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LÄS DESSA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖRE FÖRSTA 
ANVÄNDNINGEN 
• Läs den här handboken och rekommenderade säkerhetsföreskrifterna noggrant för att säkerställa korrekt 
användning av denna enhet. 

• Trots dess robusta natur ska du undvika att slå på, kasta, krossa, sticka hål på eller böja enheten. 

• Starta inte enheten när det är förbjudet att använda enheter, eller när den kan orsaka störningar eller fara.  

 

• Använd aldrig enheten när du kör. 

• Följ alltid alla regler för användning av enheten på sjukhus och sjukvårdsinrättningar och stäng av 
den nära medicinska apparater. 

• För patienter med medicinska implantat (hjärta, leder etc), ska enheten hållas 15 cm från implantatet och 
placeras på motsatt sida av implantatet. 

• Stäng av enheten eller aktivera flygplansläge ombord på ett flygplan, eftersom den kan orsaka 
störningar. 

• Stäng av enheten nära elektroniska enheter med hög precision eftersom den kan påverka deras prestanda. 

• Försök inte att demontera enheten eller dess tillbehör; endast kvalificerad personal bör utföra service eller 
reparera den. 

• Placera inte enheten eller dess tillbehör i behållare med ett kraftigt elektromagnetiskt fält. 

• Placera inte magnetiska lagringsmedier nära enheten. Strålning från enheten kan radera informationen som 
lagras på den. 

• Använd inte enheten i en miljö med brandfarlig gas, såsom en bensinstation. 

• Förvara enheten och dess tillbehör utom räckhåll för barn. Låt inte barn använda enheten utan vägledning. 

• Följ lagar eller föreskrifter angående användning av trådlösa enheter, och respektera andra personers privatliv 
och juridiska rättigheter. 

• Följ noggrant relevanta anvisningar i den här handboken när du använder USB-kabeln.  Annars kan det leda 
till skador på enheten eller datorn. 



3  

RÄTTSLIGT MEDDELANDE 
 
© 2021 Caterpillar. Med ensamrätt. CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, deras respektive logotyper, 
“Caterpillar Yellow”, utstyrseln “Power Edge” och Cat “Modern Hex” samt företagets och produktens identitet 
som används här, är varumärken som tillhör Caterpillar och får inte användas utan tillåtelse. 
 
Bullitt Mobile Ltd. är en licensinnehavare tillhörande Caterpillar Inc. 
 
Varumärken som tillhör Bullitt Mobile Ltd och tredje part är respektive ägares egendom. 

 
Ingen del av det här dokumentet får reproduceras eller överföras i någon form eller på något sätt utan 

föregående skriftlig tillåtelse från Caterpillar Inc. 

Produkten som beskrivs i den här handboken kan omfatta upphovsrättsskyddade program och möjliga 

licensgivare. Kunder får inte på något sätt reproducera, distribuera, ändra, dekompilera, demontera, 

dekryptera, extrahera, bakåtkompilera, hyra ut, överlåta eller underlicensiera denna programvara eller 

maskinvara, förutom om sådana begränsningar är förbjudna av gällande lagar eller om sådana åtgärder 

godkänns av respektive upphovsrättsinnehavare under licenser. 

 

 
Bluetooth®-märket och logotyper är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all 

användning av sådana märken av Bullitt Group Ltd sker under licens. Alla övriga tredje parts varumärken 

och varunamn tillhör respektive ägare. 

 

 

MEDDELANDE 

Vissa funktioner i den här produkten och dess tillbehör som beskrivs häri förlitar sig på programvaran som 

installerats samt kapaciteterna och inställningarna hos lokala nätverk, och kan inte aktiveras eller begränsas av 

lokala nätverksoperatörer eller nätverksleverantörer. Således kanske beskrivningarna i den här handboken 

inte exakt stämmer överens med den köpta produkten eller dess tillbehör. 

 

 
Tillverkaren förbehåller sig rätten att ändra eller modifiera information eller specifikationer som finns i den 

här handboken utan föregående underrättelse eller förpliktelse. 

 

 
Tillverkaren är inte ansvarig för legitimiteten och kvaliteten på någon produkt som du överfört eller hämtat 

genom enheten, inklusive, men inte begränsat till, text, bilder, musik, filmer och ej inbyggda 

upphovsrättsskyddade programvaror. Du ansvarar för eventuella följder som uppstår till följd av installation 

eller användning av ovan nämnda produkter på den här enheten. 

 

 

IMPORT- OCH EXPORTFÖRORDNINGAR 

Kunder ska följa alla tillämpliga lagar och förordningar gällande export eller import. Kunder måste 

införskaffa alla nödvändiga myndighetstillstånd och licenser för att exportera, återexportera eller importera 

produkten som omnämns i den här handboken, inklusive programvaran och tekniska data. 
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VÄLKOMMEN TILL CAT® B40 
Cat B40 robusta mobiltelefon är byggd för att hantera de utmanande förhållanden som du möter varje dag, 

både på jobbet och på spel. Cat B40, som är byggd efter de svåraste specifikationerna och med ett långvarigt 

batteri, kommer inte att göra dig besviken. 

Din nya mobiltelefon är certifierad enligt branschstandarden för robusthet, vatten- och dammtålighet. Byggd 

för att tåla upprepade falltest på betong från höjder upp till 1,8 m (6 fot), att vara dammtät och för att vara 

motståndskraftig mot extrema temperaturer överlever Cat B40 i de mest utmanande miljöer. 

Med funktioner som dess batteri med hög kapacitet, ficklampa och expanderbart lagringsutrymme på upp 

till 32 GB kommer din Cat-telefon att visa sig vara användbar för att hjälpa dig att få så mycket gjort som 

möjligt under en hektisk dag. 

 
 

STABILA EGENSKAPER 
STÖTSKYDDAD: 

• OK: Använd enheten på upp till 1,8 meters höjd – den klarar fall från den här höjden. 
 

• Inte OK: Kasta den med kraft eller tappa den från en högre höjd än 1,8 meter – den är hållbar, men inte 
oförstörbar. 

VATTENTÄTHET: 
• OK: Använd enheten under fuktiga och våta förhållanden. Se till att alla komponenter och höljen är ordentligt 
stängda innan du använder den i vatten. Enheten tål ett djup på 1,2 meter i upp till 35 minuter. 
 

• Inte OK: Försök inte att använda enheten längre än 35 minuter på 1,2 meters djup eller på ett djup som 
är större än 1,2 meter. 

DAMMTÄT OCH REPSÄKER: 

• OK: Använda enheten i smutsiga, dammiga miljöer. Cat B40 är IP68- och IP69-certifierad, en branschnorm 

för hållbarhet. 

EXTREMA TEMPERATURER: 

• OK : Använda din enhet inom drifttemperaturintervallet -25 ºC till + 55 ºC. Den klarar också extrema 

temperaturförändringar: väldigt snabba skiftningar mellan kallt och varmt eller vice versa. 

• Inte OK: Använda den utanför det operativa intervallet på -25 ºC till + 55 ºC. 
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VAD FINNS I FÖRPACKNINGEN 
• Telefon 
 

• Snabbstartguide 

• Garanti 
 

• USB-strömkabel 
 
• SIM-Öppnare 
 

 

1. HÖRLURAR 
LÄGG TILL BILD 

2. FICKLAMPA 

3. VÄNSTER PROGRAMKNAPP 
 

4. RING-/SVARSKNAPP 

5. KNAPPSATSLÅS 
 

6. HÖGER PROGRAMKNAPP 

7. NAVI-KNAPP/FICKLAMPA PÅ /AV 
 

8. OK-KNAPP 

9. STRÖM-/BAKÅT-/AVSLUTAKNAPP 

10. TYST LÄGE/SKIFTKNAPP 
 

11. HÖGTALARE 

12. KAMERA 
 

13. USB-PORT 

14. HEADSET-UTTAG 
 

 
 
 

KNAPPFUNKTIONER 
STRÖMKNAPP 

• Tryck och håll ned för att starta enheten. 
 

