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ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ 
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο και τις συνιστώμενες προφυλάξεις ασφαλείας για να διασφαλίσετε τη 
σωστή χρήση αυτής της συσκευής. 
Εάν χρησιμοποιείται σε αλμυρό νερό, ξεπλύνετε τη συσκευή μετά για να αποφύγετε τη διάβρωση του 
αλατιού. 
Αποφύγετε να χτυπήσετε, να πετάξετε, να συνθλίψετε, να τρυπήσετε ή να λυγίσετε τη συσκευή. 
Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή σε περίπτωση που απαγορεύεται ή όπου ενδέχεται να προκαλέσει 
παρεμβολές ή κίνδυνο. 
Όταν οδηγείτε, βεβαιωθείτε ότι συμμορφώνεστε με τους τοπικούς νόμους σχετικά με τη χρήση 
τηλεφώνων. 
Να ακολουθείτε πάντα οποιουσδήποτε κανόνες χρήσης συσκευής σε νοσοκομεία και εγκαταστάσεις 
υγειονομικής περίθαλψης. 
Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας και τον κατασκευαστή της συσκευής για να διαπιστώσετε εάν η 
λειτουργία της συσκευής σας ενδέχεται να επηρεάσει τη λειτουργία της ιατρικής σας συσκευής. 
Όταν ταξιδεύετε αεροπορικώς, ακολουθήστε τις οδηγίες του προσωπικού της αεροπορικής εταιρείας 
σχετικά με τη χρήση κινητών τηλεφώνων στο αεροσκάφος. 
Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή σε περιπτώσεις όπου η χρήση κινητών τηλεφώνων απαγορεύεται ή σε 
περιπτώσεις όπου η συσκευή ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή κίνδυνο. 
Λάβετε υπόψη ότι η αποσυναρμολόγηση της συσκευής σας ενδέχεται να επηρεάσει την εγγύηση της 
συσκευής. 
Να είστε προσεκτικοί και να ακολουθείτε τις οδηγίες όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιβάλλοντα 
με εύφλεκτο αέριο, όπως πρατήριο καυσίμων. 
Κρατήστε τη συσκευή και τα εξαρτήματά της μακριά από μικρά παιδιά. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να 
χρησιμοποιούν τη συσκευή χωρίς καθοδήγηση. 
Συνιστάται να χρησιμοποιείτε φορτιστές εγκεκριμένους από την Cat Phones για τη φόρτιση της συσκευής 
σας. 
Να τηρείτε τυχόν νόμους ή κανονισμούς σχετικά με τη χρήση ασύρματων συσκευών. Να σέβεστε το 
απόρρητο και τα νόμιμα δικαιώματα των άλλων κατά τη χρήση της ασύρματης συσκευής. 
Απενεργοποιήστε τη συσκευή σας σε περιοχές όπου απαγορεύεται η χρήση "συσκευών αμφίπλευρης 
ραδιοεπικοινωνίας" ή "ηλεκτρονικών συσκευών" προς αποφυγή παρεμβολών με άλλον εξοπλισμό. 
Μπορείτε να βρείτε πλήρεις οδηγίες ασφαλείας στη διεύθυνση https://www.catphones.com/support/ 

 

https://www.catphones.com/support/
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 
© 2020 Caterpillar. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 
CAT, CATERPILLAR, Let’S DO THE WORK, τα αντίστοιχα λογότυπα, το "Caterpillar Yellow", το εμπορικό φόρεμα "Power 
Edge" και Cat "Modern Hex" καθώς και η εταιρική ταυτότητα και η ταυτότητα προϊόντος που 
χρησιμοποιούνται στο παρόν, αποτελούν εμπορικά σήματα της Caterpillar και δεν επιτρέπεται να 
χρησιμοποιηθούν χωρίς άδεια. 
Η Bullitt Mobile Ltd. είναι κάτοχος άδειας της Caterpillar Inc. 
Τα εμπορικά σήματα της Bullitt Mobile Ltd. και τρίτων είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. 
Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή να μεταδοθεί με οποιαδήποτε 
μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Caterpillar Inc. 
Το προϊόν που περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο ενδέχεται να περιλαμβάνει λογισμικό που 
προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και πιθανούς δικαιοδόχους. Οι πελάτες δεν πρέπει με 
κανέναν τρόπο να αναπαράγουν, διανέμουν, τροποποιούν, ανακατασκευάζουν, αποσυναρμολογούν, 
αποκρυπτογραφούν, εξάγουν, προβαίνουν σε αντίστροφη μηχανική, εκμισθώνουν, εκχωρούν ή 
χορηγούν περαιτέρω άδεια χρήσης του εν λόγω λογισμικού ή υλικού, εκτός εάν αυτοί οι περιορισμοί 
απαγορεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία ή οι ενέργειες αυτές εγκρίνονται από αντίστοιχους 
κατόχους πνευματικών δικαιωμάτων βάσει αδειών. 
Τα περιεχόμενα αυτού του εγχειριδίου παρέχονται "ως έχουν". Εκτός εάν απαιτείται από την ισχύουσα 
νομοθεσία, δεν παρέχονται εγγυήσεις κανενός είδους, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων 
ενδεικτικά των σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, 
σε σχέση με την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο αυτού του εγχειριδίου. 
Στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, σε καμία περίπτωση ο 
κατασκευαστής δεν ευθύνεται για τυχόν ειδικές, τυχαίες, έμμεσες ή αποθετικές ζημίες ή διαφυγόντα 
κέρδη, επιχειρηματικές δραστηριότητες, έσοδα, δεδομένα, υπεραξία ή αναμενόμενη εξοικονόμηση 
πόρων. 
Το Wi-Fi® είναι σήμα κατατεθέν της Wi-Fi Alliance®. 
Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες τρίτων, συμπεριλαμβανομένου του εμπορικού 
σήματος Bullitt, είναι των αντίστοιχων κατόχων τους. 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Ορισμένες δυνατότητες του προϊόντος και των αξεσουάρ του που περιγράφονται στο παρόν βασίζονται 
στο εγκατεστημένο λογισμικό, τις ικανότητες και τις ρυθμίσεις του τοπικού δικτύου και ενδέχεται να 
μην ενεργοποιούνται ή να περιορίζονται από τους τοπικούς χειριστές δικτύου ή τους παρόχους 
υπηρεσιών δικτύου. Επομένως, οι περιγραφές σε αυτό το εγχειρίδιο ενδέχεται να μην ταιριάζουν 
ακριβώς με το προϊόν που αγοράσατε ή τα εξαρτήματά του. 
Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να τροποποιήσει οποιεσδήποτε πληροφορίες ή 
προδιαγραφές που περιέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή υποχρέωση. 
Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για τη νομιμότητα και την ποιότητα των προϊόντων που 
μεταφορτώνετε ή κατεβάζετε μέσω αυτής της συσκευής, συμπεριλαμβανομένων κειμένου, εικόνων, 
μουσικής, ταινιών και μη ενσωματωμένου λογισμικού με προστασία πνευματικών δικαιωμάτων. 
Οποιεσδήποτε συνέπειες προκύψουν από την εγκατάσταση ή τη χρήση των προηγούμενων προϊόντων σε 
αυτήν τη συσκευή είναι υπόλογες σε εσάς. 

