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LÆS VENLIGST SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 
FØR FØRSTE BRUG 
Læs venligst denne vejledning og de anbefalede sikkerhedsforanstaltninger omhyggeligt for at sikre en korrekt anvendelse af 
denne enhed. 
Hvis den bruges i saltvand, skal du skylle enheden bagefter for at undgå saltkorrosion. 
Undgå at slå, kaste, knuse, lave huller i eller bøje enheden. 
Tænd ikke for enheden under omstændigheder, hvor det er forbudt at bruge enheder, eller hvis det kan forårsage forstyrrelse eller 
fare. 
Under kørsel skal du sørge for, at du overholder lokale love vedrørende brug af telefoner. 
Følg altid regler for brug af enheden på hospitaler og sundhedsfaciliteter. 
Kontakt din læge og producenten af enheden for at afgøre, om enheden kan forstyrre driften af din medicinske enhed. 
Når du rejser med fly, skal du følge anvisningerne for flypersonale vedrørende brug af mobiltelefoner. 
Tænd ikke enheden i en situation, hvor der er forbud mod anvendelse af mobiltelefoner, eller i en situation, hvor enheden kan 
forårsage forstyrrelser eller fare. 
Vær opmærksom på, at det kan påvirke enhedens garanti, hvis du skiller den ad. 
Vær opmærksom og følg retningslinjer, når du bruger enheden i omgivelser med brandfarlige gas, som f.eks. en tankstation. 
Opbevar enheden og dens tilbehør utilgængeligt for små børn. Lad ikke børn bruge enheden uden vejledning. 
Det anbefales at bruge en Cat Phones godkendt oplader for at lade din enhed op. 
Følg alle love og regulativer for brug af trådløse enheder. Respekter andre menneskers privatliv og lovfæstede rettigheder, når du 
bruger den trådløse enhed. 
Sluk enheden, når du er i områder, hvor der er skilte der angiver at "tovejsradioer" eller "elektroniske enheder" skal slukkes for at 
undgå at forstyrre andet udstyr. 
Du kan finde en komplet sikkerhedsvejledning på https://www.catphones.com/support/ 

 

https://www.catphones.com/support/
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JURIDISK MEDDELELSE 
© 2022 Caterpillar. Alle rettigheder forbeholdes. 
CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, deres respektive logoer, "Caterpillar Yellow", "Power Edge" og Cat "Modern Hex" trade 
dress, samt firma- og produktidentitet, der bruges heri, er varemærker tilhørende Caterpillar og må ikke bruges uden tilladelse. 
Bullitt Mobile Ltd er licenstager hos Caterpillar Inc. 
Bullitt Mobile Ltd.'s og tredjepartsvaremærker tilhører deres respektive ejere. 
Ingen del af dette dokument må gengives eller overføres i nogen form eller på nogen måde uden forudgående skriftligt samtykke 
fra Caterpillar Inc. 
Produktet, som er beskrevet i denne vejledning, kan indeholde ophavsretligt beskyttet software og mulige licensgivere. Kunder må 
på ingen måde gengive, distribuere, ændre, dekompilere, demontere, dekryptere, uddrage, udføre reverse engineering på, udleje, 
overdrage eller udstede underlicens til omtalte software eller hardware, medmindre sådanne restriktioner er forbudt ved gældende 
lov, eller disse handlinger er godkendt af de respektive indehavere af ophavsretten under licenser. 
Indholdet i denne brugervejledning gives "som beset". Med undtagelse af, hvor det påkræves af gældende love, gives der ingen 
garantier af nogen slags, hverken udtrykkeligt eller underforstået, inklusive, men ikke begrænset til en underforstået garanti for 
salgbarhed og egnethed til et særligt formål for så vidt angår præcision, pålidelighed eller indhold af denne vejledning. 
I den maksimale udstrækning tilladt ifølge gældende lov er producenten ikke ansvarlig for nogen specielle, tilfældige, indirekte tab 
eller følgetab samt tabt fortjeneste, forretning, omsætning, data, goodwill eller forventede besparelser. 
Wi-Fi® er et registreret varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance®. 
Alle andre tredjeparters varemærker og handelsnavne, herunder Bullitt varemærket, tilhører deres respektive ejere. 
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MEDDELELSE 
Nogle af dette produkts og dets tilbehørs funktioner, som beskrevet her, afhænger af den installerede software, kapaciteten og det 
lokale netværks indstillinger og kan ikke aktiveres eller kan være begrænset af lokale netværksoperatører eller netværksudbydere. 
Derfor passer beskrivelserne i denne vejledning måske ikke helt til det købte produkt eller dets tilbehør. 
Producenten forbeholder sig ret til at ændre eller modificere alle oplysninger eller specifikationer i denne brugervejledning, uden 
forudgående varsel eller efterfølgende forpligtelser. 
Producenten er ikke ansvarlig for lovligheden eller kvaliteten af nogen produkter, som du uploader eller downloader gennem denne 
enhed, inklusive tekst, billeder, musik, film samt ikke-indbygget ophavsretligt beskyttet software. Eventuelle følger af installation 
eller brug af ovenstående produkter på denne enhed er dit ansvar. 

 

 

IMPORT- OG EKSPORTBESTEMMELSER 
Kunderne skal overholde alle gældende eksport- og importlove og -regulativer. Kunderne skal indhente alle nødvendige statslige 
godkendelser og licenser til eksport, geneksport eller import af det produkt, der er nævnt i denne vejledning, herunder software og 
tekniske data. 



