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PREBERITE PRED PRVO UPORABO – VARNOSTNA OPOZORILA 
• Pazljivo preberite ta priročnik in priporočene varnostne ukrepe, da zagotovite pravilno uporabo te naprave. 

• Čeprav je naprava vzdržljiva, je ne udarjajte, mečite, drobite, preluknjajte ali upogibajte. 

• Naprave ne vklapljajte v okoliščinah, kjer je prepovedana uporaba naprav ali ko lahko to povzroči motnje 
ali nevarnost. 

• Naprave nikoli ne uporabljajte med vožnjo. 

• Vedno upoštevajte vsa pravila uporabe naprave v bolnišnicah in zdravstvenih ustanovah ter jo izklopite 
v bližini medicinskih naprav. 

• Bolniki z medicinskimi vsadki (srce, sklepi ipd.) morajo poskrbeti, da bo naprava 15 cm oddaljena od vsadka 
in postavljena na nasprotni strani vsadka. 

• Ko ste na letalu, napravo izklopite ali aktivirajte letalski način, sicer lahko povzroči motnje. 

• Napravo izklopite v bližini visokonatančnih elektronskih naprav, saj lahko vpliva na njihovo delovanje. 

• Naprave ali njene dodatne opreme ne poskušajte razstaviti, saj jo lahko servisira ali popravi samo 
usposobljeno osebje. 

• Naprave ali dodatne opreme ne odlagajte v vsebnike z močnim elektromagnetnim poljem. 

• V bližino naprave ne postavljajte magnetnih nosilcev za shranjevanje. Sevanje iz naprave lahko izbriše 
podatke, shranjene na njih. 

• Naprave ne uporabljajte v okolju z vnetljivimi plini, kot je bencinska črpalka. 

• Naprave in njene dodatne opreme ne hranite v bližini otrok. Otrokom ne dovolite uporabe naprave 
brez nadzora. 

• Upoštevajte vse zakone ali predpise o uporabi brezžičnih naprav ter upoštevajte zasebnost in zakonske 
pravice drugih. 

• Pri uporabi kabla USB natančno upoštevajte ustrezna navodila v tem priročniku, sicer lahko poškodujete 
napravo ali računalnik. 
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PRAVNO OBVESTILO 
 
© 2021 Caterpillar. Vse pravice pridržane. CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, njihovi logotipi, celostne 
podobe »Caterpillar Yellow«, »Power Edge« in Cat »Modern Hex« ter identiteta podjetja in izdelka, uporabljeni 
tukaj, so blagovne znamke družbe Caterpillar in jih ni dovoljeno uporabljati brez dovoljenja. 
 
Bullitt Mobile Ltd. je imetnik licence družbe Caterpillar Inc. 
 
Blagovne znamke družbe Bullitt Mobile Ltd. in tretjih oseb so last njihovih lastnikov. 

 
Nobenega dela tega dokumenta ni dovoljeno razmnoževati ali prenašati v kakršni koli obliki ali na 
kakršen koli način brez predhodnega pisnega soglasja Caterpillar Inc. 

Izdelek, opisan v tem priročniku, lahko vključuje programsko opremo, zaščiteno z avtorskimi pravicami, 
in morebitne licence. Stranke ne smejo na noben način reproducirati, distribuirati, spreminjati, obratno 
prevajati, obratno zbirati, dešifrirati, izvleči, izvajati obratnega inženirstva, dajati v zakup, asignirati ali nadalje 
licencirati zadevne programske ali strojne opreme, razen če take omejitve prepovedujejo veljavni zakoni ali 
če tako ravnanje odobrijo ustrezni imetniki avtorskih pravic na podlagi licenc. 
 

 
Besedna znamka in logotipi za Bluetooth® so zaščitene blagovne znamke v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc. 
in vsaka uporaba teh znamk s strani družbe Bullitt Group Ltd. je na podlagi licence. Vse ostale blagovne 
znamke in trgovska imena tretjih oseb pripadajo njihovim lastnikom. 
 
 
OBVESTILO 
Nekatere funkcije izdelka in njegove dodatne opreme, opisane v tem priročniku, so odvisne od nameščene 
programske opreme, zmogljivosti in nastavitev lokalnega omrežja ter jih morda ni mogoče aktivirati ali so 
omejene zaradi operaterjev lokalnega omrežja ali izvajalcev omrežnih storitev. Zato se opisi v tem priročniku 
morda ne bodo povsem ujemali s kupljenim izdelkom ali njegovo dodatno opremo. 
 

 
Proizvajalec si pridržuje pravico, da spremeni ali popravi kakršne koli informacije ali specifikacije, navedene 
v tem priročniku, brez predhodnega obvestila ali obveznosti. 
 

 
Proizvajalec ni odgovoren za legitimnost in kakovost katerega koli izdelka, ki ga prenesete ali naložite prek te 
naprave, vključno z besedilom, slikami, glasbo, filmi in nevgrajeno programsko opremo z zaščito avtorskih 
pravic. Vse posledice, ki izhajajo iz namestitve ali uporabe prej omenjenih izdelkov na tej napravi, nosite sami. 
 
 
UVOZNI IN IZVOZNI PREDPISI 
Stranke morajo upoštevati vse veljavne izvozne ali uvozne zakone in predpise. Stranke morajo pridobiti vsa 
potrebna dovoljenja in licence državnih organov za izvoz, nadaljnji izvoz ali uvoz izdelkov, omenjenih v tem 
priročniku, vključno s programsko opremo in tehničnimi podatki. 
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POZDRAVLJENI V TELEFONU CAT® B40 
Robusten mobilni telefon Cat B40 je sestavljen tako, da bo kos še tako zahtevnim razmeram, s katerimi se 
vsak dan srečujete pri delu in zabavi. Cat B40 je razvit skladno z najzahtevnejšimi merili in ima zmogljivo 
baterijo, zato vas ne bo pustil na cedilu. 

Vaš novi mobilni telefon ustreza panožnim standardom za vzdržljivost in odpornost proti vodi in prahu. 
Cat B40 je sestavljen tako, da prenese padce na beton z višine 1,8 m, je odporen proti prahu in vzdrži 
ekstremne temperature, zato bo kos še tako zahtevnim okoljem. 

S funkcijami, kot so visokozmogljiva baterija, svetilka in shramba, razširljiva do 32 GB, se bo vaš telefon 
Cat izkazal kot odličen pomočnik, da boste na najboljši možen način izkoristili še tako zaseden dan. 
 
 

ROBUSTNE ODLIKE 
PADEC NAPRAVE: 

• Da: Napravo lahko uporabljate na višini do 1,8 metra, saj je odporna na padce s te višine. 
 

• Ne: Naprave ne mečite in naj vam ne pade z več kot 1,8 metra višine – je vzdržljiva, ni pa neuničljiva. 

VODOODPORNOST: 

• Da: Napravo lahko uporabljate v vlažnih in mokrih pogojih. Poskrbite, da bodo vsi deli in pokrovi pravilno 
zaprti, preden napravo uporabite v vodi. Naprava je lahko za največ 35 minut potopljena na globini 1,2 metra. 

• Ne: Ne poskušajte je uporabljati dlje kot 35 minut na globini 1,2 metra ali več. 

ODPORNOST NA PRAH IN PRASKE: 

• Da: Napravo lahko uporabljate v umazanih in prašnih okoljih. Cat B40 ima certifikata IP68 in IP69, ki sta 
standardni merili vzdržljivosti v panogi. 

EKSTREMNE TEMPERATURE: 

• Da: Napravo lahko uporabljate v temperaturnem razponu od –25 °C do +55 °C. Prav tako bo kos ekstremnim 
spremembam temperature, kot je hitro prehajanje med hladnimi in vročimi pogoji ali obratno. 

• Ne: Naprave ne uporabljajte zunaj delovnega območja od –25 °C do +55 °C. 
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KAJ JE V ŠKATLI 
• Telefon 

• Priročnik za hiter začetek 

• Garancija 

• Napajalni kabel USB 

• Orodje za izmet kartice SIM 
 
 

1. SLUŠALKA 
DODAJ SLIKO 
2. SVETILKA 

3. LEVA PROGRAMSKA TIPKA 
 

4. TIPKA ZA KLICANJE/SPREJEM KLICA 

5. ZAKLEPANJE TIPKOVNICE 
 

6. DESNA PROGRAMSKA TIPKA 

7. TIPKA ZA 
POMIKANJE/VKLOP/IZKLOP 
SVETILKE 

 

8. TIPKA V REDU 

9. TIPKA ZA VKLOP/NAZAJ/KONEC 
KLICA 

10. TIPKA ZA TIHI NAČIN/SHIFT 
 

11. ZVOČNIK 

12. FOTOAPARAT 
 

13. VRATA USB 

14. PRIKLJUČEK ZA SLUŠALKE 
 

 

FUNKCIJE TIPK 
Tipka za vklop/izklop 

• Pritisnite in pridržite jo za vklop naprave. 
 