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΗΣ 
Οι πελάτες πρέπει να συμμορφώνονται με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς για τις 
εξαγωγές ή τις εισαγωγές. Οι πελάτες πρέπει να λάβουν όλες τις απαραίτητες κρατικές άδειες και άδειες 
για εξαγωγή, επανεξαγωγή ή εισαγωγή του προϊόντος που αναφέρονται σε αυτό το εγχειρίδιο, 
συμπεριλαμβανομένων του λογισμικού και των τεχνικών δεδομένων. 
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ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ CAT® Q10 
 Το Cat Q10 είναι ένα προηγμένο επαγγελματικό εργαλείο, ένα φορητό στιβαρό hotspot με τεράστιες  
 δυνατότητες. Μία σταθερή προδιαγραφή, αλλά για πολλές περιπτώσεις επαγγελματικής χρήσης. 
Σχεδιασμένο με ανώτερο επίπεδο στιβαρής προστασίας με εξαιρετικά φορητό σχεδιασμό. Εάν 
εργάζεστε σε δύσκολες και απαιτητικές συνθήκες, το Cat Q10 είναι αρκετά ανθεκτικό για να επιβιώσει 
από τις πτώσεις και τα χτυπήματα της ημέρας, ενώ εξακολουθεί να παρέχει την αξιοπιστία που 
περιμένουν οι πελάτες μας από τα κορυφαία διαπιστευτήρια στιβαρότητας της Caterpillar. 

 

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΤΙΒΑΡΟΤΗΤΑΣ  

ΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΑΣ: 
• Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε ύψος έως και 1.8 μέτρα – είναι ανθεκτική στην πτώση σε 
αυτό το εύρος ύψους. 
• Μην την πετάτε με δύναμη και μην τη ρίχνετε από τα 1.8 μέτρα και πάνω. Είναι ανθεκτική, αλλά όχι 
άφθαρτη. 

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΣΗ: 
• Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας σε συνθήκες υγρασίας. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα 
και τα καλύμματα είναι σωστά κλειστά πριν τα χρησιμοποιήσετε σε τέτοια περιβάλλοντα. 

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΗ ΣΚΟΝΗ: 
• Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας σε βρώμικα, σκονισμένα περιβάλλοντα. To Cat® Q10 διαθέτει 

πιστοποίηση IP68, ένα βιομηχανικό πρότυπο μέτρο ανθεκτικότητας. 
ΑΚΡΑΙΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ: 
• Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας εντός του εύρους θερμοκρασίας λειτουργίας από -10°C 

(14°F) έως 55°C (131°F). Μπορεί επίσης να χειριστεί ακραίες αλλαγές στη θερμοκρασία: εναλλαγή μεταξύ 
κρύου και ζεστού ή το αντίστροφο πολύ γρήγορα. 
• Μην τη χρησιμοποιείτε εκτός του εύρους από 0°C έως 45°C χωρίς τη χρήση προστατευτικών γαντιών. 

 

 

ΤΙ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟ ΚΟΥΤΙ 
• Συσκευή 
• Οδηγός γρήγορης εκκίνησης 
• Καλώδιο τροφοδοσίας USB C 

 
 
 

ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 

1. Κουμπί ισχύος 

2. Θύρα SIM 

3. Κάλυμμα USB 

4. LED σήματος δικτύου 

5. LED WI-FI 

6. LED μπαταρίας 
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΡΤΑΣ SIM 
1. Χρησιμοποιήστε το δάχτυλό σας για να ανοίξετε τη θύρα της SIM. 
2. Τοποθετήστε την κάρτα SIM στην υποδοχή SIM με τις χρυσές ακίδες της κάρτας SIM στραμμένες προς το 

κουμπί λειτουργίας στο μπροστινό μέρος της συσκευής. 
3. Σπρώξτε τη SIM προς τα μέσα μέχρι να ακούσετε ένα κλικ και να μπει στη θέση του. 
4. Σπρώξτε τη θύρα της SIM πίσω στη θέση της μέχρι να κλείσει ασφαλώς. 

 

 

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 
 

- Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα από τη συσκευή. 
- Τοποθετήστε τη συσκευή ανάποδα σε μια επίπεδη επιφάνεια. 
- Εντοπίστε τις μεταλλικές επαφές της μπαταρίας στις ακίδες στο περίβλημα. 
- Σπρώξτε την μπαταρία προς τα κάτω στη συσκευή μέχρι να εφαρμοστεί στη θέση της. 
- Για να αντικαταστήσετε το πίσω κάλυμμα, βεβαιωθείτε ότι το στέλεχος εντοπισμού στο πίσω 

κάλυμμα είναι σωστά τοποθετημένο έτσι ώστε να εισάγεται στην οπή επαναφοράς που βρίσκεται στο 
πίσω μέρος της συσκευής δίπλα στην μπαταρία. Μόλις το εντοπίσετε, σπρώξτε το κάλυμμα σταθερά 
πίσω στη συσκευή. Λάβετε υπόψη ότι εάν δεν το κάνετε αυτό, θα θέσετε σε κίνδυνο τη 
στεγανοποίηση της συσκευής και την αδιαβροχοποίηση του Cat Q10. 
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ΦΟΡΤΙΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 

 

7. Χρησιμοποιήστε το ακροδάχτυλό σας για να ανοίξετε το κάλυμμα της θύρας USB. 
8. Εισαγάγετε το καλώδιο USB. 
9. Μόλις ολοκληρωθεί η φόρτιση, αφαιρέστε το καλώδιο USB και βεβαιωθείτε ότι η πόρτα είναι ασφαλώς 
κλειστή. 

 

 

 
Όταν εξαντληθεί η ισχύς της μπαταρίας, η συσκευή σας θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Ο χρόνος που 
απαιτείται για τη φόρτιση της μπαταρίας εξαρτάται από την ηλικία της και τη θερμοκρασία 
περιβάλλοντος. 
Εάν η μπαταρία έχει εξαντληθεί εντελώς, η συσκευή σας ενδέχεται να μην ενεργοποιηθεί αμέσως μετά 
την έναρξη της φόρτισης. Αφήστε την μπαταρία να φορτιστεί για λίγα λεπτά πριν επιχειρήσετε να την 
ενεργοποιήσετε. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
Η συσκευή σας ενδέχεται επίσης να απενεργοποιηθεί κατά τη χρήση, εάν καταναλώνει 
περισσότερη ενέργεια από αυτήν που παρέχεται από τον φορτιστή. Για να αποφευχθεί αυτό, 
συνιστούμε τη χρήση ενός συμβατού φορτιστή Quick Charge 2 ή νεότερης έκδοσης. 
 

