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МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ОТНОСНО МЕРКИТЕ ЗА 
БЕЗОПАСНОСТ ПРЕДИ ПЪРВАТА УПОТРЕБА 
Моля, прочетете внимателно настоящото ръководство и препоръчителните мерки за безопасност, за да се гарантира 
правилната употреба на това устройство. 
Ако е било използвано в солена вода, изплакнете устройството, за да предотвратите корозия от солта. 
Избягвайте удряне, хвърляне, смачкване, пробиване или огъване на устройството. 
Не включвайте устройството при обстоятелства, когато това е забранено или може да създаде смущения или опасност. 
Когато шофирате, задължително спазвайте местното законодателство относно използването на телефони. 
Винаги спазвайте всички правила относно използването на устройства в болници и здравни заведения. 
Моля, консултирайте се със своят лекар и производителя на устройството, за да определите дали функционирането на 
устройството може да попречи на функционирането на медицинското Ви устройство. 
Когато пътувате по въздух, спазвайте насоките на персонала на авиокомпанията относно използването на мобилни 
телефони в самолета. 
Не включвайте устройството при обстоятелства, в които използването на мобилни телефони е забранено, или в ситуации, в 
които устройството може да доведе до смущения или опасност. 
Имайте предвид, че разглобяването на устройството може да повлияе на гаранцията на устройството. 
Бъдете внимателни и спазвайте насоките, когато използвате устройството в среда със запалим газ, като например 
бензиностанция. 
Дръжте устройството и аксесоарите му далеч от малки деца. Не позволявайте на деца да използват устройството без 
надзор. 
За зареждане на устройството се препоръчва да използвате зарядни, съвместими с CAT телефоните. 
Спазвайте всички закони или разпоредби относно използването на безжични устройства. Уважавайте неприкосновеността 
на личния живот и законовите права на другите хора, когато използвате безжичното устройство. 
Изключете устройството, когато се намирате в зони, в които е посочено да изключите „двупосочни радиоустройства“ или 
„електронни устройства“, за да избегнете смущения с друго оборудване. 
Пълният текст на инструкциите за безопасност може да бъде открит на https://www.catphones.com/support/ 

 

https://www.catphones.com/support/
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ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ 
© 2022 Caterpillar. Всички права запазени. 
CAT, CATERPILLAR, НЕКА ДА СВЪРШИМ РАБОТАТА, съответните им лога, търговските оформления „Caterpillar Yellow“, 
“Power Edge” и Cat “Modern Hex”, както и използваната в настоящото ръководство корпоративна и продуктова идентичност 
са търговски марки на Caterpillar и не могат да се използват без разрешение. 
Bullitt Mobile Ltd. е лицензополучател на Caterpillar Inc. 
Търговските марки на Bullitt Mobile Ltd. и на трети страни са притежание на съответните им собственици. 
Никоя част от този документ не може да бъде възпроизвеждана или предавана под каквато и да е форма или по какъвто и 
да е начин без предварителното писмено съгласие на Caterpillar Inc. 
Продуктът, описан в настоящото ръководство, може да включва софтуер с авторски права и възможни лицензодатели. 
Клиентите нямат право да възпроизвеждат, разпространяват, променят, декомпилират, деасемблират, дешифрират, 
извличат, извършват обратно инженерство, отдават под наем, присвояват или отдават с подлиценз по какъвто и да е начин 
посочения софтуер или хардуер, освен ако тези ограничения не се забраняват от действащите закони или тези действия не 
са одобрени от съответните носители на авторски права под лиценз. 
Съдържанието на това ръководство се предоставя „както е“. Освен както се изисква от приложимото законодателство, 
гаранции от какъвто и да е вид, без значение дали изрично упоменати, или подразбиращи се, включително, но не 
ограничено до, подразбиращи се гаранции за продаваемост и пригодност за определена цел, не се поемат по отношение на 
точността, надеждността или съдържанието на настоящото ръководство. 
До максималната степен, позволена от приложимото право, производителят в никакъв случай не носи отговорност за 
специални, случайни, косвени или последващи щети или загуба на ползи, стопанска дейност, приходи, данни, 
положителната репутация или очаквани спестявания. 
Wi-Fi® е регистрирана търговска марка на Wi-Fi Alliance®. 
Всички други търговски марки и търговски наименования, включително търговската марка Bullitt, са притежание на 
съответните им собственици. 
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ЗАБЕЛЕЖКА 
Някои функции на продукта и неговите аксесоари, описани в настоящото ръководство разчитат на инсталирания софтуер, 
възможностите и настройките на локалната мрежа и е възможно да не могат да се активират или да са ограничени от 
операторите на локалната мрежа или доставчиците на мрежови услуги. Затова, описанията в това ръководство може да не 
съвпадат точно със закупения продукт или неговите аксесоари. 
Производителят си запазва правото да променя или изменя информацията или спецификациите, съдържащи се в настоящото 
ръководство, без предизвестие и без да поема задължения. 
Производителят не носи отговорност за легитимността и качеството на продукти, които качвате или изтегляте чрез това 
устройство, включително текст, изображения, музика, филми и невграден софтуер със защита на авторското право. Носите 
отговорност за всякакви последици в резултат от инсталирането или използването на гореспоменатите продукти на това 
устройство. 

