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Používateľská príručka 
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PRED PRVÝM POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA 
•  Prečítajte si túto príručku a odporúčané bezpečnostné opatrenia, aby ste zabezpečili správne používanie 
tohoto zariadenia. 

•  Zariadenie je síce odolné, no napriek tomu zabráňte jeho udieraniu, hádzaniu, stlačeniu, prepichnutiu 
alebo zohnutiu. 

•  Nezapínajte zariadenie v situáciách, keď je zakázané používať zariadenia alebo keď to môže spôsobiť rušenie 
alebo nebezpečenstvo. 

•  Zariadenie nikdy nepoužívajte počas jazdy. 

•  V nemocniciach a zdravotníckych zariadeniach vždy dodržiavajte pravidlá používania zariadenia 
a v blízkosti zdravotníckych prístrojov ho vypnite. 

•  V prípade pacientov so zdravotnými implantátmi (srdce, kĺby atď.) držte zariadenie vo vzdialenosti 15 cm 
od implantátu a umiestnené na opačnej strane implantátu. 

•  Keď ste v lietadle, zariadenie vypnite alebo aktivujte režim lietadla, pretože jeho používanie môže 
spôsobiť rušenie. 

•  V blízkosti elektronických zariadení s vysokou presnosťou zariadenie vypnite, pretože jeho používanie 
môže ovplyvniť ich výkon. 

•  Zariadenie ani jeho príslušenstvo sa nepokúšajte rozoberať. Jeho servis a opravu môže vykonať len 
kvalifikovaný personál. 

•  Zariadenie ani jeho príslušenstvo neumiestňujte do nádob so silným elektromagnetickým poľom. 

•  Do blízkosti zariadenia neumiestňujte žiadne magnetické pamäťové médiá. Žiarenie z telefónu môže vymazať 
informácie uložené v takomto médiu. 

•  Zariadenie nepoužívajte v prostredí s horľavým plynom, napríklad na čerpacej stanici. 

•  Zariadenie a jeho príslušenstvo nenechávajte na dosah detí. Nedovoľte deťom používať zariadenie bez dozoru. 

•  Dodržiavajte všetky právne predpisy a nariadenia týkajúce sa používania bezdrôtových zariadení, pričom 
rešpektujte súkromie a zákonné práva ostatných. 

•  Pri používaní USB kábla prísne dodržiavajte príslušné pokyny tejto príručky, inak môže dôjsť k poškodeniu 
zariadenia alebo počítača. 
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PRÁVNE OZNÁMENIE 
 
© 2021 Caterpillar. Všetky práva vyhradené. CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, ich príslušné logá, 
obchodná úprava „Caterpillar Yellow”, „Power Edge“ a Cat „Modern Hex“, ako aj identita spoločnosti a produktu 
používané v tomto dokumente sú ochranné známky spoločnosti Caterpillar a nesmú sa používať bez povolenia. 
 
Bullitt Mobile Ltd. je držiteľom licencie spoločnosti Caterpillar Inc. 
 
Ochranné známky spoločnosti Bullitt Mobile Ltd. a tretích strán sú majetkom ich príslušných vlastníkov. 

 
Žiadna časť tohto dokumentu sa nesmie reprodukovať ani prenášať v akejkoľvek forme alebo 
akýmkoľvek spôsobom bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Caterpillar Inc. 

Výrobok, ktorý je opísaný v tomto návode, môže obsahovať autorské práva na softvér a možných držiteľov 
licencie. Zákazníci nesmú za žiadnych okolností reprodukovať, distribuovať, upravovať, spätne prekladať, 
rozoberať, dešifrovať, extrahovať, spätne analyzovať, prenajímať, postupovať ani poskytovať licenciu 
na uvedený softvér ani hardvér tretím stranám, kým takéto obmedzenia nezakazujú platné zákony alebo 
kým takéto úkony neschvália príslušní držitelia autorských práv na základe licencií. 
 

 
Slovné označenie a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky, ktoré vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, 
Inc., a akékoľvek použitie týchto označení spoločnosťou Bullitt Group Ltd. podlieha licencii. Všetky ostatné 
ochranné známky a obchodné názvy tretích strán patria príslušným vlastníkom. 
 
 
OZNÁMENIE 
Niektoré funkcie tohto výrobku a jeho príslušenstva, ktoré sú v tomto dokumente opísané, závisia od 
nainštalovaného softvéru, možností a nastavení miestnej siete a operátori miestnych sietí alebo poskytovatelia 
sieťových služieb ich nemusia aktivovať alebo ich môžu obmedzovať. Popisy uvádzané v tejto príručke preto 
nemusia presne zodpovedať zakúpenému výrobku alebo príslušenstvu. 
 

 
Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu alebo úpravu informácií alebo technických parametrov uvedených 
v tejto príručke bez predchádzajúceho upozornenia alebo iných záväzkov. 
 

 
Výrobca nezodpovedá za správnosť a kvalitu akýchkoľvek produktov, ktoré nahráte alebo si prevezmete 
prostredníctvom tohto zariadenia, okrem iného, textu, obrázkov, hudby, filmov a nevstavaného softvéru, 
ktoré podliehajú autorským právam. Za akékoľvek dôsledky vyplývajúce z inštalácie alebo používania 
uvedených produktov v tomto zariadení nesiete zodpovednosť vy. 
 
 
PREDPISY TÝKAJÚCE SA DOVOZU A VÝVOZU 
Zákazníci musia dodržiavať všetky príslušné zákony a predpisy týkajúce sa vývozu a dovozu. Zákazníci musia 
získať všetky potrebné vládne povolenia a licencie na vývoz, opätovný vývoz alebo dovoz výrobku 
uvedeného v tejto príručke vrátane softvéru a technických údajov. 
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PREDSTAVUJEME CAT® B40 
Odolný mobilný telefón Cat B40 je navrhnutý tak, aby zvládol náročné podmienky, ktorým každý deň čelíte, 
a to pri práci aj zábave. Cat B40 spĺňa tie najprísnejšie požiadavky odolnosti a s batériou s dlhou výdržou 
vás nesklame. 

Váš nový mobilný telefón je certifikovaný podľa priemyselného štandardu v oblasti pevnosti a odolnosti voči 
vode a prachu. Je vyrobený tak, aby odolal opakovaným testom pádu na betón z výšky do 1,8 metra, aby bol 
odolný voči prachu a extrémnym teplotám. Telefón Cat B40 prežije v najnáročnejších podmienkach. 

Telefón Cat ponúka funkcie ako vysokokapacitná batéria, baterka a rozšíriteľný úložný priestor až do 32 GB. 
Pomôže vám naplno využiť deň nabitý povinnosťami. 
 
 

ŠPECIFIKÁCIE ODOLNOSTI 
PÁD ZARIADENIA: 

•  Áno: Zariadenie používajte do výšky 1,8 metra. V tomto výškovom rozsahu je odolný voči pádu. 
 

•  Nie: Zariadenie nehádžte silou ani ho nepustite z výšky viac ako 1,8 metra. Je odolné, nie však nezničiteľné. 

ODOLNOSŤ VOČI VODE: 

•  Áno: Zariadenie môžete používať vo vlhkom a mokrom prostredí. Pred použitím vo vode sa ubezpečte, 
že všetky diely a kryty sú riadne zatvorené. Zariadenie vydrží hĺbku do 1,2 metra až 35 minút. 
 

•  Nie: Nepokúšajte sa zariadenie používať viac ako 35 minút v hĺbke 1,2 alebo viac metrov. 

ODOLNOSŤ VOČI PRACHU A POŠKRIABANIU: 

•  Áno: Zariadenie môžete používať v znečistenom a prašnom prostredí. Cat B40 má certifikáciu IP68 a IP69, 
čo je štandardná norma odvetvia pre trvácnosť. 

EXTRÉMNE TEPLOTY: 

•  Áno: Zariadenie používajte v rozsahu teplôt od –25 °C do +55 °C. Telefón zvládne aj extrémne zmeny 
teploty: rýchly prechod z chladu do tepla alebo naopak. 

•  Nie: Zariadenie nepoužívajte mimo prevádzkového rozsahu od –25 °C do +55 °C. 
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OBSAH BALENIA 
•  Telefón 
 

•  Stručná príručka 

•  Záruka 
 

•  USB napájací kábel  
 
•  Ihla na vybratie SIM karty 
 
 

1. SLÚCHADLO 
PRIDAŤ OBRÁZOK 
2. BATERKA 

3. ĽAVÉ PROGRAMOVATEĽNÉ 
TLAČIDLO 

 

4. TLAČIDLO HOVORU/ODPOVEDE 

5. UZAMYKANIE KLÁVESNICE 
 

6. PRAVÉ PROGRAMOVATEĽNÉ 
TLAČIDLO 

7. NAVIGAČNÉ TLAČIDLO/VYPNUTIE 
A ZAPNUTIE BATERKY 

 

8. TLAČIDLO OK 

9. TLAČIDLO NA ZAPNUTIE 
A VYPNUTIE/SPÄŤ/SKONČENIE 
HOVORU 

10. TICHÝ REŽIM/TLAČIDLO SHIFT 
 

11. REPRODUKTOR 

12. FOTOAPARÁT 
 

13. USB PORT 

14. KONEKTOR NA SLÚCHADLÁ 
 

HLAVNÉ FUNKCIE 
TLAČIDLO ZAPNUTIA/VYPNUTIA 

•  Stlačte a podržte, aby ste zariadenie zapli. 
 