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΑΣ 
 
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΧΥΟΣ 
Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο ισχύος για 3 δευτερόλεπτα μέχρι να αναβοσβήσουν και τα 
τρία LED με πράσινο χρώμα. 
• Κατά την εκκίνηση της συσκευής, το LED της μπαταρίας θα συνεχίσει να αναβοσβήνει. 
• Τα LED σήματος και Wi-Fi θα παραμείνουν απενεργοποιημένα μέχρι να είναι έτοιμο. 
• Μόλις ανάψουν και τα 3 LED, η συσκευή έχει ενεργοποιηθεί. Αυτό θα διαρκέσει περίπου 1 λεπτό, εκτός εάν η 
συσκευή διαθέτει ενημέρωση υλικολογισμικού για εκτέλεση 
• Εάν τα εικονίδια Δίκτυο και Wi-Fi αναβοσβήνουν με κόκκινο χρώμα, ενδέχεται να έχετε πρόβλημα. (Δείτε 
τις Συχνές ερωτήσεις). 
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ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΧΥΟΣ 
• Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο ισχύος για 3 δευτερόλεπτα μέχρι και τα τρία LED να αναβοσβήσουν με 

πορτοκαλί χρώμα. 
• Ενώ η συσκευή τερματίζει, το LED της μπαταρίας θα συνεχίσει να αναβοσβήνει. 
• Όταν όλα τα LED είναι απενεργοποιημένα. Η συσκευή είναι απενεργοποιημένη. 

 
  



12  

ΟΡΙΣΜΟΙ LED 
 

ΕΝΔΕΙΞΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ LED 
 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ LED ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 
Σταθερό πράσινο 60% + 
Σταθερό πορτοκαλί 21% - 59% 
Σταθερό κόκκινο 1% - 20% 
Πράσινο που αναβοσβήνει 60% + και φορτίζεται 
Πορτοκαλί που 
αναβοσβήνει 21% - 59% και φορτίζεται 
Κόκκινο που αναβοσβήνει 1% - 20% και φορτίζεται 
Χωρίς LED Η συσκευή είναι απενεργοποιημένη, δεν φορτίζεται 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
Είναι δυνατή η λειτουργία του Cat Q10 χωρίς να έχει τοποθετηθεί μπαταρία. Εάν χρησιμοποιείτε 
τη συσκευή σε αυτήν τη λειτουργία, θα δείτε τις ακόλουθες ενδείξεις μπαταρίας: 
 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ LED ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 
Πράσινο που αναβοσβήνει Η συσκευή λειτουργεί κανονικά 
Κόκκινο που αναβοσβήνει Φορτιστής ακατάλληλος για αυτόν τον τρόπο λειτουργίας.  

Η συσκευή δεν θα ενεργοποιηθεί. 
 

 

ΕΝΔΕΙΞΗ LED Wi-Fi 
 

  

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ LED ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 
ΣΤΑΘΕΡΟ ΠΡΑΣΙΝΟ Το Wi-Fi είναι ενεργοποιημένο 
ΧΩΡΙΣ ΦΩΣ Το Wi-Fi είναι απενεργοποιημένο 

(Λειτουργία εξοικονόμησης ισχύος) 
ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΟΥ ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ Σφάλμα Wi-Fi 

 

 

ΕΝΔΕΙΞΗ LED ΣΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ 
 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ LED ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ 
ΣΤΑΘΕΡΟ ΠΡΑΣΙΝΟ Συνδεδεμένο σε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας 
ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΟΥ ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ Δεν είναι συνδεδεμένο σε δίκτυο κινητής 

τηλεφωνίας 
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ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ CAT Q10 
ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ CAT Q10 

 

1. Βεβαιωθείτε ότι το Cat Q10 είναι ενεργοποιημένο και ότι οι λυχνίες LED υποδεικνύουν ότι υπάρχει 
διαθέσιμη κάλυψη δικτύου. 

2. Αναζητήστε δίκτυα Wi-Fi από τη συσκευή που θέλετε να συνδέσετε. 
3. Θα πρέπει να δείτε το όνομα δικτύου Cat Q10 (SSID) με τη μορφή ‘Cat Q10 – XXXX’ 
4. Εισαγάγετε τον Προεπιλεγμένο κωδικό πρόσβασης για αυτήν τη σύνδεση και συνδεθείτε στο Δίκτυο. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
Τόσο το Προεπιλεγμένο SSID όσο και ο Κωδικός πρόσβασης παρέχονται στο κουτί, αλλά μπορείτε 
επίσης να τα βρείτε μέσα στο πίσω κάλυμμα του Cat Q10. 
 

Εναλλακτικά, εάν η συσκευή από την οποία συνδέεστε μπορεί να σαρώσει κωδικούς QR, θα βρείτε έναν 
κωδικό QR μέσα στο κουτί με τίτλο "ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ" που θα σας συνδέσει στο προεπιλεγμένο 
SSID χρησιμοποιώντας τον προεπιλεγμένο κωδικό πρόσβασης. 

 
Τώρα θα πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο μέσω του Cat Q10. Δεν χρειάζεται να κάνετε 
τίποτα άλλο εκτός από τη χρήση της συσκευής σας. Ωστόσο, σας συνιστούμε να συνδεθείτε στην πύλη 
MyQ10 για να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης χρήστη και διαχειριστή. 

 

 

ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΗΝ ΠΥΛΗ MyQ10 
 Τώρα που είστε συνδεδεμένοι στο Cat Q10, μπορείτε να συνδεθείτε στην πύλη MyQ10 για να  
    διαμορφώσετε τη συσκευή σας. Λάβετε υπόψη ότι αυτό είναι εντελώς προαιρετικό. 
 

- Εκκινήστε οποιοδήποτε πρόγραμμα περιήγησης στη συσκευή σας που είναι συνδεδεμένο στο Cat Q10. 
- Πλοηγηθείτε στο http://192.168.1.1 
- Διαβάστε και αποδεχτείτε την Πολιτική απορρήτου και τους όρους ενημέρωσης λογισμικού. 
- Συνδεθείτε στη συσκευή με τον προεπιλεγμένο κωδικό πρόσβασης διαχειριστή "admin" όταν σας 

ζητηθεί 
 

 

ΑΛΛΑΓΗ SSID και ΚΩΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Wi-Fi 
- Πλοηγηθείτε στο "Wi-Fi". (Λάβετε υπόψη ότι σε ορισμένες συσκευές ενδέχεται να χρειαστεί να ανοίξετε 

το μενού ρυθμίσεων για να το δείτε). 
- Αλλαγή SSID ή/και κωδικού πρόσβασης. 
- Αποθηκεύστε τις αλλαγές. 
- Η επαναφορά της συσκευής θα χρειαστεί ένα λεπτό, οπότε θα πρέπει να συνδεθείτε ξανά στο νέο SSID 

χρησιμοποιώντας τον νέο κωδικό πρόσβασης, εάν αλλάξει. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
Το SSID και ο κωδικός πρόσβασης που παρέχονται στο κουτί και στο εσωτερικό του πίσω 
καλύμματος δεν ισχύουν πλέον εάν έχουν αλλάξει. Ωστόσο, εάν επαναφέρετε τη συσκευή σας 
στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, το SSID και ο κωδικός πρόσβασης θα επανέλθουν στις 
προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. 