 

 

РЕГЛАМЕНТИ ЗА ВНОС И ИЗНОС 
Клиентите трябва да спазват всички приложими закони и регламенти за износ или внос. Клиентите трябва да получат всички 
необходими държавни разрешения и лицензии за износ, реекспорт или внос на продукта, посочени в настоящото 
ръководство, включително софтуера и техническите данни. 
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ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ CAT® Q10 
 Cat Q10 е усъвършенстван професионален инструмент, портативен и издръжлив хотспот с мускули. Една солидна  
 спецификация, но много професионални употреби. 
Проектиран с особено високи характеристики на издръжливост и изключително портативен дизайн. Ако работите усърдно и 
разпускате здраво, Cat Q10 е достатъчно издръжлив, за да оцелее на изпускане, удряне и одраскване, което може да се 
случи в ежедневието, като в същото време осигурява надеждността, която нашите клиенти очакват от водещите в 
категорията характеристики на издръжливост на Caterpillar. 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИЗДРЪЖЛИВОСТ 

ИЗПУСКАНЕ НА УСТРОЙСТВОТО: 
• Уместно: Използвайте устройството на височина до 1,8 метра – то може да издържи на падане от такава височина. 
• Неуместно: Не го хвърляйте със сила и не го изпускайте от височина, по-голяма от 1,8 метра – той е издръжлив, но не е 

неразрушим. 
ВОДОУСТОЙЧИВОСТ: 
• Уместно: Използвайте устройството си при влажни и мокри условия. Преди да използвате в такива среди, се уверете, че всички 

компоненти и капаци са правилно затворени. 
УСТОЙЧИВОСТ НА ПРАХ: 
• Уместно: Можете да използвате устройството си в мръсни и прашни среди. Cat® Q10 е сертифициран съгласно IP68, 

стандартна промишлен мярка за издръжливост. 
ЕКСТРЕМНИ ТЕМПЕРАТУРИ: 
• Уместно: Можете да използвате устройството си в работния температурен диапазон от -10°C (14°F) до 55°C (131°F). То 

издържа и на екстремни промени в температурата: рязка промяна между студено и топло и обратно. 
• Неуместно: Не го използвайте извън диапазона от 0°C до 45°C без защитни ръкавици. 

 

 

КАКВО ИМА В КУТИЯТА 
• Устройство 
• Ръководство за бързо стартиране 
• USB C захранващ кабел 

 
 
 

НАЧАЛО 
ОПИСАНИЕ НА УСТРОЙСТВОТО 

1. Бутон на захранването 

2. Капаче на SIM 

3. Капаче на USB 

4. Светодиод на мрежовия сигнал 

5. Светодиод на WI-FI 

6. Светодиод на батерията 
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ИНСТАЛИРАНЕ НА SIM КАРТА 
1. С върха на пръста си отворете капачето на SIM картата. 
2. Поставете SIM картата в слота за SIM, като златистите части трябва да гледат към бутона на захранването на предната част 

на устройството. 
3. Натиснете SIM картата навътре, докато не чуете щракване и тя се закрепи. 
4. Натиснете капачето на SIM обратно на позиция, докато не се затвори здраво. 

 

 

 

ИНСТАЛИРАНЕ НА БАТЕРИЯТА 
 

- Свалете задния капак на устройството. 
- Поставете устройството с дисплея надолу на равна повърхност. 
- Изравнете металните части за контакт на батерията с щифтовете на корпуса. 
- Натиснете батерията на устройството надолу, докато не се закрепи на позиция. 
- За да поставите обратно задния капак, уверете се, че малката пластина за позициониране на задния капак е поставена 

правилно, така че да влиза в отвора на задната страна на устройството, до батерията. Когато позиционирате, натиснете 
капака плътно върху устройството. Имайте предвид, че ако не затворите добре, това може да повлияе на уплътнението на 
устройството и на водоустойчивостта на Cat Q10. 
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ЗАРЕЖДАНЕ НА УСТРОЙСТВОТО 

 

7. С върха на пръста си отворете капачето на USB порта. 
8. Поставете USB кабела. 
9. Когато зареждането завърши, извадете USB кабела и се уверете, че капачето е плътно затворено. 

 

 

 
Когато батерията е изтощена, устройството ще се изключи автоматично. Времето, необходимо за зареждане на батерията 
зависи от нейната възраст и от температурата на околната среда. 
Ако батерията е напълно изтощена, устройството ви може да не се включили веднага след започване на зареждането. 
Оставете батерията да се зарежда за няколко минути, преди да се опитате да го включите. 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: 
Устройството може да се изключи и по време на употреба, ако използва повече мощност, отколкото се 
снабдява от зарядното устройство. За да избегнете това, препоръчваме да използвате зарядно, 
съвместимо с Quick Charge 2 или по-висока степен. 
 

ВКЛЮЧВАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА УСТРОЙСТВОТО 
 
ВКЛЮЧВАНЕ 
Натиснете и задръжте бутона на захранването за 3 секунди, докато и трите светодиода не премигнат в 
зелено. 
• Докато устройството се стартира, светодиодът на батерията ще продължи да премигва. 
• Светодиодът на сигнала и Wi-Fi  ще остане изключен, докато не са готови. 
• Когато и трите светодиода светнат, устройството е включено. Това следва да отнеме около 1 минута, освен ако устройството не 

трябва да направи актуализация на фърмуера. 
• Ако иконите на мрежата и на Wi-Fi премигват в червено, може да има проблем. (Моля, вижте Често задавани въпроси). 
 