• Ko je naprava v stanju nedejavnosti, pritisnite enkrat, da vklopite zaslon. 

TIPKA ZA POMIKANJE 
 

• Z večsmerno tipko za pomikanje se lahko premikate po menijih. 

LEVA IN DESNA PROGRAMSKA TIPKA 
 

• Ti gumbi ustrezajo možnostim, prikazanim na dnu zaslona (levo in desno). 

• Funkcije teh gumbov se spreminjajo glede na meni, v katerem ste. 
 

GUMB V REDU 

• Pritisnite za potrditev izbrane možnosti. 
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UVOD 
NAMESTITEV KARTIC SIM IN/ALI POMNILNIŠKE KARTICE 
1. Napravo položite na ravno in čisto površino, pri čemer naj bo zaslon obrnjen navzgor. 

2. Odprite pokrov za kartice SIM/SD na spodnji desni strani telefona. 

3. Priloženo orodje za odpiranje vstavite v majhno odprtino na telefonu in ga pritisnite, da izskoči pladenj 
za kartico SIM. 

4. Kartici SIM in pomnilniško kartico položite na pladenj za kartice SIM 1/SIM 2/microSD, in sicer tako, da so zlati 
stiki obrnjeni navzgor. 

5. Pladenj za kartice SIM/SD previdno vstavite nazaj v režo. 

6. Prepričajte se, da je pokrov kartice SIM/SD trdno zaprt, da ohranite vodotesno zaščito telefona. 
 
 
Dodaj sliko 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OPOMBA: 
• Pred vstavljanjem kartice microSD ali SIM se prepričajte, da je telefon izklopljen in ni priključen 
na noben zunanji vir napajanja. 
 
 
 

POLNJENJE BATERIJE 
Pred prvo uporabo naprave boste morali napolniti baterijo. 

1. Napajalni kabel USB priključite na napajalnik.
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Odprite pokrov vrat USB in priključite napajalni kabel USB na vrata USB. 
 

Pri priključitvi kabla USB bodite previdni, da ne uporabite čezmerne sile. Garancija ne krije morebitne škode, 
nastale zaradi nepravilnega vstavljanja priključka. 

2. Napajalnik priključite v električno vtičnico. 
 

3. Ko je polnjenje končano, lučka za baterijo preneha utripati. 
 

Kabel USB odstranite iz naprave in napajalnik odklopite iz električne vtičnice. Zaprite pokrov vrat USB 
na napravi. 
 
 

POMEMBNE INFORMACIJE GLEDE PRIHODNJE UPORABE BATERIJE 
Če je baterija popolnoma izpraznjena, se naprava morda ne bo vklopila takoj po začetku polnjenja. Preden jo 
poskušate vklopiti, počakajte, da se baterija nekaj minut polni. V tem času morda ne bo prikazana animacija 
polnjenja na zaslonu. 

Ko je baterija skoraj prazna, se bo naprava samodejno izklopila. Čas polnjenja baterije je odvisen od njene 
starosti in temperature okolja. 
 
 
 

VKLOP IN IZKLOP NAPRAVE 
VKLOP 

• Pritisnite in pridržite tipko za vklop . 

• Če je zahtevana koda PIN, si oglejte ustrezno poglavje tega priročnika. 
 

IZKLOP 

1. Pritisnite in pridržite tipko za vklop . 

 
 
ZAČETNI ZASLON 
Začetni zaslon je izhodišče za dostop do funkcij naprave. Od tu lahko dostopate do glavnega menija in stikov. 

Začetni zaslon je videti tako: 
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Glavni meni 
Na začetnem zaslonu pritisnite V redu, da prikažete glavni meni. Z večsmerno tipko za pomikanje izberite 
želeno aplikacijo. 
 

   

 
 

ZAKLEPANJE IN ODKLEPANJE ZASLONA 
ZAKLEPANJE/ODKLEPANJE ZASLONA 
1. Če je naprava vklopljena, pritisnite levo programsko tipko in nato Zaklepanje tipkovnice, 
da zaklenete/odklenete zaslon. Če je zaslon zaklenjen, boste lahko še vedno prejemali sporočila in klice. 

2. Če naprave nekaj časa ne uporabljate, se bo zaslon samodejno zaklenil. 

• Če želite prilagoditi dolžino tega obdobja, izberite Nastavitve  v glavnem meniju. 

• Za premikanje med zavihki z nastavitvami uporabite tipko za pomikanje (gor) in (dol). 

• Izberite Varnost > Samodejno zaklepanje tipkovnice in nastavite obdobje. 

ODKLEPANJE ZASLONA 
Zaslon vklopite s pritiskom na tipko za vklop. 

Podrobne informacije so v razdelku »Zaščita naprave z zaklepanjem zaslona« na strani 22. 
 

OPOMBA: 

• Ko je samodejno zaklepanje zaslona onemogočeno, zaslon odklenete s pritiskom na poljubno tipko. 
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PODOKNO Z OBVESTILI 
OBVESTILA IN INFORMACIJE O STANJU 
Vrstica stanja je na vrhu zaslona. V tej vrstici so prikazane ikone za obvestila, kot so zamujeni klici ali 
prejeta sporočila (na levi), in ikone za stanje telefona, npr. napolnjenost baterije (na desni), ter ura. 
 

 
 

 Moč signala mobilnega omrežja za kartico SIM1  

 Kazalnik napolnjenosti baterije – baterija je 
polna 

 

 Moč signala mobilnega omrežja za kartico SIM2 
 

 Bluetooth je vklopljen 
 

 Signal mobilnega omrežja za kartico SIM1 je šibek 
 

 Klicanje 
 

 Signal mobilnega omrežja za kartico SIM2 je šibek 
 

 Nastavljen je alarm 
 

 Ni SIM kartice 
 

 Priključene so slušalke 
 

 Zgrešen klic 
 

 Letalski način 
 

 Tihi profil 
 

 Nabiralnik je poln 
 

 Profil za sestanke 
 

 Novo sporočilo 
 

 Profil za notranjo uporabo 
 

 Pošiljanje sporočila 
 

 Profil za zunanjo uporabo 
 

 Nov MMS 
 

 Svetilka je vklopljena 
 

 Neprebran MMS 

 
 
 
SLIKE ZA OZADJE 

SPREMINJANJE SLIKE ZA OZADJE 

1. Na začetnem zaslonu pritisnite tipko V redu, da prikažete glavni meni. 
 
2. Nastavitve > Zaslon > Nastavitve ozadja za namizje. 
 

3. Pritisnite V redu in izberite sliko za ozadje med tistimi za statično ozadje ali v galeriji. 

4. Izberite sliko in pritisnite levo programsko tipko (V redu). 
 
 
 

PRENOS DATOTEK V NAPRAVO IN IZ NJE 
Prenašajte priljubljeno glasbo in slike med napravo in računalnikom. 

1. Napravo priključite na računalnik z napajalnim kablom USB. 

2. Prikazano bo okno z obvestilom. 

3. Izberite »Prenos datoteke«. 
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Naprava bo prikazana kot odstranljiva naprava, ki predstavlja notranjo shrambo telefona. Če je vstavljena 
pomnilniška kartica, bodo prikazane tudi podrobnosti kartice microSD. 
 

 
UPORABA LETALSKEGA NAČINA 

Ponekod boste morda morali izklopiti podatkovne povezave. Namesto, da izklopite napravo, jo lahko 
preklopite v letalski način. 

1. Na začetnem zaslonu pritisnite tipko V redu, da prikažete glavni meni. 
 
2. Izberite Nastavitve > Profili > Letalski način. 
 

3. Pritisnite V redu, da ga omogočite. OPOMBA: 

• Letalski način prekine ves prenos podatkov in omrežne povezave. 
 
 
 

TELEFONIRANJE 
Kličete lahko na več načinov, in sicer: 
 

KLICANJE S ŠTEVILČNICO 

Na začetnem zaslonu s številčnico zapišite telefonsko številko in nato pritisnite tipko za klicanje. 
 

Nasvet: Naprava podpira funkcijo pametnega klicanja. Ko na številčnici vnesete številko, ta funkcija 
samodejno preišče vaše stike in prikaže seznam tistih, ki se ujemajo s številko. 
 
 
KLICANJE S SEZNAMA STIKOV 

1. Odprite seznam stikov, tako da na začetnem zaslonu izberete Stiki. 

2. S tipko za pomikanje (gor) in (dol) izberite stik. 

3. Izberite telefonsko številko stika. 

4. Izberite klicanje ali pritisnite tipko za klicanje . 
 

 
KLICANJE IZ DNEVNIKA KLICEV 
 
1. Na začetnem zaslonu pritisnite tipko V redu, da prikažete možnost Glavni meni > Dnevnik klicev . 
 

2. S tipko za pomikanje (gor) in (dol) preklopite med zavihki, da prikažete zadnje klicane številke, ter prejete, 
zavrnjene in zamujene klice. 