• Tryck en gång för att aktivera skärmen när enheten är inaktiv. 

NAVI-KNAPP 
 

• Använd den flerriktade navigeringsknappen för att bläddra genom menyerna. 

VÄNSTER OCH HÖGER PROGRAMKNAPPAR 
 

• Dessa knappar motsvarar alternativen som visas längst ned på skärmen (vänster och höger). 

• Funktionen för dessa knappar ändras beroende på menyn. 
 

OK-KNAPP 

• Tryck på knappen för att göra ett val. 
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KOMMA IGÅNG 
INSTALLERA SIM-KORT OCH/ELLER MINNESKORT 

1. Placera enheten på en platt, ren yta med skärmen nedåt. 

2. Öppna SIM/SD-höljet på den nedre högra sidan av telefonen. 

3. Använd det medföljande stiftverktyget och för in det i det lilla hålet och tryck för att mata ut SIM-/SD-facket. 

4. Placera SIM-kortet och minneskortet i SIM 1-/SIM 2-/MicroSD-kortfacket med guldstiften vända nedåt. 

5. För försiktigt in SIM-/SD-facket tillbaka i öppningen. 

6. Se till att SIM/SD-höljet är ordentligt stängt för att upprätthålla det vattentäta skyddet för telefonen. 

 
LÄGG TILL BILD 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBS! 
• När du sätter in microSD-kortet eller SIM-kortet ska du se till att telefonen är avstängd och 

frånkopplad från eventuell extern strömkälla. 

 

 

 

 

 

 

LADDA BATTERIET 
Du behöver ladda batteriet innan du använder enheten för första gången. 

1. Anslut USB-strömsladden till nätadaptern
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Öppna USB-porten och anslut USB-strömsladden till USB-porten 
 

Var försiktig och se till att inte trycka in USB-kabeln med överdriven kraft. Om du försöker ansluta kontakten 

åt fel håll kan det orsaka skador som inte täcks av garantin. 

2. Anslut laddaren till ett lämpligt eluttag för växelström. 
 

3. Batteriindikatorn slutar blinka när laddningen är slutförd. 
 

Ta bort USB-sladden från enheten och koppla ur nätadaptern från eluttaget. Stäng luckan till enhetens USB-

port. 

 
 

VIKTIG INFORMATION OM FRAMTIDA ANVÄNDNING AV BATTERIET 

Om batteriet är helt urladdat startas enheten eventuellt inte direkt efter att laddningen har startat. Låt 

batteriet ladda i några minuter innan du försöker slå på den. Animeringen av laddningen på skärmen kanske 

inte visas under den här perioden. 

När batteriet nästan är helt urladdat stängs enheten av automatiskt. Tiden som krävs för att ladda batteriet 

beror på batteriets ålder och på omgivningstemperaturen. 

 
 
 

SLÅ PÅ/AV DIN ENHET 
Slå på 

• Tryck och håll ned strömknappen . 

• Om en PIN-kod krävs, se det relevanta avsnittet i den här handboken. 
 

STÄNG AV 

1. Tryck och håll ned strömknappen . 

 
 

STARTSKÄRM 
Från startskärmen får du åtkomst till enhetens funktioner. Härifrån kan du få åtkomst till Kontakter och 

Huvudmeny. 

Så här ser startskärmen ut: 
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Huvudmeny 
Från startskärmen trycker du på OK för att visa Huvudmenyn. Använd den flerriktade Navi-knappen för att 

markera den valda appen. 

 

   

 
 

LÅSA OCH LÅSA UPP SKÄRMEN 
LÅSA SKÄRMEN 
1. Om enheten är påslagen, tryck på den Vänster programknapp och sedan på Knappsatslåset för att 

låsa/låsa upp skärmen. Du kan fortfarande ta emot meddelanden och samtal när skärmen är låst. 

2. Om enheten inte används under en viss period låses skärmen automatiskt. 

 
• För att justera längden på den här perioden väljer du Inställningar  från Huvudmenyn. 
 

• Använd Navi-knappen (uppåt) och (nedåt) för att bläddra mellan flikarna för Inställningar. 
 

• Välj Säkerhet > Automatiskt knappsatslås för att ställa in tidsperiod. 

LÅSA UPP SKÄRMEN 
Tryck på strömknappen för att väcka skärmen. 

Mer information finns i ”Skydda enheten med ett skärmlås” på sidan 23. 
 

OBS! 

• När det automatiska skärmlåset är inaktiverat trycker du på valfri knapp för att låsa upp skärmen. 
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MEDDELANDEPANEL 
MEDDELANDEN OCH STATUSINFORMATION 
Statusfältet visas högst upp på skärmen. Här visas meddelandeikoner, såsom missade samtal eller mottagna 

meddelanden (till vänster), och telefonens statusikoner, såsom batteristatus (till höger), samt aktuell tid. 
 

 

 
SIM1 Mobila nätverkets signal är stark 

 

 Batteriindikator, batteriet är fulladdat 

 

 SIM2 Mobila nätverkets signalstyrka 
 

 Bluetooth på 

 

 SIM1 Mobila nätverkets signal är svag 
 

 
Ringer 

 

 SIM2 Mobila nätverkets signal är svag 
 

 Larmet är på 

 

 Inget SIM-kort 
 

 Hörlurar är anslutna 

 

 Missade samtal 
 

 Flygläge 

 

 Tyst profil 
 

 Inkorgen är full 

 

 Mötesprofil 
 

 Nytt meddelande 

 

 Inomhusprofil 
 

 Skickar meddelande 

 

 Utomhusprofil 
 

 Nytt MMS 

 

 Ficklampa på 
 

 Oläst MMS 

 
 

 

BAKGRUNDER 

ÄNDRA BAKGRUND 

1. Från startskärmen trycker du på OK-knappen för att visa Huvudmenyn. 

 
2. Inställningar  > Visa > Bakgrundsinställningar. 
 

3. Tryck på OK och välj bilder från statisk bakgrund eller galleri för att ställa in bakgrund. 

4. Välj bild och tryck sedan på Vänster programknapp (OK). 
 
 
 

ÖVERFÖRA MEDIA TILL OCH FRÅN ENHETEN 
Överför din favoritmusik och dina favoritbilder mellan enheten och datorn. 
 

1. Anslut först enheten till en dator med hjälp av USB-strömkabeln. 

2. Ett meddelandefönster visas. 
 

3. Välj ”Filöverföring”. 



12  

Enheten visas som en flyttbar enhet som visar telefonens interna lagringsutrymme. Om ett minneskort 

sätts in visas även microSD-kortets uppgifter. 
 

 
ANVÄNDA FLYGPLANSLÄGE 

På vissa platser kan du behöva stänga av dataanslutningar. Istället för att stänga av enheten kan du försätta 

ha den i flygplansläge. 

1. Från startskärmen trycker du på OK-knappen för att visa Huvudmenyn. 

 
2. Välj Inställningar > Profiler > Flygplansläge 
 

3. Tryck på OK för att aktivera. OBS! 

• Flygplansläge kopplar från alla dina nätverksinställningar och anslutningar. 
 
 
 

RINGA ETT TELEFONSAMTAL 
Det finns flera sätt att ringa ett samtal. Du kan antingen: 
 

RINGA ETT SAMTAL MED KNAPPSATSEN 

Från startskärmen ringer du ett telefonnummer med hjälp av knappsatsen och trycker sedan på 
knappen Samtal. 
 

Tips: Enheten stöder SmartDial-funktionen. När du skriver ett nummer med knappsatsen söker enheten 

automatiskt i dina kontakter och visar alternativ för de kontakter som matchar numret. 