ИЗКЛЮЧВАНЕ 
• Натиснете и задръжте бутона на захранването за 3 секунди, докато и трите светодиода не премигнат в оранжево. 
• Докато устройството се изключва, светодиодът на батерията ще продължи да премигва. 
• Когато всички светодиоди не светят, устройството е изключено. 
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ЗНАЧЕНИЯ НА СВЕТОДИОДИТЕ 
 

СВЕТОДИОД НА БАТЕРИЯТА 
 

ПОВЕДЕНИЕ НА 
СВЕТОДИОДИТЕ СТАТУС НА БАТЕРИЯТА 
Непрекъснато зелено 60% + 
Непрекъснато оранжево 21% – 59% 
Непрекъснато червено 1% – 20% 
Премигва в зелено 60% + и се зарежда 
Премигва в оранжево 21% – 59% и се зарежда 
Премигва в червено 1% – 20% и се зарежда 
Не свети Устройството е изключено, не се зарежда 

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: 
Cat Q10 може да се използва без поставена батерия. Ако използвате устройството в този режим, ще 
видите следните индикатори на батерията: 
 

ПОВЕДЕНИЕ НА 
СВЕТОДИОДИТЕ СТАТУС НА УСТРОЙСТВОТО 
Премигва в зелено Устройството работи нормално 

Премигва в червено 
Зарядното устройство не е подходящо за този режим на работа. Устройството няма да се 
включи. 

 

 

СВЕТОДИОД НА Wi-Fi 
 

  

ПОВЕДЕНИЕ НА 
СВЕТОДИОДИТЕ СТАТУС НА УСТРОЙСТВОТО 
НЕПРЕКЪСНАТО ЗЕЛЕНО Wi-Fi е активиран 

НЕ СВЕТИ 
Wi-Fi е изключен (режим на пестене 
на енергия) 

ПРЕМИГВА В ЧЕРВЕНО Грешка на Wi-Fi 
 

 

СВЕТОДИОД НА МРЕЖОВИЯ СИГНАЛ 
 

ПОВЕДЕНИЕ НА 
СВЕТОДИОДИТЕ СТАТУС НА СИГНАЛА 
НЕПРЕКЪСНАТО ЗЕЛЕНО Свързан с клетъчна мрежа 
ПРЕМИГВА В ЧЕРВЕНО Не е свързан с клетъчна мрежа 
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СВЪРЗВАНЕ С ВАШИЯ CAT Q10 
СВЪРЗВАНЕ С CAT Q10 

 

1. Уверете се, че Вашият Cat Q10 е включен и светодиодите показват, че има мрежов обхват. 
2. Потърсете Wi-Fi мрежи от устройството, което искате да свържете. 
3. Следва да видите името на мрежата на Cat Q10 (SSID) във формат „Cat Q10 – XXXX“ 
4. Въведете паролата по подразбиране за тази връзка и свържете с мрежата. 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: 
Можете да откриете SSID и паролата по подразбиране в кутията, както и на вътрешната страна на 
задния капак на Вашия Cat Q10. 
 

Също така, ако устройството, което се опитвате да свържете, може да сканира QR кодове, в кутията ще откриете и QR код с 
името „СВЪРЗВАНЕ С МРЕЖА“, който ще Ви свърже с SSID по подразбиране чрез паролата по подразбиране. 

 
Следва вече да сте свързани с интернет чрез Вашия Cat Q10. Не е нужно да правите нищо друго, освен да използвате 
устройството си. Препоръчваме обаче да влезете в своя портал MyQ10, за да смените потребителската и 
администраторската парола. 

 

 

ВХОД В ПОРТАЛА MyQ10 
 Сега когато сте свързани с Вашия Cat Q10, можете да влезете в портала MyQ10, за да конфигурирате устройството си.   
  Имайте предвид, че това е изцяло незадължително. 
 

- Стартирайте избрания от Вас браузър на устройството, свързано с Cat Q10. 
- Отидете на http://192.168.1.1 
- Прочетете и се съгласете с политиката за поверителност и актуализираните правила за използване на софтуера. 
- Влезте в устройството с администраторската парола по подразбиране „admin“, когато се появи опцията. 

 

 

ПРОМЯНА НА SSID и Wi-Fi ПАРОЛАТА 
- Отидете на „Wi-Fi“. (Имайте предвид, че на някои устройства може да трябва да отворите менюто с настройките, за да 

видите това). 
- Променете SSID и/или паролата. 
- Запазете промените. 
- Ще отнеме минута устройството да се нулира, при което ще трябва да се свържете отново към новия SSID, като 

използвате новата парола, ако е променена. 
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ЗАБЕЛЕЖКА: 
SSID и паролата, предоставени в кутията и на вътрешната страна на задния капак, вече няма да са 
валидни, ако бъдат променени. Ако обаче нулирате устройството до фабричните настройки, SSID и 
паролата ще бъдат върнати до тези по подразбиране. 

