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LUGEGE ETTEVAATUSABINÕUSID ENNE 
ESMAKASUTAMIST 
Palun lugege käesolevat juhendit ja soovitatavaid ettevaatusabinõusid hoolikalt, et oskaksite seda seadet õigesti kasutada. 
Pärast soolases vees kasutamist loputage seadet soolakorrosiooni vältimiseks. 
Vältige seadme löömist, viskamist, muljumist, torkamist või painutamist. 
Ärge lülitage seadet sisse tingimustes, kus see on keelatud või kus see võib põhjustada häiret või ohtu. 
Veenduge, et järgite sõidu ajal kohalikke telefoni kasutamise seadusi. 
Järgige alati seadme kasutamise reegleid haiglates ja tervishoiu asutustes. 
Pidage nõu arsti ja seadme tootjaga, et teha kindlaks, kas seadme töö võib häirida teie meditsiiniseadmete tööd. 
Lennukiga reisides järgige lennuki pardal mobiiltelefoni kasutamisel lennufirma personali suuniseid. 
Ärge lülitage seadet sisse tingimustes, kus mobiiltelefonide kasutamine on keelatud või olukorras, kus seade võib põhjustada 
häiret või ohtu. 
 Pange tähele, et seadme lahti võtmine võib mõjutada seadme garantiid. 
Olge ettevaatlik ja järgige juhiseid, kui kasutate seadet tuleohtliku gaasi keskkondades, näiteks tanklas. 
Hoidke seadet ja selle lisaseadmeid lastele kättesaamatus kohas. Ärge laske lastel seadet juhendamiseta kasutada. 
Seadme laadimiseks on soovitatav kasutada ettevõtte Cat Phones heaks kiidetud laadijat. 
Järgige kõiki juhtmeta seadmete kasutamisega seotud seadusi ja eeskirju. Juhtmeta seadme kasutamisel austage teiste 
privaatsust ja seaduslikke õigusi. 
Kui olete piirkondades, kus on märgitud, et "kahesuunalised raadiod" või "elektroonilised seadmed" tuleb välja lülitada, lülitage 
seade välja, et vältida teiste seadmete segamist. 
Täielikud ohutusjuhised leiate aadressilt https://www.catphones.com/support/ 

 

https://www.catphones.com/support/
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MÄRKUS 
Mõningad toote ja selle tarvikute siinkohal kirjeldatud funktsioonid sõltuvad installitud tarkvarast, kohaliku võrgu näitajatest ja 
sätetest ning kohalikud võrguoperaatorid või võrguteenuste pakkujad ei pruugi neid aktiveerida või võivad kohaldada nende suhtes 
piiranguid. Seetõttu ei pruugi käesolevas juhendis sisalduvad kirjeldused täpselt vastata ostetud tootele või selle tarvikutele. 
Tootja jätab endale õiguse toote käesolevas juhendis sisalduvat teavet või tehnilisi näitajaid muuta või modifitseerida, ilma et 
sellega kaasneks etteteatamis- või mõni muu kohustus. 
Tootja ei vastuta ühegi käesoleva seadmega alla- või üleslaaditud toote (sealhulgas teksti, piltide, muusika, filmide ja autorikaitse 
objektiks oleva tarkvara, mis ei kuulu seadme juurde) seaduslikkuse ja kvaliteedi eest.  Kõik kahjud, mis on tingitud eespool 
nimetatud toodete paigaldamisest või kasutamisest selles seadmes, jäävad teie enda kanda. 

 

 

IMPORDI- JA EKSPORDIEESKIRJAD 
Kliendid peavad järgima kõiki kohaldatavaid ekspordi- või impordieeskirju ja seadusi. Kliendid peavad hankima kõik vajalikud 
riiklikud load ja litsentsid käesolevas juhendis nimetatud toote (sealhulgas selles sisalduva tarkvara ja tehniliste andmete) 
eksportimiseks, re-eksportimiseks või importimiseks. 
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TERE TULEMAST CAT® Q10 KASUTAJATE HULKA 
 Cat Q10 on kõrgtehnoloogiline profitööriist ja kaasaskantav vastupidav võimekas leviala. Üks kindel näitaja, millel on palju  
 erialaseid kasutusi. 
Kaasaskantava disainiga kõrgetasemelise vastupidava kaitsega. Kui töötate ja puhkate tegusalt, on Cat Q10 piisavalt vastupidav, 
et taluda igapäevaseid kukkumisi, põrutusi ja lööke, pakkudes samas usaldusväärsust, mida meie kliendid Caterpillari tasemel 
vastupidavusnäitajatest ootavad. 