 

 
RINGA ETT SAMTAL FRÅN KONTAKTER 

1. Från startskärmen väljer du Kontakter för att se kontaktlistan. 

2. Använd Navi-knappen (uppåt) och (nedåt) för att välja en kontakt. 

3. Välj kontaktens telefonnummer. 

4. Välj Ring eller tryck på knappen Samtal . 
 

 
RINGA ETT SAMTAL FRÅN SAMTALSLOGGEN 

 
1. Från startskärmen trycker du på OK-knappen för att visa Huvudmeny > Samtalslogg . 
 

2. Använd Navi-knappen (uppåt) och (nedåt) för att växla flikar och visa de senaste samtalen som du har gjort, 

mottagit, avvisat och missat. 

3. Använd Navi-knappen (nedåt) och (uppåt) för att välja en kontakt från listan. 

4. Tryck på Ring för att ringa den kontakten. 
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SVARA PÅ OCH AVVISA ETT SAMTAL 

När någon ringer till dig visas vem som ringer (om information finns) på skärmen för inkommande samtal. 

 
1. För att svara på ett samtal trycker du knappen Svara  eller på den Vänster programknapp (Svar). 

 
2. För att avvisa ett samtal trycker du på knappen Lägg på . 
 

3. För att tysta ett samtal trycker du på Höger programknapp (Tyst). 
 

OBS! 

 
• Tryck på Lägg på  för att återgå till startskärmen. 
 

 
AVSLUTA ETT SAMTAL 
 
Under ett samtal trycker du på Lägg på       för att avsluta samtalet. 
 
 
 

KONTAKTER 
Med appen Kontakter kan du spara och hantera information om dina kontakter. 

ÖPPNA APPEN KONTAKTER 

För att öppna appen från startskärmen gör du så här: 

• Tryck på Höger programknapp för att öppna Kontakter 

 
• Tryck på OK-knappen för att öppna Huvudmenyn > Kontakter . 

OBS! 
 

• Dina kontakter visas i bokstavsordning i en rullista. 
 

 
IMPORTERA OCH EXPORTERA KONTAKTER 

Så här importerar du dina kontakter: 

1. Öppna Kontakter. 
 

2. Tryck på Vänster programknapp (Alternativ). 

3. Tryck på Navi-knappen (nedåt) och tryck sedan på Importera kontakter. 
 

4. Välj källa (minneskort eller intern lagring) 
 

 
Så här exporterar du dina kontakter: 

1. Öppna Kontakter. 

2. Tryck på Vänster programknapp (Alternativ). 
 

3. Tryck på Navi-knappen (nedåt) och tryck sedan på Exportera kontakter. 

4. Välj kontakter som ska exporteras och tryck sedan på Vänster programknapp (Alternativ) > OK-knappen 
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5. Välj destination (minneskort eller intern lagring) 
 

 
LÄGGA TILL EN NY KONTAKT 

1. I din kontaktlista trycker du på Vänster programknapp (Alternativ) > Ny. 

2. Välj destinationen. 
 

3. Ange kontaktens namn, mobiltelefonnummer och e-postadress (valfritt). 

4. Välj Vänster programknapp (Spara). 
 
 
 

 
SÖKA EFTER EN KONTAKT 

1. I kontaktlistan trycker du på Navi-knappen (nedåt) för att välja sökrutan. 

2. Börja skriva in ett kontaktnamn och de med matchande namn visas ovan. 
 

 
REDIGERA EN KONTAKT 

Du kan alltid ändra informationen som du har sparat för en kontakt. 

1. I kontaktlistan väljer du den kontakt som du vill redigera. 
 

2. Tryck på OK-knappen (Redigera). 
 

3. Gör ändringar i kontaktinformationen och tryck sedan på Vänster programknapp (Spara). För att avbryta 

eventuella ändringar väljer du Vänster programknapp (Avbryt) . 

 

 
RADERA EN KONTAKT 

1. I kontaktlistan markerar du den kontakt som du vill ta bort. 
 

2. Vänster programknapp (Alternativ) > Ta bort > Vänster programknapp (OK) för att bekräfta. 
 

 
KATEGORISERING AV KONTAKTER 

Du kan sätta upp olika grupper för att kategorisera dina kontakter. 

1. I kontaktlistan trycker du på Navi-knappen (höger) för att visa grupplistan. 
 

2. Tryck på Vänster programknapp (Alternativ) för att lägga till nya grupper. 

3. Tillbaka till kontaktlistan väljer du den kontakt som du vill kategorisera. 
 

4. Tryck på OK-knappen (Redigera) och tryck sedan på Navi-knappen (nedåt) för att tilldela en grupp för dina 
kontakter. 
 
 
 

SMS OCH MMS 
ÖPPNA SKICKA MEDDELANDE 

Så här öppnar du meddelandeappen: 
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• Från startskärmen trycker du på OK-knappen för att visa Huvudmenyn > Meddelanden . 
 

 
SKAPA OCH SKICKA ETT TEXTMEDDELANDE 

Du kan skapa ett nytt textmeddelande eller öppna en pågående meddelandetråd. 
 

1. Från Meddelanden, välj Skriv meddelande. 
 

2. Ange ett telefonnummer eller välj kontaktnamn genom att trycka på OK-knappen. När du skriver försöker 
SmartDial att matcha det med enhetens kontakter. Välj en föreslagen mottagare eller fortsätt att skriva. 
 

3. Tryck på Navi-knappen (nedåt) för att gå till SMS-fältet och skriv ditt meddelande. 

4. När ditt meddelande är klart för att skicka trycker du på OK-knappen (Skicka). 
 

5. Om du vill öppna en befintlig meddelandetråd väljer du Inkorg eller Chattläge från Meddelanden och 

trycker på OK-knappen. 

OBS! 

• När du visar och skickar ytterligare meddelanden skapas en meddelandetråd. 
 

 
SKAPA OCH SKICKA ETT MULTIMEDIAMEDDELANDE 

Du kan skapa ett nytt textmeddelande eller öppna en pågående meddelandetråd. 
 

1. Från Meddelanden, välj Skriv meddelande. 
 

2. Ange ett telefonnummer eller välj kontaktnamn genom att trycka på OK-knappen. När du skriver försöker 
SmartDial att matcha det med enhetens kontakter. Välj en föreslagen mottagare eller fortsätt att skriva. 
 

3. Tryck på Navi-knappen (nedåt) för att gå till text och MMS-fältet för att skriva ditt meddelande och media. 

4. När ditt meddelande är klart för att skicka trycker du på Vänster programknapp (Skicka). 

5. Om du vill öppna en befintlig meddelandetråd väljer du Inkorg från Meddelanden och trycker på 
OK-knappen. 
 

 
ÖPPNA OCH SVARA PÅ ETT MEDDELANDE 

1. Välj en sms- eller multimedietråd i listan för Inkorg eller Chattläge för att öppna den. 

2. Tryck på OK-knappen för att skriva ditt svar i SMS-fältet. 
 

3. När du är klar trycker du på OK-knappen (Skicka). 
 

 
ANPASSA MEDDELANDEINSTÄLLNINGARNA 

I meddelandelistan trycker du på Vänster programknapp 

(Alternativ) > Inställningar. Välj mellan: 

• SMS: Ställ in Leveransrapport (På/Av). 

• MMS: Ställ in Automatisk hämtning av meddelanden (Av med roaming/På utan roaming). 
 

• Push-meddelanden: Ställ in WAP-push (På/Av). 
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BLUETOOTH® 
Bluetooth skapar en trådlös anslutning till andra Bluetooth-enheter så att du kan dela filer med dina vänner, 

prata handsfree med ett Bluetooth-headset eller till och med överföra bilder från enheten till en dator. 

Om du använder Bluetooth ska du komma ihåg att hålla dig inom 10 meter från den Bluetooth-enhet som du vill 

ansluta till. Notera att hinder, som väggar eller annan elektronisk utrustning, kan störa Bluetooth-anslutningen. 