 

 

ПРОМЯНА НА ПАРОЛАТА НА АДМИНИСТРАТОР 
- Отидете на „Система > Промяна на паролата за вход“ 
- Въведете текущата администраторска парола, след което потвърдете новата парола два пъти. 
- Запазете промените. 
- Ще излезете автоматично от началната страница. Ако искате да влезете отново, ще трябва да използвате новата 

администраторска парола. 
- Ако загубите администраторската парола и е необходимо да нулирате Cat Q10 до фабричните настройки, можете да 

направите това, като натиснете бутона за нулиране на гърба на устройството. 
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ПОРТАЛ MyQ10 
Сега, когато Вашият CAT Q10 е готов, можете да използвате някои от разширените настройки на устройството, ако желаете. В 
този раздел са посочени някои (но не всички) от ключовите функции, които са налични. Освен ако не сте напреднал 
потребител или имате значителна причина да променяте тези настройки, препоръчваме да се използват настройките по 
подразбиране, когато е възможно. 

 

 НАЧАЛНА СТРАНИЦА 
- Това е просто табло за управление, на което се показват данни за статуса на устройството. 

o Статус на връзката (Свързан/Несвързан). 
o Сила на 5G сигнала (ако е наличен). 
o Сила на 4G LTE сигнала (ако е наличен). 
o Общо качени и изтеглени данни. 
o Брой устройства, свързани с Cat Q10. 
o Статус на батерията. 

 

Wi-Fi 
- Както беше посочено по-рано, този екран може да се използва за промяна на SSID и на потребителското име. Можете да 

конфигурирате по-разширени настройки, като например показване на 2.4GHz и 5GHz SSID по отделно, конфигуриране на 
Wi-Fi канали, скриване на SSID и персонализиране на настройките за честотна лента и за сигурност. 

 

ИНТЕРНЕТ 
- Изберете предпочитания тип интернет връзка. (Препоръчваме режим "Автоматичен") 
- Промяна на името на точката за достъп (APN) 
- Контрол на SIM PIN кода, за да направите устройството по-сигурно. 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: 
Ако имате активиран SIM PIN код на Вашата SIM карта, ще трябва да влезете в портала MyQ10, всеки 
път, когато го отваряте, и да въведете SIM PIN кода. Следва да получите опция за това автоматично, 
след влизане в портала MyQ10. Ако не сте въвели SIM PIN кода, устройството няма да се свърже с 
мрежата и светодиодът на мрежовия сигнал ще премигва в червено.  
 

- Активиране на самолетен режим (Изключване на връзката с мрежата) 
- Активиране на роуминг на данни 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: 
Ако тази опция не е активирана, Q10 няма да се свързва с интернет извън домашната Ви мрежа. 
Устройството няма да се свързва с мрежата и светодиодът на мрежовия сигнал ще премигва в 
червено. Ако активирате тази функция, може да са приложими такси за роуминг. 
 
СИСТЕМА 

- Преглед на информация за системата, напр. IMEI, MAC и IP адреси. 
- Проверка и извършване на актуализации на фърмуера 
- Промяна на паролата на администратора 
- Регулиране на настройките за време 
- Извършване на MAC филтриране 
- Промяна на настройките на LAN 
- Нулиране на устройството до фабричните настройки (Възстановяване на ВСИЧКИ фабрични настройки по подразбиране) 
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- Рестартирайте устройството. 
 

 
СВЪРЗАНИ УСТРОЙСТВА 

- Показва всички устройства, който понастоящем са свързани с Вашия Cat Q10. 
 

 

QR КОД 
- Предоставя QR кодове, с които други потребители могат да се свържат с Вашето устройство. Имайте предвид, че за 

разлика от стикера в кутията, този QR код е динамичен и се актуализира с промяната на SSID и паролата. 
 

БАТЕРИЯ 
- Това меню осигурява опцията да активирате режим на зареждане „Винаги включен“. 

o Препоръчваме да активирате тази функция, ако планирате да държите устройството включено към енергиен 
източник непрекъснато. Този режим ограничава капацитета на батерията до 60% и помага да се предотврати 
повреда на батерията. Този режим няма да попречи на работата на устройството. 

 

ДРУГИ 
- Активиране/Изключване на USB свързване. (Включено по подразбиране). 

o Това позволява да използвате Вашия Cat Q10 чрез USB, вместо чрез Wi-Fi. 
- Настройване и следене на използването на данни. 

o Активирайте функцията и задайте максимална граница на използването на данни, както и напомняне. 
▪ Когато достигнете ограничението за данните, устройството ще попречи на по-нататъшно предаване на 

данни за определения интервал, освен ако не се нулира. 
СЪОБЩЕНИЯ 

- Вашият Cat Q10 може да получава SMS известия. 
o Можете също така да изпращате прости SMS съобщения, като натиснете символа „+“ на тази страница. 

 

СЪБИТИЯ 
- Този раздел съдържа информация за системата относно събития, като например включване/изключване, известия за 

прегряване и статуса на FOTA. 
 

ПОМОЩ 
- Уебвръзки за Поддръжка, Политика за поверителност и Информация за нормативната уредба. 
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Често задавани въпроси 
КАК ДА АКТУАЛИЗИРАМ ФЪРМУЕРА НА CAT Q10?  