5  

Indhold 

VELKOMMEN TIL CAT® Q10 ...................................................................................................................................................................................... 7 

SIKRE LEGITIMATIONSOPLYSNINGER ....................................................................................................................................................................... 7 

HVAD ER DER I KASSEN? ........................................................................................................................................................................................... 7 

KOM GODT I GANG ...................................................................................................................................................................................................... 7 

ENHEDSBESKRIVELSE............................................................................................................................................................................................ 7 

INSTALLATION AF SIMKORT ................................................................................................................................................................................. 9 

INSTALLATION AF BATTERI .................................................................................................................................................................................. 9 

OPLADNINGSANORDNING  ................................................................................................................................................................................. 10 

TÆND/SLUK FOR ENHEDEN ................................................................................................................................................................................ 10 

DEFINITIONER AF LED  .......................................................................................................................................................................................... 11 

TILSLUTNING TIL DIN CAT Q10 ................................................................................................................................................................................ 12 

TILSLUTTES TIL KAT Q10 ..................................................................................................................................................................................... 12 

Log ind på MyQ10 PORTAL ................................................................................................................................................................................ 12 

ÆNDRE SSID OG WIFI-ADGANGSKODE  ............................................................................................................................................................ 12 

ÆNDRE ADMINISTRATORADGANGSKODE  ....................................................................................................................................................... 13 

MyQ10 PORTAL .......................................................................................................................................................................................................... 14 

STARTSIDE  ........................................................................................................................................................................................................... 14 

WIFI  ....................................................................................................................................................................................................................... 14 

INTERNET ............................................................................................................................................................................................................... 14 

SYSTEM  ................................................................................................................................................................................................................. 14 

TILSLUTTEDE ENHEDER  ...................................................................................................................................................................................... 15 

QR-KODE  .............................................................................................................................................................................................................. 15 

BATTERI  ................................................................................................................................................................................................................ 15 

ANDRE  .................................................................................................................................................................................................................. 15 

BESKEDER  ............................................................................................................................................................................................................ 15 

BEGIVENHEDER  ................................................................................................................................................................................................... 15 

HJÆLP  ................................................................................................................................................................................................................... 15 

FAQs ............................................................................................................................................................................................................................. 16 

HVORDAN OPDATERER JEG CAT Q10 FIRMWARE? ........................................................................................................................................  16 

HVORDAN TJEKKER JEG MANUELT EFTER EN SOFTWAREOPDATERING? ..................................................................................................... 16 

HVORDAN KAN JEG VIDE, HVORNÅR MIN CAT Q10 UDFØRER EN FIRMWAREOPDATERING? .................................................................. 16 

HVAD SKER DER, HVIS JEG GLEMMER MIN WIFI-ADGANGSKODE? ............................................................................................................. 16 

HVAD SKER DER, HVIS JEG GLEMMER ADMIN-ADGANGSKODEN?............................................................................................................... 16 



6  

HVORFOR ER WIFI-LAMPEN PÅ MIN ENHED IKKE TÆNDT? ..........................................................................................................................  16 

HVORFOR BLINKER NETVÆRKSLEDDET PÅ MIN ENHED RØDT? ..................................................................................................................  17 

KAN JEG KOBLE ENHEDEN TIL MIN PC?...........................................................................................................................................................  16 

HVORFOR ER WIFI-LAMPEN PÅ MIN ENHED IKKE TÆNDT? ..........................................................................................................................  16 

HVORFOR BLINKER NETVÆRKSLEDDET PÅ MIN ENHED RØDT? ..................................................................................................................  17 

HVORFOR KAN MIN CAT Q10 IKKE OPRETTE FORBINDELSE TIL INTERNETTET? .......................................................................................  17 

APPENDIX ................................................................................................................................................................................................................... 18 

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER.................................................................................................................................................................................. 22 

CAT Q10 SPECIFIKATION .......................................................................................................................................................................................... 24 



7  

VELKOMMEN TIL CAT® Q10 
 Cat Q10 er et avanceret professionelt værktøj, et bærbart robust hotspot med muskler. En solid specifikation, men mange   
 professionelle anvendelsesmuligheder.   
Udviklet med et overlegent niveau af robust beskyttelse i et meget bærbart design. Hvis du arbejder hårdt og leger hårdt, er Cat 
Q10 robust nok til at overleve de daglige fald, stød og skrammer, mens den stadig giver den pålidelighed, som vores kunder 
forventer af Caterpillar's førende robuste egenskaber i sin kategori. 

 

 

SIKRE LEGITIMATIONSOPLYSNINGER 

Hvis du taber din enhed: 
• Gør: Brug enheden op til en højde på 1,8 meter - den er faldsikker inden for dette højdeområde. 
• Må ikke: Kast den med kraft eller fald den fra over 1,8 meter; den er holdbar, men ikke uopslidelig. 
VANDTÆTHED: 
• Brug enheden under fugtige og våde forhold. Sørg for, at alle komponenter og dæksler er korrekt lukkede, før du bruger dem i 

sådanne miljøer.    
DUSTPROOF: 
• Brug enheden i beskidte, støvede miljøer. Cat® S42 er certificeret IP68, industriens standardforanstaltning for holdbarhed. 
EKSTREME TEMPERATURER: 
• Gør: Brug enheden inden for driftstemperaturområdet -10°C (14°F) til 55°C (131°F). Det kan også håndtere ekstreme ændringer i 

temperaturen: skift mellem koldt og varmt eller omvendt meget hurtigt. 
• Brug den ikke uden for intervallet på 0 ºC til + 45 ºC uden at bruge beskyttelseshandsker. 