 

 

VASTUPIDAVUSE NÄITAJAD 

SEADME MAHAPILLAMINE 
• Jah! Võite oma seadet muretult kasutada kõrgusel kuni 1,8 meetrit – kuni selle kõrguseni talub see mahapillamist.  
• Ei! Ärge visake oma seadet jõuga maha ega pillake seda üle 1,8 meetri kõrguselt – see on vastupidav, kuid mitte purunematu. 
VEEKINDLUS 
• Jah! Kasutage seadet niisketes ja märgades tingimustes. Enne sellises keskkonnas kasutamist veenduge, et kõik osad ja katted oleks 

korralikult suletud. 
TOLMUKINDLUS 
• Jah! Seadet tohib kasutada määrdunud ja tolmuses keskkonnas. Cat® Q10 on on sertifitseeritud tööstusliku standardi alusel 

vastupidavusklassi IP68. 
ÄÄRMUSLIKUD TEMPERATUURID 
• Jah! Seadet tohib kasutada töötemperatuuri vahemikus –10 ºC (14 ºF) kuni 55 ºC (131 ºF).  Samuti talub see äärmuslikke  

temperatuurikõikumisi: väga kiiret üleminekut külmast kuuma või vastupidi. 
• Ei! Väljaspool temperatuurivahemikku 0 ºC kuni 45 ºC tuleb kasutada kaitsekindaid. 

 

 

PAKENDI SISU 
• Seade 
• Lühijuhend 
• USB-C toitejuhe 

 
 
 

ESIMESED SAMMUD 
SEADME KIRJELDUS 

1. Toitenupp 

2. SIM-kaardi pesa luuk 

3. USB kate 

4. Võrgu märgutuli 

5. WI-FI märgutuli 

6. Aku märgutuli 
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SIM-KAARDI PAIGALDAMINE 
1. Avage SIM-kaardi pesa luuk näpuotsaga. 
2. Sisestage SIM-kaart SIM-kaardi pessa nii, et SIM-kaardi kuldsed kontaktid oleksid suunatud seadme esiküljel asuva toitenupu poole. 
3. Lükake SIM-kaarti sisse poole, kuni kuulete klõpsu ja see jääb paigale. 
4. Lükake SIM-kaardi luuk tagasi kohale, kuni see on turvaliselt suletud. 

 

 

 

AKU PAIGALDAMINE 
 

- Eemaldage seadme tagumine kaas. 
- Asetage seade tagurpidi tasapinnale. 
- Asetage aku metallist kontaktid korpuse klemmidega kohakuti. 
- Lükake aku seadmesse, kuni see on kinnitub. 
- Tagumise kaane tagasi panemiseks veenduge, et tagumisel kaanel olev kinnitussõrm oleks õiges asendis ja siseneks seadme 

tagaküljel aku kõrval asuvasse lähtestamisnupu auku. Kui need on kohakuti, lükake kaas kindlalt tagasi seadmele. Pange tähele, 
et selle tegemata jätmine kahjustab seadme tihendit ja Cat Q10 veekindlust. 
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SEADME LAADIMINE 
 

7. Avage USB pordi kate oma näpuotsa abil. 
8. Sisestage USB juhe. 
9. Kui aku on täis laetud, eemaldage USB juhe ja veenduge, et luuk oleks kindlalt kinni. 

 

 

 
Kui aku on tühi, lülitub seade automaatselt välja. Aku täis laadimiseks kuluv aeg sõltub aku vanusest ja ümbritseva keskkonna 
temperatuurist. 
Kui aku on täiesti tühi, ei pruugi teie seade kohe pärast laadimise algust sisse lülituda. Laske akul mõni minut laadida enne, kui 
üritate seda sisse lülitada. 