3. S tipko za pomikanje (gor) in (dol) izberite stik na seznamu. 

4. Pritisnite tipko za klicanje, da pokličete izbrani stik. 
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SPREJEMANJE IN ZAVRNITEV TELEFONSKEGA KLICA 

Ko prejmete telefonski klic, bo na zaslonu za dohodni klic prikazan ID klicatelja, če je na voljo. 

1. Če želite sprejeti klic, pritisnite tipko za sprejem klica   ali levo programsko tipko (Sprejmi). 

2. Če želite zavrniti klic, pritisnite tipko za zaključek klica . 

3. Če želite utišati klic, pritisnite desno programsko tipko (Izklop zvoka). 

OPOMBA: 

• Če se želite vrniti na začetni zaslon, pritisnite tipko za zaključek klica  . 
 

 
PREKINITEV KLICA 
 
Klic prekinete s pritiskom na tipko za zaključek klica . 
 
 
 

STIKI 
Aplikacija Stiki omogoča shranjevanje in upravljanje podatkov o stikih. 

ODPIRANJE APLIKACIJE STIKI 

Na začetnem zaslonu lahko aplikacijo odprete na dva načina: 

• Pritisnite desno programsko tipko, da odprete aplikacijo Stiki. 

• Pritisnite tipko V redu, da odprete Glavni meni > Stiki . 

OPOMBA: 

• Stiki so po abecedi prikazani na drsečem seznamu. 
 

 
UVOZ IN IZVOZ STIKOV 

Če želite uvoziti stike: 

1. Odprite aplikacijo Stiki. 

2. Pritisnite levo programsko tipko (Možnosti). 

3. Pritisnite tipko za pomikanje (dol) in nato Uvozi stike. 

4. Izberite vir (pomnilniška kartica ali notranja shramba). 
 

 
Če želite izvoziti stike: 

1. Odprite aplikacijo Stiki. 

2. Pritisnite levo programsko tipko (Možnosti). 

3. Pritisnite tipko za pomikanje (dol) in nato Izvozi stike. 

4. Izberite stike, ki jih želite izvoziti, nato pritisnite levo programsko tipko (Možnosti) > tipka V redu. 
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5. Izberite cilj (pomnilniška kartica ali notranja shramba). 
 

 
DODAJANJE NOVEGA STIKA 

1. Na seznamu stikov pritisnite levo programsko tipko (Možnosti) > Novo. 

2. Izberite cilj. 
 

3. Vnesite ime stika, številko mobilnega telefona in osebni e-poštni naslov (neobvezno). 

4. Izberite levo programsko tipko (Shrani). 
 
 
 
 
ISKANJE STIKA 

1. Na seznamu stikov pritisnite tipko za pomikanje (dol) in izberite polje za iskanje. 

2. Začnite tipkati ime stika in zgoraj bodo prikazani stiki z imeni, ki se ujemajo. 
 

 
UREJANJE STIKA 

Podatke, ki ste jih shranili za stik, lahko kadar koli spremenite. 

1. Na seznamu stikov izberite stik, ki ga želite urediti. 

2. Pritisnite tipko V redu (Urejanje). 

3. Spremenite podatke stika in nato pritisnite levo programsko tipko (Shrani). Če želite preklicati spremembe, 
izberite levo programsko tipko (Prekliči). 
 
 
IZBRIS STIKA 

1. Na seznamu stikov izberite stik, ki ga želite izbrisati. 
 

2. Leva programska tipka (Možnosti) > Izbriši > Leva programska tipka (V redu), da potrdite. 
 

 
KATEGORIZACIJA STIKOV 

Nastavite lahko različne skupine za razvrstitev stikov v kategorije. 

1. Na seznamu stikov pritisnite tipko za pomikanje (desno) za ogled seznama skupin. 

2. Pritisnite levo programsko tipko (Možnosti) in dodajte nove skupine. 

3. Vrnite se nazaj na seznam stikov in izberite stik, ki ga želite razvrstiti v kategorijo. 

4. Pritisnite tipko V redu (Urejanje), nato pritisnite tipko za pomikanje (dol) in dodelite skupino za stike. 
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SPOROČILA SMS IN MMS 
ODPIRANJE APLIKACIJE ZA SPOROČANJE 

Odprite aplikacijo za sporočanje: 

• Na začetnem zaslonu pritisnite tipko V redu, da prikažete Glavni meni > Sporočanje . 
 

 
PISANJE IN POŠILJANJE SPOROČILA SMS 

Napišete lahko novo sporočilo SMS ali odprete obstoječi pogovor. 

1. V aplikaciji Sporočanje izberite Napiši sporočilo. 

2. Vnesite telefonsko številko ali izberite ime stika s pritiskom na tipko V redu. Ko tipkate, bo funkcija 
za pametno izbiranje poskušala najti ujemanje med stiki v napravi. Izberite predlaganega prejemnika ali 
nadaljujte s tipkanjem. 

3. Pritisnite tipko za pomikanje (dol) in se premaknite v polje za SMS ter sestavite sporočilo. 

4. Ko je sporočilo pripravljeno za pošiljanje, pritisnite tipko V redu (Pošlji). 

5. Če želite odpreti obstoječi pogovor, izberite Prejeto ali Način klepeta v razdelku Sporočanje in 
pritisnite tipko V redu. 

OPOMBA: 

• Ko si ogledujete in pošiljate dodatna sporočila, se ustvari pogovorni niz. 
 

 
PISANJE IN POŠILJANJE VEČPREDSTAVNOSTNEGA SPOROČILA 

Napišete lahko novo sporočilo SMS ali odprete obstoječi pogovor. 

1. V aplikaciji Sporočanje izberite Napiši sporočilo. 

2. Vnesite telefonsko številko ali izberite ime stika s pritiskom na tipko V redu. Ko tipkate, bo funkcija 
za pametno izbiranje poskušala najti ujemanje med stiki v napravi. Izberite predlaganega prejemnika ali 
nadaljujte s tipkanjem. 

3. Pritisnite tipko za pomikanje (dol), da se premaknete v polje za sporočila SMS in MMS ter sestavite sporočilo 
in dodate večpredstavnostne datoteke. 

4. Ko je sporočilo pripravljeno za pošiljanje, pritisnite levo programsko tipko (Pošlji). 

5. Če želite odpreti obstoječi pogovor, izberite Prejeto v razdelku Sporočanje in pritisnite tipko V redu. 
 

 
ODPIRANJE SPOROČILA IN ODGOVARJANJE NANJ 

1. V mapi Prejeto ali na seznamu Način klepeta  izberite pogovor s sporočili SMS ali MMS, ki ga želite odpreti. 

2. Pritisnite tipko V redu in sestavite odgovor v polju za SMS. 
 

3. Ko končate, pritisnite tipko V redu (Pošlji). 
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PRILAGAJANJE NASTAVITEV ZA SPOROČILA 

Na seznamu sporočil pritisnite levo programsko tipko (Možnosti) > Nastavitve. 

Izberite med temi možnostmi: 

• SMS: Nastavitev sporočila o dostavi (Vklopljeno/Izklopljeno). 

• MMS: Nastavitev samodejnega prenosa sporočil (Izklopljeno/Vklopljeno z gostovanjem/Vklopljeno 
brez gostovanja). 

• Potisna sporočila: Nastavitev potisnega prenosa WAP (Vklopljeno/Izklopljeno). 
 
 
 

BLUETOOTH® 
Bluetooth ustvari brezžično povezavo z drugimi napravami Bluetooth, tako da lahko izmenjujete datoteke 
s prijatelji, se prostoročno pogovarjate, če imate slušalke Bluetooth, ali celo prenesete fotografije iz naprave 
v računalnik. 

Če uporabljate Bluetooth, ne pozabite, da ne smete biti več kot 10 metrov od naprave Bluetooth, s katero 
se želite povezati. Upoštevajte, da lahko ovire, kot so stene ali druga elektronska oprema, ovirajo povezavo 
Bluetooth. 
 