 

 

HVAD ER DER I KASSEN 
• Enhed 
• Lynvejledning 
• USB C-strømkabel 

 
 
 

KOM GODT I GANG 
ENHEDSBESKRIVELSE 

1. Afbryderknap 

2. SIM Dør 

3. USB-dæksel 

4. Netværkssignal LED 

5. WI-FI LED 

6. Batteri LED 
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INSTALLATION AF SIM-KORT 
1. Brug din fingerspids til at åbne SIM-døren. 
2. Sæt SIM-kortet i SIM-kortpladsen med SIM-kortets guldstifter rettet mod tænd/sluk-knappen på forsiden af enheden. 
3. Skub SIM-kortet indad, indtil du hører et klik, og det sidder fast. 
4. Skub SIM-døren tilbage i position, indtil den er forsvarligt lukket. 

 

 

 

INSTALLATION AF BATTERI 
 

- Fjern bagcoveret fra enheden. 
- Placer enheden med hovedet nedad på en flad overflade. 
- Find metalkontakterne på batteriet i forbindelse med stifterne på huset. 
- Skub batteriet ned i enheden, indtil det sidder på plads. 
- For at udskifte bagdækslet skal du sikre dig, at lokaliseringsstubben på bagdækslet er korrekt placeret, således at den kommer 

ind i nulstillingshullet, der er placeret på bagsiden af enheden ved siden af batteriet.  Skub dækslet fast tilbage på enheden, når 
det er placeret.  Bemærk, at hvis du ikke gør dette, vil forseglingen på enheden og Cat Q10's vandtæthed blive ødelagt. 
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OPLADNINGSENHED 
 

7. Brug din fingerspids til at åbne dækslet til USB-porten. 
8. Sæt USB-kablet i. 
9. Når opladningen er færdig, skal du fjerne USB-kablet og sikre dig, at døren er forsvarligt lukket. 

 

 

 
Når batteriet er opbrugt, slukkes enheden automatisk. Den tid, det tager at oplade batteriet, kommer an på dets alder og 
temperaturen i omgivelserne. 
Hvis batteriet er helt opbrugt, kan enheden måske ikke starte umiddelbart efter, at opladningen starter. Lad batteriet lade op et 
par minutter, før du forsøger at tænde det. 

 

BEMÆRK: 
Enheden kan også slukke under brug, hvis den bruger mere strøm, end den får fra opladeren. For at undgå 
dette anbefaler vi, at du bruger en oplader, der er kompatibel med Quick Charge 2 eller højere. 
 

TÆND/SLUK FOR ENHEDEN 
 
Tænd 
Tryk på tænd/sluk-tasten og hold den nede i 3 sekunder, indtil alle tre lysdioder blinker grønt. 
• Mens enheden starter op, fortsætter batteri-LED'en med at blinke, mens enheden starter op. 
• Signal- og Wi-Fi-lysdioderne forbliver slukkede, indtil de er klar. 
• Når alle 3 lysdioder lyser, er enheden tændt.  Dette bør tage ca. 1 minut, medmindre enheden har en firmwareopdatering, der skal 

udføres 
• Hvis ikonerne Netværk og Wi-Fi blinker rødt, har du muligvis et problem.  (Se FAQ). 
 

Sluk 
• Tryk på tænd/sluk-tasten og hold den nede i 3 sekunder, indtil alle tre lysdioder blinker gult. 
• Mens enheden lukker ned, fortsætter batteri-LED'en med at blinke. 
• Når alle lysdioder er slukket. Enheden er slukket. 
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--- DEFINITIONER AF LED 
 

BATTERIINDIKATOR LED 
 

LED-ADFÆRD BATTERI STATUS 
Fast grøn 60% + 
Fast ravfarvet 21% - 59% 
Ensfarvet rød 1% - 20% 
Blinker grønt 60% + og opladning 
Blinkende gult 21% - 59% og opkrævning 
Blinker rødt 1% - 20% og opladning 
Ingen LED Enheden er slukket, ikke opladet 

 

 

BEMÆRK: 
Det er muligt at betjene Cat Q10 uden indsat batteri.  Hvis du betjener enheden i denne tilstand, vises 
følgende batteriindikatorer: 
 

LED-ADFÆRD STATUS FOR ENHEDEN 
Blinker grønt Enheden fungerer normalt 
Blinker rødt Oplader er uegnet til denne driftsform.  Enheden kan ikke tændes. 

 

 

Wi-Fi INDIKATOR LED 
 

  

LED-ADFÆRD STATUS FOR ENHEDEN 
FAST GRØN Wi-Fi aktiveret 
INTET LYS Wi-Fi slukket (strømsparetilstand) 
BLINKER RØDT Wi-Fi fejl 

 

 

INDIKATOR FOR NETVÆRKSSIGNAL LED 
 

LED-ADFÆRD SIGNAL STATUS 
FAST GRØN Tilsluttet til mobilnetværk 
BLINKER RØDT Ikke tilsluttet til mobilnetværk 
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--- TILSLUTNING TIL DIN CAT Q10 
TILSLUTTE TIL CAT Q10 

 

1. Sørg for, at din Cat Q10 er tændt, og at lysdioderne viser, at der er netværksdækning. 
2. Søg efter Wi-Fi-netværk fra den enhed, du ønsker at tilslutte. 
3. Du bør se Cat Q10-netværksnavnet (SSID) i formatet ' --- Cat Q10 - XXXX ' 
4. Indtast standardadgangskoden for denne forbindelse, og opret forbindelse til netværket. 