 

MÄRKUS. 
Teie seade võib välja lülitada kasutamise ajal, kui see tarbib rohkem elektrit, kui laadija tarnida suudab. 
Selle vältimiseks soovitame kasutada laadijat Quick Charger 2 või paremat ühilduvat laadijat. 
 

SEADME SISSE/VÄLJA LÜLITAMINE 
 
SISSE LÜLITAMINE 
Vajutage ja hoidke all toitenuppu 3 sekundit, kuni kõik kolm märgutuld roheliselt vilguvad. 
• Seadme alglaadimise ajal jätkab aku märgutuli vilkumist. 
• Levi ja Wi-Fi märgutuled süttivad valmisolekul. 
• Kui kõik 3 märgutuld põlevad, on seade sisse lülitunud. See võtab aega umbes 1 minuti, v.a juhul, kui seade peab püsivara 

värskendama 
• Kui Võrgu ja Wi-Fi märgid vilguvad punaselt, on tegemist probleemiga. (vt KKK). 
 

VÄLJA LÜLITAMINE 
• Vajutage ja hoidke all toitenuppu 3 sekundit, kuni kõik kolm märgutuld kollaselt vilguvad. 
• Seadme välja lülitumise ajal jätkab aku märgutuli vilkumist. 
• Kui kõik märgutuled on kustunud. Seade on välja lülitatud. 
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MÄRGUTULEDE TÄHENDUSED 
 

AKU MÄRGUTULI 
 

MÄRGUTULE KÄITUMINE AKU OLEK 
Püsiv roheline 60% + 
Pidev kollane 21%–59% 
Pidev punane 1%–20% 
Vilkuv roheline 60% + ja laeb 
Vilkuv kollane 21%–59% ja laeb 
Vilkuv punane 1%–20% ja laeb 
Tuli on kustus Seade on välja lülitatud ja ei lae 

 

 

MÄRKUS. 
Seadet Cat Q10 on võimalik kasutada ilma akuta. Selles režiimis seadme kasutamisel võite näha järgmisi 
aku märgutulesid. 
 

MÄRGUTULE KÄITUMINE SEADME OLEK 
Vilkuv roheline Seade töötab tavapäraselt 
Vilkuv punane Laadija ei ole sobilik selle töörežiimi jaoks. Seade ei lülitu sisse. 

 

 

Wi-Fi MÄRGUTULI 
 

  

MÄRGUTULE KÄITUMINE SEADME OLEK 
PIDEV ROHELINE Wi-Fi lubatud 
TULI EI PÕLE Wi-Fi välja lülitatud (energiasäästu režiim) 
VILKUV PUNANE Wi-Fi tõrge 

 

 

VÕRGUSIGNAALI MÄRGUTULI 
 

MÄRGUTULE KÄITUMINE LEVI OLEK 
PIDEV ROHELINE Ühendatud mobiilsidevõrku 
VILKUV PUNANE Ei ole ühendatud mobiilsidevõrku 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Formatted Table

Formatted Table

Formatted Table
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ÜHENDAMINE SEADMEGA CAT Q10  
CAT Q10-GA ÜHENDAMINE 

 

1. Veenduge, et teie Cat Q10 oleks sisse lülitatud ja kõik märgutuled näitaksid, et võrgu leviala on saadaval. 
2. Otsige Wi-Fi võrke seadmest, millega tahate ühendust luua. 
3. Peaksite nägema seadme Cat Q10 võrgunime (SSUD) formaadis Cat Q10 – XXXX 
4. Sisestage selle ühenduse vaikimisi parool ja ühendage võrguga. 

 

MÄRKUS. 
Nii vaikimisi SSID kui PAROOLI leiate karbist ja seadme Cat Q10 tagumise kaane siseküljelt. 
 

Teise võimalusena, kui seade, millega ühendate, saab skannida QR-koode, leiate karbust QR-koodi nimega ÜHENDA VÕRGUGA, 
mis ühendab teid vaikimisi SSID-ga vaikeparooli kasutades. 