 

VKLOP BLUETOOTHA 
 
1. Na začetnem zaslonu pritisnite tipko V redu, da prikažete Glavni meni > Nastavitve . 

2. Uporabite tipko za pomikanje (dol) in nato izberite Bluetooth. 
 
3. Pritisnite tipko V redu, da vklopite Bluetooth. V vrstici stanja bo prikazana ikona za Bluetooth . 
 

 
SEZNANJANJE IN POVEZOVANJE Z NAPRAVO BLUETOOTH 

Preden lahko uporabite Bluetooth, morate svojo napravo Bluetooth seznaniti z drugo napravo Bluetooth: 

1. Prepričajte se, da je funkcija Bluetooth v napravi omogočena in nastavljena tako, da je naprava vidna vsem. 
 
2. Na začetnem zaslonu pritisnite tipko V redu, da prikažete Glavni meni > Nastavitve > Bluetooth 

3. Izberite Seznanjene naprave, nato pritisnite levo programsko tipko (Dodaj), da poiščete naprave Bluetooth 
v dosegu. 

4. Na seznamu izberite napravo, za katero želite izvesti seznanjanje. 

5. Za dokončanje vzpostavitve povezave upoštevajte navodila na zaslonu. 

OPOMBA: 
 

• Ko napravi seznanite, vam ne bo več treba vnesti gesla za povezavo s to napravo. 
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POŠILJANJE DATOTEK PREK BLUETOOTHA 

1. Na začetnem zaslonu pritisnite tipko V redu, da prikažete Glavni meni. 
 
2. Izberite Organizator > Datoteka in izberite datoteko, ki jo želite poslati. 

3. Leva programska tipka (Možnosti) > Pošlji > Bluetooth > izberite seznanjeno napravo. 
 
 
PREKINJANJE POVEZAVE ALI SEZNANITVE NAPRAVE BLUETOOTH 

Če želite prekiniti povezavo Bluetooth: 
 
1. Na začetnem zaslonu pritisnite tipo V redu, da prikažete Glavni meni > Nastavitve . 

2. Uporabite tipko za pomikanje (dol) in nato izberite Bluetooth. 

3. Pritisnite tipko V redu, da izklopite Bluetooth. 

Prekinitev seznanitve naprave Bluetooth: 

1. Na seznamu za Bluetooth odprite seznam seznanjenih naprav in izberite, za katero želite preklicati seznanitev. 

2. Pritisnite levo programsko tipko (Možnosti), da izbrišete naprave. 
 
 
 

FOTOGRAFIRANJE IN SNEMANJE VIDEOPOSNETKOV 
S telefonom Cat B40 lahko posnamete fotografije in videoposnetke ter jih delite z drugimi. 

ZAGON KAMERE 

Odprite aplikacijo Kamera: 

• Na začetnem zaslonu pritisnite tipko V redu, da odprete Glavni meni > Kamera 

Pritisnite desno programsko tipko (Nazaj), da izberete aplikacijo Kamera. 
 

 
FOTOGRAFIRANJE IN SNEMANJE VIDEOPOSNETKA 
 
1. Na začetnem zaslonu pritisnite tipko V redu, da prikažete Glavni meni > Kamera . 

2. Pritisnite desno tipko za pomikanje in izberite Video ali Kamera za preklop med načinom fotografiranja 
in snemanja videoposnetkov. 

3. S tipko za pomikanje (gor) in (dol) lahko sliko povečate ali pomanjšate. 

4. Za fotografiranje ali snemanje videoposnetka pritisnite tipko V redu. 

OPOMBA: 

Pritisnite levo programsko tipko (Možnosti), izberite Nastavitve, da izberete nastavitve za fotografije in video. 
 

 
OGLED FOTOGRAFIJ 

Ko ste v načinu za fotografijo, si lahko fotografije ogledate v aplikaciji Kamera, in sicer tako, da pritisnete 
levo programsko tipko (Možnosti) > Pregledovalnik slik. 
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• Izberite sliko, ki si jo želite ogledati v celozaslonskem načinu. Za ogled posameznih slik uporabite tipko 
za pomikanje (levo) in (desno). 

OPOMBA: 

• V glavnem meniju si lahko fotografije ogledate tako, da izberete Slika . 
 

 
OGLED VIDEOPOSNETKOV 

Ko ste v načinu za videoposnetke, si lahko videoposnetke ogledate v aplikaciji Kamera, in sicer tako, 
da pritisnete levo programsko tipko (Možnosti) > Ogled imenika z videoposnetki. 

• Izberite videoposnetek in nato pritisnite za predvajanje. 
 
• Pritisnite desno programsko tipko (Ustavi/izhod), da se vrnete na seznam videoposnetkov. 
 
 

 
POSLUŠANJE RADIA FM 
V aplikaciji Radio FM lahko poslušate radijske postaje FM. 

IZBIRANJE FREKVENCE RADIA FM 
 
1. Na začetnem zaslonu pritisnite tipko V redu, da prikažete Glavni meni > Radio FM . 

2. Ob pozivu pritisnite levo programsko tipko (Možnosti) in nato izberite Samodejno iskanje in 
shranjevanje, da poiščete vse razpoložljive postaje. 

Ročno in samodejno iskanje: 

• Na začetnem zaslonu Radia FM uporabite tipko za pomikanje (levo) in (desno) za ročno izbiro frekvence. 

OPOMBA: 

• Radio bo deloval samo, ko so priključene slušalke, saj jih uporablja kot anteno. 

• Če si želite ogledati vse razpoložljive kanale, pritisnite levo programsko tipko (Možnosti), nato izberite 
seznam kanalov. 

• Če želite izklopiti Radio FM, pritisnite  desno programsko tipko (Izhod). 
 
 
 

UPORABA DRUGIH APLIKACIJ 
KOLEDAR 
Uporabite Koledar za ustvarjanje in upravljanje dogodkov, sestankov in srečanj. 

1. Na začetnem zaslonu pritisnite tipko V redu, da prikažete glavni meni. 
2. Izberite Organizator > Koledar. 
 

 
USTVARJANJE DOGODKA 

1. Izberite KOLEDAR, nato pritisnite levo programsko tipko (Dodaj) in začnite dodajati dogodek. 

2. Vnesite ime in lokacijo dogodka. 

3. Nastavite uro dogodka in določite opomnik. 

4. Ko vnesete vse podatke, pritisnite levo programsko tipko (Shrani).
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ALARM 
Nastavite lahko do tri alarme ali spremenite obstoječe alarme. 
 

1. Na začetnem zaslonu pritisnite tipko V redu, da prikažete glavni meni. 

2. Izberite Alarm. 
 

 
ŠTOPARICA 
1. Na začetnem zaslonu pritisnite tipko V redu, da prikažete glavni meni. 
2. Izberite Aplikacije > Štoparica 

3. Pritisnite levo programsko tipko, da sprožite, ustavite ali nadaljujete štoparico. 

4. Štoparico ponastavite s tipko V redu. 
 

 
KALKULATOR 
1. Na začetnem zaslonu pritisnite tipko V redu, da prikažete glavni meni. 

2. Izberite Aplikacije > Računalo, da odprete aplikacijo. 

• Za vnos podatkov uporabite številsko tipkovnico, za izbiro znakov matematičnih postopkov 
pa tipko za pomikanje. 

• Če želite izbrisati številko, uporabite desno programsko tipko (Počisti), za odstranitev vseh številk pa levo 
programsko tipko (Počisti vse). 
 

 
SVETOVNA URA 

1. Na začetnem zaslonu pritisnite tipko V redu, da prikažete glavni meni. 

2. Izberite Aplikacije > Svetovna ura, da odprete aplikacijo. 

• V aplikaciji za svetovno uro lahko dodate ali odstranite časovni pas kraja in nastavite poletni ali zimski čas. 
 

 
PRETVORBA ENOT 
1. Na začetnem zaslonu pritisnite tipko V redu, da prikažete glavni meni. 

2. Izberite Aplikacije > Pretvorba enot, da odprete aplikacijo. 
 
 
 

UPRAVLJANJE NAPRAVE 
Če želite konfigurirati napravo, na začetnem zaslonu pritisnite tipko V redu, da prikažete Glavni meni > 
Nastavitve. 
 
 

NASTAVITEV DATUMA IN URE 

Če želite ročno prilagoditi nastavitve datuma in ure: 

1. Na začetnem zaslonu pritisnite tipko V redu, da prikažete glavni meni. 
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2. Nastavitve > Nastavitve telefona > Ura in datum. 

3. Izberite Nastavitev ure, dodajte pravilen čas in izberite V redu. 
 

4. Izberite Nastavitev datuma, dodajte pravilen datum in izberite V redu. 

5. Izberite Oblika zapisa ure in omogočite/onemogočite 12/24-urni zapis ure. 

6. Izberite Oblika zapisa datuma in izberite želeno obliko zapisa datuma. 
 

7. Izberite Posodobitev nastavitev ure ter datum in uro samodejno posodobite z omrežno uro. 
 
 

PRILAGODITE NASTAVITVE ZASLONA 

Če želite konfigurirati svetlost zaslona naprave: 

1. Na začetnem zaslonu pritisnite tipko V redu, da prikažete glavni meni. 
 
2. Nastavitve > Prikaz > Kontrast. 

Svetlost zaslona prilagodite s tipko za pomikanje (levo) in (desno). 
 

Nastavitve svetlosti se samodejno shranijo, ko se pomaknete na druge možnosti. 
 