•  Stlačte raz na prebudenie obrazovky, keď je zariadenie nečinné. 

NAVIGAČNÉ TLAČIDLO 
 

•  Na pohyb v ponukách použitie viacsmerné navigačné tlačidlo. 

ĽAVÉ A PRAVÉ PROGRAMOVATEĽNÉ TLAČIDLÁ 
 

•  Tieto tlačidlá zodpovedajú možnostiam zobrazeným v spodnej časti obrazovky (vľavo a vpravo). 

•  Funkcia týchto tlačidiel sa zmení v závislosti od ponuky. 
 

TLAČIDLO OK 

•  Stlačením potvrdíte svoj výber. 
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ZAČÍNAME 
INŠTALÁCIA SIM KARIET A/ALEBO PAMÄŤOVEJ KARTY 
1. Položte zariadenie na rovný a čistý povrch s displejom otočeným smerom nahor. 

2. Otvorte kryt SIM/SD na spodnej pravej strane telefónu. 

3. Vložte dodaný ihličkovitý nástroj do malej dierky a stlačením vysuňte zásobník na SIM kartu. 

4. Vložte SIM kartu (karty) a pamäťovú kartu do zásobníka na kartu SIM 1/SIM 2/microSD tak, aby zlatý obrazec 
na karte smeroval nahor. 

5. Zásobník na SIM/SD kartu opatrne vložte späť do slotu. 

6. Ubezpečte sa, že kryt na SIM/SD kartu je pevne zatvorený, aby sa zachovala vodotesná ochrana telefónu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POZNÁMKA: 
•  Pri vkladaní microSD alebo SIM karty sa uistite, že telefón je vypnutý a odpojený od akéhokoľvek 
externého zdroja napájania. 
 
 
 

NABÍJANIE BATÉRIE 
Pred prvým použitím zariadenia bude potrebné nabiť jeho batériu. 

1. Pripojte napájací kábel USB k napájaciemu adaptéru.
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Otvorte kryt USB portu a pripojte napájací kábel USB do USB portu. 
 

Dávajte pozor, aby ste pri zapájaní kábla USB nepoužili nadmernú silu. Na žiadne poškodenie spôsobené 
nesprávnym vložením konektora sa záruka nevzťahuje. 

2. Pripojte nabíjačku do elektrickej zásuvky striedavého prúdu (AC). 
 

3. Po skončení nabíjania indikátor batérie prestane blikať. 
 

Vytiahnite kábel USB zo zariadenia a odpojte napájací adaptér z elektrickej zásuvky. Zatvorte kryt USB portu 
na zariadení. 
 
 

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA BUDÚCEHO 
POUŽÍVANIA BATÉRIE 
Keď je batéria úplne vybitá, môže sa stať, že zariadenie sa nezapne hneď po začatí nabíjania. Nechajte batériu 
niekoľko minút nabíjať a až potom sa pokúste telefón zapnúť. Počas tejto doby sa na obrazovke nemusí 
zobrazovať animácia nabíjania batérie. 

Keď je batéria takmer vybitá, zariadenie sa automaticky vypne. Čas potrebný na nabitie batérie závisí od jej 
veku a teploty okolitého prostredia. 
 
 
 

ZAPNUTIE A VYPNUTIE ZARIADENIA 
ZAPNUTIE 

•  Stlačte a podržte tlačidlo zapnutia/vypnutia . 

• Ak je potrebný PIN kód, prečítajte si príslušnú časť v tejto príručke. 
 

VYPNUTIE 

1. Stlačte a podržte tlačidlo vypnutia/zapnutia . 

 
 
DOMOVSKÁ OBRAZOVKA 
Domovská obrazovka je východiskovým miestom na prístup k funkciám zariadenia. Dostanete sa z nej do 
hlavnej ponuky a ku kontaktom. 

Takto domovská obrazovka vyzerá: 
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Hlavná ponuka 
Hlavnú ponuku zobrazíte stlačením tlačidla OK na domovskej obrazovke. Pomocou viacsmerného 
navigačného tlačidla vyberte zvolenú aplikáciu. 
 

   

 
 

UZAMKNUTIE A ODOMKNUTIE OBRAZOVKY 
UZAMKNUTIE OBRAZOVKY 
1. Ak je zariadenie zapnuté, obrazovku zamknete/odomknete stlačením ľavého programovateľného 
tlačidla a tlačidla uzamknutia klávesnice. Aj keď je obrazovka uzamknutá, budete dostávať správy a hovory. 

2. Ak je zariadenie určitý čas nečinné, obrazovka sa automaticky zamkne. 
 
•  Ak chcete upraviť dĺžku tohto času, prejdite v hlavnej ponuke do nastavení  . 
 

•  Na pohyb medzi kartami nastavení použite navigačné tlačidlo (nahor) a (nadol). 
 

•  Na nastavenie príslušného času prejdite do položky Zabezpečenie a potom do možnosti Automatické 
uzamykanie klávesnice. 

ODOMKNUTIE OBRAZOVKY 
Obrazovku zobudíte stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia. 

Podrobnosti nájdete v časti Ochrana zariadenia pomocou uzamknutia obrazovky na strane 22. 
 

POZNÁMKA: 

•  Keď je automatické uzamknutie obrazovky vypnuté, obrazovku odomknete stlačením ľubovoľného tlačidla. 
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PANEL S OZNÁMENIAMI 
OZNÁMENIA A INFORMÁCIE O STAVE 
Stavový riadok sa zobrazuje v hornej časti obrazovky. Zobrazujú sa v ňom ikony oznámení, ako napríklad 
zmeškaných hovorov alebo prijatých správ (naľavo), a ikony stavu telefónu, ako napríklad stavu batérie 
(napravo), spolu s aktuálnym časom. 
 

 
 

 Silný signál mobilnej siete SIM1  

 Indikátor batérie, batéria je plne nabitá 
 

 Silný signál mobilnej siete SIM2 
 

 Zapnutá funkcia Bluetooth 
 

 Slabý signál mobilnej siete SIM1 
 

 Volanie 
 

 Slabý signál mobilnej siete SIM2 
 

 Budík je nastavený 
 

 Žiadna SIM karta 
 

 Slúchadlá sú pripojené 
 

 Zmeškaný hovor 
 

 Letový režim 
 

 Tichý profil 
 

 Schránka doručenej pošty je plná 
 

 Profil schôdzky 
 

 Nová správa 
 

 Interiérový profil 
 

 Správa sa odosiela 
 

 Exteriérový profil 
 

 Nová MMS 
 

 Baterka je zapnutá 
 

 Neprečítaná MMS 

 
 
 
TAPETY 

ZMENA TAPETY 

1. Na domovskej obrazovke stlačením tlačidla OK zobrazte hlavnú ponuku. 
 
2. Nastavenia > Displej > Nastavenia tapety. 
 

3. Stlačte tlačidlo OK a vyberte obrázok zo statickej tapety alebo galérie, ktorý nastavíte ako tapetu. 

4. Vyberte obrázok a potom stlačte ľavé programovateľné tlačidlo (OK). 
 
 
 

PRENOS MÉDIÍ DO ZARIADENIA A ZO ZARIADENIA 
Prenášajte si svoju obľúbenú hudbu a obrázky medzi zariadením a počítačom. 
 

1. Pripojte zariadenie k počítaču pomocou napájacieho kábla USB. 

2. Zobrazí sa okno s oznámeniami. 
 

3. Vyberte možnosť Prenos súborov. 
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Zariadenie sa zobrazí ako vymeniteľné zariadenie, pričom sa zobrazí aj interné úložisko telefónu. Ak je vložená 
pamäťová karta, viditeľné budú aj údaje o microSD karte. 
 

 
POUŽÍVANIE LETOVÉHO REŽIMU 

Na niektorých miestach možno budete musieť vypnúť dátové pripojenie. Namiesto vypnutia zariadenia 
môžete nastaviť letový režim. 

1. Na domovskej obrazovke stlačením tlačidla OK zobrazte hlavnú ponuku. 
 
2. Vyberte možnosť Nastavenia > Profily > Letový režim 
 

3. Režim aktivujte stlačením tlačidla OK. POZNÁMKA: 

•  V letovom režime sa odpoja všetky vaše sieťové dáta a pripojenia. 
 
 
 

VOLANIE 
Existuje viac možností volania. Môžete: 
 

USKUTOČNIŤ HOVOR POMOCOU KLÁVESNICE 

Na domovskej obrazovke zadajte telefónne číslo pomocou klávesnice a potom stlačte tlačidlo hovoru. 
 

Tip: Zariadenie podporuje funkciu inteligentného vytáčania SmartDial. Pri zadávaní čísla na klávesnici 
sa automaticky prehľadávajú kontakty a zobrazí sa zoznam tých, ktoré sa zhodujú so zadávaným číslom. 
 
 
USKUTOČNIŤ HOVOR Z KONTAKTOV 

1. Na domovskej obrazovke vyberte položku Kontakty. Zobrazí sa tým zoznam vašich kontaktov. 
 

2. Vyberte požadovaný kontakt pomocou navigačného tlačidla (nahor) a (nadol). 

3. Vyberte telefónne číslo daného kontaktu. 
 
4. Zvoľte možnosť Vytáčať alebo stlačte tlačidlo hovoru . 
 

 
USKUTOČNIŤ HOVOR Z DENNÍKA HOVOROV 
 
1. Na domovskej obrazovke stlačte tlačidlo OK. Zobrazte možnosti Hlavná ponuka > Denník hovorov . 
 

2. Pomocou navigačného tlačidla (nahor) a (nadol) môžete prechádzať medzi kartami a zobraziť posledné 
hovory, ktoré ste uskutočnili, prijali, zrušili alebo zmeškali. 