 
Nüüd peaksite olema läbi teie seadme Cat Q10 internetti ühendatud. Nüüd ei pea rohkem midagi tegema, võite oma seadet 
kasutada.  Siiski soovitame teil MyQ10 portaali sisse logida, et muuta nii kasutaja kui ka administraatori parooli. 

 

 

MyQ10 PORTAALI SISSE LOGIMINE 
 Kui olete seadmega Cat Q10 ühenduses, saate MyQ10 portaali sisse logida ja oma seadet konfigureerida.  
  Pange tähele, et see on täiesti vabatahtlik. 
 

- Käivitage oma seadmega Cat Q10 ühendatud seadmes mistahes brauser. 
- Minge aadressile http://192.168.1.1 
- Lugege läbi privaatsuspoliitika ja tarkvara värskendamise tingimused ning nõustuge nendega. 
- Kui nõutakse, logige seadmesse sisse administraatori vaikeparooliga "admin". 

 

 

SSID ja Wi-Fi PAROOLI MUUTMINE 
- Minge asukohta "Wi-Fi". (Pange tähele, et mõnes seadmes tuleb selle valiku nägemiseks avada menüü sätted). 
- Muutke SSID-d ja/või parooli. 
- Salvestage muudatused. 
- Seadmel kulub taaskäivitamiseks minut, seejärel peate uue SSID-ga taasühendama kasutades uut parooli, kui te seda muutsite. 

 

MÄRKUS. 
SSID ja parool, mis on karbis ja tagumise kaane siseküljel ei kehti enam muutmise korral.  Kui aga 
lähtestate seadme tehaseseadetele, taastatakse SSID ja parool vaikeväärtustele. 

 

 

ADMINISTRAATORI PAROOLI MUUTMINE 
- Minge asukohta Süsteem > Sisselogimisparooli muutmine 
- Sisestage kehtiv administraatori parool ja kinnitage uut administraatori parooli kaks korda. 
- Salvestage muudatused. 
- Teid logitakse avalehelt automaatselt välja, kui soovite uuesti sisse logida, peate kasutama uut administraatori parooli. 
- Kui kaotate oma administraatori parooli ja tahate oma seadme Cat Q10 tehaseseadmed taastata, saate seda teha vajutades 

seadme tagumisel küljel olevat taastamisnuppu. 
 

Formatted: Indent: Left:  2.54 cm
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MyQ10 PORTAAL 
Nüüd, kui teie CAT Q10 töötab, võite soovi korral oma seadmel muuta täiendavaid sätteid. See jagu toob välja mõne (kuid mitte 
kõik) võtmefunktsiooni, mida saate kasutada. Kui te pole kogenud kasutaja ja teil pole suurt vajadust neid seadeid muuta, soovitame 
võimalusel säilitada vaikeseaded. 

 

 AVALEHT 
- See on töölaud, mis näitab teie seadme olekut. 

o Teie ühenduse olek (ühendatud / pole ühendatud). 
o Teie 5G signaali tugevus (kui on saadaval). 
o Teie 4G LTE signaali tugevus (kui on saadaval). 
o Teie andmete üles- ja allalaadimise kogumaht. 
o Teie seadmega Cat Q10 ühendatud seadmete arv. 
o Aku olek. 

 

Wi-Fi 
- Nagu eelnevalt mainitud, saab selle kuva kaudu muuta SSID-d ja kasutajanime. Võite muuta ka täpsemaid sätteid, nagu 2.4 GHz 

ja 5 GHz SSID eraldi näitamist, Wi-Fi kanalite konfiguratsiooni, SSID peitmist ning andmeedastusmahu ja turvaseadete 
kohandamist. 

 

INTERNET 
- Eelistatud internetiühenduse liigi valimine. (Soovitame kasutada režiimi Auto) 
- Pääsupunkti nime (APN) muutmine 
- SIM-kaardi PIN koodi valikud seadme turvalisemaks muutmiseks. 

