/EC) dotyczące ograniczenia ekspozycji 
na pola magnetyczne w związku z ochroną zdrowia publicznego. 
 
Te ograniczenia są częścią szerszych zaleceń dotyczących ochrony ogółu społeczeństwa. Zalecenia te zostały 
opracowane i sprawdzone przez niezależne organizacje naukowe na podstawie przeprowadzonych 
i ocenionych badań naukowych. Jednostka pomiaru dla rekomendowanego limitu Rady Europejskiej dla 
urządzeń przenośnych to „poziom absorbcji swoistej” (ang. SAR), a limit SAR wynosi 2,0 W/kg średnio na 10 g 
tkanki. Spełnia on wymagania międzynarodowej komisji ds. ochrony przed promieniowaniem niejonizującym 
(ICNIRP). 
 
Urządzenie zostało przetestowane pod kątem noszenia przy sobie i spełnia wytyczne komisji ICNIRP 
dotyczące ekspozycji oraz europejskie standardy EN 62209-2, gdy jest używane z przeznaczonymi do niego 
akcesoriami. Użycie innych akcesoriów, które zawierają metal, może nie zapewniać zgodności 
z wytycznymi ICNIRP dotyczącymi ekspozycji. 
 
Wartość SAR została zmierzona dla urządzenia odległego o 5 mm od ciała, przy transmisji na najwyższym 
certyfikowanym poziomie mocy wyjściowej i dla wszystkich pasm częstotliwości urządzenia przenośnego. 
 
Zgodnie z przepisami CE/UKCA najwyższa zgłoszona wartość SAR dla telefonów wynosi: 
Głowa SAR: 0,928 W/kg, tułów SAR: 1,506 W/kg, kończyny: 3,036 W/kg. 
 
Zgodnie z przepisami CE/UKCA najwyższa zgłoszona wartość SAR 10 g dla telefonów wynosi: 
Głowa SAR: 0,928 W/kg, tułów SAR: 1,518 W/kg, kończyny: 3,101 W/kg. 
 
W celu zmniejszenia ekspozycji na działanie fal radiowych należy stosować zestaw głośnomówiący lub 
podobne rozwiązanie, które pozwoli oddalić urządzenie od głowy i tułowia. Urządzenie należy nosić 
5 mm od ciała, aby poziom ekspozycji był na lub poniżej testowanego poziomu. 

  

Aby zmniejszyć poziom ekspozycji na promieniowanie, należy: 

• używać telefonu komórkowego przy dobrych warunkach odbioru, 

• używać zestawu głośnomówiącego, 

• kobiety w ciąży powinny trzymać urządzenie z dala od brzucha, 

• używać urządzenia z dala od genitaliów. 
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Aby uzyskać taki odstęp, używaj klipsa do paska, kabury lub podobnego akcesorium pozbawionego 
metalowych elementów. Obudowy z metalowymi częściami mogą zmieniać działanie fal radiowych 
urządzenia, w tym jego zgodność z wytycznymi dotyczącymi ekspozycji na działanie fal radiowych 
w sposób, który nie został przetestowany lub certyfikowany. W związku z tym należy unikać używania 
takich akcesoriów. 
 
 

REGULACJA FCC 
Niniejszy telefon komórkowy spełnia wymagania części 15. przepisów FCC. Obsługa urządzenia podlega 
dwóm następującym warunkom: 

(1) Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) urządzenie musi akceptować 
wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane 
działanie urządzenia. 

Ten telefon komórkowy został przetestowany i uznany za zgodny z ograniczeniami urządzeń cyfrowych klasy 
B, zgodnie z częścią 15. przepisów FCC. Te ograniczenia mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony 
instalacji mieszkaniowych przed szkodliwymi zakłóceniami. Urządzenie wytwarza, używa i może 
promieniować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowane i używane zgodnie 
z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. 

Jednak nie ma pewności, że zakłócenia nie wystąpią w poszczególnych instalacjach.  Jeśli urządzenie 
powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można stwierdzić, wyłączając 
i ponownie włączając urządzenie, można próbować eliminować te zakłócenia na jeden lub więcej z 
poniższych sposobów: 

- Zmienić orientację lub położenie anteny odbiorczej. 

- Zwiększyć odstęp pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem. 
 

- Podłączyć urządzenie do gniazdka lub obwodu innego niż to, do którego jest podłączony odbiornik. 

- Poprosić o pomoc sprzedawcę lub doświadczonego technika radiowo-telewizyjnego. 
 