SLÅ PÅ BLUETOOTH 

 
1. Från startskärmen trycker du på OK-knappen för att visa Huvudmeny > Inställningar 

2. Använd Navi-knappen (nedåt) och välj sedan Bluetooth. 
 

3. Tryck på OK-knappen för att aktivera Bluetooth. Bluetooth-ikonen  visas i statusfältet. 
 

 
PARKOPPLA OCH ANSLUTA EN BLUETOOTH-ENHET 

Innan du använder Bluetooth måste du koppla din enhet till en annan Bluetooth-enhet på följande sätt: 

1. Se till att Bluetooth-funktionen på enheten är aktiverad och inställd till Synlig för alla. 

 
2. Från startskärmen trycker du på OK-knappen för att visa Huvudmenyn > Inställningar > Bluetooth 

3. Välj Parkopplade enheter och tryck sedan på Vänster programknapp (Lägg till) för att söka efter Bluetooth-
enheter inom räckhåll. 
 

4. Välj den enhet som du vill parkoppla med från listan. 

5. Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra anslutningen. 

OBS! 
 

• När du har parkopplade enheter uppmanas du att ange ett lösenord för att ansluta till enheten igen. 
 

 
SKICKA FILER VIA BLUETOOTH 

1. Från startskärmen trycker du på OK-knappen för att visa huvudmenyn 

 
2. Välj Organisatör  > Fil, välj den fil som du vill skicka. 

3. Vänster programknapp (Alternativ) > Skicka > Bluetooth > välj en parkopplad enhet. 
 
 
 

 
Koppla från eller ta bort parkoppling med en Bluetooth-enhet 

Så här kopplar du från Bluetooth: 

 
1. Från startskärmen trycker du på OK-knappen för att visa Huvudmenyn >  Inställningar. 
 

2. Använd Navi-knappen (nedåt) och välj sedan Bluetooth. 

3. Tryck på OK-knappen för att stänga av Bluetooth. Ta bort parkopplingen med en Bluetooth-enhet: 
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1. Från Bluetooth-listan anger du den parkopplade enhetslistan och väljer den enhet som du vill koppla från. 

2. Tryck på vänster programknapp (Alternativ) för att ta bort enheten/enheterna. 
 
 
 

TA FOTON OCH SPELA IN VIDEO 
Du kan använda Cat® B40 till att fotografera och filma samt dela bilder och videor. 

ÖPPNA KAMERAN 

Så här öppnar du kameraappen: 

 
• Från startskärmen trycker du på OK-knappen för att ange Huvudmeny > Kamera 
 

Tryck på Höger programknapp (Bakåt) för att stänga kameraappen. 
 

 
TA ETT FOTO OCH SPELA IN VIDEO 

 
1. Från startskärmen trycker du på OK-knappen för att visa Huvudmeny > Kamera . 
 

2. Tryck på Höger Navi-knapp och välj Video eller Kamera för att växla mellan foto och videoläge. 

3. Använd Navi-knappen (uppåt) och (nedåt) för att zooma in och ut. 
 

4. Tryck på OK-knappen för att ta foto eller spela 

in en video. OBS! 

Tryck på vänster programknapp (Alternativ) och välj sedan Inställningar för att ställa in kamera- och 
videoinställningar. 
 

 
VISA FOTON 

När du är i fotoläge visar du dina bilder i kameraappen genom att trycka på Vänster programknapp 

(Alternativ) > Bildvisare. 

• Välj en bild för att visa den i helskärmsläge. Använd Navi-knappen (vänster) och (höger) för att visa varje bild. 

OBS! 

 
• Från Huvudmenyn kan du visa dina bilder genom att välja Bild . 
 

 
VISA VIDEOR 

När du är i videoläge kan du visa dina videor i kameraappen genom att trycka på Vänster programknapp 

(Alternativ) > Visa videokatalog 

• Välj en video och tryck sedan för att spela upp den. 
 

• Tryck på Höger programknapp (Stopp/Avsluta) för att återgå till videolistan. 
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LYSSNA PÅ FM-RADIO 
Du kan lyssna på FM-radiostationer i appen FM-radio. 

STÄLLA IN FM-RADION 

 
1. Från startskärmen trycker du på OK-knappen för att visa Huvudmeny > FM-radio . 
 

2. Tryck på Vänster programknapp (Alternativ) när du uppmanas och välj sedan Automatisk skanning 

och spara för att söka efter alla tillgängliga stationer. 

Manuell och automatisk sökning: 

• Från FM-radions startskärm ska du använda Navi-knappen (vänster) och (höger) för att 
manuellt justera till en frekvens. 

OBS! 

• Radion fungerar endast med hörlurar inkopplade eftersom den använder dem som antenn. 

• För att visa alla tillgängliga kanaler trycker du på Vänster programknapp (Alternativ) och väljer sedan 
Kanallista. 

• För att stänga av FM-radio trycker du på Höger programknapp (Avsluta). 
 
 
 

ANVÄNDA ANDRA APPAR 
KALENDER 
Använd Kalender för att skapa och hantera händelser, möten och träffar. 

1. Från startskärmen trycker du på OK-knappen för att visa Huvudmenyn. 

 
2. Välj Organiserare  > Kalender. 
 

 
SKAPA EN HÄNDELSE 

1. Välj KALENDER och tryck sedan på Vänster programknapp (Lägg till) för att börja lägga till en händelse. 

2. Ange händelsetitel och plats. 

3. Ställ in tiden för händelsen och ställ in en påminnelse. 

4. När all information har angivits trycker du på Vänster programknapp (Spara).
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ALARM 
Du kan ställa in upp till tre alarm eller ändra befintliga alarm. 
 

1. Från startskärmen trycker du på OK-knappen för att visa Huvudmenyn. 

2. Välj Alarm. 
 

 
STOPPUR 
1. Från startskärmen trycker du på OK-knappen för att visa Huvudmenyn. 

 
2. Välj Appar  > Stoppur 
 

3. Tryck på Vänster programknapp för att starta, stoppa och fortsätta stoppuret. 

4. Använd OK-knappen för att återställa stoppuret. 
 

 
KALKYLATOR 
1. Från startskärmen trycker du på OK-knappen för att visa Huvudmenyn. 

 
2. Välj Appar  > Kalkylator för att öppna appen. 
 

• Använd den numeriska knappsatsen för att ange data och Navi-knappen för att välja funktionssymboler. 

• Använd Höger programknapp (Rensa) för att ta bort en siffra eller Vänster programknapp (Rensa alla) för att 
ta bort alla siffror. 
 

 
VÄRLDSKLOCKA 

1. Från startskärmen trycker du på OK-knappen för att visa Huvudmenyn. 

 
2. Välj Appar  > Världsklocka för att öppna appen. 
 

 
• I världsklockan kan du lägga till eller ta bort den aktuella stadens tidszon och ställa in sommartid. 
 

 
MÅTTENHETSOMVANDLING 
1. Från startskärmen trycker du på OK-knappen för att visa Huvudmenyn. 

 
2. Välj Appar  > Måttenhetsomvandling för att öppna appen. 
 
 
 

HANTERA ENHETEN 
För att konfigurera enheten trycker du på OK-knappen från startskärmen för att visa Huvudmeny > 
Inställningar. 
 
 

STÄLLA IN DATUM OCH TID 

För att manuellt justera datum och tidsinställningar: 
 

1. Från startskärmen trycker du på OK-knappen för att visa Huvudmenyn. 



20  

2. Inställningar  > Telefoninställningar > Tid och datum. 

3. Välj Ställ in tid, lägg till rätt datum och välj OK. 
 

4. Välj Ställ in datum, lägg till rätt tid och välj OK. 

5. Välj Tidsformat, aktivera/inaktivera 12/24-timmars klockformat. 

6. Välj Datumformat, välj ditt föredragna datumformat. 
 

7. Välj Uppdatera tidsinställningar, uppdatera datum och tid automatiskt med hjälp av den tid som 

tillhandahålls av ditt nätverk. 

 
 

JUSTERA BILDSKÄRMSINSTÄLLNINGAR 

Så här konfigurerar du skärmens ljusstyrka på din enhet: 

1. Från startskärmen trycker du på OK-knappen för att visa Huvudmenyn. 

 
2. Inställningar > Skärm > Kontrast. 

Använd Navi-knappen (vänster) och (höger) för att justera skärmens ljusstyrka. 
 