 

MÄRKUS. 
Kui teie SIM-kaardil on aktiivne PIN kood, peate igal käivitusel sisse logima MyQ10 portaali ja sisestama 
PIN koodi. Teilt küsitakse seda automaatselt, kui logite MyQ10 portaali sisse. Kui te pole oma SIM-kaardi 
PIN koodi sisestanud, ei ühenda seade võrguga ja võrguühenduse märgutuli vilgub punaselt. 
 

- Lennurežiimi lubamine (võrguühenduse keelamine) 
- Andmerändluse lubamine 

 

MÄRKUS. 
Kui see funktsioon pole lubatud, ei ühenda teie Q10 internetti väljaspool teie koduvõrku. Seade ei ühenda 
võrguga ja võrguühenduse märgutuli vilgub punaselt. Kui lubate selle funktsiooni, võivad lisanduda 
andmerändluse tasud. 
 
SÜSTEEM 

- Süsteemiteabe, nt IMEI-, MAC- ja IP-aadressi, vaatamine. 
- Püsivara värskenduste kontrollimine ja teostamine 
- Administraatori parooli muutmine 
- Kellaaja seadete muutmine 
- MAC-filtreerimise teostamine 
- LAN-seadete muutmine 
- Seadme tehaseseadete taastamine (KÕIGI seadete taastamine tehasesätetele) 
- Seadme taaskäivitamine. 
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ÜHENDATUD SEADMED 

- Kuvab kõik seadmed, mis on praegu teie seadmega Cat Q10 ühenduses. 
 

 

QR-KOOD 
- Kuvab QR-koodi, mida teised kasutajad saavad teie seadmega ühendamiseks kasutada. Pange tähele, et erinevalt teie karbi 

sees olevast kleebisest on see QR-kood dünaamiline ja seda värskendatakse, kui muudate oma SSID-d ja parooli. 
 

AKU 
- See menüü võimaldab teil lubada "Alati sees" laadimisrežiimi. 

o Soovitame teil see funktsioon lubada, kui kavatsete oma seadet pidevalt toiteallikaga ühenduses hoida. See režiim piirab 
aku mahu 60% ja aitab vältida aku kahjustamist. See režiim ei pärsi seadme jõudlust. 

 

MUU 
- USB lõastamise lubamine/keelamine. (Vaikimisi sees) 

o See funktsioon võimaldab teil kasutada seadet Cat Q10 Wi-Fi asemel läbi USB. 
- Andmekasutuse sätestamine ja jälgimine. 

o Lubage see funktsioon ja seadke maksimaalne andmekasutuse piirang ja meeldetuletus. 
▪ Kui saavutate andmekasutuse piiri, keelab seade edasise andmeedastuse teatud ajaks, kui seda ei lähtestata. 

SÕNUMID 
- Teie Cat Q10 saab vastu võtta SMS teavitusi. 

o Saate saata ka tavalisi SMS sõnumeid vajutades sellel lehel "+" märki. 
 

SÜNDMUSED 
- Selles jaos on sündmustega seotud süsteemiteave, nagu sisse/välja lülitamine, ülekuumenemise teavitused ja FOTA olek. 

 

ABI 
- Toe, privaatsuspoliitika ja reguleerivate õigusaktide veebilingid. 
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KKK 
KUIDAS VÄRSKENDADA CAT Q10 PÜSIVARA?  

Vaikesäte lubab automaatse püsivara värskendamise. Soovitame tungivalt selle valiku sisse lülitada, et saada uusimaid tarkvara- ja 
turvavärskendusi. Kui soovite selle funktsiooni keelata, saate seda igal ajal teha, kui logite sisse MyQ10 portaali ja navigeerite püsivara 
lehele ja tühistades valiku „Automaatne värskendamine”. 

Seaded > Süsteem > Püsivara versioon > Automaatne värskendamine 
 

KUIDAS TARKVARA VÄRSKENDUST KÄSITSI KONTROLLIDA? 

Kui olete automaatsed püsivara värskendused keelanud ja tahate kontrollida, kas teie seadmele on uut püsivara. Minge lehele Püsivara 
ja võrrelge Praegust versiooni Viimase versiooniga. Kui teie seadmele on värskendus, saata klõpsata lehe all asuvat valikut FOTA 
UUENDUS. Kui see nupp on mitteaktiivne, pole teie seadmele ühtegi värskendust. 
 