 
PRILAGAJANJE ČASA NEDEJAVNOSTI, PREDEN SE ZASLON IZKLOPI 

Če je naprava dalj časa nedejavna, se zaslon izklopi, da prihranite energijo baterije. Če želite nastaviti 
daljši ali krajši čas nedejavnosti: 

1. Na začetnem zaslonu pritisnite tipko V redu, da prikažete glavni meni. 
 

2. Nastavitve > Zaslon > Osvetlitev zaslona. 

Izberite, koliko časa naj bo zaslon osvetljen, preden se izklopi. 
 

OPOMBA: 

Ko je naprava v stanju spanja, pritisnite gumb za vklop, da vklopite zaslon. 
 
 
 

NASTAVITEV MELODIJE ZVONJENJA 
SPREMINJANJE MELODIJ ZVONJENJA 

1. Na začetnem zaslonu pritisnite tipko V redu, da prikažete glavni meni. 
2. Izberite Nastavitve  > Profili, pritisnite levo programsko tipko in izberite Nastavitve > Nastavitve 
zvonjenja. 

3. Ko se s tipko za pomikanje (gor) in (dol) premikate med melodijami zvonjenja, bo predvajan vzorec 
vsake od njih. 

4. Želeno melodijo zvonjenja izberite z levo programsko tipko. 
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PRILAGAJANJE GLASNOSTI ZVONJENJA 

Glasnost zvonjenja lahko prilagodite v nastavitvah. 

1. Na začetnem zaslonu pritisnite tipko V redu, da prikažete glavni meni. 
2. Izberite Nastavitve  > Profili, pritisnite levo programsko tipko in izberite Nastavitve > Nastavitev 
glasnosti. 

3. S tipko za pomikanje (gor) in (dol) izberite želene glasnosti za zvoke ob vklopu, melodije zvonjenja, 
sporočila in alarm. 
 

 
VKLOP TIHEGA NAČINA 

• Na začetnem zaslonu za dalj časa pritisnite in pridržite gumb #, s čimer utišate vse zvoke razen predvajanja 
in alarmov. 
 
 

NASTAVITEV VIBRIRANJA NAPRAVE ZA DOHODNE KLICE IN OPOZORILA 

1. Na začetnem zaslonu pritisnite tipko V redu, da prikažete glavni meni. 
2. Izberite Nastavitve  > Profili, pritisnite levo programsko tipko in izberite Nastavitve > Vrsta zvonjenja. 

3. S tipko za pomikanje (gor) in (dol) izberite želene vrste za melodije zvonjenja, sporočil in alarma. 
 

 
TIPKE ZA POMIKANJE 

Na začetnem zaslonu lahko uporabite bližnjične tipke, s katerimi skočite neposredno na 

nekatere uporabne funkcije. Pritisnite in pridržite: 

• Številske tipke – dostop do vnaprej programiranih telefonskih številk 

• Tipka za pomikanje (gor) Vklop/Izklop svetilke 
 

• * in nato levo programsko tipko, da zaklenete/odklenete tipkovnico 

• # za utišanje zvokov 
 

Pritisnite enkrat: 

• Tipka za pomikanje (levo) – odpre aplikacijo Sporočila 
 

• Tipka za pomikanje (desno) – odpre profil 

• Tipka za pomikanje (gor) – odpre možnosti za zvok 
 

• Tipka za pomikanje (dol) – izbira kartic SIM 

 
OPOMBA: 
 

Tipko za pomikanje lahko prilagodite v razdelku  Nastavitve > Nastavitve telefona > Tipka za pomikanje. 
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NASTAVITEV STORITEV TELEFONA 

ZAŠČITA NAPRAVE 
ZAŠČITA NAPRAVE Z ZAKLEPANJEM ZASLONA 

Poskrbite za varnost podatkov v telefonu Cat B40 z izbiro načina zaklepanja zaslona. 
 
• Samodejno zaklepanje tipkovnice – ko zaslon preklopi v način nedejavnosti, se zaklene (odklenete ga tako, 
da pritisnete levo programsko tipko in nato gumb *). 

1. Na začetnem zaslonu pritisnite tipko V redu, da prikažete glavni meni. 
 
2. Izberite Nastavitve  > Varnost > Samodejno zaklepanje tipkovnice in nastavite obdobje. 
 

• Zaklepanje zaslona – ko zaslon preklopi v način nedejavnosti, bo za odklepanje treba vnesti 4-mestno geslo: 

1. Na začetnem zaslonu pritisnite tipko V redu, da prikažete glavni meni. 
 
2. Izberite Nastavitve > Varnost > Zaklenjen telefon. 

OPOMBA: 

Privzeto geslo je 1234. 

Če želite spremeniti geslo, izberite Nastavitve > Varnost > Spremeni geslo za zasebnost. 
 
 
 
 
 
 
PONASTAVITEV NAPRAVE 
OBNOVITEV TOVARNIŠKIH PODATKOV 

Če obnovite tovarniške podatke, se bo naprava ponastavila na nastavitve, ki so bile konfigurirane v tovarni. 
Vsi vaši osebni podatki iz notranje shrambe naprave, vključno z nastavitvami sistema in aplikacij, bodo 
izbrisani. 

S ponastavitvijo naprave se ne izbrišejo morebitne posodobitve sistemske programske opreme, ki so bile 
prenesene, ali datoteke na kartici microSD, kot so glasba ali fotografije. 

1. Na začetnem zaslonu pritisnite tipko V redu, da prikažete glavni meni. 
 
2. Izberite Nastavitve > Nastavitve telefona > Obnovitev tovarniških nastavitev. 

OPOMBA: 

Privzeto geslo je 1234. 
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DODATEK 
OPOZORILA IN VARNOSTNI UKREPI 

V tem poglavju so pomembne informacije v zvezi z navodili za uporabo te naprave. Vsebuje tudi 
informacije o varni uporabi naprave. Pred uporabo naprave skrbno preberite te informacije. 

VODOODPORNO OHIŠJE 

Vrata USB, priključek za slušalke in vrata za kartice SIM morajo biti dobro zaprta, da se zagotovi vodoodpornost 
naprave. 
 

 
NAPRAVE NE UPORABLJAJTE V NASLEDNJIH POGOJIH: 

Če ste v okoliščinah, kjer je uporaba naprave prepovedana, jo izklopite. Primer: 

• Bolnišnice in zdravstvene ustanove – to je zaradi preprečevanja morebitnih motenj občutljive medicinske 
opreme. 

• Medicinski pripomočki – s svojim zdravnikom in proizvajalcem naprave se posvetujte, ali lahko delovanje 
naprave vpliva na delovanje vašega medicinskega pripomočka. Upoštevajte pravila in predpise, ki jih določijo 
bolnišnice in zdravstvene ustanove. 

• Proizvajalci spodbujevalnikov priporočajo, da med napravo in spodbujevalnikom ohranite vsaj 15 cm 
razdalje, da se prepreči morebitne motnje srčnega spodbujevalnika. Če imate spodbujevalnik, napravo 
uporabljajte na nasprotni strani, kot je spodbujevalnik, in je ne nosite v sprednjem žepu. 

• Letala – glede uporabe brezžičnih naprav na letalu se posvetujte z osebjem letalskega prevoznika. Če naprava 
ponuja »letalski način«, ga morate omogočiti, preden se vkrcate na letalo. 

• Avtomobili – zaradi možnosti motenj elektronske opreme nekateri proizvajalci vozil prepovedujejo 
uporabo mobilnih telefonov, razen če je v namestitvi vključena zunanja antena. 

• Druge naprave – naprave ne uporabljajte, kjer lahko povzroči poškodbe ali motnje drugih elektronskih naprav. 

• Detonatorji in območja, kjer poteka razstreljevanje – napravo ali brezžično napravo izklopite na območju, 
kjer poteka razstreljevanje, ali na območjih, kjer so oznake, da je treba izklopiti radijsko opremo ali 
elektronske naprave, ki lahko motijo postopke razstreljevanja. 

• Potencialno eksplozivno ozračje – napravo izklopite na vseh območjih, kjer je potencialno eksplozivno 
ozračje, in upoštevajte vse znake in navodila. Območja, kjer je lahko potencialno eksplozivno ozračje, 
vključujejo območja, kjer je priporočljivo izklopiti motor vozila. Sprožitev isker na teh območjih bi lahko 
povzročila eksplozijo ali požar, ki ima lahko za posledico telesne poškodbe ali celo smrt. Naprave ne vklapljajte 
na točkah, kjer poteka dotakanje goriva, kot so bencinski servisi. Upoštevanje omejitve uporabe radijske 
opreme v skladiščih goriva, na distribucijskih točkah ali v kemičnih tovarnah. Poleg tega upoštevajte omejitve 
na območjih, kjer poteka razstreljevanje. Pred uporabo naprave bodite pozorni na območja, kjer so lahko 
potencialno eksplozivna ozračja, ki so pogosto, vendar ne vedno, jasno označena. Take lokacije vključujejo 
območja v podpalubju ladij, objekte za prenos ali shranjevanje kemikalij ter območja, kjer zrak vsebuje 
kemikalije ali delce, kot so žita, prah ali kovinski praški. Pri proizvajalcih vozil, ki uporabljajo utekočinjeni naftni 
plin (kot je propan ali butan), se pozanimajte, ali je to napravo mogoče varno uporabljati v njihovi bližini. 