 

 

ΑΛΛΑΓΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ 
- Πλοηγηθείτε στο "Σύστημα > Αλλαγή κωδικού πρόσβασης σύνδεσης" 
- Εισαγάγετε τον τρέχοντα κωδικό πρόσβασης διαχειριστή και, στη συνέχεια, επιβεβαιώστε ξανά τον 

νέο κωδικό πρόσβασης διαχειριστή δύο φορές. 
- Αποθηκεύστε τις αλλαγές. 
- Θα αποσυνδεθείτε αυτόματα από την αρχική σελίδα, εάν θέλετε να συνδεθείτε ξανά, θα χρειαστεί να 

χρησιμοποιήσετε τον νέο κωδικό πρόσβασης διαχειριστή. 
- Εάν χάσετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή και πρέπει να επαναφέρετε τις εργοστασιακές 

ρυθμίσεις του Cat Q10, μπορείτε να το κάνετε πατώντας το κουμπί επαναφοράς στο πίσω μέρος της 
συσκευής. 
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ΠΥΛΗ MyQ10 
Τώρα που το CAT Q10 είναι έτοιμο και λειτουργεί, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μερικές από τις πιο 
προηγμένες ρυθμίσεις της συσκευής σας εάν το επιθυμείτε. Αυτή η ενότητα εστιάζει στην επισήμανση 
ορισμένων (αλλά όχι όλων) από τις βασικές δυνατότητες που έχετε στη διάθεσή σας. Εάν δεν είστε 
προχωρημένος χρήστης ή έχετε μεγάλη απαίτηση να αλλάξετε αυτές τις ρυθμίσεις, θα συνιστούσαμε να 
διατηρήσετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις όπου είναι δυνατόν. 

 

 ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
- Είναι απλά ένας πίνακας εργαλείων που περιγράφει λεπτομερώς την κατάσταση της 

συσκευής σας. 
o Η κατάσταση σύνδεσής σας (Συνδεδεμένο/Μη συνδεδεμένο). 
o Η ισχύς του σήματος 5G (εάν είναι διαθέσιμο). 
o Η ισχύς του σήματος 4G LTE (αν είναι διαθέσιμο). 
o Τα συνολικά δεδομένα που μεταφορτώσατε και κατεβάσατε. 
o Αριθμός συσκευών που είναι συνδεδεμένες στο Cat Q10. 
o Κατάσταση μπαταρίας. 

 

Wi-Fi 
- Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, αυτή η οθόνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αλλαγή του SSID 

και του ονόματος χρήστη. Μπορείτε επίσης να διαμορφώσετε πιο προηγμένες ρυθμίσεις, όπως 
ξεχωριστή εμφάνιση SSID 2.4 GHz και 5 GHz, διαμόρφωση καναλιών Wi-Fi, απόκρυψη SSID και 
προσαρμογή του εύρους ζώνης και των ρυθμίσεων ασφαλείας. 

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
- Επιλέξτε τον προτιμώμενο τύπο σύνδεσης στο διαδίκτυο. (Συνιστούμε τη λειτουργία "Αυτόματη") 
- Τροποποιήστε το όνομα του σημείου πρόσβασης (APN) 
- Ελέγξτε το PIN της SIM για να κάνετε τη συσκευή σας πιο ασφαλή. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
Εάν έχετε ενεργοποιημένο ένα PIN SIM στην κάρτα SIM, θα πρέπει να συνδέεστε στην πύλη MyQ10 
κάθε φορά που ενεργοποιείτε τη συσκευή και να εισάγετε το pin της SIM. Θα σας ζητηθεί 
αυτόματα αφού συνδεθείτε στην πύλη MyQ10. Εάν δεν έχετε εισαγάγει το PIN της SIM, η συσκευή 
δεν θα συνδεθεί στο δίκτυο και το LED σήματος δικτύου θα αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα. 
 

- Ενεργοποίηση λειτουργίας πτήσης (Απενεργοποίηση σύνδεσης δικτύου) 
- Ενεργοποίηση περιαγωγής δεδομένων 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
Εάν δεν έχετε ενεργοποιημένη αυτήν τη δυνατότητα, το Q10 σας δεν θα συνδεθεί στο διαδίκτυο 
εκτός του οικιακού σας δικτύου. Η συσκευή δεν θα συνδεθεί στο δίκτυο και το LED σήματος 
δικτύου θα αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα. Εάν ενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, ενδέχεται 
να ισχύουν χρεώσεις περιαγωγής. 
 
ΣΥΣΤΗΜΑ 

- Προβολή πληροφοριών συστήματος, π.χ. διευθύνσεις IMEI, MAC και IP. 
- Έλεγχος και εκτέλεση ενημερώσεων υλικολογισμικού 
- Αλλαγή κωδικού πρόσβασης διαχειριστή 
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- Προσαρμογή ρυθμίσεων ώρας 
- Εκτέλεση φιλτραρίσματος MAC 
- Αλλαγή ρυθμίσεων LAN 
- Συσκευή επαναφοράς εργοστασιακών ρυθμίσεων (Επαναφορά ΟΛΩΝ των ρυθμίσεων στις 

εργοστασιακές προεπιλογές) 
- Επανεκκίνηση συσκευής. 

 

 
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 

- Εμφανίζει απλά όλες τις συσκευές που είναι συνδεδεμένες αυτήν τη στιγμή στο Cat Q10. 
 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ QR 
- Παρέχει κωδικούς QR για να συνδεθούν άλλοι χρήστες στη συσκευή σας. Λάβετε υπόψη ότι, σε 

αντίθεση με το αυτοκόλλητο μέσα στο κουτί σας, αυτός ο κωδικός QR είναι δυναμικός και 
ενημερώνεται καθώς αλλάζετε το SSID και τον κωδικό πρόσβασής σας. 

 

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 
- Αυτό το μενού σάς δίνει την επιλογή να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία φόρτισης "Πάντα ενεργή". 

o Σας συνιστούμε να ενεργοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα εάν σκοπεύετε να διατηρείτε τη 
συσκευή σας συνεχώς συνδεδεμένη σε μια πηγή τροφοδοσίας. Αυτή η λειτουργία περιορίζει τη 
χωρητικότητα της μπαταρίας στο 60% και βοηθά στην αποφυγή βλάβης της μπαταρίας. Αυτή η 
λειτουργία δεν θα υποβαθμίσει τις επιδόσεις της συσκευής. 

 
ΑΛΛΟ 

- Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση σύνδεσης USB. (Η προεπιλογή είναι ενεργοποιημένη). 
o Αυτό σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε το Cat Q10 μέσω USB αντί μέσω Wi-Fi. 

- Ρύθμιση και παρακολούθηση της χρήσης δεδομένων. 
o Ενεργοποίηση της λειτουργίας και ορισμός ενός μέγιστου ορίου χρήσης δεδομένων και μιας 

υπενθύμισης. 
▪ Όταν φτάσετε στο όριο δεδομένων σας, η συσκευή θα αποτρέψει περαιτέρω μετάδοση 

δεδομένων για το καθορισμένο διάστημα, εκτός εάν γίνει επαναφορά. 
ΜΗΝΥΜΑΤΑ 

- Το Cat Q10 σας μπορεί να λαμβάνει ειδοποιήσεις SMS. 
o Μπορείτε επίσης να στείλετε βασικά μηνύματα SMS κάνοντας κλικ στο σύμβολο "+" σε αυτήν τη 

σελίδα. 
 

ΣΥΜΒΑΝΤΑ 
- Αυτή η ενότητα περιέχει πληροφορίες συστήματος που σχετίζονται με συμβάντα όπως 

ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ισχύος, ειδοποιήσεις υπερθέρμανσης και κατάσταση FOTA. 
 