KUIDAS MA TEAN, KUI MU CAT Q10 VÄRSKENDAB PÜSIVARA? 

Märgutuled vilguvad roheliselt üksteise järel kuni värskendamine on lõppenud. Ärge lülitage oma seadet sel ajal välja. Seade teostab 
värskenduse käivitusel, kui see on saadaval. Seda tähistavad jällegi rohelised järjest vilkuvad tuled. 
 

MIDA TEHA, KUI UNUSTAN Wi-Fi PAROOLI? 

Logige sisse MyQ10 portaali ja vahetage oma Wi-Fi parooli Wi-Fi lehelt. 
  

MIDA TEHA, KUI UNUSTAN OMA ADMINISTRAATORI PAROOLI? 

Kui olete vahetanud ja unustanud oma administraatori parooli, võite oma seadmel algseseaded taastada. See taastab teie seadme 
tehaseseadetele. Kõik kasutajateave läheb kaotsi ja te peate seadmega ühendama algse Wi-Fi parooliga. See taastab ka administraatori 
parooli väärtusele "admin". 

Seadme algseadete taastamiseks veenduge, et seade on sisse lülitatud. Eemaldage tagumine kaas ja vajutage lähtestamisnuppu oma 
seadme tagaküljel. Seadme märgutuled vilguvad teineteise järel roheliselt kolm korda ja peagi käivitab seade oma tavapärasesse 
alglaadimisjärjestuse. 
 

KAS SEADET SAAB LÕASTADA ARVUTIGA? 

Jah, saab. Kui ühendate seadme oma arvuti või sülearvutiga ja see on sisse lülitatud, peaks see looma interneti ühenduse USB kaudu. 
Selle ühenduse abil pääsete ligi ka MyQ10 portaaliga. 
 

MIKS MU SEADMEL EI PÕLE Wi-Fi MÄRGUTULI? 

Sellepärast, et teie seadmel on lubatud energiasäästu režiim. Wi-Fi on energia säästmiseks välja lülitatud, kui ühegi seadmega pole 
aktiivset ühendust. Selle probleemi lahendamiseks vajutage toitenuppu ja oodake umbes 30 sekundit, et Wi-Fi uuesti sisse lülituks. 
Energiasäästu režiim on vaikimisi seadmel keelatud. 
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MIKS MU SEADME VÕRGUTULI VILGUB PUNASELT? 
Sellepärast, et seadmel puudub ühendus mobiilisidevõrguga. Kontrollige järgmist. 
 

- Kas SIM-kaart on sisestatud? 
- Kas SIM-kaart on sisestatud õiget pidi? 
- Kas SIM-kaardil on aktiivne PIN kood? 

o Kui on, peate SIM-kaardi aktiveerimiseks MyQ10 portaali sisse logima ja sisestama PIN koodi. 
- Kas viibite välismaal? Kui viibite, peate MyQ10 portaali sisse logima ja andmerändluse lubama. 
- Kas SIM-kaart on saavutanud andmepiirangu? 
- Kas teie Cat Q10 on õige APN-i laadinud? 

o Saate seda kontrollida, kui logite sisse MyQ10 portaali ja lähete lehele Internet > APN Kui APN-i ei kuvata, peate selle 
käsitsi lisama. Kui APN on vale, saate seda käsitsi muuta. Kahtluse korral pöörduge oma võrguoperaatori poole, et saada 
õiged APN-i seaded. 

 

 

MIKS MU CAT Q10 EI SAA INTERNETIGA ÜHENDUST? 

Kontrollige järgmist. 
- Seade on laetud ja sisse lülitatud 
- SIM-kaart on seadmesse sisestatud 
- Kontrollige seadmel olevaid märgutulesid 

o Veenduge, et teil oleks võrguühendus 
o Veenduge, et te olete seadme Cat Q10 Wi-Fi võrguga ühendatud või lõastatud. 