 

BEMÆRK: 
Både standard SSID og PASSWORD er inkluderet i æsken, men kan også findes på bagsiden af Cat Q10's 
bagcover. 
 

Hvis den enhed, du opretter forbindelse fra, kan scanne QR-koder, kan du alternativt finde en QR-kode i boksen med titlen 
"CONNECT TO NETWORK", som vil forbinde dig til standard-SSID'et med standardadgangskoden.   

 
Du bør nu have forbindelse til internettet via din Cat Q10.  Du behøver ikke at gøre andet end at bruge din enhed.  Vi anbefaler 
dog, at du logger ind på din MyQ10-portal for at ændre både bruger- og administratoradgangskoderne. 

 

 

Log ind på MyQ10 PORTAL 
 --- Nu, hvor du har forbindelse til din Cat Q10, kan du logge ind på MyQ10-portalen for at konfigurere din enhed.  Bemærk    
         venligst, at dette er helt frivilligt. 
 

- Start en hvilken som helst browser på din enhed, der er forbundet til din Cat Q10. 
- Naviger til http://192.168.1.1 
- Læs og godkend fortrolighedspolitikken og vilkårene for softwareopdatering. 
- Log ind på enheden med standardadministratoradgangskoden "admin", når du bliver bedt om det 

 

 

ÆNDRE SSID og Wi-Fi-adgangskode 
- Naviger til "Wi-Fi".  (Bemærk, at du på nogle enheder skal åbne indstillingsmenuen for at se dette). 
- Ændre SSID og/eller adgangskode. 
- Gem ændringer. 
- Det tager et minut at nulstille enheden, hvorefter du skal oprette forbindelse til det nye SSID igen med den nye adgangskode, 

hvis du har ændret den.   
 

 
BEMÆRK: --- SSID og adgangskode, der er leveret i æsken og på bagsiden af bagomslaget, er ikke længere 
gyldige, hvis de ændres. Hvis du nulstiller enheden fra fabrikken, vil SSID og adgangskode dog blive sat 
tilbage til standardindstillingerne. 
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ÆNDRE ADMINISTRATORADGANGSKODE 
- Naviger til "System > Skift loginadgangskode 
- Indtast den nuværende administratoradgangskode, og bekræft derefter den nye administratoradgangskode to gange. 
- Gem ændringer. 
- Du vil automatisk blive logget ud af hjemmesiden, og hvis du ønsker at logge ind igen, skal du bruge din nye 

administratoradgangskode. 
- Hvis du mister din administratoradgangskode og har brug for at nulstille din Cat Q10 fra fabrikken, kan du gøre det ved at 

trykke på nulstillingsknappen på bagsiden af enheden. 
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MyQ10 PORTAL 
Nu, hvor din CAT Q10 er i drift, kan du bruge nogle af de mere avancerede indstillinger på din enhed, hvis du ønsker det.  Dette 
afsnit fokuserer på at fremhæve nogle (men ikke alle) af de vigtigste funktioner, der er tilgængelige for dig.  Medmindre du er en 
avanceret bruger eller har et stærkt behov for at ændre disse indstillinger, anbefaler vi, at du så vidt muligt beholder 
standardindstillingerne.   

 

STARTSIDE 
- Dette er simpelthen et instrumentbræt, der viser status for din enhed. 

o Din forbindelsesstatus (Forbundet/ikke forbundet). 
o Din 5G-signalstyrke (hvis den er tilgængelig). 
o Din 4G LTE-signalstyrke (hvis den er tilgængelig). 
o Dine samlede data, der er uploadet og downloadet. 
o Antal enheder, der er tilsluttet til Cat Q10. 
o Batteristatus. 

 

Wi-Fi 
- Som tidligere beskrevet kan denne skærm bruges til at ændre SSID og brugernavn.  Du kan også konfigurere mere avancerede 

indstillinger, f.eks. vise 2,4 GHz- og 5 GHz SSID separat, konfigurere Wi-Fi-kanaler, skjule SSID og tilpasse båndbredde- og 
sikkerhedsindstillinger.   

 

INTERNET 
- Vælg din foretrukne type internetforbindelse. (Vi anbefaler "Auto"-tilstand) 
- Ændre dit Access Point Name (APN) 
- Kontroller din SIM-PIN-kode for at gøre din enhed mere sikker. 

 

BEMÆRK: 
Hvis du har aktiveret en SIM-PIN-kode på dit SIM-kort, skal du logge ind på MyQ10-portalen, hver gang du 
tænder for den og indtaster SIM-PIN-koden.  Du bør blive bedt om dette automatisk, når du logger ind på 
MyQ10-portalen. Hvis du ikke har indtastet din SIM-PIN-kode, vil enheden ikke oprette forbindelse til 
netværket, og LED'en for netværkssignal blinker rødt. 
 

- Aktiver flytilstand (deaktiverer netværksforbindelse) 
- Aktiver dataroaming 

 

BEMÆRK: 
Hvis du ikke har denne funktion aktiveret, vil din Q10 ikke oprette forbindelse til internettet uden for dit 
hjemmenetværk.  Enheden opretter ikke forbindelse til netværket, og LED'en for netværkssignal blinker 
rødt.  Hvis du aktiverer denne funktion, kan der forekomme roaminggebyrer. 
 
SYSTEM 

- Se systemoplysninger, f.eks. IMEI-, MAC- og IP-adresser. 
- Kontroller og udfør firmwareopdateringer 
- Ændre administratoradgangskode 
- Justere tidsindstillinger 
- Udføre MAC-filtrering 
- Ændre LAN-indstillinger 
- Fabriksnulstilling af enheden (gendanner ALLE indstillinger til fabriksindstillingerne) 
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- Genstart enheden. 
 