Inställningarna för ljusstyrka sparas automatiskt när du navigerar bort från alternativet. 
 

 
JUSTERA TIDEN INNAN SKÄRMEN STÄNGS AV 

Om din enhet är inaktiv under en viss period stängs skärmen av för att spara batteri. Så här ställer du in 

en längre eller kortare inaktiv tid: 

1. Från startskärmen trycker du på OK-knappen för att visa Huvudmenyn. 
 

2. Inställningar > Skärm > Bakgrundsljus. 

Välj hur länge du vill att skärmen ska lysa innan den slocknar. 
 

OBS! 

När din enhet sover trycker du på strömknappen för att väcka skärmen. 
 
 
 

STÄLLA IN RINGSIGNAL 
ÄNDRA RINGSIGNALERNA 

1. Från startskärmen trycker du på OK-knappen för att visa Huvudmenyn. 

 
2. Välj Inställningar > Profiler, tryck på vänster programknapp och välj Inställningar > 
Ringsignalsinställningar. 

3. En förhandsgranskning av varje ringsignal spelas upp när du använder Navi-knappen (uppåt) och (nedåt) 
för att navigera. 

4. Använd Vänster programknapp för att välja ringsignal.
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JUSTERA RINGSIGNALENS VOLYM 

Du kan justera ringsignalens volym i Inställningar. 

1. Från startskärmen trycker du på OK-knappen för att visa Huvudmenyn. 

2. Välj Inställningar > Profiler, tryck på Vänster programknapp och välj Inställningar > Justera volym. 
 

3. Använd Navi-knappen (uppåt) och (nedåt) för att välja de volymnivåer som krävs för strömningsljud, 

ringsignaler, meddelanden och larm. 

 

 
AKTIVERA TYST LÄGE 

• I startskärmen trycker du och håller sedan knappen # intryckt för att tysta alla ljud, förutom media och larm. 
 
 

STÄLLA IN ENHETEN FÖR ATT VIBRERA VID INKOMMANDE SAMTAL OCH AVISERINGAR 

1. Från startskärmen trycker du på OK-knappen för att visa Huvudmenyn. 

2. Välj Inställningar > Profiler, tryck på Vänster programknapp och välj Inställningar > Ringtyp. 
 

3. Använd Navi-knappen (uppåt) och (nedåt) för att välja de typer som krävs för ringsignaler, meddelanden 
och alarm. 
 

 
NAVIGERINGSKNAPPAR 

Från startskärmen kan du använda genvägsknappar för att enkelt hoppa till vissa användbara funktioner: 

Tryck och håll: 

• Numeriska knappar Åtkomst till förprogrammerade telefonnummer 

• Navi-knappen (uppåt) Ficklampa På/Av 
 

• * och sedan Vänster programknapp för att Låsa/låsa upp knappsatsen 

• # för att stänga av ljud 
 

Tryck en gång: 

• Navi-knappen (vänster) - Öppna appen Meddelanden 
 

• Navi-knappen (höger) - Öppna profil 

• Navi-knappen (uppåt) - Öppna ljud 
 

• Navi-knappen (nedåt) – Välj SIM-kort 
 

 
OBS! 
 

Du kan anpassa Navi-knappen i Inställningar  > Telefoninställningar > Navi-knapp. 
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STÄLLA IN TELEFONTJÄNSTER 

SKYDDA DIN ENHET 
Skydda enheten med ett skärmlås 

Håll dina data på Cat B40 säkrare genom att välja en skärmlåsmetod 
 

• Automatiskt knappsatslås – när skärmen övergår i viloläge låses skärmen (Tryck på Vänster 

programknapp och tryck sedan på knappen * för att låsa upp). 

1. Från startskärmen trycker du på OK-knappen för att visa Huvudmenyn. 

 
2. Välj Inställningar  > Säkerhet > Automatiskt knappsatslås för att ställa in tidsperiod. 
 

• Skärmlås – när skärmen övergår i viloläge krävs det en 4-siffrig lösenkod för att låsa upp den: 

1. Från startskärmen trycker du på OK-knappen för att visa Huvudmenyn. 

 
2. Välj Inställningar  > Säkerhet > Telefon låst. 

OBS! 

Standardlösenordet är 1234. 

För att ändra lösenordet väljer du Inställningar > Säkerhet > Ändra sekretesslösenord. 
 
 
 
 
 

 

ÅTERSTÄLLA ENHETEN 
ÅTERSTÄLLA FABRIKSINSTÄLLNINGAR 

Om du återställer fabriksinställningarna återställs de inställningar som konfigurerades på fabriken. Alla dina 

personuppgifter från enhetens interna lagringsutrymme, inklusive systeminställningarna kommer att tas bort. 

En återställning av enheten raderar inte några uppdateringar av systemets programvara som har laddats 

ned eller några filer på microSD-kortet, såsom musik eller fotografier. 

1. Från startskärmen trycker du på OK-knappen för att visa Huvudmenyn. 

 
2. Välj Inställningar  > Telefoninställningar > Återställ fabriksinställningar. 

OBS! 

Standardlösenordet är 1234. 
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BILAGA 
VARNINGAR OCH FÖRSIKTGHETSÅTGÄRDER 

Det här avsnittet innehåller viktig information angående användarinstruktionerna för den här enheten. 

Det innehåller även information om hur du använder mobilen på ett säkert sätt. Läs noggrant igenom 

den här informationen innan du använder enheten. 

VATTENTÄTT FODRAL 

USB, headsetuttaget och SIM-luckan måste vara ordentligt på plats, för att säkerställa att enheten är vattentät. 
 

 
ANVÄND INTE ENHETEN UNDER FÖLJANDE FÖRHÅLLANDEN: 

Stäng av enheten om du befinner dig i en situation där det är förbjudet att använda den, till exempel: 

• Sjukhus och vårdinrättningar – detta är att förhindra eventuella störningar med känslig medicinsk utrustning. 

• Medicinsk utrustning – rådfråga din läkare och enhetens tillverkare för att avgöra om användningen av 
enheten kan störa driften av din medicinska utrustning. Följ regler och föreskrifter som anges av sjukhus och 
sjukvårdsinrättningar. 

• Pacemaker-tillverkare rekommenderar att ett minimiavstånd på 15 cm hålls mellan en mobil och en 
pacemaker för att förhindra en eventuell störning av pacemakern. Om du har en pacemaker ska du använda 
enheten på motsatt sida från pacemakern och inte bära enheten i fickan på framsidan av ditt klädesplagg. 

• Flygplan – konsultera flygplanspersonalen om användning av trådlösa enheter ombord på flygplanet. 
Om din enhet har ett "flygplansläge", måste detta aktiveras innan du går ombord på ett flygplan. 

• Bilar – på grund av risken för störningar med elektronisk utrustning förbjuder vissa biltillverkare att 
mobiltelefoner används såvida inte en extern antenn ingår i installationen. 

• Andra enheter – använd inte enheten på en plats där den kan orsaka skada eller störa andra 
elektroniska enheter. 

• Tändhattar och sprängningsområden – stäng av din enhet eller trådlösa enhet när du befinner dig i ett 
sprängningsområde eller i områden med skyltar där du uppmanas stänga av "radioenheter med 
tvåvägskommunikation" och "elektroniska enheter" för att undvika störningar vid sprängningar. 