ΒΟΗΘΕΙΑ 

- Σύνδεσμοι Ιστού προς Υποστήριξη, Πολιτική απορρήτου και Ρυθμιστικές πληροφορίες. 
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ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
ΠΩΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΩ ΤΟ ΥΛΙΚΟΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ CAT Q10; 

Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι για αυτόματες ενημερώσεις υλικολογισμικού. Συνιστούμε ανεπιφύλακτα να 
διατηρήσετε αυτήν την επιλογή ενεργοποιημένη για να παραμένετε ενημερωμένοι με τις πιο πρόσφατες 
ενημερώσεις λογισμικού και ασφαλείας. Εάν θέλετε να απενεργοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα ανά πάσα 
στιγμή, μπορείτε να το κάνετε πραγματοποιώντας είσοδο στην πύλη MyQ10 και κατά την πλοήγηση στη 
σελίδα υλικολογισμικού και καταργώντας την επιλογή "Αυτόματη ενημέρωση": 

Ρυθμίσεις > Σύστημα > Έκδοση υλικολογισμικού > Αυτόματη ενημέρωση 
 

ΠΩΣ ΕΛΕΓΧΩ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΕ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΤΡΟΠΟ; 

Εάν έχετε απενεργοποιήσει τις αυτόματες ενημερώσεις υλικολογισμικού και θέλετε να ελέγξετε αν υπάρχει 
νέο υλικολογισμικό για τη συσκευή σας. Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη σελίδα υλικολογισμικού και να 
συγκρίνετε την "Τρέχουσα έκδοση" με την "Τελευταία έκδοση". Εάν υπάρχει ενημέρωση για τη συσκευή σας, 
θα μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί "ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ FOTA" στο κάτω μέρος της σελίδας. Εάν αυτό το 
κουμπί είναι γκριζαρισμένο, τότε δεν υπάρχει διαθέσιμη ενημέρωση για τη συσκευή σας. 
 

ΠΩΣ ΓΝΩΡΙΖΩ ΠΟΤΕ ΤΟ MY CAT Q10 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΛΙΚΟΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ; 

Οι λυχνίες LED θα αναβοσβήνουν με πράσινο χρώμα διαδοχικά μέχρι να ολοκληρωθεί η ενημέρωση. Μην 
απενεργοποιείτε τη συσκευή σας κατά τη διάρκεια αυτής της δραστηριότητας. Η συσκευή θα 
πραγματοποιήσει μια ενημέρωση κατά την ενεργοποίηση, εάν είναι διαθέσιμη. Και πάλι αυτό φαίνεται από 
τα πράσινα φώτα λειτουργίας. 
 

ΤΙ ΘΑ ΣΥΜΒΕΙ ΑΝ ΞΕΧΑΣΩ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΜΟΥ Wi-Fi; 

Μπορείτε να συνδεθείτε στην πύλη MyQ10 και να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης Wi-Fi από τη σελίδα Wi-Fi. 
  

ΤΙ ΘΑ ΣΥΜΒΕΙ ΕΑΝ ΞΕΧΑΣΩ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ; 

Εάν έχετε αλλάξει και ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή, μπορείτε να επαναφέρετε τις 
εργοστασιακές ρυθμίσεις της συσκευής σας, η οποία θα επαναφέρει τη συσκευή στις εργοστασιακές 
ρυθμίσεις. Όλες οι πληροφορίες χρήστη θα χαθούν και θα χρειαστεί να συνδεθείτε στη συσκευή 
χρησιμοποιώντας τον αρχικό κωδικό πρόσβασης Wi-Fi. Αυτό θα επαναφέρει επίσης τον κωδικό πρόσβασης 
διαχειριστή στο "admin". 

Για να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις της συσκευής σας, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι 
ενεργοποιημένη. Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί "επαναφορά" στο πίσω 
μέρος της συσκευής. Οι λυχνίες LED στη συσκευή θα αναβοσβήσουν στη σειρά με πράσινο χρώμα τρεις 
φορές και μετά από λίγο η συσκευή θα εισέλθει στην ακολουθία κανονικής εκκίνησης. 
 

ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΣΥΝΔΕΣΩ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΟΝ Η/Υ ΜΟΥ; 

Ναι, μπορείτε. Εάν συνδέσετε τη συσκευή σας σε υπολογιστή ή φορητό υπολογιστή και είναι 
ενεργοποιημένη, θα πρέπει να δημιουργήσει και να συνδεθεί στο Διαδίκτυο μέσω της σύνδεσής σας USB. 
Μπορείτε επίσης να αποκτήσετε πρόσβαση στην πύλη MyQ10 μέσω αυτής της σύνδεσης. 
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ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΜΜΕΝΟ ΤΟ LED Wi-Fi ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΟΥ; 

Αυτό συμβαίνει επειδή η λειτουργία "Εξοικονόμηση ενέργειας" έχει ενεργοποιηθεί στη συσκευή. Το Wi-Fi 
απενεργοποιείται για εξοικονόμηση ενέργειας όταν δεν είναι ενεργά συνδεδεμένες συσκευές. Για να 
επιλύσετε αυτό το πρόβλημα, απλά πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας και περιμένετε περίπου 30 δευτερόλεπτα 
για να ενεργοποιηθεί ξανά το Wi-Fi. Η λειτουργία "εξοικονόμησης ενέργειας" είναι από προεπιλογή 
απενεργοποιημένη στη συσκευή. 

 
ΓΙΑΤΙ ΤΟ LED ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΟΥ ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΡΩΜΑ; 
Αυτό συμβαίνει επειδή η συσκευή δεν έχει σύνδεση δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Ελέγξτε: 
 

- Έχει τοποθετηθεί κάρτα SIM; 
- Έχει τοποθετηθεί η κάρτα SIM σωστά προς τα πάνω; 
- Υπάρχει ενεργό PIN SIM στην κάρτα SIM; 

o Εάν ναι, θα χρειαστεί να συνδεθείτε στην πύλη MyQ10 και να εισαγάγετε το PIN της SIM για να 
ενεργοποιήσετε την κάρτα SIM. 

- Έχετε ταξιδέψει στο εξωτερικό; Εάν ναι, θα πρέπει να συνδεθείτε στην πύλη MyQ10 και να 
ενεργοποιήσετε την περιαγωγή δεδομένων. 

- Έχει φτάσει η SIM το όριο δεδομένων της; 
- Έχει φορτώσει το Cat Q10 το σωστό APN; 

o Μπορείτε να το ελέγξετε αν συνδεθείτε στην πύλη MyQ10, μεταβαίνοντας στο "Διαδίκτυο > APN". 
Εάν δεν εμφανίζεται APN, ίσως χρειαστεί να προσθέσετε ένα με μη αυτόματο τρόπο. Εάν το APN 
είναι λάθος, μπορείτε να το επεξεργαστείτε με μη αυτόματο τρόπο. Ίσως χρειαστεί να 
επικοινωνήσετε με τον πάροχό σας για να μάθετε τις σωστές ρυθμίσεις APN εάν δεν είστε 
σίγουροι. 