 
TILSLUTTEDE ENHEDER 

- Du skal blot vise alle enheder, der er tilsluttet din Cat Q10 i øjeblikket. 
 

 

QR-KODEN 
- Giver andre brugere QR-koder, så de kan oprette forbindelse til din enhed.  Bemærk, at i modsætning til klistermærket i din 

æske er denne QR-kode dynamisk og opdateres, når du ændrer dit SSID og din adgangskode. 
 

{{battery}} 
- Denne menu giver dig mulighed for at aktivere opladningstilstand "Altid tændt". 

o Vi anbefaler, at du aktiverer denne funktion, hvis du planlægger at holde enheden konstant tilsluttet en strømkilde.  
Denne tilstand begrænser batterikapaciteten til 60 % og hjælper med at forhindre batteriskader. Denne tilstand vil ikke 
forringe enhedens ydeevne. 

 

ANDRE 
- Aktiver/deaktiverer USB-tethering.  (Standard på). 

o Dette giver dig mulighed for at bruge din Cat Q10 via USB i stedet for via Wi-Fi. 
- Indstille og overvåge dataforbruget. 

o Aktiver funktionen, og indstil en maksimal grænse for dataforbrug og en påmindelse. 
▪ Når du når din datalimit, forhindrer enheden yderligere dataoverførsel i det definerede interval, medmindre 

den nulstilles. 
MEDDELELSER 

- Din Cat Q10 kan modtage SMS-meddelelser. 
o Du kan også sende grundlæggende SMS-beskeder ved at klikke på "+"-symbolet på denne side. 

 

BEGIVENHEDER 
- Dette afsnit indeholder systemoplysninger vedrørende hændelser som f.eks. tænding/slukning, overophedningsmeddelelser og 

FOTA-status. 
 

HJÆLP 
- Weblinks til support, fortrolighedspolitik og lovgivningsmæssige oplysninger. 
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--- Ofte stillede spørgsmål 
HVORDAN OPDATERER JEG CAT Q10 FIRMWARE? 

Standardindstillingen er automatisk opdatering af firmware.  Vi anbefaler på det kraftigste, at du lader denne indstilling være aktiveret 
for at holde dig opdateret med de seneste software- og sikkerhedsopdateringer.  Hvis du til enhver tid ønsker at deaktivere denne 
funktion, kan du gøre det ved at logge ind på MyQ10-portalen og navigere til siden Firmware og fravælge indstillingen "Auto update" 
(automatisk opdatering): 

Indstillinger > System > Firmwareversion > Automatisk opdatering 
 

HVORDAN TJEKKER JEG MANUELT, OM DER ER EN SOFTWAREOPDATERING? 

Hvis du har deaktiveret automatiske firmwareopdateringer og vil kontrollere, om der er en ny firmware til din enhed.  Du kan navigere til 
siden Firmware og sammenligne "Current version" med "Latest version".  Hvis der er en opdatering til din enhed, kan du klikke på 
knappen "FOTA UPGRADE" nederst på siden.  Hvis denne knap er gråtonet, er der ingen opdatering tilgængelig for din enhed. 
 

HVORDAN KAN JEG VIDE, HVORNÅR MIN CAT Q10 UDFØRER EN FIRMWAREOPDATERING? 

Lysdioderne blinker grønt i rækkefølge efter hinanden, indtil opdateringen er færdig.  Du må ikke slukke for din enhed under denne 
aktivitet.  Enheden udfører en opdatering ved tænding, hvis der er en tilgængelig. Dette vises igen ved grønne kørelys. 
 

HVAD SKAL DER SKE, HVIS JEG GLEJER MINE Wi-Fi-PASSWORD? 

Du kan logge ind på MyQ10-portalen og ændre din Wi-Fi-adgangskode fra Wi-Fi-siden. 
  

HVAD SKER DER, HVIS JEG GLEMMER MIN ADMINISTRATORADGANGSKODE? 

Hvis du har ændret og glemt din administratoradgangskode, kan du nulstille enheden til fabriksindstillingerne, så enheden igen får 
fabriksindstillingerne.  Alle brugeroplysninger vil gå tabt, og du skal oprette forbindelse til enheden med den oprindelige Wi-Fi-
adgangskode. Dette vil også returnere admin-adgangskoden til "admin". 

Hvis du vil nulstille enheden fra fabrikken, skal du sikre dig, at enheden er tændt.  Fjern bagcoveret, og tryk derefter på knappen "Reset" 
på bagsiden af enheden.  Lysdioderne på enheden blinker grønt i rækkefølge tre gange, og kort efter går enheden ind i sin normale 
opstartssekvens. 
 

KAN JEG KOBLE ENHEDEN TIL MIN PC? 

Ja, det kan du.  Hvis du tilslutter enheden til en pc eller bærbar computer, og den er tændt, skal den oprette en internetforbindelse via 
din USB-forbindelse.  Du kan også få adgang til MyQ10-portalen via denne forbindelse. 
 

HVORFOR TÆNDER IKKE Wi-Fi-LED'EN PÅ MIN ENHED? 