UWAGA FCC: 
 

Uwaga: zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną 
za zgodność mogą spowodować unieważnienie uprawnienia użytkownika do obsługi urządzenia. 

 
INFORMACJA O EKSPOZYCJI NA DZIAŁANIE FAL O CZĘSTOTLIWOŚCI RADIOWEJ (SAR) 
Niniejsze urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane w taki sposób, aby nie przekroczyć 
ograniczenia ekspozycji na energię fal o częstotliwości radiowej (RF) określonego przez Federalną 
Komisję Łączności (FCC) Stanów Zjednoczonych. 

W trakcie testów SAR niniejsze urządzenie ustawiono na przesył na najwyższym certyfikowanym poziomie 
mocy na wszystkich testowanych pasmach częstotliwości i umieszczono w miejscach, które symulują 
ekspozycję głowy na fale radiowe oraz w pobliżu ciała w odległości 10 mm. Mimo ustawienia SAR na 
najwyższy certyfikowany poziom zasilania faktyczny poziom SAR urządzenia w trakcie działania znajdował się 
znacznie poniżej maksymalnej wartości. Dzieje się tak, ponieważ telefon jest przeznaczony do pracy na wielu 
poziomach w celu wykorzystywania jedynie takiej ilości zasilania, jaka jest potrzebna do połączenia z siecią. 
Ogólnie im bliżej urządzenie znajduje się antena stacji bezprzewodowej, tym mniejsza moc wyjściowa. 

 
Norma ekspozycji dla urządzeń bezprzewodowych wykorzystujących jednostkę pomiarową nazywamy 
poziomem absorbcji swoistej lub SAR. 

Ograniczenie poziomu absorpcji swoistej (SAR) określone przez FCC wynosi 1,6 W/kg. 
 

Niniejszy telefon komórkowy jest zgodny z limitami SAR dla populacji ogólnej / niekontrolowanej ekspozycji 
w ANSI/IEEE C95.1-1992 i został przetestowany zgodnie z metodami i procedurami pomiarowymi 
określonymi w IEEE1528. FCC udzielił zezwolenia na autoryzację urządzenia dla tego modelu telefonu 
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ze wszystkimi zgłoszonymi poziomami SAR ocenionymi zgodnie z wytycznymi FCC dotyczącymi ekspozycji 
na fale radiowe. Informacje SAR dotyczące tego modelu telefonu są dostępne w FCC oraz znajdują się 
w sekcji Display Grant na stronie www.fcc.gov/oet/ea/fccid po wyszukaniu identyfikatora FCC: ZL5B40E. 
 

 
W przypadku tego telefonu komórkowego najwyższa wartość SAR dla głowy w pobliżu głowy wynosi 
0,98 W/Kg, a w pobliżu tułowia wynosi 0,83 W/Kg 
 

 
Mimo że mogą wystąpić różnice pomiędzy poziomem SAR różnych telefonów umieszczonych w różnych 
pozycjach, wszystkie one spełniają wymagania rządowe. 
 

 
Zgodność z normą SAR przy noszeniu telefonu przy ciele zakłada zachowanie odległości 15 mm pomiędzy 
urządzeniem a ludzkim ciałem. Urządzenie należy nosić co najmniej 15 mm od ciała, aby zapewnić zgodność 
z poziomem ekspozycji na fale. Aby nosić urządzenie przy ciele, należy korzystać z zaczepów do pasków lub 
kabury, które nie zawierają metalowych elementów; celem jest zachowanie 15 mm odległości pomiędzy 
urządzeniem a ciałem. 
 
 
Zgodność z poziomem ekspozycji na działanie fal radiowych przy używaniu jakichkolwiek akcesoriów 
zawierających metal nie została przetestowana ani certyfikowana; należy unikać noszenia takich 
akcesoriów. 
 

 
INFORMACJE DOTYCZĄCE POZBYWANIA SIĘ I RECYKLINGU URZĄDZENIA 
Ten symbol na urządzeniu (i dołączonych do niego bateriach) oznacza, że nie mogą być one wyrzucane wraz 

z normalnymi odpadami domowymi. Nie należy wyrzucać tego urządzenia ani baterii jako 
zmieszanych odpadów komunalnych. Urządzenie (i jego baterie) należy oddać do certyfikowanych 
punktów zbiórki i recyklingu, aby mogły być one we właściwy sposób zutylizowane. 