 

 

ΓΙΑΤΙ ΤΟ MY CAT Q10 ΔΕΝ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ; 

Ελέγξτε τα ακόλουθα: 
- Η συσκευή φορτίζεται και ενεργοποιείται 
- Μια κάρτα SIM έχει τοποθετηθεί στη συσκευή 
- Ελέγξτε τις ενδείξεις LED στη συσκευή 

o Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδεσιμότητα δικτύου 
o Βεβαιωθείτε ότι είστε συνδεδεμένοι σε Wi-Fi ή στο Cat Q10. 

- Ελέγξτε ότι δεν έχετε ορίσει και υπερβεί ένα όριο δεδομένων στη συσκευή σας. 
- Ελέγξτε ότι έχετε έγκυρο APN. 

o Πύλη MyQ10 > Διαδίκτυο > APN 
▪ Εδώ μπορείτε να τροποποιήσετε ή να προσθέσετε νέα APN. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Διατηρήστε τη θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ 0°C και 45°C ενώ η συσκευή φορτίζεται. Διατηρήστε 
τη θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ -10°C (14°F) έως 55°C (131°F) για χρήση της συσκευής που 
τροφοδοτείται από μπαταρία. Φοράτε προστατευτικά γάντια ενώ τη χρησιμοποιείτε εκτός της περιοχής 
από 0°C (32°F) έως 45°C (113°F). 

 
ΠΡΟΒΟΛΗ E-LABEL 
Για να δείτε τις κανονιστικές πληροφορίες στη συσκευή σας, κάντε τα ακόλουθα: 
Από την Αρχική οθόνη, πατήστε > Ρυθμίσεις > Βοήθεια > Πολιτική απορρήτου. 
 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ CE SAR 
Αυτή η συσκευή πληροί τις απαιτήσεις της ΕΕ (1999/519/ΕΚ) σχετικά με τον περιορισμό της έκθεσης του 
κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία μέσω της προστασίας της υγείας. 
 
Τα όρια αποτελούν μέρος εκτενών συστάσεων για την προστασία του ευρύτερου κοινού. Αυτές οι 
συστάσεις έχουν αναπτυχθεί και ελεγχθεί από ανεξάρτητους επιστημονικούς οργανισμούς μέσω 
τακτικών και ενδελεχών αξιολογήσεων επιστημονικών μελετών. Η μονάδα μέτρησης για το 
συνιστώμενο όριο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για κινητές συσκευές είναι ο "Specific Absorption Rate" (SAR) 
και το όριο SAR είναι 2.0 W/kg κατά μέσο όρο για 10 γραμμάρια ιστού. Πληροί τις απαιτήσεις της Διεθνούς 
Επιτροπής για την Προστασία από Μη Ιονίζουσες Ακτινοβολίες (ICNIRP). 
 
Για χρήση σε επαφή με το σώμα, αυτή η συσκευή έχει δοκιμαστεί και πληροί τις οδηγίες έκθεσης ICNIRP 
και το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 62209-2, για χρήση με ειδικά αξεσουάρ. Η χρήση άλλων εξαρτημάτων που 
περιέχουν μέταλλα ενδέχεται να μη διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις οδηγίες έκθεσης του ICNIRP. 
 
Το SAR μετράται με τη συσκευή σε απόσταση 5 mm από το σώμα, ενώ εκπέμπει στο υψηλότερο 
πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος εξόδου σε όλες τις ζώνες συχνοτήτων της συσκευής. 
 
Οι υψηλότερες αναφερόμενες τιμές SAR σύμφωνα με τους κανονισμούς CE για το τηλέφωνο 
παρατίθενται παρακάτω: 
SAR σώματος: 1.206 W/kg, Άκρα SAR: 2.177 W/kg 
 
Για να μειώσετε την έκθεση σε ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων, χρησιμοποιήστε ένα αξεσουάρ hands-free ή 
άλλες παρόμοιες επιλογές για να κρατήσετε αυτήν τη συσκευή μακριά από το κεφάλι και το σώμα σας. Η 
συσκευή πρέπει να μεταφερθεί σε απόσταση 5 mm από το σώμα για να διασφαλιστεί ότι τα επίπεδα 
έκθεσης παραμένουν στα επίπεδα ή κάτω από τα επίπεδα που έχουν δοκιμαστεί. Επιλέξτε τα κλιπ ζώνης, 
τις θήκες ή άλλα παρόμοια αξεσουάρ που φοριούνται στο σώμα και δεν περιέχουν μεταλλικά εξαρτήματα 
για να υποστηρίζουν τη λειτουργία με αυτόν τον τρόπο. Οι θήκες με μεταλλικά μέρη ενδέχεται να 
αλλάξουν την απόδοση ραδιοσυχνοτήτων της συσκευής, συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσής της 
με τις οδηγίες έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες με τρόπο που δεν έχει ελεγχθεί ή πιστοποιηθεί. Επομένως, η 
χρήση τέτοιων εξαρτημάτων θα πρέπει να αποφεύγεται. 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
Αυτό το σύμβολο στη συσκευή (και σε τυχόν μπαταρίες που περιλαμβάνονται) υποδεικνύει ότι 
δεν πρέπει να απορρίπτονται ως κανονικά οικιακά απορρίμματα. Μην πετάτε τη συσκευή ή τις 
μπαταρίες ως αδιαχώριστα αστικά απόβλητα. Η συσκευή (και τυχόν μπαταρίες) θα πρέπει να 
παραδοθεί σε πιστοποιημένο σημείο συλλογής για ανακύκλωση ή σωστή απόρριψη στο τέλος 
της ζωής του. 

 
Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση της συσκευής ή των μπαταριών, 
επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο της πόλης σας, την υπηρεσία απόρριψης οικιακών απορριμμάτων ή 
το κατάστημα λιανικής από όπου αγοράσατε αυτήν τη συσκευή. 

 

Η απόρριψη της συσκευής υπόκειται στην οδηγία για τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού 
Εξοπλισμού (WEEE) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο λόγος για τον διαχωρισμό των WEEE και των μπαταριών 
από άλλα απόβλητα είναι η ελαχιστοποίηση των πιθανών περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην ανθρώπινη 
υγεία από οποιαδήποτε από τις επικίνδυνες ουσίες που ενδέχεται να υπάρχουν. 

 

ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ 
Αυτή η συσκευή είναι συμβατή με τον Κανονισμό Καταχώρισης, Αξιολόγησης, Εξουσιοδότησης και 
Περιορισμού Χημικών Προϊόντων ΕΕ (REACH) (Κανονισμός ΕΕ (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου) και τον Περιορισμό της ΕΕ για επικίνδυνες ουσίες RoHS). 
Οδηγία (Οδηγία 2011/65/ΕΕ (RoHS) και τροποποιητική οδηγία (ΕΕ) 2015/863 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου). Συνιστάται να επισκέπτεστε τακτικά την τοποθεσία Web για ενημερωμένες 
πληροφορίες. 