3. Pomocou navigačného tlačidla (nadol) a (nahor) vyberte kontakt zo zoznamu. 

4. Stlačením tlačidla hovoru tento kontakt vytočíte. 
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PRIJAŤ ALEBO ZRUŠIŤ HOVOR 

Keď vám niekto volá, na obrazovke prichádzajúceho hovoru sa zobrazí ID volajúceho, ak je k dispozícii. 
 
1. Ak chcete hovor prijať, stlačte kláves Prijať   alebo ľavé programovateľné tlačidlo (Prijať). 
 
2. Ak chcete hovor zrušiť, stlačte tlačidlo Zavesiť . 
 

3. Ak chcete zvonenie stíšiť, stlačte pravé programovateľné tlačidlo (Ticho). 
 

POZNÁMKA: 
 
•  Stlačením tlačidla Zavesiť sa vrátite na domovskú obrazovku. 
 

 
UKONČIŤ HOVOR 
 
Počas telefonátu môžete zavesiť stlačením tlačidla Zavesiť . 
 
 
 

KONTAKTY 
Aplikácia Kontakty vám umožňuje ukladať a spravovať informácie o vašich kontaktoch. 

OTVORENIE APLIKÁCIE KONTAKTY 

Ak chcete otvoriť aplikáciu z domovskej obrazovky: 

•  stlačte pravé programovateľné tlačidlo, čím otvoríte Kontakty, alebo 
 
•  stlačte tlačidlo OK a otvorte Hlavnú ponuku > Kontakty . 

POZNÁMKA: 
 

•  Vaše kontakty sa zobrazia v abecednom poradí v posuvnom zozname. 
 

 
IMPORTOVANIE A EXPORTOVANIE KONTAKTOV 

Ak chcete importovať kontakty: 

1. Otvorte Kontakty. 

2. Stlačte ľavé programovateľné tlačidlo (Možnosti). 

3. Stlačte navigačné tlačidlo (nadol) a potom položku Importovať kontakty. 

4. Vyberte zdrojové umiestnenie (pamäťová karta alebo interné úložisko). 
 

 
Ak chcete exportovať kontakty: 

1. Otvorte Kontakty. 

2. Stlačte ľavé programovateľné tlačidlo (Možnosti). 
 

3. Stlačte navigačné tlačidlo (nadol) a potom položku Exportovať kontakty. 

4. Vyberte kontakty na exportovanie a potom stlačte ľavé programovateľné tlačidlo (Možnosti) > tlačidlo OK. 
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5. Vyberte cieľové umiestnenie (pamäťová karta alebo interné úložisko). 
 

 
PRIDANIE NOVÉHO KONTAKTU 

1. V zozname kontaktov stlačte ľavé programovateľné tlačidlo (Možnosti) > Nový. 

2. Vyberte cieľové umiestnenie. 
 

3. Zadajte názov kontaktu, jeho telefónne číslo a osobnú e-mailovú adresu (voliteľné). 

4. Stlačte ľavé programovateľné tlačidlo (Uložiť). 
 
 
VYHĽADANIE KONTAKTU 

1. V zozname kontaktov stlačte navigačné tlačidlo (nadol) a vyberte pole vyhľadávania. 

2. Začnite písať meno kontaktu. Kontakty so zhodnými menami sa zobrazia vyššie. 
 

 
ÚPRAVA KONTAKTU 

Uložené informácie kontaktu môžete kedykoľvek zmeniť. 

1. V zozname kontaktov vyberte kontakt, ktorý chcete upraviť. 
 

2. Stlačte tlačidlo OK (Upraviť). 
 

3. Zmeňte informácie o kontakte a potom stlačte ľavé programovateľné tlačidlo (Uložiť). Ak chcete zrušiť 
zmeny, stlačte ľavé programovateľné tlačidlo (Zrušiť). 
 
 
ODSTRÁNENIE KONTAKTU 

1. V zozname kontaktov vyberte kontakt, ktorý chcete odstrániť. 
 

2. Potvrďte stlačením ľavého programovateľného tlačidla (Možnosti) > Odstrániť > ľavé programovateľné 
tlačidlo (OK). 
 

 
ROZDELENIE KONTAKTOV DO KATEGÓRIÍ 

Na usporiadanie kontaktov do kategórií môžete vytvoriť rôzne skupiny. 

1. V zozname kontaktov zobrazte stlačením navigačného tlačidla (doprava) zoznam skupín. 
 

2. Stlačením ľavého programovateľného tlačidla (Možnosti) pridáte nové skupiny. 

3. Vráťte sa do zoznamu kontaktov a vyberte kontakt, ktorý chcete zaradiť do kategórie. 
 

4. Stlačte tlačidlo OK (Upraviť) a potom stlačte navigačné tlačidlo (nadol), aby ste svoje kontakty priradili 
do želanej skupiny. 
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SMS A MMS 
OTVORENIE SPRÁVY 

Ak chcete otvoriť aplikáciu Správy: 

•  Na domovskej obrazovke stlačte tlačidlo OK. Zobrazte možnosti Hlavná ponuka > Správy . 
 

 
VYTVORENIE A ODOSLANIE TEXTOVEJ SPRÁVY (SMS) 

Môžete vytvoriť novú textovú správu alebo otvoriť existujúce vlákno správ. 
 

1. V správach vyberte možnosť Napísať správu. 
 

2. Zadajte telefónne číslo alebo vyberte meno z kontaktov stlačením tlačidla OK. Počas písania sa funkcia 
inteligentného vytáčania SmartDial pokúsi zadávané číslo spárovať s kontaktmi uloženými v zariadení. 
Môžete si buď zvoliť navrhovaného príjemcu, alebo pokračovať v písaní. 
 

3. Stlačte navigačné tlačidlo (nadol) a prejdite do poľa SMS, kde napíšete správu. 

4. Keď je správa pripravená na odoslanie, stlačte tlačidlo OK (Odoslať). 
 

5. Ak chcete otvoriť existujúce vlákno správ, jednoducho vyberte možnosť Doručená pošta alebo 
Režim četu v správach a stlačte tlačidlo OK. 

POZNÁMKA: 

•  Keď prezeráte a odosielate ďalšie správy, vytvorí sa vlákno správy. 
 

 
VYTVORENIE A ODOSLANIE MULTIMEDIÁLNEJ SPRÁVY (MMS) 

Môžete vytvoriť novú textovú správu alebo otvoriť existujúce vlákno správ. 

1. V správach vyberte možnosť Napísať správu. 

2. Zadajte telefónne číslo alebo vyberte meno z kontaktov stlačením tlačidla OK. Počas písania sa funkcia 
inteligentného vytáčania SmartDial pokúsi zadávané číslo spárovať s kontaktmi uloženými v zariadení. Môžete si 
buď zvoliť navrhovaného príjemcu, alebo pokračovať v písaní. 

3. Stlačte navigačné tlačidlo (nadol) a prejdite do poľa SMS a MMS. Napíšte správu a vložte požadované médium. 

4. Keď je správa pripravená na odoslanie, stlačte ľavé programovateľné tlačidlo (Odoslať). 

5. Ak chcete otvoriť existujúce vlákno správ, jednoducho vyberte možnosť Doručená pošta v správach a stlačte 
tlačidlo OK. 
 

 
OTVORENIE SPRÁVY A ODPOVEDANIE NA SPRÁVU 

1. V doručenej pošte alebo zozname režimu četu vyberte vlákno textovej alebo multimediálnej správy 
a otvorte ho. 

2. Stlačte tlačidlo OK a napíšte svoju odpoveď do poľa SMS. 
 

3. Po dokončení stlačte tlačidlo OK (Odoslať). 
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PRISPÔSOBENIE NASTAVENÍ SPRÁVY 

V zozname správ stlačte ľavé programovateľné tlačidlo (Možnosti) > Nastavenia. 

Na výber máte: 

•  SMS: nastavenie správy o doručení (zapnuté/vypnuté), 

•  MMS: nastavenie automatického načítania správ (vypnuté/zapnuté pri roamingu/zapnuté bez roamingu), 
 

•  push správy: nastavenie WAP push (zapnuté/vypnuté). 
 

 
 
BLUETOOTH® 
Bluetooth vytvára bezdrôtové prepojenie s inými zariadeniami s rozhraním Bluetooth, takže môžete zdieľať 
súbory s priateľmi, telefonovať handsfree pomocou náhlavnej súpravy s rozhraním Bluetooth alebo dokonca 
prenášať fotografie zo zariadenia do počítača. 

Ak používate rozhranie Bluetooth, ostaňte 10 metrov od zariadenia s rozhraním Bluetooth, ku ktorému sa 
chcete pripojiť. Upozorňujeme, že prekážky ako steny alebo iné elektronické zariadenia môžu narušovať 
pripojenie cez Bluetooth. 