 
 
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących recyklingu tego urządzenia lub baterii, należy skontaktować się 
z lokalnym biurem, serwisem utylizacji odpadów domowych lub punktem, w którym zostało zakupione to 
urządzenie. 

 
Utylizacja tego urządzenia podlega przepisom dyrektywy Unii Europejskiej dotyczącym zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Celem separacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
oraz baterii od pozostałych odpadów jest zminimalizowanie potencjalnego szkodliwego oddziaływania 
środowiska na zdrowie ludzkie przez niebezpieczne substancje, które mogą się w nim znaleźć. 
 

 
ZMNIEJSZANIE ZUŻYCIA NIEBEZPIECZNYCH SUBSTANCJI 
Niniejsze urządzenie spełnia wymogi unijnego rozporządzenia REACH (rejestracja, ocena i udzielanie zezwoleń 
w zakresie substancji chemicznych; rozporządzenie UE nr  1907/2006 (REACH) Parlamentu Europejskiego 
i Rady) oraz z dyrektywy EU RoHS (RoHS: Ograniczenie zużycia substancji niebezpiecznych). 

Dyrektywa (dyrektywa 2011/65/UE (RoHS) i jej dyrektywa zmieniająca (UE) 2015/863 Parlamentu 
Europejskiego i Rady). Więcej informacji o zgodności tego urządzenia z dyrektywą REACH można uzyskać 
na stronie www.catphones.com/certification. Zaleca się regularne odwiedzanie tej witryny w celu uzyskania 
aktualnych informacji. 
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ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI UE 
Niniejszym producent potwierdza, że niniejsze urządzenie jest zgodne z zasadniczymi postanowieniami 
dyrektywy 2014/53/EU łącznie ze wszystkimi jej zmianami i uzupełnieniami. Deklaracja zgodności znajduje się 
na stronie www.catphones.com/support/ 

UWAGA: 
 

w miejscu użytkowaniu urządzenia należy przestrzegać lokalnych przepisów danego kraju. Użycie tego 
urządzenia może być ograniczone w pewnych lub wszystkich krajach Unii Europejskiej (UE). 

Niektóre pasma mogą nie być dostępne we wszystkich krajach lub na wszystkich obszarach. Aby uzyskać 
więcej informacji, należy skontaktować się z operatorem. Maksymalna moc częstotliwości radiowej 
przekazywana w pasmach częstotliwości, w których działa urządzenie radiowe: 

Maksymalna moc dla wszystkich pasm jest mniejsza niż najwyższa wartość limitu określona w powiązanych 
zharmonizowanych standardach. 

Pasma częstotliwości i nominalne limity mocy przesyłowej stosowane w niniejszym urządzeniu radiowym 
są następujące: 
 

Pasma Przekazywana moc (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 

 
 

 
SPECYFIKACJA CAT B40 
System operacyjny Własność Unisoc 
Procesor Unisoc T117 
Pamięć RAM 128 MB 

ROM 64 MB 
Sieć komórkowa 2, 3, 5, 8 GSM 2 G 

1, 2, 5, 0 UMTS 3 G 
1, 3, 7, 8, 28 LTE 4 G 

Ekran Rozmiar 2,4", 240 * 320, QVGA 
Aparat 2 MP, tylko tylny aparat 
Łączność Gniazdo audio: 3,5 mm, 

Bluetooth: 5.0 
USB: typ C-USB 2.0 
Typ SIM: Nano SIM 

Bateria 1800 mAH 
Inne Stopień ochrony: IP69, 

Upadek: 1,8 m 
Wymiary 145 * 62 * 18 mm 
Waga 157 g 

* Specyfikacje techniczne i projekt mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. 
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DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE (DOC) 
 
Producent: 

Nazwa: Bullitt Mobile Limited 
Adres: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, RG1 1AR, Wielka Brytania 

Sprzęt radiowy: 
Model: CAT B40 
Obiekt Deklaracji: telefon komórkowy 
Wersja oprogramowania związanego falami radiowymi:  Dual SIM: LTE_D03140.10_B40 
 Single SIM: LTE_S03140.10_B40 
Akcesoria i komponenty: bateria, kabel USB, słuchawki 

 
Firma Bullitt Mobile Limited z wyłączną odpowiedzialnością oświadcza, że produkt opisany powyżej 
jest zgodny z odpowiednimi przepisami harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich Unii 
Europejskiej: 
Dyrektywa RE (2014/53/UE), dyrektywa RoHS (2011/65/UE) i (UE)2015/863 