 

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΕΕ 
Δια του παρόντος, η Bullitt Mobile Ltd. δηλώνει ότι αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τις βασικές 
απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ. Για τη δήλωση συμμόρφωσης, 
επισκεφτείτε τον ιστότοπο: https://www.catphones.com/download/Certification 
 
Εγκεκριμένος αντιπρόσωπος: 
Εξουσιοδοτημένη υπηρεσία αντιπροσώπου 
77 Camden Street Lower 
Δουβλίνο D02 XE80 
Ιρλανδία 

Για να μειώσετε το επίπεδο έκθεσης στην ακτινοβολία, κάντε τα εξής: 
• Χρησιμοποιήστε τη συσκευή σε καλές συνθήκες λήψης για να μειώσετε την ποσότητα 
ακτινοβολίας που λαμβάνεται (ιδίως σε υπόγειους χώρους στάθμευσης και σε ταξίδια με 
τρένο ή αυτοκίνητο). 
• Για έγκυες γυναίκες, κρατήστε τη συσκευή μακριά από το στομάχι 
• Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μακριά από γεννητικά όργανα. 

https://www.catphones.com/download/Certification
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ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ 
Αυτή η συσκευή περιορίζεται σε χρήση σε εσωτερικούς χώρους μόνο όταν λειτουργεί στην περιοχή 
συχνοτήτων 5150 έως 5350 MHz. Περιορισμοί σε: Βέλγιο (BE), Βουλγαρία (BG), Τσεχική Δημοκρατία (CZ), 
Δανία (DK), Γερμανία (DE), Εσθονία (EE), Ιρλανδία (IE), Ελλάδα (EL), Ισπανία (ES), Γαλλία (FR), Κροατία (HR), 
Ιταλία (IT), Κύπρος (CY), Λετονία (LV), Λιθουανία (LT), Λουξεμβούργο (LU), Ουγγαρία (HU), Μάλτα (MT), 
Ολλανδία (NL), Αυστρία (AT), Πολωνία (PL), Πορτογαλία (PT), Ρουμανία (RO), Σλοβενία (SI), Σλοβακία (SK), 
Φινλανδία (FI), Σουηδία (SE), Βόρεια Ιρλανδία (UK(NI))), Ελβετία (CH), Νορβηγία (NO), Ισλανδία (IS), 
Λιχτενστάιν (LI) και Τουρκία (TR). 
  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
Τηρείτε τους εθνικούς τοπικούς κανονισμούς στην τοποθεσία όπου πρόκειται να χρησιμοποιηθεί η 
συσκευή. Αυτή η συσκευή ενδέχεται να είναι περιορισμένη για χρήση σε ορισμένα ή όλα τα κράτη μέλη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). 
 
Ορισμένες ζώνες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε όλες τις χώρες ή όλες τις περιοχές. Επικοινωνήστε 
με τον τοπικό μεταφορέα για περισσότερες λεπτομέρειες. 
 
Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνοτήτων που εκπέμπεται στις ζώνες συχνοτήτων στις οποίες λειτουργεί ο 
ραδιοεξοπλισμός: 
Η μέγιστη ισχύς για όλες τις ζώνες είναι μικρότερη από την υψηλότερη οριακή τιμή που καθορίζεται στο 
σχετικό Εναρμονισμένο πρότυπο. 
 
Οι ζώνες συχνοτήτων και τα ονομαστικά όρια ισχύος εκπομπής που ισχύουν για αυτόν τον 
ραδιοεξοπλισμό είναι τα εξής: 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΣ 
 

Τεχνολογία Ισχύς 
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 
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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 

 

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ UKCA  
Με την παρούσα δήλωση, η Bullitt Mobile Ltd. δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός με αυτήν τη δήλωση και φέρει 
το σήμα UKCA συμμορφώνεται με τους κανονισμούς ραδιοεξοπλισμού του Ηνωμένου Βασιλείου για το 
2017. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης του ΗΒ διατίθεται στην ακόλουθη διεύθυνση 
Διαδικτύου: https://www.catphones.com/download/Certification 
 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ UKCA 
Περιορισμός στο ΗΒ: 5150 έως 5350 MHz μόνο για εσωτερική χρήση 

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


23  

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 
Αυτή η ενότητα περιέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τις οδηγίες λειτουργίας αυτής της 
συσκευής. Περιέχει επίσης πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ασφαλούς χρήσης της συσκευής. Διαβάστε 
προσεκτικά αυτές τις πληροφορίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. 
 
ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ 
Η θύρα της SIM/SD πρέπει να είναι ασφαλώς κλειστή για να διασφαλιστεί ότι η συσκευή είναι αδιάβροχη. 

 
ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΣΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ: 
Απενεργοποιήστε τη συσκευή εάν βρίσκεστε σε κατάσταση όπου η χρήση της απαγορεύεται, για  
 παράδειγμα: 
• Νοσοκομεία και εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης – αυτό γίνεται για την αποφυγή πιθανών 

παρεμβολών με ευαίσθητο ιατρικό εξοπλισμό. 
• Ιατρικές συσκευές - συμβουλευτείτε τον γιατρό σας και τον κατασκευαστή της συσκευής για να 
διαπιστώσετε εάν η λειτουργία της συσκευής σας ενδέχεται να επηρεάσει τη λειτουργία της ιατρικής 
συσκευής σας. Ακολουθήστε τους κανόνες και τους κανονισμούς που ορίζονται από τα νοσοκομεία και τις 
εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης. 
• Οι κατασκευαστές βηματοδότη συνιστούν να διατηρείται μια ελάχιστη απόσταση 5.9 ιντσών μεταξύ μιας 
συσκευής και ενός βηματοδότη για την αποφυγή πιθανών παρεμβολών στον βηματοδότη. Εάν έχετε 
βηματοδότη, χρησιμοποιήστε τη συσκευή στην αντίθετη πλευρά του βηματοδότη και μη μεταφέρετε τη 
συσκευή στην μπροστινή τσέπη σας. 
• Αεροσκάφος – συμβουλευτείτε το προσωπικό της αεροπορικής εταιρείας σχετικά με τη χρήση ασύρματων 
συσκευών στο αεροσκάφος. Εάν η συσκευή σας προσφέρει "λειτουργία πτήσης", αυτή πρέπει να είναι 
ενεργοποιημένη πριν από την επιβίβαση σε αεροσκάφος. 
• Άλλες συσκευές – μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε μέρος όπου θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιά ή 

παρεμβολές σε άλλες ηλεκτρονικές συσκευές. 