ZAPNUTIE ROZHRANIA BLUETOOTH 
 
1. Na domovskej obrazovke stlačte tlačidlo OK. Zobrazte možnosti Hlavná ponuka > Nastavenia . 

2. Pomocou navigačného tlačidla (nadol) vyberte Bluetooth. 
 
3. Stlačením tlačidla OK zapnite rozhranie Bluetooth. S stavovom riadku sa zobrazí ikona Bluetooth . 
 

 
SPÁROVANIE A PRIPOJENIE ZARIADENIA S ROZHRANÍM BLUETOOTH 

Pred použitím rozhrania Bluetooth je nutné zariadenie spárovať s iným zariadením používajúcim rozhranie 
Bluetooth: 

1. Ubezpečte sa, že v zariadení máte povolenú funkciu Bluetooth a že je nastavená na možnosť Viditeľné 
pre všetkých. 
 
2. Na domovskej obrazovke stlačte tlačidlo OK. Zobrazte možnosti Hlavná ponuka > Nastavenia > 
Bluetooth. 

3. Vyberte spárované zariadenia a potom stlačte ľavé programovateľné tlačidlo (Pridať) a vyhľadajte zariadenia 
s rozhraním Bluetooth v dosahu. 
 

4. V zozname vyberte zariadenie, ktoré chcete spárovať. 

5. Dokončite pripojenie podľa pokynov na obrazovke. 

POZNÁMKA: 
 

•  Po spárovaní zariadení už pri ďalšom pripojení k danému zariadeniu nebudete musieť zadávať heslo. 
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POSIELANIE SÚBOROV CEZ BLUETOOTH 

1. Na domovskej obrazovke stlačením tlačidla OK zobrazte hlavnú ponuku. 
 
2. Vyberte možnosti Organizátor > Súbor a potom vyberte súbor, ktorý chcete poslať. 

3. Ľavé programovateľné tlačidlo (Možnosti) > Odoslať > Bluetooth > vyberte spárované zariadenie. 
 
 
ODPOJENIE ZARIADENIA S ROZHRANÍM BLUETOOTH ALEBO ZRUŠENIE JEHO SPÁROVANIA 

Ak chcete odpojiť Bluetooth: 
 
1. Na domovskej obrazovke stlačte tlačidlo OK. Zobrazte možnosti Hlavná ponuka > Nastavenia . 
 

2. Pomocou navigačného tlačidla (nadol) vyberte Bluetooth. 

3. Stlačením tlačidla OK vypnite Bluetooth. 

Ak chcete zrušiť spárovanie zariadenia s rozhraním Bluetooth: 

1. V zozname spárovaných zariadení s rozhraním Bluetooth vyberte zariadenie, ktorého spárovanie chcete zrušiť. 

2. Stlačte ľavé programovateľné tlačidlo (Možnosti) a odstráňte zariadenia. 
 
 
 

FOTENIE A NAHRÁVANIE VIDEÍ 
Telefón Cat B40 môžete používať na fotografovanie a nahrávanie videí a tiež na ich zdieľanie. 

OTVORENIE FOTOAPARÁTU 

Ak chcete otvoriť aplikáciu Fotoaparát: 
 
•  Na domovskej obrazovke stlačte tlačidlo OK. Zobrazte možnosť Hlavná ponuka > Fotoaparát . 
 

Ak chcete aplikáciu Fotoaparát zatvoriť, stlačte pravé programovateľné tlačidlo (Späť). 
 

 
FOTENIE A NAHRÁVANIE VIDEA 
 
1. Na domovskej obrazovke stlačte tlačidlo OK. Zobrazte možnosti Hlavná ponuka > Fotoaparát . 
 

2. Stlačte pravé navigačné tlačidlo a výberom možnosti Video alebo Fotoaparát prepínajte medzi režimom 
fotenia alebo nahrávania videí. 

3. Na zväčšenie a zmenšenie použite navigačné tlačidlo (nahor) a (nadol). 
 

4. Ak chcete vyhotoviť fotografiu alebo nahrať video, stlačte tlačidlo OK. 

POZNÁMKA: 

Ak konfigurovať nastavenia fotoaparátu alebo videa, stlačte ľavé programovateľné tlačidlo (Možnosti) a potom 
vyberte Nastavenia. 
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PREZERANIE FOTOGRAFIÍ 

Vo foto režime si môžete stlačením ľavého programovateľného tlačidla (Možnosti) > a následným výberom 
Prehliadača obrázkov prezerať svoje fotografie v aplikácii Fotoaparát. 

•  Výberom obrázka aktivujete režim zobrazenia na celú obrazovku. Jednotlivé obrázky si prezerajte pomocou 
navigačného tlačidla (doľava) a (doprava). 

POZNÁMKA: 
 
•  Z hlavnej ponuky si fotografie môžete pozrieť výberom položky Obrázok . 
 

 
PREZERANIE VIDEÍ 

Vo video režime si môžete stlačením ľavého programovateľného tlačidla (Možnosti) > a následným 
výberom možnosti Zobraziť adresár videí svoje videá prezerať v aplikácii Fotoaparát. 

•  Vyberte video a stlačením ho prehrajte. 
 
•  Ak sa chcete vrátiť do zoznamu videí, stlačte pravé programovateľné tlačidlo (Zastaviť/ukončiť). 
 
 

 
POČÚVANIE FM RÁDIA 
FM rozhlasové stanice môžete počúvať v aplikácii FM rádio. 

NALADENIE FM RÁDIA 
 
1. Na domovskej obrazovke zobrazte stlačením tlačidla OK možnosti Hlavná ponuka > FM rádio . 
 

2. Po zobrazení výzvy stlačte ľavé programovateľné tlačidlo (Možnosti) a potom vyberte položku 
Automaticky vyhľadať a uložiť. Vyhľadajú sa tým všetky dostupné stanice. 

Manuálne a automatické vyhľadávanie: 

•  Na domovskej obrazovke FM rádia pomocou navigačného tlačidla (doľava) a (doprava) manuálne 
nalaďte frekvenciu. 

POZNÁMKA: 

•  Rádio bude fungovať len so zapojenými slúchadlami, pretože ich používa ako anténu. 
 

•  Ak chcete zobraziť všetky dostupné kanály, stlačte ľavé programovateľné tlačidlo (Možnosti) a potom vyberte 
zoznam kanálov. 
 

•  Ak chcete FM rádio vypnúť, stlačte pravé programovateľné tlačidlo (Ukončiť). 
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POUŽÍVANIE ĎALŠÍCH APLIKÁCIÍ 
KALENDÁR 
Kalendár môžete používať na vytváranie a spravovanie udalostí, schôdzok a plánovaných stretnutí. 

1. Na domovskej obrazovke stlačením tlačidla OK zobrazte hlavnú ponuku. 

2. Vyberte možnosti Organizátor > Kalendár. 
 

 
VYTVORENIE UDALOSTI 
 

1. Vyberte KALENDÁR a potom začnite pridávať udalosť stlačením ľavého programovateľného tlačidla (Pridať). 

2. Zadajte názov a miesto udalosti. 

3. Nastavte čas udalosti a nastavte pripomenutie. 

4. Po zadaní všetkých informácií stlačte ľavé programovateľné tlačidlo (Uložiť). 
 
 
BUDÍK 
Môžete nastaviť až tri budíky alebo upraviť existujúce budíky. 
 

1. Na domovskej obrazovke stlačením tlačidla OK zobrazte hlavnú ponuku. 

2. Vyberte budík. 
 

 
STOPKY 
1. Na domovskej obrazovke stlačením tlačidla OK zobrazte hlavnú ponuku. 
 
2. Vyberte možnosti Aplikácie > Stopky. 
 

3. Stlačením ľavého programovateľného tlačidla môžete stopky spustiť, zastaviť a pokračovať v čase. 

4. Stopky môžete resetovať pomocou tlačidla OK. 
 

 
KALKULAČKA 
1. Na domovskej obrazovke stlačením tlačidla OK zobrazte hlavnú ponuku. 
 
2. Otvorte aplikáciu výberom možností Aplikácie  > Kalkulačka. 
 

•  Pomocou číselnej klávesnice zadajte údaje a pomocou navigačného tlačidla vyberte symboly požadovanej 
operácie. 

•  Ak chcete odstrániť číslo, stlačte pravé programovateľné tlačidlo (Vymazať). Ak chcete odstrániť všetky čísla, 
použite ľavé programovateľné tlačidlo (Vymazať všetko). 
 

 
SVETOVÝ ČAS 

1. Na domovskej obrazovke stlačením tlačidla OK zobrazte hlavnú ponuku. 
 
2. Otvorte aplikáciu výberom možností Aplikácie  > Svetový čas. 
 
•  V aplikácii svetového času môžete pridať alebo odstrániť časové pásmo mesta a nastaviť systém letného času. 
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PREVOD JEDNOTIEK 
1. Na domovskej obrazovke stlačením tlačidla OK zobrazte hlavnú ponuku. 
 
2. Otvorte aplikáciu výberom možností Aplikácie  > Prevod jednotiek. 
 
 
 

SPRAVOVANIE ZARIADENIA 
Ak chcete svoje zariadenie nakonfigurovať, na domovskej obrazovke stlačte tlačidlo OK a zobrazte možnosti 
Hlavná ponuka > Nastavenia. 
 
 

NASTAVENIE DÁTUMU A ČASU 

Ak chcete manuálne upraviť nastavenia dátumu a času: 
 

1. Na domovskej obrazovke stlačením tlačidla OK zobrazte hlavnú ponuku. 

2. Nastavenia > Nastavenia telefónu > Dátum a čas. 

3. Vyberte možnosť Nastaviť čas, zadajte správny čas a vyberte OK. 
 

4. Vyberte možnosť Nastaviť dátum, zadajte správny dátum a vyberte OK. 

5. Vyberte možnosť Formát času a aktivujte alebo deaktivujte 12/24-hodinový formát času. 

6. Vyberte možnosť Formát dátumu a zvoľte si uprednostňovaný formát dátumu. 
 

7. Vyberte možnosť Aktualizovať nastavenia času a automaticky aktualizujte dátum a čas pomocou 
času, ktorý poskytuje vaša sieť. 
 