Настройката по подразбиране е за автоматични актуализации на фърмуера. Препоръчваме силно да държите тази опция 
активирана, за да инсталирате най-новите актуализации за софтуера и сигурността. Ако искате да изключите тази функция в 
даден момент, можете да направите това, като влезете в портала MyQ10, отидете на страницата на фърмуера и махнете 
отметката на опцията „Автоматична актуализация“: 

Настройки > Система > Версия на фърмуера > Автоматична актуализация  
 

КАК ДА ПРОВЕРЯ РЪЧНО ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА СОФТУЕРА? 

Ако сте изключили автоматичната актуализация на фърмуера и искате да проверите за нов фърмуер за Вашето устройство, 
можете да отидете на страницата на фърмуера и да сравните „Текуща версия“ спрямо „Последна версия“. Ако е налице 
актуализация за Вашето устройство, ще можете да натиснете бутона „АКТУАЛИЗАЦИЯ ЧРЕЗ FOTA“ в долната част на страницата. 
Ако бутонът е сив, значи няма налична актуализация за Вашето устройство. 
 

КАК МОГА ДА РАЗБЕРА, ЧЕ CAT Q10 ИЗВЪРШВА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ФЪРМУЕРА? 

Светодиодите ще премигват последователно в зелено един след друг, докато актуализацията не приключи. Не изключвайте 
устройството по време на тази активност. Устройството ще извърши актуализация, ако такава е налична, при включване на 
устройството. Това също е означено от премигващи зелени светлини. 
 

КАКВО СТАВА, АКО ЗАБРАВЯ ПАРОЛАТА СИ ЗА WI-FI? 

Можете да влезете в портала MyQ10 и да промените паролата на Wi-Fi от страницата за Wi-Fi. 
  

КАКВО СТАВА, АКО ЗАБРАВЯ ПАРОЛАТА НА АДМИНИСТРАТОР? 

Ако сте променили или забравили администраторската си парола, можете да нулирате устройството до фабричните настройки. 
Цялата информация за потребителя ще бъде изтрита и ще трябва да свържете устройството чрез оригиналната Wi-Fi парола. 
Това ще върне и администраторската парола „admin“. 

За да нулирате устройството до фабричните настройки, уверете се, че то е включено. Отстранете задния капак, след което 
натиснете бутона за нулиране на гърба на устройството. Светодиодите на устройството ще премигнат в зелено подред три пъти. 
Малко след това устройството ще започне нормалния процес на стартиране. 
 

МОГА ЛИ ДА СВЪРЖА УСТРОЙСТВОТО СИ С МОЯ КОМПЮТЪР? 

Да, можете. Ако свържете устройството с компютър или лаптоп и то е включено, това следва да създаде интернет връзка чрез 
USB. Можете да отворите също и портала MyQ10 чрез тази връзка. 
 

ЗАЩО СВЕТОДИОДЪТ НА WI-FI НА УСТРОЙСТВОТО МИ НЕ СВЕТИ? 

Това е така, защото режимът за пестене на енергия е активиран на устройството. Wi-Fi се изключва с цел икономия на енергия, 
когато няма активно свързани устройства. За да разрешите този проблем, просто натиснете бутона на захранването и изчакайте 
около 30 секунди, за да се включи Wi-Fi отново. Режимът на пестене на енергия по подразбиране е изключен на устройството. 
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ЗАЩО СВЕТОДИОДЪТ НА МРЕЖАТА НА МОЕТО УСТРОЙСТВО ПРЕМИГВА В ЧЕРВЕНО?  
Това е така, защото устройството няма връзка с клетъчна мрежа. Моля, проверете: 
 

- Има ли поставена SIM карта? 
- SIM картата поставена ли е с правилната страна нагоре? 
- Има ли активиран PIN код на SIM картата? 

o Ако е така, ще трябва да влезете в портала MyQ10 и да въведете PIN кода, за да активирате SIM картата. 
- В чужбина ли сте? Ако е така, ще трябва да влезете в портала MyQ10 и да активирате роуминг на данни. 
- SIM картата достигнала ли е ограничението за данни? 
- Вашият Cat Q10 заредил ли е правилното APN? 

o Можете да проверите, като влезете в портала MyQ10 и отидете на „Интернет > APN“. Ако не е показано APN, може 
да трябва да добавите такова ръчно. Ако APN е неправилно, може да го редактирате ръчно. Може да е 
необходимо да се свържете с оператора си, за да откриете правилните настройки на APN, ако не сте сигурни. 

 

 

ЗАЩО МОЯТ CAT Q10 НЕ МОЖЕ ДА СЕ СВЪРЖЕ С ИНТЕРНЕТ?  

Моля, проверете следното: 
- Устройството е заредено и включено 
- В устройството има поставена SIM карта 
- Проверете светодиодните индикатори на устройството 

o Уверете се, че има мрежова връзка 
o Уверете се, че сте свързани с Wi-Fi или с Cat Q10. 

- Уверете се, че не сте задали и надвишили ограничението за данни на устройството си. 
- Проверете дали имате валидно APN. 

o Портал MyQ10 > Интернет > APN 
▪ Тук можете да променяте или да добавяте нови APN. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА 
Температурата на околната среда трябва да бъде между 0°C и 45°C, докато устройството се зарежда. Температурата на 
околната среда трябва да бъде между -10°C (14°F) и 55°C (131°F), когато устройството се захранва от батерията. 
Задължително носете защитни ръкавици, когато го ползвате извън диапазона от 0°C (32°F) до 45°C (113°F). 