• Pri majhnem odstotku ljudi lahko pride do omedlevice ali epileptičnih napadov (tudi če v preteklosti še ni 
prišlo do njih), če so izpostavljeni utripajočim lučem ali vzorcem svetlobe, do katerih pride pri uporabi svetilke 
LED, igranju iger ali gledanju videoposnetka. Če ste že imeli epileptične napade ali omedlevico oziroma imate 
v družini zgodovino takih napadov, se pred uporabo teh funkcij posvetujte z zdravnikom. 
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VARNOST V PROMETU 

Pri uporabi te naprave upoštevajte lokalne zakone in predpise. Poleg tega upoštevajte naslednje 
smernice, če morate napravo uporabljati, medtem ko vozite: 

• Osredotočite se na vožnjo. Na prvem mestu ste odgovorni za varno vožnjo. 

• Med vožnjo ne telefonirajte. Uporabite dodatno opremo za prostoročno telefoniranje. 

• Če želite klicati ali sprejeti klic, najprej ustavite vozilo in ga parkirajte ob cesti. 

• RF-signali lahko vplivajo na elektronske sisteme motornih vozil. Če želite več informacij, se posvetujte 
s proizvajalcem vozila. 

• V motornem vozilu naprave ne postavljajte nad zračno blazino ali v območje, na katerem se odpre zračna 
blazina. Če bi se zračna blazina napihnila, bi lahko močna sila, ki bi delovala na napravo, povzročila resne 
telesne poškodbe. 

• Če potujete z letalom, napravo preklopite v način za letalo. Uporaba brezžičnih naprav v letalu je lahko 
nevarna za delovanje letala in lahko moti brezžično telefonsko omrežje. Lahko je tudi nezakonita. 
 

 
DELOVNO OKOLJE 

• Naprave ne uporabljajte ali polnite na prašnih, vlažnih in umazanih območjih ali tam, kjer so magnetna 
polja. Sicer lahko pride do okvar vezja. 

• Naprava je skladna s specifikacijami za RF-izpuste pri uporabi v bližini ušesa ali na razdalji 0,5 cm od telesa. 
Poskrbite, da dodatna oprema naprave, kot je ovitek ali tok zanjo, ne bo sestavljena iz kovinskih delov. 
Naprava naj bo vsaj 0,5 cm oddaljena od telesa, da bodo izpolnjene prej omenjene zahteve. 

• Na nevihtne dni z bliskanjem naprave ne uporabljajte med polnjenjem, da preprečite morebitno nevarnost, 
ki bi jo lahko povzročil udar strele. 

• Med klicanjem se ne dotikajte antene. To vpliva na kakovost klica in poveča 

porabo energije. Tako se skrajšata čas pogovora in čas pripravljenosti. 

• Med uporabo naprave upoštevajte lokalne zakone in predpise ter spoštujte zasebnost in zakonske 
pravice drugih. 

• Med polnjenjem naprave naj bo temperatura okolja med 0 in 40 °C. Temperatura okolja naj bo 
med –25 °C in 55 °C, ko napravo uporabljate z baterijskim napajanjem. 
 

 
VARNOST OTROK 

Upoštevajte vse varnostne ukrepe za varnost otrok. Igra otrok s to napravo ali njeno dodatno opremo, 
ki lahko ima dele, ki jih je mogoče ločiti od naprave, je lahko nevarna, saj lahko predstavlja nevarnost 
zadušitve. Poskrbite, da majhni otroci ne bodo v bližini naprave in njene dodatne opreme. 
 
 
DODATKI 

Izberite samo baterije, polnilnike in dodatno opremo, ki jih je proizvajalec naprave odobril za uporabo s tem 
modelom. Uporaba katere koli druge vrste polnilnika ali dodatne opreme lahko razveljavi morebitno garancijo 
naprave, prav tako pa je lahko v nasprotju z lokalnimi predpisi ali zakoni in je lahko nevarna. Za informacije 
o razpoložljivosti odobrenih baterij, polnilnikov in dodatne opreme na svojem območju se obrnite na trgovca, 
pri katerem ste kupili napravo. 
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BATERIJA IN POLNILNIK 

• Ko polnilnik ni v uporabi, ga odklopite iz električne vtičnice in naprave. 

• Baterija lahko gre skozi stotine ciklov polnjenja in praznjenja, preden se sčasoma izrabi. 

• Uporabite vir napajanja z izmeničnim tokom, ki ustreza tehničnim podatkom polnilnika. Neustrezna napajalna 
napetost lahko povzroči požar ali okvare polnilnika. 

• Če iz baterije izteče elektrolit, poskrbite, da ne pride na kožo ali v oči. Če elektrolit pride v stik s kožo ali v oči, 
oči takoj izperite s čisto vodo in se posvetujte z zdravnikom. 

• Če pride do deformacije baterije, spremembe barve ali neobičajnega segrevanja med polnjenjem, napravo 
takoj prenehajte uporabljati. Sicer lahko pride do puščanja baterije, pregrevanja, eksplozije ali požara. 

• Če je napajalni kabel USB poškodovan (npr. če so vidne žice v njem) ali je vtič razrahljan, takoj 
prenehajte uporabljati kabel. Sicer lahko pride do električnega udara, kratkega stika polnilnika ali požara. 

• Naprave ne odmetavajte v ogenj, ker lahko eksplodira. Baterija lahko eksplodira tudi, če jo 
prebodete ali močno poškodujete. 

• Naprave ne spreminjajte ali obnavljajte, vanjo ne poskušajte vstaviti tujkov, je potapljati ali izpostavljati 
vodi ali drugim tekočinam in izpostavljati ognju, eksploziji ali drugim nevarnostim. 

• Pazite, da vam naprava ne pade. Če vam naprava pade, zlasti če gre za trde podlage, in sumite, da je 
poškodovana, jo odnesite na pregled v usposobljen servisni center. Nepravilna uporaba lahko povzroči požar, 
eksplozijo ali drugo nevarnost. 

• Uporabljene naprave v čim krajšem času odložite v skladu z lokalnimi predpisi. 

• Pri polnjenju poskrbite, da bo polnilnik priključen v električno vtičnico, ki je v neposredni bližini naprave. 
Polnilnik mora biti na voljo enostavno dostopnem mestu. 

• Priključitev naprave na opremo, ki ni pravilno ozemljena, lahko povzroči električni udar naprave in jo lahko 
trajno poškoduje. 
 

POZOR – ČE BATERIJO ZAMENJATE Z NEUSTREZNO VRSTO BATERIJE, LAHKO PRIDE DO EKSPLOZIJE.  

IZRABLJENE BATERIJE ODLOŽITE MED ODPADKE V SKLADU Z NAVODILI. 

 
 

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE 

• Polnilnik ni vodoodporen. Poskrbite, da bo na suhem. Polnilnik zaščitite pred vodo ali paro. Polnilnika se 
ne dotikajte z mokrimi rokami, sicer lahko pride do kratkega stika ali okvare naprave in električnega udara. 

• Naprave in polnilnika ne postavljajte na mesta, kjer lahko pride do poškodb zaradi udarca. Sicer lahko pride 
do puščanja baterije, okvare naprave, pregrevanja, požara ali eksplozije. 

• V bližino naprave ne postavljajte shranjevalnih nosilcev podatkov, kot so magnetne kartice in diskete. 
Sevanje iz naprave lahko izbriše podatke, ki so shranjeni v njej. 

• Naprave in polnilnika ne puščajte na mestih, kjer so izjemno visoke ali nizke temperature. V takih 
okoliščinah lahko ne delujejo pravilno in lahko pride do požara ali eksplozije. Temperatura, nižja od 0 °C, 
lahko vpliva na zmogljivost baterije. 

• V bližino slušalke ne postavljajte ostrih kovinskih predmetov, kot so žebljički. Slušalka lahko pritegne te 
predmete in vas poškoduje. 

• Pred čiščenjem ali vzdrževanjem te naprave jo izklopite in odklopite iz polnilnika. 

• Za čiščenje naprave in polnilnika ne uporabljajte nobenih kemičnih čistil, prahu ali drugih kemičnih sredstev 
(kot sta alkohol in benzen). Sicer lahko pride do poškodb delov naprave ali požara. Napravo lahko očistite 
z mehko antistatično krpo. 
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• Naprave ali dodatne opreme ne razstavljajte. Sicer bo garancija naprave in dodatne opreme neveljavna in 
proizvajalec ne bo odgovoren za plačilo škode. 