 

ÚPRAVA NASTAVENÍ DISPLEJA 

Ak chcete nakonfigurovať jas obrazovky v zariadení: 

1. Na domovskej obrazovke stlačením tlačidla OK zobrazte hlavnú ponuku. 
 
2. Nastavenia  > Displej > Kontrast. 

Prispôsobte jas obrazovky pomocou navigačného tlačidla (doľava) a (doprava). 
 

Keď z tejto možnosti odídete, nastavenia jasu sa uložia automaticky. 
 

 
ÚPRAVA ČASU NEČINNOSTI PRED VYPNUTÍM OBRAZOVKY 

Ak je zariadenie určitý čas nečinné, obrazovka sa vypne, aby sa ušetrila energia batérie. Ak chcete 
nastaviť dlhší alebo kratší čas nečinnosti: 

1. Na domovskej obrazovke stlačením tlačidla OK zobrazte hlavnú ponuku. 
 

2. Nastavenia > Displej > Podsvietenie. 

Vyberte, aký dlhý čas má byť obrazovka osvetlená predtým, než sa vypne. 
 

POZNÁMKA: 

Keď je zariadenie v režime spánku, obrazovku prebudíte stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia. 
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NASTAVENIE TÓNU ZVONENIA 
ZMENA TÓNU ZVONENIA 

1. Na domovskej obrazovke stlačením tlačidla OK zobrazte hlavnú ponuku. 
2. Vyberte možnosti Nastavenia  > Profily, stlačte ľavé programovateľné tlačidlo a vyberte možnosti 
Nastavenia > Nastavenia zvonenia. 

3. Keď prechádzate tónmi zvonenia navigačným tlačidlom (nahor) a (nadol), prehrá sa ukážka každého 
tónu zvonenia. 

4. Svoj tón zvonenia vyberte ľavým programovateľným tlačidlom. 
 
 
ÚPRAVA HLASITOSTI TÓNU ZVONENIA 

Hlasitosť zvonenia môžete upraviť v nastaveniach. 

1. Na domovskej obrazovke stlačením tlačidla OK zobrazte hlavnú ponuku. 

2. Vyberte možnosti Nastavenia  > Profily, stlačte ľavé programovateľné tlačidlo a vyberte možnosti 
Nastavenia > Prispôsobiť hlasitosť. 

3. Pomocou navigačného tlačidla (nahor) a (nadol) vyberte hlasitosť požadovanú pre zvuky zapínania, tóny 
zvonenia, správy a budík. 
 

 
ZAPNUTIE TICHÉHO REŽIMU 

• Na domovskej obrazovke dlho stlačte a podržte tlačidlo #. Tým stíšite všetky zvuky okrem médií a budíka. 
 
 

NASTAVENIE VIBRÁCIE ZARIADENIA V PRÍPADE PRICHÁDZAJÚCICH HOVOROV 
A UPOZORNENÍ 

1. Na domovskej obrazovke stlačením tlačidla OK zobrazte hlavnú ponuku. 

2. Vyberte možnosti Nastavenia  > Profily, stlačte ľavé programovateľné tlačidlo a vyberte možnosti 
Nastavenia > Typ zvonenia. 

3. Pomocou navigačného tlačidla (nahor) a (nadol) vyberte typy zvonení, ktoré chcete používať pre zvonenia, 
správy a budík. 
 

 
NAVIGAČNÉ TLAČIDLÁ 

Na domovskej obrazovke môžete pomocou tlačidlových skratiek jednoducho prejsť na určité užitočné funkcie: 

Stlačte a podržte: 

•  numerické tlačidlá: prístup k predprogramovaným telefónnym číslam, 

•  navigačné tlačidlo (nahor): zapnutie a vypnutie baterky 
 

•  * a potom ľavé programovateľné tlačidlo: zamknutie/odomknutie klávesnice, 

•  # na vypnutie zvukov. 
 

Stlačte raz: 

•  navigačné tlačidlo (doľava): otvorenie aplikácie Správy, 
 

•  navigačné tlačidlo (doprava): otvorenie profilu, 
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•  navigačné tlačidlo (nahor): otvorenie ponuky zvukov, 
 

•  navigačné tlačidlo (nadol): výber SIM kariet. 
 

 
POZNÁMKA: 
 

Navigačné tlačidlo môžete prispôsobiť v položkách Nastavenia  > Nastavenia telefónu > Navigačné tlačidlo. 
 
 
 

KONFIGURÁCIA NASTAVENÍ TELEFÓNU 

OCHRANA ZARIADENIA 
OCHRANA ZARIADENIA UZAMYKANÍM OBRAZOVKY 

Zaistite lepšiu ochranu svojich údajov v telefóne Cat B40 výberom spôsobu uzamykania obrazovky. 
 
•  Automatické uzamknutie klávesnice – keď obrazovka prejde do režimu nečinnosti, zamkne sa 
(odomknite stlačením ľavého programovateľného tlačidla a potom tlačidla *). 

1. Na domovskej obrazovke stlačením tlačidla OK zobrazte hlavnú ponuku. 

2. Na nastavenie príslušného času prejdite do položiek Nastavenia  > Zabezpečenie > Automatické 
uzamykanie klávesnice. 

•  Zamknutie obrazovky – keď obrazovka prejde do režimu nečinnosti, na jej odomknutie budete potrebovať 
4-číselný prístupový kód: 

1. Na domovskej obrazovke stlačením tlačidla OK zobrazte hlavnú ponuku. 
 
2. Vyberte možnosti Nastavenia > Zabezpečenie > Uzamknutie telefónu. 

POZNÁMKA: 

Predvolené heslo je 1234. 

Ak chcete toto heslo zmeniť, vyberte položky Nastavenia > Zabezpečenie > Upraviť heslo pre súkromie. 
 
 
 
RESETOVANIE ZARIADENIA 
OBNOVENIE VÝROBNÝCH NASTAVENÍ 

Ak obnovíte výrobné nastavenia, v zariadení sa obnovia nastavenia, ktoré boli nakonfigurované v továrni. 
Všetky vaše osobné údaje z vnútorného úložiska zariadenia vrátane nastavení systému a aplikácií sa vymažú. 

Resetovaním zariadenia sa nevymažú žiadne aktualizácie systémového softvéru, ktoré boli stiahnuté, 
ani žiadne súbory na microSD karte, ako napríklad hudba alebo fotografie. 

1. Na domovskej obrazovke stlačením tlačidla OK zobrazte hlavnú ponuku. 
 
2. Vyberte možnosti Nastavenia   > Nastavenia telefónu > Obnoviť výrobné nastavenia. 

POZNÁMKA: 

Predvolené heslo je 1234. 
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PRÍLOHA 
Upozornenia a opatrenia 

Táto časť obsahuje dôležité informácie týkajúce sa návodu na obsluhu tohto zariadenia. Obsahuje aj 
informácie o tom, ako bezpečne používať zariadenie. Pred použitím zariadenia si tieto informácie 
starostlivo prečítajte. 

VODOTESNÝ KRYT 

USB, konektor slúchadiel a kryt na SIM kartu musia byť správne umiestnené, aby sa zabezpečila vodotesnosť 
zariadenia. 
 

 
ZARIADENIE NEPOUŽÍVAJTE V TÝCHTO PODMIENKACH: 

Zariadenie vypnite v situáciách, keď je jeho používanie zakázané, napríklad: 

•  Nemocnice a zdravotnícke zariadenia: zabráni sa tým možnému rušeniu citlivých zdravotníckych prístrojov. 

•  Zdravotnícke prístroje: ak chcete zistiť, či prevádzka tohto telefónu môže narušiť fungovanie vášho 
zdravotníckeho prístroja alebo pomôcky, obráťte sa na svojho lekára alebo výrobcu prístroja alebo pomôcky. 
Dodržiavajte pravidlá a predpisy nemocníc a zdravotníckych zariadení. 

•  Výrobcovia kardiostimulátorov odporúčajú zachovanie minimálnej vzdialenosti 15 cm medzi zariadením 
a kardiostimulátorom, aby sa zabránilo prípadnému rušeniu činnosti kardiostimulátora. Ak máte 
kardiostimulátor, zariadenie používajte na opačnej strane tela od kardiostimulátora a nenoste zariadenie 
v prednom vrecku. 

•  Lietadlo: o používaní bezdrôtových zariadení na palube lietadla sa poraďte so zamestnancami leteckých 
spoločností. Ak zariadenie ponúka tzv. letový režim, aj takýto režim musí byť povolený pred nástupom 
do lietadla. 

•  Vozidlá: vzhľadom na možnosť rušenia elektronickými zariadeniami niektorí výrobcovia vozidiel zakazujú 
používanie mobilných telefónov, ak súčasťou inštalácie nie je externá anténa. 

•  Iné zariadenia: telefón nepoužívajte na mieste, kde by mohol spôsobiť poškodenie iných 
elektronických zariadení alebo narušiť ich chod. 

•  Rozbušky alebo oblasti výbuchu: vypnite telefón alebo bezdrôtové zariadenie, keď sa nachádzate v oblasti 
výbuchu alebo oblastiach, v ktorých je označenie o nutnosti vypnutia dvojsmerných rádioprijímačov alebo 
elektronických zariadení, aby sa zabránilo narušeniu operácií výbuchu. 