Stosowano następujące zharmonizowane normy i/lub inne odpowiednie standardy:) 
1. Bezpieczeństwo i higiena (art. 3.1 lit. a) dyrektywy RE) 

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. Dotyczące zgodności elektromagnetycznej (art. 3.1 (b) dyrektywy RE) 
n EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) 
n EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09) 
n Projekt EN 301 489-52 V1.1.0 (2016-11) 
n EN 55032:2015+A11:2020 
n EN 55035:2017 

3. Dotyczące użycia zakresu częstotliwości radiowych (art. 3.2 dyrektywy RE) 
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 Projekt EN 303 345-3 V1.1.0 (2019-11) 

 
 
Notyfikowany organ (Nazwa: Element Materials Technology Portland-Evergreen, Inc., identyfikator: 
0981) przeprowadził ocenę zgodności zgodnie z załącznikiem III, modułu B dyrektywy dotyczącej 
urządzeń radiowych 2014/53/UE i wydał certyfikat badania typu UE (nr ref. ENW21RED1092), 
dotyczącym zasadniczych wymagań art. 3.1a, 3.1b, 3.2. 
Podpisano w imieniu Bullitt Mobile Limited 
Miejsce: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, England RG1 1AR, dnia 30. marca 2021 r. 
 
Imię i nazwisko: Arlen Huang, stanowisko: dyrektor ds. jakości, podpis: 
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DEKLARACJA ZGODNOŚCI WIELKIEJ BRYTANII (DOC) 
 
Producent: 

Nazwa: Bullitt Mobile Limited 
Adres: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, RG1 1AR, Wielka Brytania 

Sprzęt radiowy: 
Model: CAT B40 
Obiekt Deklaracji: telefon komórkowy 
Wersja oprogramowania związanego falami radiowymi: Dual SIM: LTE_D03140.10_B40 
 Single SIM: LTE_S03140.10_B40 
Akcesoria i komponenty: bateria, kabel USB, słuchawki 

 
Firma Bullitt Mobile Limited z wyłączną odpowiedzialnością oświadcza, że produkt opisany powyżej jest 
zgodny z odpowiednimi przepisami harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich Unii Europejskiej: 
Przepisy dotyczące urządzeń radiowych 2017 (SI 2017 nr 1206 ze zmianami) 

Stosowano następujące zharmonizowane normy i/lub inne odpowiednie standardy:) 

Stosowano następujące zharmonizowane normy i/lub inne odpowiednie standardy: 
1. Bezpieczeństwo i higiena (rozporządzenie RER regulacja 6(1)(a) Wielkiej Brytanii) 

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. Zgodność elektromagnetyczna (rozporządzenie RER 6(1)(b) Wielkiej Brytanii) 
n EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) 
n EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09) 
n Projekt EN 301 489-52 V1.1.0 (2016-11) 
n BS EN 55032:2015+A11:2020 
n BS EN 55035:2017+A11:2020 

3. Wykorzystanie częstotliwości radiowych (rozporządzenie RER 6(2) Wielkiej Brytanii) 
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 Projekt EN 303 345-3 V1.1.0 (2019-11) 

 
 

Zatwierdzony organ (Nazwa: Element Materials Technology Warwick Ltd., identyfikator: 0891) przeprowadził 
ocenę zgodności zgodnie z harmonogramem 3, częścią B przepisów dotyczących urządzeń radiowych 2017 (SI 2017 
nr 1206 ze zmianami) i wydał certyfikat badania typu Wielkiej Brytanii (nr EMA21RER0005) dotyczący zasadniczych 
wymagań art. 6(2),6(1)(a),6(1)(b). 
Podpisano w imieniu Bullitt Mobile Limited 
Miejsce: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, England RG1 1AR, dnia 30. marca 2021 r. 
 
Imię i nazwisko: Arlen Huang, stanowisko: dyrektor ds. jakości, podpis : 
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© 2021 Caterpillar. Wszelkie prawa zastrzeżone. CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, 
ich odpowiednie logo, „Caterpillar Yellow”, „Power Edge” oraz „Modern Hex”, a także znaki towarowe 
oraz tożsamość korporacyjna oraz produktowa wykorzystana w niniejszej instrukcji są znakami 
handlowymi Caterpillar i nie mogą być używane bez pozwolenia. 
 
 
Bullitt Mobile Ltd. jest licencjobiorcą Caterpillar Inc. 
Znaki handlowe Bullitt Mobile Ltd. oraz innych stron trzecich są własnością odpowiednich właścicieli. 