 
ПРЕГЛЕД НА ЕЛЕКТРОННИЯ ЕТИКЕТ 
За да видите регулаторната информация за устройството, направете следното: 
От началния екран докоснете > Настройки > Помощ > Политика за поверителност. 
 

СЪОТВЕТСТВИЕ С CE SAR 
Това устройство отговаря на изискванията на ЕС (1999/519/ЕО) относно ограничаването на експозицията на населението на 
електромагнитни полета с цел защита на здравето. 
 
Тези ограничения са част от разширените препоръки за защита на населението. Тези препоръки са разработени и проверени 
от независими научни организации посредством редовни и задълбочени оценки на научните изследвания. Използваната 
мярка за препоръчителната граница за мобилните устройства съгласно Европейския съвет е „специфична погълната 
мощност“ (SAR), а границата за SAR е 2.0 W/ kg средно на 10 грама тъкан. Тя отговаря на изискванията на Международната 
комисия за защита срещу нейонизиращите лъчения (ICNIRP). 
 
Този уред е бил тестван и отговаря на изискванията от насоките на ICNIRP относно излагането на нейонизиращи лъчения и 
на европейския стандарт EN 62209-2 за използване на устройството заедно с прилежащите му аксесоари в близост до 
тялото. Използването на други аксесоари, които съдържат метали, не гарантира съответствие с насоките на ICNIRP относно 
излагането. 
 
SAR се измерва по отношение на устройството на разстояние от 5 mm от тялото с предаване на най-високото ниво на 
мощност във всички честотни ленти на устройството. 
 
Най-високите докладвани стойности на SAR съгласно разпоредбите на CE за телефона са следните: 
SAR за тялото: 1.206 W/kg, SAR: 2.177 W/kg 
 
За да намалите излагането на радиочестотна енергия, използвайте хендсфри аксесоар или други подобни опции, за да 
държите устройството далеч от главата и тялото. Устройството трябва да се носи на 5 mm от тялото, за да се гарантира, че 
нивата на експозиция са равни или по-ниски от позволените. Изберете щипки за колани, държачи или други подобни 
аксесоари за прикачване към дадена част от тялото, които не съдържат метални компоненти, за да подобрите работата на 
телефона си по този начин. Калъфите за телефони с метални компоненти могат да повлияят на радиочестотното 
функциониране на устройството, включително на съответствието му с насоките относно експозицията по начин, който не е 
бил тестван или сертифициран. Поради това използването на подобни аксесоари трябва да се избягва. 

 
  

За да намалите нивото на излагане на лъчение, спазвайте следните правила: 
• Използвайте устройството в условия на добър обхват, за да се намали количеството на радиационно 
облъчване (по-специално в подземни паркинги или по време на пътуване с влак или автомобил). 
• За бременни жени – дръжте устройството далеч от корема 
• Не приближавайте устройството до областта на гениталиите. 
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ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ИЗХВЪРЛЯНЕТО И 
РЕЦИКЛИРАНЕТО 

Този символ на устройството (и всички включени батерии) показва, че те не трябва да се третират като нормални 
битови отпадъци. Не изхвърляйте устройството или батериите като несортирани общински отпадъци. 
Устройството (и всички батерии) трябва да се предадат на сертифициран събирателен пункт за рециклиране или 
изхвърляне по подходящ начин в края на жизнения им цикъл. 

 
За по-подробна информация относно рециклирането на мобилния телефон или батериите се обърнете към местната 
община, службата за изхвърляне на битови отпадъци или магазина, откъдето сте закупили това устройство. 

 

Изхвърлянето на това устройство е предмет на Директивата за отпадъците от електрическо и електронно оборудване 
(WEEE) на Европейския съюз. Причината за разделянето на WEEE и батериите от другите отпадъци е да се сведат до 
минимум потенциалното въздействие на околната среда върху човешкото здраве, произтичащо от опасните вещества, които 
може да се съдържат в тях. 

 

НАМАЛЯВАНЕ НА ОПАСНИТЕ ВЕЩЕСТВА 
Това устройство е в съответствие с европейския Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета 
относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) и Директивата на ЕС за 
ограничаване на опасните вещества (RoHS). 
Директива (Директива 2011/65/ЕС (RoHS) и директивата за изменението й (ЕС) 2015/863 на Европейския парламент и на 
Съвета). Препоръчително е да посещавате уебсайта редовно за най-актуалната информация. 

 

СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО НА ЕС 
С настоящото Bullitt Mobile Ltd. декларира, че това устройство е в съответствие с основните изисквания и други приложими 
разпоредби на Директива 2014/53/ЕС. За декларацията за съответствие, посетете уебсайта: 
https://www.catphones.com/download/Certification 
 
Упълномощен представител: 
Оторизиран представителен сервиз 
77 Camden Street Lower 
Dublin D02 XE80 
Ирландия 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ЕС 
Това устройство се ограничава до използване на закрито при работа в честотен диапазон от 5150 до 5350 MHz. Ограничения 
в: Белгия (BE), България (BG), Чешката република (CZ), Дания (DK), Германия (DE), Естония (EE), Ирландия (IE), Гърция (EL), 
Испания (ES), Франция (FR), Хърватия (HR), Италия (IT), Кипър (CY), Латвия (LV), Литва (LT), Люксембург (LU), Унгария (HU), 
Малта (MT), Нидерландия (NL), Австрия (AT), Полша (PL), Португалия (PT), Румъния (RO), Словения (SI), Словакия (SK), 
Финландия (FI), Швеция (SE), Северна Ирландия (UK(NI), Швейцария (CH), Норвегия (NO), Исландия (IS), Лихтенщайн (LI) и 
Турция (TR). 
  