•  Potenciálne výbušné ovzdušie: v akejkoľvek oblasti s potenciálne výbušnou atmosférou zariadenie vypnite 
a dodržiavajte všetky značky a pokyny. Medzi oblasti, ktoré môžu mať potenciálne výbušné ovzdušie, patria 
tie, v ktorých sa zvyčajne odporúča vypnutie motora vozidla. Vyvolanie iskier v takýchto oblastiach by mohlo 
spôsobiť výbuch alebo požiar, čo by spôsobilo telesné zranenia alebo dokonca úmrtie. Nezapínajte zariadenie 
v priestoroch, kde sa dopĺňa palivo, ako sú napríklad čerpacie stanice. Dodržiavajte obmedzenia týkajúce sa 
používania rádiových zariadení v skladoch paliva, skladovacích a distribučných priestoroch a chemických 
závodoch. Okrem toho dodržiavajte obmedzenia v oblastiach, kde sa realizujú výbušné operácie. Pred 
použitím zariadenia si dávajte pozor na oblasti, ktoré majú potenciálne výbušnú atmosféru a ktoré sú často, 
ale nie vždy jasne označené. Medzi také miesta patria priestory podpalubia lodí, chemické prepravné alebo 
skladovacie zariadenia, a priestory, kde vzduch obsahuje chemikálie alebo častice ako napríklad zrno, prach 
alebo kovové prášky. Opýtajte sa výrobcov vozidiel na skvapalnený ropný plyn (napríklad propán alebo bután), 
či sa toto zariadenie môže bezpečne používať v ich bezprostrednej blízkosti. 

• Malé percento ľudí môže mať sklon k záchvatom alebo strate vedomia (aj keď k nemu predtým nikdy 
nedošlo) pri vystavení blikajúcemu svetlu alebo svetelným zdrojom, ako napríklad pri používaní LED 
vreckových svetiel, hraní hier alebo sledovaní videa. Ak ste už mali záchvaty alebo straty vedomia alebo k ich 
výskytu došlo vo vašej rodine, pred použitím týchto funkcií by ste sa mali poradiť so svojím lekárom. 
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BEZPEČNOSŤ PREMÁVKY 

Pri používaní tohto zariadenia dodržiavajte miestne právne predpisy a nariadenia. Ak potrebujete 
zariadenie používať počas vedenia vozidla, dodržiavajte aj tieto usmernenia: 

•  Sústreďte sa na jazdu. Prvoradou zodpovednosťou je bezpečná jazda. 

•  Počas vedenia vozidla netelefonujte. Použite súpravu hands-free. 
 

•  Ak potrebujete niekomu zavolať alebo zdvihnúť telefón, pred použitím zariadenia zaparkujte vozidlo 
na krajnici. 
 

•  Rádiofrekvenčné signály môžu rušiť elektronické systémy motorových vozidiel. Ďalšie informácie získate 
u výrobcu vozidla. 
 

•  V motorovom vozidle neumiestňujte zariadenie nad airbag alebo oblasť rozvinutia airbagu. Ak by došlo 
k nafúknutiu airbagu, silná sila s vaším zariadením navrchu by mohla spôsobiť vážne zranenie. 

•  Ak cestujete lietadlom, zariadenie prepnite do letového režimu. Používanie bezdrôtových zariadení 
v lietadle môže ohroziť prevádzku lietadla a narušiť bezdrôtovú telefónnu sieť. Môže sa tiež považovať 
za nezákonné. 
 

 
PREVÁDZKOVÉ PROSTREDIE 

•  Nepoužívajte ani nenabíjajte zariadenie v prašných, vlhkých a znečistených priestoroch ani na miestach 
s magnetickým poľom. V opačnom prípade môže dôjsť k nesprávnemu fungovaniu obvodu. 

•  Toto zariadenie zodpovedá špecifikáciám RF, keď sa používa pri uchu alebo vo vzdialenosti 0,5 cm od tela. 
Uistite sa, že príslušenstvo zariadenia, ako napríklad puzdro zariadenia a držiak puzdra, nie je zložené 
z kovových častí. Zariadenie držte vo vzdialenosti 0,5 cm od tela, aby sa splnila požiadavka uvedená vyššie. 

•  Počas búrky nepoužívajte zariadenie, keď sa nabíja, aby sa zabránilo akémukoľvek nebezpečenstvu 
spôsobenému bleskom. 

•  Keď telefonujete, nedotýkajte sa antény. Dotýkanie sa antény zhoršuje kvalitu hovoru a spôsobuje 
zvýšenie spotreby energie. Výsledkom je skrátený čas hovoru a pohotovostného režimu. 
 

•  Pri používaní tohto zariadenia dodržiavajte miestne právne predpisy a nariadenia a rešpektujte súkromie 
a zákonné práva ostatných. 
 

•  Počas nabíjania udržiavajte teplotu okolia na úrovni medzi 0 °C až 40 °C. Počas používania zariadenia 
nabíjaného batériou udržiavajte teplotu na úrovni medzi –25 °C a 55 °C. 
 

 
BEZPEČNOSŤ DETÍ 

Dodržiavajte všetky opatrenia týkajúce sa bezpečnosti detí. Ak necháte dieťa hrať sa s týmto zariadením alebo 
príslušenstvom, ktoré môže obsahovať oddeliteľné časti, môže hroziť nebezpečenstvo zadusenia. Uistite sa, 
že malé deti nemajú prístup k zariadeniu ani jeho príslušenstvu. 
 

 
PRÍSLUŠENSTVO 

Vyberajte iba batérie, nabíjačky a príslušenstvo, ktoré pre tento model schválil výrobca zariadenia. Používanie 
akéhokoľvek iného druhu nabíjačky alebo príslušenstva môže zneplatniť záruku zariadenia, môže porušovať 
miestne pravidlá alebo zákony a môže byť nebezpečné. Ak chcete získať informácie o dostupnosti schválených 
typov batérií, nabíjačiek a príslušenstva vo svojom regióne, obráťte sa na predajcu zariadenia. 
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BATÉRIA A NABÍJAČKA 

•  Keď nepoužívate nabíjačku, odpojte ju z elektrickej zásuvky a od zariadenia. 

•  Batéria sa môže nabiť a vybiť viac ako stokrát predtým, ako sa opotrebuje. 

•  Používajte zásuvku so striedavým prúdom, ako sa uvádza v špecifikáciách nabíjačky. Nesprávne napájacie 
napätie môže spôsobiť požiar alebo nesprávne fungovanie nabíjačky. 

•  Ak z batérie uniká elektrolyt, zabráňte jeho kontaktu s pokožkou alebo očami. Ak sa elektrolyt dotkne pokožky 
alebo sa vám dostane do očí, oči okamžite umyte čistou vodou a poraďte sa s lekárom. 

•  V prípade deformácie, zmeny farby alebo prílišného zahrievania batérie počas nabíjania prestaňte 
zariadenie ihneď používať. V opačnom prípade môže dôjsť k vytečeniu batérie, jej prehriatiu, výbuchu alebo 
požiaru. 

•  Ak je poškodený napájací kábel USB (ak je napríklad odkrytý drôt alebo je kábel zalomený) alebo sa 
uvoľní konektor, prestaňte ho ihneď používať. V opačnom prípade môže dôjsť k elektrickému šoku, skratu 
nabíjačky alebo požiaru. 

•  Nelikvidujte zariadenie v ohni, pretože môže explodovať. Batéria by mohla vybuchnúť aj v prípade 
jej prepichnutia alebo vážneho poškodenia. 

•  Zariadenie neupravujte ani neprerábajte, nepokúšajte sa doň vložiť cudzie objekty, neponárajte ho 
do vody ani iných tekutín ani im ho nevystavujte, nevystavujte zariadenie ohňu, výbuchu ani iným rizikám. 

•  Nepúšťajte zariadenie na zem. Ak zariadenie spadne, najmä na tvrdý povrch, a máte podozrenie, že sa 
poškodilo, odneste ho do kvalifikovaného servisného strediska na kontrolu. Nesprávne použitie môže mať 
za následok požiar, explóziu alebo iné nebezpečenstvo. 

•  Použité zariadenia likvidujte v súlade s miestnymi predpismi. 

•  Pri nabíjaní zabezpečte, aby bola nabíjačka pripojená do sieťovej zásuvky AC, ktorá je v tesnej blízkosti 
zariadenia. Nabíjačka musí byť ľahko prístupná. 

•  Pripojenie k zariadeniu s nesprávne uzemneným vybavením môže spôsobiť elektrický šok v zariadení 
a môže ho natrvalo poškodiť. 
 

UPOZORNENIE – AK DÔJDE K VÝMENE BATÉRIE ZA NESPRÁVNY TYP, HROZÍ NEBEZPEČENSTVO VÝBUCHU. 

POUŽITÉ BATÉRIE LIKVIDUJTE V SÚLADE S POKYNMI. 

 
 

ČISTENIE A ÚDRŽBA 

•  Nabíjačka nie je vodotesná. Udržiavajte ju v suchu. Chráňte nabíjačku pred vodou alebo parou. 
Nedotýkajte sa nabíjačky mokrými rukami, inak by mohlo dôjsť k skratu, nesprávnemu fungovaniu 
zariadenia alebo elektrickému šoku. 

•  Neumiestňujte zariadenie a nabíjačku na miesta, kde sa môžu poškodiť nárazom. Inak by mohlo dôjsť 
k vytečeniu batérie, poruche zariadenia, prehriatiu, požiaru alebo výbuchu. 