• Explosionsfarliga omgivningar – stäng av enheten i explosionsfarliga omgivningar och följ samtliga skyltar 
och instruktioner. Områden som kan vara explosionsfarliga omgivningar omfattar områden där du 
rekommenderas att stänga av bilmotorn. En utlösning av gnistor i sådana områden kan orsaka explosion eller 
brand och leda till kroppsskador eller dödsfall. Slå inte på enheten på platser där tankning sker, till exempel på 
bensinstationer. Följ restriktioner angående användning av radioutrustning i bränsleupplag, förvarings- och 
distributionsområden och kemiska fabriker. Utöver det ska du följa restriktioner i områden där 
sprängningsarbeten pågår. Innan du använder enheten ska du hålla utkik efter områden med explosionsfarliga 
omgivningar som ofta, men inte alltid, är tydligt utmarkerade. Sådana platser omfattar områden under 
båtdäck, transporter av kemikalier eller lageranläggningar samt områden där luften innehåller kemikalier eller 
partiklar som korn, damm eller metallstoft. Fråga biltillverkare som använder LPG (som propan eller butan) 
om den här enheten är säker att använda i närheten av sådana fordon. 

• En liten andel av människor kan vara mottagliga för tillfällig medvetslöshet eller anfall (även om de aldrig 
har drabbats av något tidigare) när de exponeras för blinkande ljus eller ljusmönster, såsom när du använder 
LED-ficklampan, spelar spel eller tittar på video. Om du har upplevt anfall eller blackouter eller har en historik 
inom familjen med sådana händelser, ska du prata med din läkare innan du använder dessa funktioner. 
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TRAFIKSÄKERHET 

Följ lokala lagar och föreskrifter när du använder den här enheten. Om du måste använda enheten 

när du kör bil ska du dessutom följa de här riktlinjerna: 

• Koncentrera dig på körningen. Ditt främsta ansvar är att köra säkert. 

• Tala inte i enheten när du kör. Använd handsfree-tillbehör. 

• Om du måste ringa eller svara på ett samtal ska du köra åt sidan och parkera fordonet innan du använder 
enheten. 

• RF-signaler kan påverka motorfordons elektroniska system. För mer information, rådfråga fordonstillverkaren. 

• I ett motorfordon, placera inte mobilen över krockkudden eller i krockkuddens utvecklingsområde. 
Om krockkudden utlöses och enheten är placerad ovanpå kan den starka kraften orsaka allvarliga skador. 

• Om du reser med flygplan ska du sätta enheten i flygplansläge. Användning av trådlösa enheter i ett 
flygplan kan påverka flygplanets funktion negativt och störa det trådlösa telefonnätet. Det kan även anses 
vara olagligt. 
 

 
DRIFTSMILJÖ 

• Använd inte och ladda inte enheten på dammiga, fuktiga eller smutsiga platser eller platser med 
magnetiska fält. Det kan leda till ett funktionsfel på kretsen. 

• Enheten överensstämmer med RF-specifikationerna när enheten används nära ditt öra eller på ett 
avstånd på 0,5 cm från din kropp. Se till att enhetens tillbehör, som fodral och hölster, inte består av 
metalldelar. Håll enheten 0,5 cm ifrån kroppen för att uppfylla de ovan nämnda kraven. 

• Vid storm med åska ska du inte använda enheten medan den laddas.  Detta för att förhindra eventuell 
fara orsakad av blixtnedslag. 

• Vidrör inte antennen under ett samtal. Att röra vid antennen påverkar samtalskvaliteten och leder till en ökad 
strömförbrukningen. Detta leder i sin tur till att samtalstiden och standby-tiden minskar. 

• Under tiden som mobilen används ska lokala lagar och föreskrifter iakttas, och andra personers privatliv och 
juridiska rättigheter ska respekteras. 

• Se till att omgivningstemperaturen är mellan 0 °C och 40 °C under tiden som mobilen laddas. Håll den 
omgivande temperaturen på –25 °C till 55 °C för att använda enheten som drivs med ett batteri. 
 

 
BARNSÄKERHET 

Följ samtliga försiktighetsåtgärder gällande barnens säkerhet. Att låta barn leka med den här enheten eller 

dess tillbehör, som kan innehålla avtagbara delar, kan vara farligt eftersom kvävningsrisk föreligger. Se till att 

små barn inte kan komma åt enheten och dess tillbehör. 

 

 
TILLBEHÖR 

Välj endast batterier, laddare och tillbehör som godkänts av mobiltillverkaren för användning med den här 

modellen. Användning av annan typ av laddare eller tillbehör kan upphäva eventuella garantier för enheten 

bryta mot lokala regler eller lagar och kan vara farligt. Kontakta enhetens återförsäljare för information om 

tillgängligheten av godkända batterier, laddare och tillbehör där du bor. 
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BATTERI OCH LADDARE 

• Koppla ur laddaren från eluttaget och enheten när den inte används. 

• Batteriet kan laddas eller laddas ur hundratals gånger innan det till slut slits ut. 

• Använd den växelströmsförsörjning som anges i laddarens specifikationer. En felaktig strömspänning kan 
orsaka en brand eller ett fel på laddaren. 

• Om batteriets elektrolyt läcker ut ska du se till att elektrolyten inte kommer i kontakt med din hud eller dina 
ögon. Om elektrolyten vidrör hud eller orsakar stänk i ögonen, tvätta omedelbart ögonen med rent vatten och 
rådfråga en läkare. 

• Om batteriet visar tecken på deformation, färgförändring eller onormal uppvärmning under laddning ska 
du sluta använda enheten omedelbart. Det kan i annat fall leda till batteriläckage, överhettning, explosion 
eller brand. 

• Om USB-strömkabeln är skadad (t.ex. om sladden är oskyddad eller trasig) eller om kontakten sitter löst ska 
du omedelbart sluta använda kabeln. Det kan i annat fall leda till elstöt, kortslutning av laddaren eller brand. 

• Släng inte enheten i eld eftersom den kan explodera. Batteriet kan också explodera om det går hål 
på det eller om det skadas allvarligt. 

• Ändra inte på eller fabricera om enheten, försök inte föra in främmande föremål i enheten, lägg inte enheten 
i eller utsätt den inte för vatten eller andra vätskor, utsätt inte enheten för eld, explosion eller andra faror. 

• Undvik att tappa enheten. Om du tappar enheten, speciellt på hårda ytor, och du misstänker att en skada 
har uppstått ska du överlämna den till ett behörigt servicecenter för kontroll. Felaktig användning kan leda till 
brand, explosion eller andra faror. 

• Kassera omedelbart gamla batterier i enlighet med lokala föreskrifter. 

• När batteriet laddas ska du se till att laddaren är ansluten till ett eluttag i närheten av enheten. Det måste 
vara lätt att komma åt laddaren. 

• Att ansluta till enheten med felaktigt jordad utrustning kan leda till en elstöt för enheten och kan 
permanent skada den 
 

VARNING - RISK FÖR EXPLOSION OM BATTERIET BYTS UT MOT ETT BATTERI AV FEL TYP. 

KASSERA GAMLA BATTERIER I ENLIGHET MED INSTRUKTIONERNA. 

 
 

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL 

• Laddaren är inte vattenbeständig. Håll den torr. Skydda laddaren mot vatten och ånga. Ta inte i laddaren 
med våta händer.  Det kan leda till kortslutning, funktionsfel i enheten och du kan få en elstöt. 

• Placera inte mobilen och laddaren på platser där de kan skadas av stötar. Annars kan det leda till 
batteriläckage, funktionsfel, överhettning, brand eller explosion. 

• Placera inte magnetiska lagringsmedier, såsom magnetiska kort och disketter, nära enheten. Strålning 
från enheten kan radera informationen som lagras på dem. 

• Lämna inte enheten och laddaren på en plats med extremt hög eller låg temperatur. Då kan de sluta 
fungera som de ska och det kan leda till brand eller explosion. När temperaturen är lägre än 0 °C påverkas 
batteriets prestanda. 

• Placera inte vassa metallföremål, som till exempel nålar, i närheten av hörluren. Hörlurar kan dra till sig dessa 
objekt och skada dig. 

• Innan du rengör eller utför underhåll på enheten ska du stänga av den och koppla ifrån laddaren. 

• Använd inte några kemiska rengöringsmedel, pulver eller andra kemiska agenter (som alkohol och bensen) 
för att rengöra enheten och laddaren. Annars kan delar på enheten skadas, eller så kan det leda till brand. 
Du kan rengöra enheten med en mjuk antistatisk trasa. 