Dette skyldes, at "Strømbesparelsestilstand" er aktiveret på enheden. Wi-Fi er slået fra for at spare strøm, når der ikke er nogen enheder 
aktivt forbundet. For at løse dette problem skal du blot trykke på tænd/sluk-tasten og vente ca. 30 sekunder på, at Wi-Fi igen bliver 
tændt. Strømbesparelsestilstand er som standard deaktiveret på enheden.   
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HVORFOR BLINKER NETVÆRKSLEDDET PÅ MIN ENHED RØDT? 
Det skyldes, at enheden ikke har nogen mobilnetværksforbindelse.  Kontroller venligst: 
 

- Er der indsat et SIM-kort? 
- Er SIM-kortet sat i den rigtige vej opad? 
- Er der en SIM-PIN-kode aktiv på SIM-kortet? 

o Hvis det er tilfældet, skal du logge ind på MyQ10-portalen og indtaste SIM-PIN-koden for at aktivere SIM-kortet. 
- Har du rejst i udlandet? Hvis det er tilfældet, skal du logge ind på MyQ10-portalen og aktivere dataroaming. 
- Har SIM-kortet nået sin datalimit? 
- Har din Cat Q10 indlæst det korrekte APN? 

o Du kan kontrollere dette ved at logge ind på MyQ10-portalen og navigere til "Internet > APN".  Hvis der ikke vises noget 
APN, skal du muligvis tilføje et manuelt.  Hvis APN'et er forkert, kan du redigere det manuelt.  Du skal muligvis kontakte 
din operatør for at få oplyst de korrekte APN-indstillinger, hvis du er usikker. 

 

 

HVORFOR KAN MIN CAT Q10 IKKE OPRETTE FORBINDELSE TIL INTERNETTET? 

Kontroller følgende: 
- Enheden er opladet og tændt 
- Et SIM-kort er indsat i enheden 
- Kontroller de led-indikatorer på enheden 

o Sørg for, at du har netværksforbindelse 
o Sørg for, at du har forbindelse til Wi-Fi eller er koblet til Cat Q10. 

- Kontroller, at du ikke har indstillet og overskredet en datalimit på din enhed. 
- Kontroller, at du har et gyldigt APN. 

o MyQ10-portalen > Internet > APN 
▪ Her kan du ændre eller tilføje nye APN'er. 
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APPENDIKS 
DRIFTSTEMPERATUR 
Hold den omgivende temperatur mellem 0 °C og 45 °C, mens enheden oplades. Hold omgivelsestemperaturen mellem -10 °C 
(14 °F) og 55 °C (131 °F), når du bruger enheden, der drives af et batteri. Brug beskyttelseshandsker, når du bruger den uden for 
området fra 0 °C (32 °F) til 45 °C (113 °F). 

 
VIS E-MÆRKET 
Du kan få vist lovgivningsmæssige oplysninger på enheden ved at gøre følgende: 
Tryk på > Indstillinger > Hjælp > Politik om beskyttelse af personlige oplysninger på startskærmen. 
 

CE SAR-overholdelse 
Denne enhed overholder EU's krav (1999/519/EC) om begrænsning af offentlighedens eksponering for elektromagnetiske felter via 
sundhedsbeskyttelse. 
 
Grænserne er en del af omfattende anbefalinger til beskyttelse af offentligheden. Disse anbefalinger er udviklet og kontrolleret af 
uafhængige videnskabelige organisationer gennem regelmæssig og gennemgribende vurdering af videnskabelige undersøgelser. 
Måleenheden for den grænseværdi, som Det Europæiske Råd anbefaler for mobile enheder, er den "specifikke absorptionshastighed" 
(SAR), og SAR-grænsen er 2,0 W/kg i gennemsnit over 10 gram væv. Det opfylder kravene fra den internationale kommission for 
ikke-ioniserende strålingsbeskyttelse (ICNIRP). 
 
Denne enhed er blevet testet til kropsbåren brug, og den overholder ICNIRP's retningslinjer for eksponering og den europæiske 
standard EN 62209-2 for brug med bestemt tilbehør. Brug af andet tilbehør, som indeholder metal, medfører, at garantien for 
overholdelse af ICNIRP's eksponeringsretningslinjer bortfalder. 
 
SAR måles med enheden i en afstand af 5 mm fra kroppen, mens den udsender det maksimalt bekræftede effektniveau i alle 
enhedens frekvensbånd. 
 
De højest rapporterede SAR-værdier ifølge CE's regler for telefonen er anført nedenfor: 
SAR for kroppen: 1,206 W/kg, SAR for lemmer: 2,177 W/kg 
 
For at reducere eksponeringen til RF-energi skal du bruge et håndfrit tilbehør eller andre, lignende muligheder for at holde denne 
enhed væk fra hovedet og kroppen. Bær enheden på mindst 5 mm afstand fra kroppen for at sikre, at eksponeringsniveauerne ligger 
på eller under testniveauerne. Vælg bælteklip, hylstre eller lignende kropsbåret tilbehør, som ikke indeholder metalliske 
komponenter, for at støtte brug på denne måde. Hylstre med metaldele kan ændre RF-ydeevnen af enheden, herunder dens 
overholdelse af reglerne vedrørende radiofrekvens på en måde, der ikke er blevet testet eller certificeret. Dermed bør brug af 
sådanne tilbehør undgås. 

 
  

Gør følgende for at reducere niveauet af strålingseksponering: 
- Brug enheden under gode modtageforhold for at reducere den modtagne stråling (især i underjordiske 
parkeringshuse og på tog- eller bilture). 
• Gravide kvinder skal holde mobiltelefonen væk fra deres mave 
• Brug apparatet ikke i nærheden af kønsorganerne. 
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OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE OG GENANVENDELSE 
 Dette symbol på enheden (og alle inkluderede batterier) viser, at de ikke må bortskaffes som almindelig 
husholdningsaffald. Enheden eller batterierne må ikke bortskaffes som usorteret kommuneaffald. Enheden (og 
eventuelle batterier) skal gives til et autoriseret indsamlingssted til genbrug eller korrekt bortskaffelse ved udgangen af 
dets brugstid. 