•  Neumiestňujte do blízkosti zariadenia magnetické pamäťové médiá, ako napríklad magnetické karty 
a diskety. Radiácia zo zariadenia môže vymazať informácie na ňom uložené. 

•  Nenechávajte zariadenie ani nabíjačku na mieste s extrémne vysokou alebo nízkou teplotou. V opačnom 
prípade nemusia správne fungovať a môže to viesť k požiaru alebo výbuchu. Keď je teplota nižšia ako 0 °C, 
bude to mať vplyv na výkon batérie. 

•  Neumiestňujte v blízkosti slúchadla ostré kovové predmety, ako napríklad špendlíky. Slúchadlá by mohli 
takéto predmety pritiahnuť a tie by vás mohli zraniť. 

•  Pred čistením alebo údržbou tohto zariadenia ho vypnite a odpojte od nabíjačky. 

•  Na čistenie zariadenia a nabíjačky nepoužívajte žiadny chemický čistiaci prostriedok, prášok ani iné chemické 
látky (ako napríklad alkohol a benzén). Inak by mohlo dôjsť k poškodeniu častí zariadenia alebo k vzniku požiaru. 
Zariadenie sa dá vyčistiť mäkkou antistatickou handričkou. 
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•  Nerozoberajte zariadenia ani príslušenstvo. V opačnom prípade dôjde k zneplatneniu záruky zariadenia a 
príslušenstva a výrobca nebude povinný zaplatiť za škody. 
 

•  Ak je obrazovka zariadenia rozbitá v dôsledku stretu s tvrdými predmetmi, nedotýkajte sa jej ani sa 
nepokúšajte odstrániť zlomenú časť. V takom prípade prestaňte zariadenie ihneď používať a kontaktujte 
autorizované servisné stredisko. 
 

 
UMIESTNENIE ŠTÍTKU 
Vyberte kryt SIM karty, vytiahnite zásobník na SIM kartu. Nachádza sa v ňom papierový zásobník so štítkom. 

AKO PREDCHÁDZAŤ STRATE SLUCHU 
 

Aby ste predišli možnému poškodeniu sluchu, nepočúvajte na dlhú dobu na úrovni vysokej hlasitosti. 

 
SÚLAD S CE/UKCA SAR 
Toto zariadenie spĺňa požiadavky EÚ o obmedzení vystavenia širokej verejnosti elektromagnetickým poliam 
formou ochrany zdravia (1999/519/ES). 
 
Limity sú súčasťou rozsiahlych odporúčaní pre ochranu verejnosti. Tieto odporúčania vypracovali 
a skontrolovali nezávislé vedecké organizácie na základe pravidelných a dôkladných hodnotení v rámci 
vedeckých štúdií. Špecifická miera absorpcie (SAR) je merná jednotka pre Európskou radou odporúčaný limit 
pre mobilné zariadenia, ktorý predstavuje 2,0 W/kg spriemerované na viac ako 10 g tkaniva. Spĺňa 
požiadavky medzinárodnej Komisie na ochranu pred neionizačným žiarením (ICNIRP). 
 
Pokiaľ ide o zariadenia, ktoré sa nosia na tele, toto zariadenie bolo testované a spĺňa expozičné 
usmernenia komisie ICNIRP a európskej normy EN 62209-2 pre použitie so špeciálnym príslušenstvom. 
Používanie iného príslušenstva, ktoré obsahuje kovy, nemusí zabezpečiť súlad s expozičnými 
usmerneniami komisie ICNIRP. 
 
SAR sa meria, keď sa zariadenie nachádza vo vzdialenosti 5 mm od tela, zatiaľ čo vysiela na najvyššej 
úrovni certifikovaného výstupného výkonu vo všetkých frekvenčných pásmach zariadenia. 
 
Najvyššie vykázané hodnoty samostatnej SAR 10 g podľa predpisov CE/UKCA pre telefón sú uvedené 
nižšie: 
SAR v oblasti hlavy: 0,928 W/kg, SAR v oblasti tela: 1,506 W/kg, SAR v oblasti končatín: 3,036 W/kg.  
 
Najvyššie vykázané simultánne hodnoty SAR 10 g podľa predpisov CE/UKCA pre telefón sú uvedené 
nižšie: 
SAR v oblasti hlavy: 0,928 W/kg, SAR v oblasti tela: 1,518 W/kg, SAR v oblasti končatín: 3,101 W/kg.  
 
Ak chcete znížiť vystavenie energii RF, používajte handsfree príslušenstvo alebo iné podobné 
možnosti, ktoré vám umožňujú držať zariadenie mimo hlavy a tela. Zariadenie sa musí nosiť 5 mm 
od tela, aby sa zabezpečila úroveň vystavenia na testovaných úrovniach alebo pod nimi.  
 
Vyberajte si opaskové spony, puzdrá a iné podobné príslušenstvo nosené na tele, ktoré neobsahujú 
kovové časti, aby ste týmto spôsobom podporili fungovanie zariadenia. Obaly s kovovými časťami 
môžu zmeniť výkon RF zariadenia vrátane jeho súladu s usmerneniami pre vystavenie RF spôsobom, 
ktorý nebol testovaný alebo certifikovaný. Je preto vhodné sa vyhnúť používaniu takéhoto 
príslušenstva. 

  

Ak chcete znížiť úroveň vystavenia žiareniu, vykonajte tieto kroky: 

• Používajte mobilný telefón v dobrých podmienkach príjmu signálu. 

• Používajte handsfree súpravu. 

• V prípade tehotných žien držte zariadenie mimo oblasti žalúdka. 

• Zariadenie používajte mimo pohlavných orgánov. 
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NARIADENIE FCC 
Tento mobilný telefón je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha týmto dvom podmienkam: 

(1) toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí akceptovať 
prijaté rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku. 

 
Tento mobilný telefón bol testovaný a zistilo sa, že spĺňa limity pre digitálne zariadenie triedy B podľa časti 
15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením 
v obytných priestoroch. Toto vybavenie generuje, používa a môže vyžarovať rádiofrekvenčnú energiu, a ak nie 
je nainštalované a nepoužíva sa v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovej komunikácie. 

Neexistuje však žiadna záruka, že rušenie nenastane pri konkrétnej inštalácii.  Ak toto zariadenie spôsobí 
rušenie príjmu rozhlasu alebo televízie, ktoré možno určiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľovi 
sa odporúča odstrániť rušenie pomocou jedného alebo viacerých z nasledujúcich opatrení: 

– presmerovanie alebo premiestnenie prijímajúcej antény, 

– zväčšenie miery oddelenosti medzi vybavením a prijímačom, 
 

– pripojenie vybavenia do zásuvky v inom obvode, než do ktorého je pripojený prijímač, 

– konzultácia s predajcom alebo skúseným technikom v oblasti rádia/TV, ktorý vám poskytne pomoc. 
 

Poznámka komisie FCC: 
 

Upozornenie: Zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za súlad, môžu viesť 
k zrušeniu platnosti 
oprávnenia používateľa na prevádzkovanie vybavenia. 

 
INFORMÁCIE O RÁDIOFREKVENČNOM VYŽAROVANÍ (SAR) 

Tento mobilný telefón je navrhnutý a vyrobený tak, aby neprekračoval emisné limity pre expozíciu energiám 
rádiových frekvencií (RF) stanovené federálnou Komisiou pre komunikácie v Spojených štátoch. 

Počas testovania SAR bolo toto zariadenie nastavené na vysielanie na jeho najvyššej certifikovanej výkonovej 
úrovni vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach a bolo umiestnené v polohách, ktoré simulujú RF 
expozície v používaní tesne pri hlave a v blízkosti tela vo vzdialenosti 10 mm.  Hoci sa SAR určuje pri 
najvyššom certifikovanom výkone, skutočná hodnota SAR zariadenia počas prevádzky môže byť výrazne 
pod maximálnou hodnotou. Toto je spôsobené tým, že telefón je navrhnutý pre prevádzku na viacerých 
výkonových úrovniach tak, aby sa použil len výkon postačujúci pre komunikáciu so sieťou. Všeobecne platí, 
že čím ste bližšie k anténe bezdrôtovej základňovej stanice, tým je nižší výkon. 

 
Expozičná norma pre bezdrôtové zariadenia používa meraciu jednotku známu ako špecifický koeficient 
absorpcie alebo SAR. 

Limit SAR stanovený FCC je 1,6 W/kg. 
 

Tento mobilný telefón je v súlade so SAR pre všeobecné obyvateľstvo/nekontrolované limity vystavenia podľa 
normy ANSI/IEEE C95.1-1992 a bol testovaný v súlade s metódami a postupmi merania uvedenými v norme 
IEE1528. Komisia FCC udelila povolenie pre vybavenie pre tento model telefónu so všetkými oznámenými 
úrovňami SAR vyhodnotenými tak, že sú v súlade s usmerneniami pre vystavenia RF komisie FCC. Informácie 
o SAR pre tento model telefónu eviduje FCC a možno ich nájsť v sekcii Display Grant (Zobrazenie povolenia) 
na webe www.fcc.gov/oet/ea/fccid, kde zadáte to vyhľadávania výraz FCC ID: ZL5B40E. 
 

 
Pri tomto mobilnom telefóne je najvyššia hlásená hodnota SAR pri použití pri hlave 0,98 W/Kg, pri použití 
v blízkosti tela je 0,83 W/kg. 
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I keď môžu existovať rozdiely medzi úrovňami SAR jednotlivých telefónov a v rôznych polohách, všetky 
spĺňajú požiadavky vlády. 
 