• Plocka inte isär enheten eller dess tillbehör. I annat fall kommer enhetens och tillbehörens garantier att 
upphöra att gälla och tillverkaren ansvarar inte för att skadeersättning. 

• Om enhetens skärm går sönder på grund av sammanstötning med hårda föremål ska du inte röra vid den eller 
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försöka ta bort trasiga delar. 

I en sådan situation ska du omedelbart sluta använda enheten och kontakta ett auktoriserat servicecenter. 
 

 

PLACERING AV ETIKETT 
Ta ut SIM-höljet, dra ut SIM-kortet och ta sedan ut pappersfack vars etikett är synlig. 

FÖREBYGGA HÖRSELSKADA 
 

För att förhindra möjliga hörselskador bör du inte lyssna på hög volym under längre perioder. 

 
CE/UKCA SAR-ÖVERENSSTÄMMELSE 
Enheten uppfyller EU-kraven (1999/519/EG) om begränsning av allmänhetens exponering för 
elektromagnetiska fält som hälsoskydd. 
 
Gränserna är en del av omfattande rekommendationer för skydd av allmänheten. De här 
rekommendationerna har utvecklats och kontrollerats av fristående vetenskapliga organisationer genom 
regelbundna och noggranna bedömningar av vetenskapliga studier. Måttenheten för Europeiska rådets 
rekommenderade gräns för mobila enheter är ”Specific Absorption Rate” (SAR) och SAR-gränsen är 2,0 W/kg 
i genomsnitt över 10 gram vävnad. Det uppfyller kraven i Internationella kommissionen för skydd mot icke-
joniserande strålning (ICNIRP). 
 
För användning när den bärs på kroppen har enheten testats och uppfyller kraven i ICNIRP-riktlinjerna 
för exponering och i den europeiska standarden EN 62209-2 för användning med avsedda tillbehör. 
Användning av andra tillbehör som innehåller metall kan leda till att ICNIRP-riktlinjer för exponering inte 
uppfylls. 
 
SAR-värdet mäts med utrustningen på 5 millimeters avstånd från kroppen då den sänder på högsta 
certifierade uteffektnivån i enhetens alla frekvensband. 
 
De högsta rapporterade fristående 10 g SAR-värdena enligt CE/UKCA för telefonen visas nedan: 
Huvud SAR: 0,928 W/kg, Kropp SAR: 1,506 W/kg, Armar och ben SAR: 3,036 W/kg.  
 
De högsta rapporterade samtidiga 10 g SAR-värdena enligt CE/UKCA för telefonen visas nedan:  
Huvud SAR: 0,928 W/kg, Kropp SAR: 1,518 W/kg, Armar och ben SAR: 3,101 W/kg. 
 
För att minska exponering för RF-energi ska du använda handsfree-tillbehör eller andra, liknande 
alternativ för att hålla enheten ifrån huvudet och kroppen. Enheten måste transporteras 5 mm från 
kroppen för att säkerställa att exponeringsnivåerna ligger på/eller under de testade nivåerna. 
 
Använd bältesspännen, hölster eller andra liknande kroppsburna tillbehör som inte innehåller 
metallkomponenter som stöd för sådan användning. Fodral med metalldelar kan ändra enhetens RF-
prestanda, inklusive dess överensstämmelse med riktlinjerna för RF-exponering på ett sätt som inte 
har testats eller certifierats. Användning av sådana tillbehör ska därför undvikas. 
 

  

Gör så här för att minska exponeringsnivån för strålning: 

• Använd mobiltelefonen i förhållanden med god täckning 

• Använd handsfree-tillbehör 

• Gravida kvinnor bör hålla mobiltelefonen ifrån magen 

• Håll mobiltelefonen på avstånd från genitalier 
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FCC-REGLER 
Den här mobiltelefonen överensstämmer med del 15 i FCC-reglerna. Användning sker på följande 

två villkor: 

(1) Den här enheten får inte orsaka skadliga störningar och (2) den här enheten måste acceptera 

störningar som tas emot, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion. 

 
Enheten har testats och ligger inom gränserna för en digital apparat i klass B i enlighet med del 15 i FCC-

reglerna. Dessa gränsvärden har utformats för att ge ett tillräckligt skydd mot skadliga störningar i en 

bostadsinstallation. Utrustningen genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och kan, om den 

inte installeras och används enligt instruktionerna, orsaka skadliga störningar på radiokommunikationer. 

Dock finns det ingen garanti att störningar inte kan inträffa vid en särskild installation.  Om utrustningen 

orsakar skadlig störning för mottagning till radio eller TV, vilket kan avgöras genom att stänga av och på 

utrustningen, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen genom några av följande åtgärder: 

Orientera om eller omplacera mottagarantennen. 

- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren. 
 

Anslut utrustningen till ett nätuttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till. 

Rådgör med återförsäljaren eller en utbildad radio-/TV-tekniker för att få hjälp. 
 

FCC-NOTERING: 
 

Försiktighet: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den som ansvarar för efterlevnad 
kan ogiltigförklara användarens behörighet att använda utrustningen. 

 
RF-EXPONERINGSINFORMATION (SAR) 
Mobiltelefonen har konstruerats och tillverkats för att inte överstiga de utsläppsgränsvärden för 

exponering för radiofrekvensenergi (RF) som upprättats av Federal Communications Commission (FCC) 

i USA. 

Under SAR-testning har enheten ställts in för att sända på sin högsta certifierade effektnivå i alla testade 

frekvensband, och placerades i positioner som simulerar RF-exponering vid användning mot huvudet utan 

separation och nära kroppen med separering på 10 mm. Även om SAR-värdet är fastställt på högsta 

certifierade effektnivå kan den faktiska SAR-nivån medan du använder funktionen vara mycket lägre än det 

maximala värdet. Detta beror på att telefonen är designad för att fungera på flera nivåer så att den använder 

bara den ström som krävs för att nå nätverket. Ju närmare du är en trådlös basstationsantenn, desto lägre 

strömuteffekt. 

 
Exponeringsstandarden för trådlösa enheter använder en måttenhet som är känd som Specific Absorption 

Rate eller SAR. 

SAR-gränsvärdet som fastställts av FCC är 1,6 W/kg. 
 

Denna mobiltelefon följer SAR för allmän population/okontrollerade exponeringsgränser i ANSI/IEEE C95.1-

1992 och har testats i enlighet med mätningsmetoder och procedurer specificerade i IEEE1528. FCC har 

beviljat ett utrustningsgodkännande för den här mobiltelefonmodellen med alla rapporterade SAR-nivåer 

utvärderade i enlighet med FCC:s RF-exponeringsriktlinjer. SAR-information för denna telefonmodell finns 

hos FCC och kan hittas under Visa godkända-sektionen på www.fcc.gov/oet/ea/fccid efter sökning på FCC ID: 

ZL5B40E. 

 
 
För den här telefonen är SAR-värdet 0,98 W/Kg, för användning nära kroppen 0,83 W/kg 

 
Medan det finns många skillnader mellan SAR-nivåer mellan olika telefoner och på olika platser, uppfyller 

de alla myndighetens krav. 

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


28  

SAR-överensstämmelse med användning på kroppen baseras på ett avstånd på 15 mm mellan enheten och 

människokroppen. Bär enheten på minst 15 mm avstånd från kroppen för att säkerställa att RF-exponeringen 

är kompatibel eller lägre än den rapporterade nivån. För att stödja användning på kroppen kan du välja 

bältesklämmor eller hölster, som inte innehåller metallkomponenter, för att upprätthålla en separation 

på 15 mm mellan den här enheten och din kropp. 

 

 
RF-exponering som följer alla kroppsbärande tillbehör som kan innehålla metall har inte testats eller 

certifierats så sådana tillbehör ska undvikas. 