 
For yderligere informationer om genbrug af denne enhed eller batterierne skal du kontakte de lokale myndigheder, 
renovationstjenesten eller forretningen, hvor du købte enheden. 

 

Bortskaffelse af enheden falder under EU-direktivet om affald fra elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Formålet med at adskille 
WEEE og batterier fra andet affald er at minimere de potentielle miljøpåvirkninger på menneskers sundhed, som eventuelle farlige 
materialer kan medføre. 

 

Reduktion af farlige materialer 
Dette udstyr er i overensstemmelse med EU's forordning om registrering, vurdering, godkendelse og begrænsning af kemikalier 
(REACH) (EU-forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) i Europa-Parlamentet og Rådet) og EU's begrænsning af farlige stoffer 
(RoHS). 
Direktiv (Direktiv 2011/65/EU (RoHS) og Europa-Parlamentets og Rådets ændringsdirektiv (EU) 2015/863). Du anbefales at 
besøge hjemmesiden regelmæssigt for at få ajourførte informationer. 

 

OVERHOLDELSE AF EU-LOVGIVNING 
Bullitt Mobile Ltd. erklærer herved, at denne enhed er i overensstemmelse med de essentielle krav og andre relevante bestemmelser 
i direktiv 2014/53/EU. Se konformitetserklæringen på denne hjemmeside: https://www.catphones.com/download/Certification 
 
AUTORISERET REPRÆSENTANT: 
Authorised Representative Service 
77 Camden Street Lower 
Dublin D02 XE80 
Irland 

 

EU-overensstemmelseserklæring 
Denne enhed må kun anvendes indendørs og inden for frekvensområdet 5.150 til 5.350 MHz. Begrænsninger i: Belgien (BE), 
Bulgarien (BG), Tjekkiet (CZ), Danmark (DK), Tyskland (DE), Estland (EE), Irland (IE), Grækenland (EL), Spanien (ES), Frankrig (FR), 
Kroatien (HR), Italien (IT), Cypern (CY), Letland (LV), Litauen (LT), Luxembourg (LU), Ungarn (HU), Malta (MT), Holland (NL), NL), 
Østrig (AT), Polen (PL), Portugal (PT), Rumænien (RO), Slovenien (SI), Slovakiet (SK), Finland (FI), Sverige (SE), (AT), Schweiz (CH), 
Norge (NO), Island (IS), Liechtenstein (LI) og Tyrkiet (TR). 
  

BEMÆRK: 
Følg de nationale og lokale regler på det sted, hvor enheden skal bruges. Brugen af enheden kan være pålagt begrænsninger i nogle 
eller alle medlemsstater i den Europæiske Union (EU). 
 
Nogle bånd kan være utilgængelige i nogen lande eller nogen områder. Kontakt den din lokale udbyder for at få flere detaljer. 
 

https://www.catphones.com/download/Certification
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Maksimal radiofrekvenseffekt, der transmitteres i de frekvensbånd, som radioudstyret opererer i: 
Den maksimale effekt for alle bånd er mindre end den højeste grænseværdi, der er angivet i den tilhørende harmoniserede standard. 
 
De nominelle grænseværdier for frekvensbånd og transmissionseffekt for dette radioudstyr er som følger: 

 
SPEKTRUM OG STRØMTABEL 
 

Teknologi Strøm 
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 2,4 GHz 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 

 

  



21  

OVERHOLDELSE AF UKCA-LOVGIVNING 
Hermed erklærer Bullitt Mobile Ltd. at radioudstyret med denne erklæring og med UKCA Mark er i overensstemmelse med de 
britiske regulativer UK Radio Equipment Regulations 2017. Den fulde ordlyd af UK-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig 
på følgende hjemmeside: https://www.catphones.com/download/Certification 
 

 

UKCA-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING 
Begrænsning i UK: 5150 til 5350 MHz kun indendørsbrug 

https://www.catphones.com/download/Certification
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 SIKKERHEDSANVISNINGER 

 
Advarsler og forholdsregler 
Dette afsnit indeholder vigtige informationer, der er relevante for brugsanvisningen til denne enhed. Det indeholder også 
information om, hvordan du bruger enheden sikkert. Læs denne information omhyggeligt, inden du bruger enheden. 
 
VANDTÆT KABINET 
SIM/SD-porten skal være forsvarligt lukket, for at sikre at enheden er vandtæt. 

 
BRUG IKKE DIN ENHED UNDER FØLGENDE BETINGELSER: 
Sluk enheden, hvis du er i en situation, hvor brugen af den er forbudt, som for eksempel: 
• Hospitaler og sundhedsfaciliteter - dette har til formål at undgå mulig forstyrrelse af sensitivt medicinsk udstyr. 
• Medicinske apparater - kontakt din læge og producenten af enheden for at finde ud af, om betjeningen af din enhed kan forstyrre 

driften af din medicinske enhed. Følg reglerne og forordningerne, som er fastlagt af hospitaler og sundhedsfaciliteter. 
• Producenter af pacemakere anbefaler, at der holdes mindst 15 cm afstand mellem enheden og en pacemaker for at forhindre 

potentiel forstyrrelse af pacemakeren. Hvis du bruger pacemaker, så benyt enheden på den modsatte side af kroppen end 
pacemakeren, og bær ikke enheden i skjortelommen. 
• Fly - kontakt flypersonale vedr. brug af trådløse apparater om bord på flyet. Hvis dit udstyr tilbyder "flytilstand", skal denne være 

aktiveret før ombordstigning. 
• Andre enheder - brug ikke din enhed på et sted, hvor den kan forårsage skade eller forstyrre andre elektroniske enheder. 