 

• Δυνητικά εκρηκτική ατμόσφαιρα – απενεργοποιήστε τη συσκευή σε οποιαδήποτε περιοχή με δυνητικά 
εκρηκτική ατμόσφαιρα και συμμορφωθείτε με όλες τις πινακίδες και τις οδηγίες. Οι περιοχές που 
ενδέχεται να έχουν δυνητικά εκρηκτικές ατμόσφαιρες περιλαμβάνουν τις περιοχές όπου συνιστάται να 
σβήσετε τον κινητήρα του οχήματος. Η ενεργοποίηση σπινθήρων σε τέτοιες περιοχές μπορεί να 
προκαλέσει έκρηξη ή πυρκαγιά, με αποτέλεσμα σωματικό τραυματισμό ή ακόμα και θάνατο. Μην 
ενεργοποιείτε τη συσκευή σε σημεία ανεφοδιασμού, όπως πρατήρια καυσίμων. Συμμορφωθείτε με τους 
περιορισμούς σχετικά με τη χρήση ραδιοεξοπλισμού σε αποθήκες καυσίμων, χώρους αποθήκευσης και 
διανομής και χημικές μονάδες. Επιπλέον, τηρήστε τους περιορισμούς σε περιοχές όπου βρίσκονται σε 
εξέλιξη εργασίες ανατινάξεων. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας, προσέξτε για περιοχές που έχουν 
δυνητικά εκρηκτική ατμόσφαιρα που συχνά, αλλά όχι πάντα, επισημαίνονται με σαφήνεια. Τέτοιες 
τοποθεσίες περιλαμβάνουν περιοχές κάτω από το κατάστρωμα σε σκάφη, εγκαταστάσεις μεταφοράς ή 
αποθήκευσης χημικών και περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικές ουσίες ή σωματίδια όπως κόκκους, 
σκόνη ή μεταλλικές σκόνες. Ρωτήστε τους κατασκευαστές οχημάτων που χρησιμοποιούν υγραέριο (όπως 
προπάνιο ή βουτάνιο) εάν αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια κοντά τους. 
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

• Η συσκευή συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές RF όταν η συσκευή χρησιμοποιείται σε απόσταση 0.4 
ιντσών από το σώμα σας. Βεβαιωθείτε ότι τα εξαρτήματα της συσκευής, όπως μια θήκη συσκευής και μια 
βάση συσκευής, δεν αποτελούνται από μεταλλικά εξαρτήματα. Κρατήστε τη συσκευή 0.4 ίντσες μακριά 
από το σώμα σας για να ικανοποιήσετε την απαίτηση που αναφέρθηκε προηγουμένως. 
• Σε μια θυελλώδη μέρα με βροντές, μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν φορτίζεται για να αποτρέψετε 
οποιονδήποτε κίνδυνο που προκαλείται από αστραπή. 
• Κατά τη χρήση της συσκευής, τηρήστε τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς και σεβαστείτε το 
απόρρητο και τα νόμιμα δικαιώματα των άλλων. 
• Το εύρος των περιβαλλοντικών συνθηκών: 
• Βαθμός ρύπανσης: "2" Κατηγορία υπέρτασης: I 
• Μέγιστο υψόμετρο χρήσης: όχι περισσότερο από 2000 m πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. 

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΑΙΔIΩΝ 
Τηρείτε όλες τις προφυλάξεις σχετικά με την ασφάλεια των παιδιών. Το να αφήνετε ένα παιδί να παίζει 
με αυτήν τη συσκευή ή τα αξεσουάρ της, τα οποία ενδέχεται να περιλαμβάνουν εξαρτήματα που μπορούν 
να αποσπαστούν από τη συσκευή, ενδέχεται να είναι επικίνδυνο, καθώς ενδέχεται να παρουσιάζει 
κίνδυνο πνιγμού. Βεβαιωθείτε ότι τα μικρά παιδιά κρατούνται μακριά από τη συσκευή και τα αξεσουάρ 
της. 
 
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 
• Αποσυνδέστε τον φορτιστή από το ηλεκτρικό βύσμα και τη συσκευή όταν δεν τη χρησιμοποιείτε. 
• Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές προτού τελικά εξασθενήσει. 
• Μην εκθέτετε την μπαταρία σε ηλιακό φως, σκονισμένο περιβάλλον ή σε περιβάλλον με καπνούς. Μια 
μπαταρία που υπόκειται σε εξαιρετικά χαμηλή πίεση αέρα που ενδέχεται να οδηγήσει σε έκρηξη ή διαρροή 
εύφλεκτου υγρού ή αερίου. 
• Στην εξαιρετικά απίθανη περίπτωση διαρροής του ηλεκτρολύτη της μπαταρίας, βεβαιωθείτε ότι ο 
ηλεκτρολύτης δεν έρχεται σε επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Εάν ο ηλεκτρολύτης αγγίξει το δέρμα ή 
πιτσιλιστεί στα μάτια, πλύνετε αμέσως τα μάτια με καθαρό νερό και συμβουλευτείτε γιατρό. 
• Εάν υπάρχει περίπτωση παραμόρφωσης της μπαταρίας, αλλαγής χρώματος ή μη φυσιολογικής θέρμανσης 
κατά τη φόρτιση, σταματήστε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή αμέσως. Διαφορετικά, ενδέχεται να 
οδηγήσει σε διαρροή μπαταρίας, υπερθέρμανση, έκρηξη ή πυρκαγιά. 
• Μην πετάτε τη συσκευή στη φωτιά γιατί ενδέχεται να εκραγεί. Η μπαταρία ενδέχεται επίσης να εκραγεί 
εάν τρυπηθεί ή υποστεί σοβαρή ζημιά. 
• Μην τροποποιείτε ή ανακατασκευάζετε, μην επιχειρείτε να εισάγετε ξένα αντικείμενα στην μπαταρία, μη 
βυθίζετε ή εκθέτετε σε νερό ή άλλα υγρά, μην εκθέτετε σε πυρκαγιά, έκρηξη ή άλλους κινδύνους. 
• Μην αποσυναρμολογείτε ή ανοίγετε, μη συνθλίβετε, λυγίζετε ή παραμορφώνετε, μην τρυπάτε ή τεμαχίζετε. 
• Χρησιμοποιήστε την μπαταρία μόνο για το σύστημα για το οποίο έχει καθοριστεί 
• Χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο με σύστημα φόρτισης που έχει πιστοποιηθεί με το σύστημα σύμφωνα 
με τις Απαιτήσεις Πιστοποίησης CTIA για Συμμόρφωση Συστήματος Μπαταρίας στο IEEE 1725. Η χρήση 
μπαταρίας ή φορτιστή που δεν πληροί τις προϋποθέσεις ενδέχεται να εγκυμονεί κίνδυνο πυρκαγιάς, 
έκρηξης, διαρροής ή άλλους κινδύνους. 
• Μη βραχυκυκλώνετε την μπαταρία και μην αφήνετε μεταλλικά αγώγιμα αντικείμενα να έρθουν σε επαφή 
με τους ακροδέκτες της μπαταρίας. 
• Αντικαταστήστε την μπαταρία μόνο με άλλη μπαταρία που πληροί τις προϋποθέσεις με το σύστημα 
σύμφωνα με αυτό το πρότυπο, IEEE-Std-1725. Η χρήση μιας ακατάλληλης μπαταρίας ενδέχεται να 
δημιουργήσει κίνδυνο πυρκαγιάς, έκρηξης, διαρροής ή άλλους κινδύνους. 
• Απορρίψτε αμέσως τις χρησιμοποιημένες συσκευές σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. 
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CAT® Q10 

 

 

ΜΟΝΤΕΛΟ BM1R1A 
SKU HW SKU 1, RF SKU1 EMEA/AUS/LATAM 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 80.8 x 127.8 x 26.3mm 
ΜΠΑΤΑΡΙΑ 5300mAh 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ Άνοιγμα WRT 
RAM 8Gb LPDDR4 
ROM 8Gb ECC NAND FLASH 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ 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 

ΣΤΙΒΑΡΟ IP68 
 

 

 * Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. 
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