 

 
INFORMATION OM KASSERING OCH ÅTERVINNING 
 Den här symbolen på utrustningen (och alla inkluderade batterier) anger att de inte ska kasseras som normalt 

hushållsavfall. Kassera inte enheten eller batterierna som osorterat kommunalt avfall. Enheten 

(och batterier) ska överlämnas till en behörig återvinningsstation eller korrekt deponering av 

uttjänta produkter. 

 

 
För ytterligare information om återvinningen av enheten eller batterier, kontakta lokal myndighet, 

avdelningen för deponering av hushållsavfall eller återförsäljaren där du köpt den här utrustningen. 

 
Kassering av enheten omfattas av EU-direktivet om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och 

elektronisk utrustning (WEEE). Orsaken till att WEEE och batterier ska separeras från annat avfall är för att 

minimera potentiella miljöeffekter på människors hälsa orsakade av de farliga ämnen som kan finnas. 

 

 
MINSKNING AV FARLIGA ÄMNEN 
Denna enhet följer EU:s förordning (EU/EG) om registrering, utvärdering, tillstånd och begränsning för 

kemikalier (REACH) Nr 1907/2006 från Europaparlamentet och rådet och EU:s begränsning av skadliga ämnen 

(RoHS). 

Direktiv (2011/65/EU (RoHS) och dess ytterligare direktiv (EU) 2015/863 från Europaparlamentet och rådet). 

För mer information om enhetens REACH-överensstämmelse kan du gå till webbplatsen 

www.catphones.com/certifiering. Vi rekommenderar att du regelbundet besöker webbplatsen för att ta 

del av aktuell information. 

 

 
ÖVERENSSTÄMMELSE MED EU:S LAGSTIFTNING 
Tillverkaren försäkrar att den här utrustningen överensstämmer med de väsentliga kraven och andra relevanta 

bestämmelser i Direktiv 2014/53/EU. För försäkran om överensstämmelse kan du gå till webbplatsen: 

www.catphones.com/support/ 

OBS! 
 

Iaktta nationella lokala föreskrifter på den plats där utrustningen ska användas. Enheten kan begränsas 

för användning i vissa eller flera medlemsstater inom EU. 

Vissa band kanske inte är tillgängliga i alla länder eller områden. Kontakta din lokala operatör för mer 

information. Maximal radiofrekvensström överförd i frekvensbanden i vilka radioutrustningen används: 

Den maximala strömmen för alla band är mindre än det högsta gränsvärdet som anges i relaterad harmoniserad 

standard. 

  

http://www.catphones.com/certification
http://www.catphones.com/support/
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Frekvensbandens och överföringsströmmens nominella gränser som gäller för denna radioutrustning är enligt 
följande: 
 

Band Effekt (dBm) 

GSM 900 33 

GSM 1800 30 

WCDMA B1 22 

WCDMA B8 23 

FDD-LTE B1 22 

FDD-LTE B3 23 

FDD-LTE B7 23 

FDD-LTE B8 23,5 

FDD-LTE B20 23,5 

FDD-LTE B28 23,5 

BT/EDR 9,5 
 
 

 
CAT B40-SPECIFIKATION 

Operativsystem Proprietär Unisoc 

Processor Unisoc T117 

Minne 128 MB RAM 
64 MB ROM 

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

Skärm Storlek 2.4", 240*320, QVGA 

Kamera 2MP, endast bakre kamera 

Anslutning Ljuduttag: 3,5 mm 
Bluetooth: 5,0 

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

Batteri 1800 mAH 

Övrigt Kapslingsklass: IP69 
fall: 1,8 m 

Mått 145*62*18 mm 

Vikt 157 g 

* Design och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. 
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EU-försäkran om överensstämmelse (DOC) 
 
Tillverkare: 
 Namn: Bullitt Mobile Limited 
 Adress: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, RG1 1AR, Storbritannien 
Radioutrustning: 
 Modell: CAT B40 
 Objekt för deklarationen: Mobiltelefon 
 Radiorelaterad programversion: Dubbelt SIM-kort: LTE_D03140.10_B40 
 Enkelt SIM-kort: LTE_S03140.10_B40 
 Levererade tillbehör och komponenter: Batteri, USB-kabel, hörlurar 
 
Vi, Bullitt Mobile Limited, försäkrar under eget ansvar att produkten ovan uppfyller kraven i relevanta 
delar av unionens harmoniseringslagstiftning: 
RE Direktiv (2014/53/EU), RoHS Direktiv (2011/65/EU) och (EU)2015/863 

Följande harmoniserade standarder och/eller andra relevanta standarder har tillämpats:) 

1. Hälsa och säkerhet (artikel 3.1a i RE-direktivet) 

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

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

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

3. Radiospektrumanvändning (artikel 3.2 i radiodirektivet) 

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

 
 
Det anmälda organet (Namn: Element Materials Technology Portland-Evergreen, Inc., ID: 0981) utförde 
bedömningen av överensstämmelse enligt bilaga III, modul B i radioutrustningsdirektivet 2014/53/EU 
och utfärdade EU-typintyget (Ref. Nr: ENW21RED1092) täcker de väsentliga kraven i artikel 3.1a, 3.1b, 
3.2. 
Undertecknad för och på uppdrag av: Bullitt Mobile Limited 
Plats: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, England RG1 1AR, Datum: 30 mars 2021 

 
Namn: Arlen Huang, Befattning: Kvalitetschef, signatur:  
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Försäkran om överensstämmelse i Storbritannien (DOC) 

 
 
Tillverkare: 
 Namn: Bullitt Mobile Limited 
 Adress: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, RG1 1AR, Storbritannien 
Radioutrustning: 

Modell: CAT B40 
Objekt för deklarationen: Mobiltelefon 
Radiorelaterad programversion: Dubbelt SIM-kort: LTE_D03140.10_B40 

Enkelt SIM-kort: LTE_S03140.10_B40 
Levererade tillbehör och komponenter: Batteri, USB-kabel, hörlurar 
 
Vi, Bullitt Mobile Limited, försäkrar under eget ansvar att produkten ovan uppfyller kraven i relevanta delar 
av unionens harmoniseringslagstiftning: 
Radioutrustningsförordningar 2017 (SI 2017 nr 1206, enligt ändring) 

Följande harmoniserade standarder och/eller andra relevanta standarder har tillämpats:) 

Följande angivna standarder och/eller andra relevanta standarder har tillämpats: 

1. Hälsa och säkerhet (UK RER-förordning 6.1, a) 

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

2. Elektromagnetisk kompatibilitet (UK RER-förordning 6(1)(b)) 

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

3. Radiofrekvensanvändning (UK RER-förordning 6(2)) 

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

 
 

Det godkända organet (Namn: Element Materials Technology Warwick Ltd., ID: 0891) utförde bedömningen av 
överensstämmelse enligt schema 3, del B i radioutrustningsförordningen 2017 (SI 2017 nr 1206, enligt ändring) och 
utfärdade UK-typintyg (Ref. Nr: EMA21RER0005) omfattar de väsentliga kraven i artikel 6(2),6(1)(a),6(1)(b). 
Undertecknad för och på uppdrag av: Bullitt Mobile Limited 
Plats: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, England RG1 1AR, Datum: 30 mars 2021 

 
Namn: Arlen Huang, Befattning: Kvalitetschef, signatur:  



 

31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© 2021 Caterpillar. Med ensamrätt. CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, deras respektive logotyper, 

“Caterpillar Yellow”, utstyrseln “Power Edge” och Cat “Modern Hex” samt företagets och produktens 

identitet som används här, är varumärken som tillhör Caterpillar och får inte användas utan tillåtelse. 

www.cat.com /www.caterpillar.com 

 
 

Bullitt Mobile Ltd. är en licensinnehavare tillhörande Caterpillar Inc. 

Varumärken som tillhör Bullitt Mobile Ltd och tredje part är respektive ägares egendom 

 

 
B40_User_Manual_SV_V1.0. 

http://www.cat.com/
http://www.cat.com/
http://www.caterpillar.com/