• Če zaslon naprave poči zaradi udarca ob trd predmet, se počenega dela ne dotikajte in ga ne poskušajte 
odstraniti. V takem primeru takoj prenehajte uporabljati napravo in se obrnite na pooblaščeni servisni center. 
 

 
MESTO OZNAKE 
Odstranite pokrov za kartico SIM, izvlecite pladenj za zanjo in nato še papirnat pladenj, na katerem je 
vidna nalepka. 

PREPREČEVANJE IZGUBE SLUHA 
 

Da preprečite morebitne poškodbe sluha, ne poslušajte dlje časa pri visoki glasnosti. 

 
SKLADNOST Z ZAHTEVAMI CE/UKCA GLEDE SAR 
Ta naprava izpolnjuje zahteve EU (1999/519/ES) glede omejitve izpostavljenosti širše javnosti 
elektromagnetnim poljem zaradi zaščite zdravja. 
 
Omejitve so del obsežnih priporočil za zaščito širše javnosti. Ta priporočila so razvile in preverile neodvisne 
znanstvene organizacije z rednimi in temeljitimi ocenami znanstvenih študij. Merska enota za omejitev, 
ki jo Evropski svet priporoča za mobilne naprave, je »Specifična stopnja absorpcije« (SAR), omejitev za SAR 
pa je 2,0 W/kg na povprečno 10 gramov tkiva. Izpolnjuje zahteve Mednarodne komisije za zaščito pred 
neionizirajočim sevanjem (ICNIRP). 
 
Ta naprava je pri uporabi na telesu preizkušena in izpolnjuje smernice za izpostavljenost ICNIRP in zahteve 
evropskega standarda EN 62209–2 za uporabo z namensko dodatno opremo. Uporaba druge dodatne 
opreme, ki vsebujejo kovine, morda ne zagotavlja skladnosti s smernicami za izpostavljenost ICNIRP. 
 
SAR se meri, ko je naprava na razdalji 5 mm od telesa, in sicer pri oddajanju na najvišji potrjeni stopnji 
izhodne energije na vseh frekvenčnih pasovih naprave. 
 
Najvišje izmerjene vrednosti SAR na 10 g v skladu s predpisi CE/UKCA za telefon so navedene spodaj: 
SAR pri glavi: 0,928 W/kg; SAR pri telesu: 1,506 W/kg; SAR pri okončinah: 3,036 W/kg.  
 
Najvišje izmerjene hkratne vrednosti SAR na 10 g v skladu s predpisi CE/UKCA za telefon so navedene spodaj: 
SAR pri glavi: 0,928 W/kg; SAR pri telesu: 1,518 W/kg; SAR pri okončinah: 3,101 W/kg.  
 
Če želite zmanjšati izpostavljenost radiofrekvenčni energiji, uporabite komplet za prostoročno telefoniranje 
ali druge podobne možnosti, da naprava ne bo v bližini glave in telesa. Za zagotavljanje, da so ravni 
izpostavljenosti na preizkušenih ravneh ali pod njimi, je treba napravo nositi 5 mm od telesa.  
 
Uporabite zaponke za na pas, tokove ali druge podobne dodatke za nošnjo na telesu, ki ne vsebujejo 
kovinskih delov, da zagotovite takšno delovanje. Ovitki s kovinskimi deli lahko spremenijo 
radiofrekvenčno delovanje naprave, vključno z njeno skladnostjo s smernicami za izpostavljenost RF-
sevanju, na način, ki ni bil preizkušen ali potrjen. Zato se izogibajte uporabi take dodatne opreme. 

  

Če želite zmanjšati raven izpostavljenosti sevanju, naredite naslednje: 

• Mobilni telefon uporabljajte, kjer je signal močan. 

• Uporabljajte komplet za prostoročno telefoniranje. 

• Nosečnice naj pazijo, da naprava ne bo v bližini trebuha. 

• Naprava naj ne bo v bližini spolovil. 
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PREDPIS ZVEZNE KOMISIJE ZA KOMUNIKACIJE V ZDA (FCC) 
Ta mobilni telefon je v skladu s 15. poglavjem Predpisa zvezne komisije za komunikacije v ZDA. Uporaba je 
dovoljena ob upoštevanju teh dveh pogojev: 

(1) Ta naprava ne sme povzročiti škodljivih motenj in (2) ta naprava mora sprejeti vse prejete 
motnje, vključno s takimi, ki lahko povzročijo neželeno delovanje. 

 
Ta mobilni telefon je bil preizkušen in ugotovljeno je, da je v skladu z omejitvami za digitalno napravo razreda 
B, določenimi v 15. delu pravil FCC. Te omejitve so zasnovane tako, da zagotavljajo razumno zaščito pred 
škodljivimi motnjami pri namestitvi v stanovanjskem območju. Ta oprema ustvarja, uporablja in lahko oddaja 
radiofrekvenčno energijo in lahko povzroči škodljive motnje radijske komunikacije, če ni nameščena in 
uporabljena v skladu z navodili. 

Vendar pa ni nobenega zagotovila, da v določeni namestitvi ne bo prišlo do motenj. Če ta oprema povzroči 
škodljive motnje radijskega ali televizijskega sprejema, kar lahko ugotovite z izklopom in vklopom opreme, 
uporabnika spodbujamo, da motnje poskuša odpraviti z enim ali več naslednjih ukrepov: 

– Obrnite ali premestite sprejemno anteno. 

– Povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom. 
 

– Opremo priključite na drugo vtičnico, ki je v drugem tokokrogu kot tisti, na katerega je priključen sprejemnik. 

– Za pomoč se obrnite na trgovca ali na izkušenega radijskega ali televizijskega tehnika. 
 

OPOMBA FCC: 
 

Opozorilo: Spremembe, ki jih stranka, odgovorna za skladnost, ne odobri izrecno, lahko izničijo 
uporabnikovo dovoljenje za uporabo opreme. 

 
INFORMACIJE O IZPOSTAVLJENOSTI RADIJSKIM FREKVENCAM (SAR) 
Ta mobilni telefon je zasnovan in izdelan tako, da ne presega omejitev emisij za izpostavljenost radiofrekvenčni 
(RF) energiji, ki jih določa Zvezna komisija za komunikacije ZDA. 

Med merjenjem SAR je bila ta naprava nastavljena tako, da v vseh preskušenih frekvenčnih pasovih oddaja 
z največjo močjo, in postavljena na položaje, ki simulirajo izpostavljenost RF pri uporabi neposredno ob glavi 
in na razdalji 10 mm od telesa. Čeprav se SAR ugotavlja na najvišji potrjeni moči signala, je lahko dejanska 
raven SAR pri uporabi naprave znatno pod največjo vrednostjo. To je zato, ker je telefon zasnovan tako, 
da deluje na več ravneh energije in uporablja zgolj moč, potrebno za doseganje omrežja. Na splošno je moč 
signala nižja čim bližje ste anteni brezžične bazne postaje. 

 
Standard izpostavljenosti brezžičnim napravam uporablja mersko enoto, imenovano specifična stopnja 
absorpcije (ang. Specific Absorption Rate oziroma SAR). 

Omejitev za SAR, ki jo določa FCC, je 1,6 W/kg. 
 

Ta mobilni telefon ustreza omejitvam za SAR za splošno populacijo/nenadzorovano izpostavljenost 
v ANSI/IEEE C95.1–1992 in je bil preizkušen v skladu s pristopi in postopki merjenja, določenimi v standardu 
IEE1528. FCC je za ta model telefona podelil dovoljenje za opremo za vse prijavljene ravni SAR, ocenjene, 
da so v skladu s smernicami FCC za RF-izpostavljenost. Podatki o SAR za ta model telefona  so evidentirani 
při FCC in so na voljo v razdelku »Display Grant« na strani www.fcc.gov/oet/ea/fccid, potem ko poiščete 
ta FCC ID: ZL5B40E. 
 
Najvišja ugotovljena vrednost SAR za ta mobilni telefon pri uporabi ob glavi je 0,98 W/Kg, pri uporabi v bližini 
telesa pa 0,83 W/Kg. 

 
Pride lahko sicer do razlik med ravnmi SAR različnih telefonov in v različnih položajih, vendar vsi 
izpolnjujejo zahteve državnih organov. 
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Skladnost z omejitvami za SAR za uporabo pri nošnji na telesu temelji na razdalji 15 mm med enoto in 
človeškim telesom. Napravo nosite vsaj 15 mm od telesa, da zagotovite, da je raven RF-izpostavljenosti 
skladna s prijavljeno stopnjo ali nižja od nje. Za uporabo ob telesu izberite sponke za pas ali toke, 
ki ne vsebujejo kovinskih delov, da ohranite 15 mm razdalje med to napravo in telesom. 
 