ЗАБЕЛЕЖКА: 
Спазвайте националните и местните разпоредби на мястото, където устройството ще бъде използвано. Използването на това 

https://www.catphones.com/download/Certification
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устройство може да бъде ограничено в някои или всички държави - членки на Европейския съюз (ЕС). 
 
Някои ленти може да не са налични във всички държави или всички зони. За повече информация се свържете с местния 
оператор. 
 
Максимална радиочестотна мощност, предавана в честотните ленти, с които работи радиооборудването: 
Максималната мощност за всички ленти е по-малка от най-високата позволена стойност, определена в съответния 
хармонизиран стандарт. 
 
Номиналните гранични стойности за честотните ленти и мощността на предаване, приложими за това радиооборудване, са 
следните: 

 
ТАБЛИЦА НА СПЕКТЪРА И МОЩНОСТТА  
 

Технология Мощност 
WCDMA 1 24 dBm 
WCDMA 8 25 dBm 
FDD-LTE B1 24 dBm 
FDD-LTE B3 24 dBm 
FDD-LTE B7 24 dBm 
FDD-LTE B8 24 dBm 
FDD-LTE B20 24 dBm 
FDD-LTE B28 24 dBm 
TDD-LTE B38 24 dBm 
TDD-LTE B40 24 dBm 
TDD -LTE B41 24 dBm 
TDD –LTE B42 24 dBm 
5GNR-n1 21.5 dBm 
5GNR-n3 21 dBm 
5GNR-n7 23.5 dBm 
5GNR-n8 23.5 dBm 
5GNR-n20 23.5 dBm 
5GNR-n28 23.5 dBm 
5GNR-n38 23.5 dBm 
5GNR-n41 26.5 dBm 
5GNR-n78 26.5 dBm 
WLAN 2.4G 20 dBm 
Wi-Fi: 5180 - 5240 MHz 23 dBm 
Wi-Fi: 5260 - 5320 MHz 20 dBm 
Wi-Fi: 5500 - 5700 MHz 27 dBm 
Wi-Fi: 5745 - 5825 MHz 13.98 dBm 
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СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС РАЗПОРЕДБИТЕ НА UKCA 
С настоящото Bullitt Mobile Ltd. декларира, че радиооборудването в тази декларация и маркировката UKCA е в съответствие с 
Регламентите относно радиооборудването във Великобритания 2017. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е 
наличен на следния интернет адрес:  https://www.catphones.com/download/Certification 
 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С РАЗПОРЕДБИТЕ НА UKCA 
Ограничение в Обединеното кралство: 5150 до 5350 MHz единствено за употреба на закрито. 

https://www.catphones.com/download/Certification
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ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ 
Този раздел съдържа важна информация, свързана с инструкциите за работа с това устройство. В него също така ще 
откриете информация относно безопасното използване на устройството. Прочетете тази информация внимателно, преди да 
използвате устройството. 
 
ВОДОУСТОЙЧИВ КОРПУС 
Капачето на SIM/SD картата трябва да бъде затворено плътно, за да се гарантира водоустойчивостта на устройството. 

 
НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ УСТРОЙСТВОТО СИ В СЛЕДНИТЕ СЛУЧАИ: 
Изключете устройството, ако сте в ситуация, в която използването му е забранено, например: 
• Болници и здравни заведения – това е необходимо, за да се предотвратят евентуалните смущения за чувствително 

медицинско оборудване. 
• Медицински изделия - моля, консултирайте се с Вашия лекар и производителя на устройството, за да определите дали 

работата на устройството Ви може да попречи на работата на медицинското Ви устройство. Следвайте правилата и 
разпоредбите, определени от болниците и здравните заведения. 
• Производителите на пейсмейкъри препоръчват да се поддържа минимално разстояние от 15 cm между дадено устройство и 

пейсмейкъра, за да се предотвратят евентуалните смущения на функционирането на пейсмейкъра. Ако имате пейсмейкър, 
използвайте устройството от противоположната страна на пейсмейкъра и не го носете в предния си джоб. 
• Самолети – консултирайте се с персонала на авиокомпанията относно използването на безжични устройства на борда на 

самолета. Ако устройството разполага със самолетен режим, трябва да го активирате преди качването в самолета. 
• Други устройства – не използвайте устройството си на място, където може да причини повреди или смущения на други 

електронни устройства.  