 
Súlad SAR pre prevádzku počas nosenia na tele je založený na vzdialenosti 15 mm medzi jednotkou a ľudským 
telom. Noste toto zariadenie aspoň 15 mm od tela, aby sa zabezpečila úroveň vystavenia RF v súlade 
s hlásenou úrovňou alebo pod ňou. Pri nosení a prevádzke zariadenia na tele používajte opaskové spony 
alebo puzdrá, ktoré neobsahujú kovové časti, aby sa udržala minimálna vzdialenosť 15 mm medzi zariadením 
a telom. 
 

 
Dodržiavanie vystavenia RF pri akomkoľvek nosení príslušenstva na tele, ktoré obsahuje kov, nebolo 
testované ani certifikované, a preto by sa malo zabrániť noseniu takéhoto príslušenstva na tele. 
 

 
INFORMÁCIE O LIKVIDÁCII A RECYKLÁCII 
Tento symbol na zariadení (a všetkých obsiahnutých batériách) znamená, že by sa nemali likvidovať ako bežný 

domáci odpad. Nelikvidujte zariadenie ani batérie ako netriedený komunálny odpad. Zariadenie 
(a všetky batérie) by sa mali odovzdať na schválenom zbernom mieste s cieľom zabezpečiť ich 
recyklovanie a riadnu likvidáciu na konci životnosti. 

 

 
Ak chcete získať podrobnejšie informácie o recyklovaní zariadenia a jeho batérií, obráťte sa na váš miestny 
úrad, službu likvidácie domového odpadu alebo v maloobchodnú predajňu, v ktorej ste si zakúpili toto 
zariadenie. 

 
Likvidácia tohto zariadenia podlieha ustanoveniam smernice Európskej únie o odpade z elektrických 
a elektronických zariadení (OEEZ). Dôvodom na oddelenie OEEZ a batérií od ostatného odpadu je 
minimalizácia potenciálnych environmentálnych vplyvov na zdravie ľudí a akýchkoľvek nebezpečných látok, 
ktoré môžu byť prítomné. 
 

 
OBMEDZENIE NEBEZPEČNÝCH LÁTOK 
Toto zariadenie je v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. 1907/2006 (ES) o registrácii, 
hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a smernicou 2011/65/EÚ o obmedzení 
používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (smernica o ONL). 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ (ONL) a jej doplňujúca smernica (EÚ) 2015/863. 
Viac informácií o súlade zariadenia s nariadením REACH nájdete na webovej lokalite 
www.catphones.com/certification. Odporúča sa webovú lokalitu pravidelne sledovať, aby ste mali vždy 
aktuálne informácie. 
 

 
SÚLAD S PREDPISMI EÚ 
Výrobca týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade so základnými požiadavkami a inými príslušnými 
ustanoveniami smernice 2014/53/EÚ. Vyhlásenie o zhode nájdete na webovej lokalite 
www.catphones.com/support/. 

POZNÁMKA: 
 

Dodržiavajte vnútroštátne miestne nariadenia na mieste, kde sa bude zariadenie používať. Používanie tohto 
zariadenia môže byť v niektorých členských štátoch Európskej únie (EÚ) obmedzené. 

Niektoré pásma nemusia byť k dispozícii vo všetkých krajinách alebo vo všetkých oblastiach. Viac podrobností 
vám poskytne miestny operátor. Maximálny rádiofrekvenčný výkon prenášaný vo frekvenčných pásmach, 
v ktorých je rádiové vybavenie prevádzkované:  
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Maximálny výkon pre všetky pásma je menší ako najvyššia hodnota limitu špecifikovaná v súvisiacej 
harmonizovanej norme. 

Frekvenčné pásma a nominálne limity prenosového výkonu platné pre toto rádiové vybavenie sú takéto: 
 

Pásma Vysielací výkon (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 

 
 

 
ŠPECIFIKÁCIA TELEFÓNU CAT B40 
Operačný systém Vlastný systém Unisoc 
Procesor Unisoc T117 
Pamäť 128 MB RAM 

64 MB ROM 
Mobilná sieť 2G GSM 2, 3, 5, 8 

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

Displej Veľkosť 2,4", 240 x 320, QVGA 
FOTOAPARÁT 2 MP, iba zadná kamera 
Pripojenie Audio konektor: 3,5 mm 

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

Batéria 1800 mAH 
Iné Stupeň ochrany pred vniknutím: IP69 

Pád: 1,8 m 
Rozmery 145 x 62 x 18 mm 
Hmotnosť 157 g 

* Špecifikácie a dizajn sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho oznámenia. 
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VYHLÁSENIE O ZHODE EÚ (DOC) 
 
Výrobca: 

Názov: Bullitt Mobile Limited 
Adresa: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, RG1 1AR, Spojené kráľovstvo  

Rádiové vybavenie:  
Model: CAT B40 
Predmet vyhlásenia: mobilný telefón 
Verzia softvéru týkajúca sa rádia:  Dve SIM: LTE_D03140.10_B40 
 Jedna SIM: LTE_S03140.10_B40 
Dodávané príslušenstvo a komponenty: batéria, USB kábel, slúchadlá 

 
My, spoločnosť Bullitt Group, vyhlasujeme na našu výlučnú zodpovednosť, že produkt opísaný vyššie je 
v súlade s príslušnými právnymi predpismi Únie v oblasti harmonizácie: 
smernica o RE (2014/53/EÚ), smernica o ONL (2011/65/EÚ) a (EÚ) 2015/863 

Uplatnili sa tieto harmonizované normy a/alebo iné príslušné normy: 
1. Zdravie a bezpečnosť (článok 3.1 písm. a) smernice o 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. Elektromagnetická kompatibilita (článok 3.1 písm. b) smernice RE 
n EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) 
n EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09) 
n Návrh EN 301 489-52 V1.1.0 (2016-11) 
n EN 55032:2015 + A11:2020 
n EN 55035:2017 

3. Využívanie rádiového frekvenčného spektra (článok 3.2 smernice 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 Návrh EN 303 345-3 V1.1.0 (2019-11) 

 
 
Notifikovaný orgán (názov: Element Materials Technology Portland-Evergreen, Inc., ID: 0981) vykonal 
posúdenie zhody podľa prílohy III, modulu B smernice 2014/53/EÚ o rádiových zariadeniach a vydal 
certifikát o preskúmaní typu EÚ (ref. č.: ENW21RED1092) s ohľadom na základné požiadavky článkov 
3.1a, 3.1b, 3.2. 
Podpísané za a v mene: Bullitt Mobile Limited 
Miesto: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, Anglicko RG1 1AR, Dátum: 30. marca 2021 
 
Meno: Arlen Huang, Funkcia: Riaditeľ kvality, Podpis:  

 
  



31  

VYHLÁSENIE O ZHODE UK (DOC) 
 
Výrobca: 

Názov: Bullitt Mobile Limited 
Adresa: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, RG1 1AR, Spojené kráľovstvo  

Rádiové vybavenie:  
Model: CAT B40 
Predmet vyhlásenia: mobilný telefón 
Verzia softvéru týkajúca sa rádia: Dve SIM: LTE_D03140.10_B40 
 Jedna SIM: LTE_S03140.10_B40 
Dodávané príslušenstvo a komponenty: batéria, USB kábel, slúchadlá 

 
My, spoločnosť Bullitt Group, vyhlasujeme na našu výlučnú zodpovednosť, že produkt opísaný vyššie 
je v súlade s príslušnými právnymi predpismi Únie v oblasti harmonizácie: 
Nariadenia o rádiovom vybavení 2017 (SI 2017 č. 1206 v znení zmien a doplnení) 

Uplatnili sa tieto harmonizované normy a/alebo iné príslušné normy: 

Uplatnili sa tieto určené normy a/alebo iné príslušné normy: 
1. Zdravie a bezpečnosť (nariadenie UK RER 6 ods. 1 písm. a)) 

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

2. Elektromagnetická kompatibilita (nariadenie UK RER 6 ods. 1 písm. b)) 
n EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) 
n EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09) 
n Návrh EN 301 489-52 V1.1.0 (2016-11) 
n BS EN 55032:2015 + A11:2020 
n BS EN 55035:2017 + A11:2020 

3. Používanie rádiového frekvenčného spektra (nariadenie UK RER 6 ods. 2) 
n EN 300 328 V2.2.2 (2019-07) 
n EN 301 511 V12.5.1 (2017-03) 
n EN 301 908-1 V13.1.1 (2019-11) 
n EN 301 908-2 V13.1.1 (2020-06) 
n EN 301 908-13 V13.1.1 (2019-11) 
n EN 303 345-1 V1.1.1 (2019-06) 
n Návrh EN 303 345-3 V1.1.0 (2019-11) 

 
 

Schvaľujúci orgán (názov: Element Materials Technology Warwick Ltd., ID: 0891) vykonal posúdenie zhody podľa 
prílohy 3, časti B nariadenia o rádiovom vybavení 2017 (SI 2017 č. 1206, v zmení zmien a doplnení) a vydal certifikát 
o preskúmaní typu UK (ref. č.: EMA21RER0005) s ohľadom na všetky základné požiadavky článkov 6 ods. 2,6 ods. 1 
písm. a), 6 ods. 1 písm. b). 
Podpísané za a v mene: Bullitt Mobile Limited 
Miesto: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, Anglicko RG1 1AR, Dátum: 30. marca 2021 
 
Meno: Arlen Huang, Funkcia: Riaditeľ kvality, Podpis: 
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používať bez povolenia. www.cat.com/www.caterpillar.com 
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