 
Skladnost z omejitvami glede RF-izpostavljenosti z morebitno dodatno opremo, ki jo nosite na telesu in 
vsebuje kovino, ni bila preizkušena in potrjena, zato se izogibajte uporabi take dodatne opreme, ki se nosi 
na telesu. 
 

 
INFORMACIJE O ODSTRANITVI IN RECIKLIRANJU 
Ta oznaka na napravi (in morebitnih priloženih baterijah) označuje, da se je ne sme odlagati kot običajne 

gospodinjske odpadke. Naprave ali baterij ne odvrzite med nesortirane komunalne odpadke. Napravo 
(in morebitne baterije) predajte na uradnem zbirnem mestu za recikliranje ali pravilno odstranitev 
ob koncu življenjske dobe. 

 

 
Za podrobnejše informacije o recikliranju naprave ali baterij se obrnite na lokalni urad, izvajalca storitev 
odstranjevanja gospodinjskih odpadkov ali trgovino, kjer ste napravo kupili. 

 
Za odlaganje naprave velja Direktiva EU o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO). Razlog za ločevanje 
OEEO in baterij od drugih odpadkov je zmanjšanje možnih okoljskih vplivov na zdravje ljudi zaradi nevarnih 
snovi, ki so lahko prisotne. 
 

 
ZMANJŠANJE KOLIČINE NEVARNIH SNOVI 
Ta naprava je v skladu z Uredbo EU o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) 
(Uredba EU (ES) št. 1907/2006 (REACH) Evropskega parlamenta in Sveta) in omejitvijo EU za nevarne snovi 
(RoHS). 

Direktiva (Direktiva 2011/65/EU (RoHS) in Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta (EU) 2015/863, 
ki jo dopolnjuje). Več informacij o skladnosti naprave z zahtevami direktive REACH je na spletnem mestu 
www.catphones.com/certification. Priporočamo, da redno obiskujete spletno mesto, ker se informacije 
na njem posodabljajo. 
 

 
SKLADNOST S PREDPISI EU 
Proizvajalec s tem izjavlja, da je ta naprava v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami 
Direktiva 2014/53/EU. Za izjavo o skladnosti obiščite spletno mesto www.catphones.com/support/ 

OPOMBA: 
 

Upoštevajte nacionalne lokalne predpise na lokaciji, kjer uporabljate napravo. Uporaba te naprave je lahko 
omejena na nekatere ali vse države članice Evropske unije (EU). 

Nekateri pasovi morda niso na voljo v vseh državah ali na vseh območjih. Za več podrobnosti se obrnite 
na lokalnega operaterja. Največja radiofrekvenčna moč oddajanja v frekvenčnih pasovih, v katerih deluje 
radijska oprema: 

Največja moč za vse pasove je manjša od najvišje mejne vrednosti, določene v ustreznem usklajenem standardu. 
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Frekvenčni pasovi in nazivne omejitve moči, ki veljajo za to radijsko opremo, so: 
 

Pasovi Prevajana energija (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 

 
 

 
TEHNIČNI PODATKI ZA CAT B40 
Operacijski sistem Lastniški Unisoc 
Procesor Unisoc T117 
Pomnilnik 128 MB RAM-a 

64 MB ROM-a 
Mobilno omrežje 2G GSM 2, 3, 5, 8 

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

Zaslon Velikost: 2,4 palca, 240 x 320, QVGA 
Fotoaparat 2 mio. slikovnih pik, samo kamera na hrbtni strani 
Povezljivost Priključek za zvok: 3,5 mm 

Bluetooth: 5.0 
USB: Type C-USB 2.0 
Vrsta kartice SIM: nano SIM 

Baterija 1800 mAh 
Drugi Zaščita pred vstopom: IP69 

Padec: 1,8 m 
Mere 145 x 62 x 18 mm 
Teža 157 g 

* Oblika in tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI ZA EU (DOC) 
 
Proizvajalec: 

Ime: Bullitt Mobile Limited 
Naslov: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, RG1 1AR, Združeno kraljestvo  

Radijska oprema: 
Model: CAT B40 
Predmet deklaracije: mobilni telefon 
Različica radijske programske opreme: Dvojni SIM: LTE_D03140.10_B40 
 Enojni SIM: LTE_S03140.10_B40 
Priložena dodatna oprema in komponente: baterija, kabel USB, slušalka 

 
Družba Bullitt Mobile Limited z izključno odgovornostjo izjavlja, da je zgoraj opisani izdelek v skladu 
z ustrezno usklajeno zakonodajo Unije: 
Direktiva o obnovljivih virih energije (2014/53/EU), direktiva RoHS (2011/65/EU) in (EU)2015/863 

Uporabljeni so naslednji usklajeni standardi in/ali drugi ustrezni standardi:) 
1. Zdravje in varnost (člen 3.1(a) Direktive o obnovljivih virih energije) 

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. Elektromagnetna združljivost (člen 3.1(b) Direktive o obnovljivih virih energije) 
n EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) 
n EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09) 
n Draft EN 301 489-52 V1.1.0 (2016-11) 
n EN 55032:2015+A11:2020 
n EN 55035:2017 

3. Uporaba radiofrekvenčnega spektra (člen 3.2 Direktive o radijski opremi) 
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 Osnutek EN 303 345-3 V1.1.0 (2019–11) 

 
 
Priglašeni organ (Ime: Element Materials Technology Portland-Evergreen, Inc., ID: 0981) je opravil 
ugotavljanje skladnosti v skladu s Prilogo III in modulom B Direktive o radijski opremi 2014/53/EU ter 
izdal potrdilo o pregledu tipa EU (ref. št.: ENW21RED1092), ki zajema bistvene zahteve členov 3.1a, 3.1b, 
3.2. 
Podpisano za in v imenu: Bullitt Mobile Limited 
Kraj: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, England RG1 1AR, Datum: 30. marec 2021 
 
Ime: Arlen Huang Funkcija: direktor kakovosti Podpis:  
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IZJAVA O SKLADNOSTI ZA ZDRUŽENO KRALJESTVO (DOC) 

 
Proizvajalec: 

Ime: Bullitt Mobile Limited 
Naslov: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, RG1 1AR, Združeno kraljestvo  

Radijska oprema: 
Model: CAT B40 
Predmet deklaracije: mobilni telefon 
Različica radijske programske opreme: Dvojni SIM: LTE_D03140.10_B40 
 Enojni SIM: LTE_S03140.10_B40 
Priložena dodatna oprema in komponente: baterija, kabel USB, slušalka 

 
Družba Bullitt Mobile Limited z izključno odgovornostjo izjavlja, da je zgoraj opisani izdelek v skladu 
z ustrezno usklajeno zakonodajo Unije: 
Predpisi o radijski opremi 2017 (SI 2017 št. 1206, kot je dopolnjeno) 

Uporabljeni so naslednji usklajeni standardi in/ali drugi ustrezni standardi:) 

Uporabljeni so naslednji usklajeni standardi in/ali drugi ustrezni standardi: 
1. Zdravje in varnost (Uredba RER v Združenem kraljestvu 6(1)(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. Elektromagnetna združljivost (Uredba RER za Združeno kraljestvo 6(1)(b)) 
n EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) 
n EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09) 
n Draft EN 301 489-52 V1.1.0 (2016-11) 
n BS EN 55032:2015+A11:2020 
n BS EN 55035:2017+A11:2020 

3. Uporaba radijskega frekvenčnega spektra (uredba RER za Združeno kraljestvo 6(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 Osnutek EN 303 345-3 V1.1.0 (2019–11) 

 
 

Prijavljeni organ (Ime: Element Materials Technology Warwick Ltd., ID: 0891) je opravil ugotavljanje 
skladnosti v skladu s seznamom 3, delom B pravil o radijski opremi 2017 (SI 2017 št. 1206, kot je bilo dopolnjeno) 
in izdal potrdilo o pregledu vrste za Združeno kraljestvo (ref. št.: EMA21RER0005), ki zajema bistvene zahteve 
členov 6(2),6(1)(a),6(1)(b). 
Podpisano za in v imenu: Bullitt Mobile Limited 
Kraj: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, England RG1 1AR, Datum: 30. marec 2021 
 
Ime in priimek: Arlen Huang Funkcija: direktor kakovosti Podpis: 
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© 2021 Caterpillar. Vse pravice pridržane. CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, njihovi logotipi, 
celostne podobe »Caterpillar Yellow«, »Power Edge« in Cat »Modern Hex« ter identiteta podjetja in 
izdelka, uporabljeni tukaj, so blagovne znamke družbe Caterpillar in jih ni dovoljeno uporabljati brez 
dovoljenja. www.cat.com / www.caterpillar.com 
 
 
Bullitt Mobile Ltd. je imetnik licence družbe Caterpillar Inc. 
Blagovne znamke družbe Bullitt Mobile Ltd. in tretjih oseb so last njihovih lastnikov. 