 

• Potentiel eksplosionsfarlig atmosfære: Sluk for enheden i alle områder med potentiel eksplosionsfarlig atmosfære, og følg alle skilte 
og instruktioner. Områder med mulig eksplosionsfarlig atmosfære omfatter steder, hvor det tilrådes at slukke for bilmotoren. Gnister i 
sådanne områder kan medføre eksplosion eller brand, der resulterer i personskade eller tilmed dødsfald. Tænd ikke for enheden på 
steder, hvor der påfyldes brændstof, f.eks. benzinstationer. Overhold alle begrænsninger for brugen af radioudstyr ved 
brændstofdepoter, -lagre og -distributionsområder samt kemikaliefabrikker. Desuden skal forbud i områder, hvor der foretages 
sprængninger, overholdes. Inden enheden anvendes, skal du være opmærksom på områder, der kan have en potentielt 
eksplosionsfarlig atmosfære, som ofte, men ikke altid, er tydeligt afmærkede. Sådanne steder kan omfatte områder under dækket på 
både eller steder, hvor kemikalier overføres eller opbevares, samt områder, hvor luften indeholder kemikalier eller partikler som f.eks. 
korn, støv eller metalpulver. Spørg producenten af køretøjer, der bruger flydende gas (som f.eks. propan eller butangas), om denne 
enhed kan benyttes sikkert i nærheden af disse køretøjer. 

 
 

 
Driftsmiljø 

• Enheden er i overensstemmelse med RF-specifikationerne, når enheden bruges i en afstand på 0,4 tommer fra din krop. Sørg for, at 
tilbehør til enheden, f.eks. en æske eller hylster til enheden, ikke består af metaldele. Hold enheden 1 cm ud fra kroppen for at 
imødekomme de førnævnte krav. 
• For at undgå fare ved lynnedslag må enheden ikke bruges under opladning i stormvejr. 
• Overhold lokale love og regler, og respekter andres privatliv og rettigheder under brug af enheden. 
• Rækkevidden af miljøforhold: 
• Forureningsgrad: 2" Overspændingskategori: "2": I 
• Den maksimale brugshøjde: ikke mere end 2000 m over havets overflade. 

 

Børns sikkerhed 
Overhold alle forholdsregler vedrørende børns sikkerhed. Det kan være farligt at lade børn lege med enheden eller dets tilbehør, som 
kan omfatte aftagelige dele, der kan udgøre en kvælningsfare. Sørg for, at små børn holdes væk fra enheden og dens tilbehør. 
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Batteri og oplader 
• Tag opladeren ud at stikkontakten og enheden, når den ikke er i brug. 
• Batteriet kan oplades og aflades hundredvis af gange, inden det til sidst er slidt op. 
• Udsæt ikke batteriet for direkte sollys, røgfyldte eller støvede omgivelser. Et batteri udsat for ekstremt lavt lufttryk, der kan resultere 

i en eksplosion eller lækage af brændbar væske eller gas. 
• I det ekstremt usandsynlige tilfælde at batteriets elektrolyt lækker, skal du sikre dig at elektrolytten ikke kommer på huden eller i 

øjnene. Hvis væsken kommer i kontakt med huden eller sprøjter i øjnene, skal du straks skylle med rent vand og søge læge. 
• Hvis der er tilfælde af batterideformation, farveændring eller unormal opvarmning under opladning, skal du straks stoppe med at 

bruge enheden. I modsat fald kan det føre til batteriudsivning, overophedning, eksplosion eller brand. 
• Enheden må ikke brændes, da den kan eksplodere. Batteriet kan også eksplodere, hvis det punkteres eller beskadiges alvorligt. 
• Undlad at ændre eller genfremstille, at forsøge at indsætte fremmedlegemer i batteriet, nedsænke eller udsætte for vand eller andre 

væsker, udsætte for brand, eksplosion eller andre farer. 
• Må ikke adskilles eller åbnes, knuses, bøjes eller deformeres, punkteres eller makuleres. 
• Brug kun batteriet til det system, det er specificeret til 
• Brug kun batteriet sammen med et opladningssystem, der er blevet kvalificeret sammen med systemet i henhold til CTIA-

certificeringskravene for batterisystemoverensstemmelse med IEEE 1725. Brug af et ukvalificeret batteri eller en ukvalificeret 
oplader kan medføre risiko for brand, eksplosion, lækage eller andre farer. 
• Undgå at kortslutte et batteri eller lade metalliske ledende genstande komme i kontakt med batteripolerne. 
• Udskift kun batteriet med et andet batteri, der er blevet kvalificeret til systemet i henhold til denne standard, IEEE-Std-1725. Brug af 

et ukvalificeret batteri kan udgøre en risiko for brand, eksplosion, lækage eller andre farer. 
• Bortskaf straks brugte enheder i overensstemmelse med lokale regulativer. 
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CAT® Q10 SPECIFIKATION 

 

 

MODEL BM1R1A 
SKU HW SKU 1, RF SKU1 EMEA/AUS/LATAM 
DIMENSIONER 80,8 x 127,8 x 26,3 mm 
{{battery}} 5300mAh 
OS Åbn WRT 
RAM 8Gb LPDDR4 
ROM 8Gb ECC NAND FLASH 
PROCESSOR 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 
RUGGED IP68 

 
 

 * Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel. 
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