 

• Потенциално експлозивна атмосфера – изключете устройството във всяка зона с потенциално експлозивна атмосфера и 
спазвайте всички знаци и инструкции. Зоните, които може да имат потенциално експлозивна атмосфера, включват зоните, в 
които се препоръчва изключването на двигателите на превозните средства. Появата на искри в такива зони може да причини 
експлозия или пожар, което може да доведе до телесни наранявания или дори смърт. Не включвайте устройството в пунктове 
за зареждане като бензиностанции. Спазвайте ограниченията относно използването на радиооборудване в складове и обекти 
за съхранение и пунктове за разпределение на гориво и химически заводи. Също така се съобразявайте с ограниченията в 
зони, в които се извършват взривни операции. Преди да започнете да работите с устройството си, се уверете, че не се намирате 
в зона, в която има потенциално експлозивна атмосфера, тъй като те често, но не винаги са ясно означени. Подобни места са 
например помещенията под палубата на кораби, съоръжения за разпределяне или съхранение на химикали и зони, във 
въздуха на които се съдържат химикали или частици, като например пясък, прах или метален прах. Консултирайте се с 
производителите на превозни средства, използващи втечнен нефтен газ (като например пропан или бутан), дали това 
устройство може да се използва безопасно в близост до тях. 

 
 

 
ОПЕРАТИВНА СРЕДА 

• Устройството отговаря на радиочестотните спецификации, когато се използва на разстояние от 1 cm от тялото. Уверете се, че 
аксесоарите за устройството, като например кейса и калъфа за устройството нямат метални компоненти. Дръжте устройството 
на разстояние, не по-малко от 1 cm от тялото, за да бъдат спазени гореспоменатите изисквания. 
• По време на дни с гръмотевични бури не използвайте устройството, когато се зарежда, за да избегнете опасността от мълнии. 
• Докато използвате устройството, спазвайте местните закони и разпоредби и зачитайте неприкосновеността на личния живот и 

правата на другите. 
• Диапазон на екологичните условия: 
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• Степен на замърсяване: „2“ Категория пренапрежение: I 
• Максимална височина на използване: не повече от 2000 m над морското равнище. 

 

БЕЗОПАСНОСТ ЗА ДЕЦА 
Спазвайте всички предпазни мерки относно безопасността на децата. Оставянето на дете да играе с това устройство или 
аксесоарите му, които може да включват разглобяеми части, може да бъде свързано с опасност от задавяне. Уверете се, че 
устройството и неговите аксесоари се намират далеч от малки деца. 
БАТЕРИЯ И ЗАРЯДНО УСТРОЙСТВО 
• Изключвайте зарядното устройство от контакта и от устройството, когато не се използва. 
• Батерията може да се зарежда и изтощава стотици пъти, преди да се изхаби. 
• Не оставайте батерията на слънчева светлина или в среда с дим или прах. Ако батерията бъде подложена на изключително 

ниско въздушно налягане, това може да доведе до експлозия или изтичане на запалима течност или газ. 
• В малко вероятния случай електролитът на батерията да протече внимавайте той да не попада в контакт с кожата и очите. Ако 

електролитът докосне кожата или пръсне в очите, измийте очите с чиста вода и незабавно се консултирайте с лекар. 
• В случай на деформиране на батерията, промяна на цвета или необичайно нагряване при зареждане незабавно спрете да 

използвате устройството. В противен случай това може да доведе до разтичане на батерията, прегряване, експлозия или 
пожар. 
• Не изхвърляйте устройството в огън, защото то може да експлодира. Батериите също може да експлодират, ако бъдат пробити 

или сериозно увредени. 
• Не променяйте или преправяйте, не се опитвайте да поставяте чужди тела в батерията, не потапяйте и не излагайте на вода 

или други течности, не излагайте на огън, експлозия или други опасности. 
• Не разглобявайте и не отваряйте, не смачквайте, огъвайте или деформирайте, не пробивайте и не режете. 
• Използвайте батерията единствено за системата, за която е предназначена. 
• Използвайте батерията единствено със система за зареждане, която е одобрена за системата съгласно изискванията на CTIA 

за сертификация за съответствие на система на батерия с IEEE 1725. Използването на неодобрена батерия или зарядно 
устройство може да създаде риск от пожар, експлозия, изтичане или други опасности. 
• Не предизвиквайте късо съединение на батерията и не позволявайте метални предмети, които са проводници, да влязат в 

контакт с терминалите на батерията. 
• Можете да замените батерията само с друга батерия, която е била одобрена за системата съгласно стандарт IEEE-Std-1725. 

Използването на неодобрена батерия може да създаде риск от пожар, експлозия, изтичане или други опасности. 
• Изхвърлете незабавно използваните устройства в съответствие с местните разпоредби. 
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СПЕЦИФИКАЦИИ НА CAT® Q10 

 

 

МОДЕЛ BM1R1A 
SKU HW SKU 1, RF SKU1 EMEA/AUS/LATAM 
РАЗМЕРИ 80.8 x 127.8 x 26.3mm 
БАТЕРИЯ 5300mAh 
ОС Open WRT 
RAM 8Gb LPDDR4 
ROM 8Gb ECC NAND FLASH 
ПРОЦЕСОР MT6890V  MEDIATEK 
  1,2,4,5,8,9 
  1,3,7,8,20,28,38,39,40,41,42 
  n1,n3,n7,n8,n12,n20,n25,n28,n38,n39,n41,n78 
ИЗДРЪЖЛИВОСТ IP68 

 
 

 * Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без предварително уведомление. 
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