- Kontrollige, et te pole seadnud ja ületanud oma seadmel andmepiirangut. 
- Kontrollige, et teil oleks kehtiv APN. 

o MyQ10 portaal > Internet > APN 
▪ Siit saate muuta või lisada uusi APN-e. 
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LISA 
TÖÖTEMPERATUUR 
Hoidke seadme laadimise ajal ümbritseva õhu temperatuuri vahemikus 0 °C ja 45 °C. Hoidke seadme akutoitel töötamise ajal 
ümbritseva õhu temperatuuri vahemikus –10 °C (14 °F) ja 55 °C (131 °F). Kandke kaitsekindaid, kui temperatuur ei ole vahemikus 
0 °C (32 °F) ja 45 °C (113 °F). 

 
E-MÄRGISE VAATAMINE 
Seadme regulatiivteavet saate vaadata järgmiselt. 
Valige avakuval Sätted > Abi > Privaatsuspoliitika. 
 

VASTAVUS EÜ SAR-i NÕUETELE 
Seade vastab Euroopa Liidu nõuetele (1999/519/EÜ), mis käsitlevad piiranguid üldsuse kokkupuutele elektromagnetväljadega 
tervisekaitse huvides. 
 
Need piirangud moodustavad osa laiaulatuslikest soovitustest üldsuse kaitsmiseks. Need soovitused on välja töötanud ja üle 
vaadanud sõltumatud teadusorganisatsioonid, tuginedes teadusuuringute regulaarsele ja põhjalikule läbivaatamisele. Euroopa 
Nõukogu soovituslikku piirmäära mobiilsideseadmete puhul väljendatakse erineeldumismäärana (SAR). SAR-i piirmäär on 
keskmiselt 2,0 W/kg organismi kudede iga 10 g kohta.   See vastab mitteioniseeriva kiirguse eest kaitsmise rahvusvahelise 
komisjoni (ICNIRP) nõuetele. 
 
Seadet on testitud keha läheduses kasutamise suhtes ja see on tunnistatud vastavaks ICNIRP kiirgusdoosi suunistele ning Euroopa 
standardile EN 62209-2 kasutamisel koos spetsiaalsete tarvikutega. Muude, metalli sisaldavate tarvikute kasutamisel ei pruugi olla 
tagatud vastavus ICNIRP kiirgusdoosi suunistele. 
 
SAR-i mõõtmise ajal hoitakse seadet kehast 5 mm kaugusel ja samal ajal kasutatakse edastamiseks seadme lubatud suurimat 
väljundvõimsuse taset kõigil sagedusaladel. 
 
Telefoni kõrgeimad EÜ eeskirjade kohaselt deklareeritud SAR-i väärtused on järgmised. 
Keha SAR: 1,206 W/kg, jäsemete SAR: 2,177 W/kg 
 
Et vähendada kokkupuudet RF-kiirgusega, kasutage vabakäeseadet vms lahendust, mis võimaldab hoida telefoni peast ja kehast 
eemal. Seadet tuleb kanda kehast vähemalt 5 mm kaugusel, et kiirgustase jääks  katsetustes saadud väärtuse piiridesse. Samuti on 
abiks, kui eelistate vööklambreid, ümbriseid vms keha küljes kantavaid tarvikuid, mis ei sisalda metallist osi. Metallist osadega 
ümbrised võivad muuta seadme RF-kiirguse näitajaid, sealhulgas vastavust RF-kiirguse suunistele, sellisel viisil, mida ei ole 
katsetatud ega sertifitseeritud. Seega tuleks selliste tarvikute kasutamist vältida.  

 
  

Kiirgusega kokkupuute vähendamiseks toimige järgmiselt.  
• Kasutage seadet heas levialas, et vähendada vastuvõetud kiirgust (eriti maa-aluses parklas ja rongis või 
autosõidul). 
• Rasedad naised peaksid hoidma seadet kõhu piirkonnast võimalikult kaugel. 
• Ärge hoidke seadet genitaalide läheduses. 
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TEAVE KASUTUSELT KÕRVALDAMISE JA 
RINGLUSSEVÕTU KOHTA  

See tähis seadmel ja komplekti kuuluvatel akudel tähendab, et neid ei tohi visata tavalise olmeprügi hulka. Ärge visake 
seadet ega akusid sorteerimata olmejäätmete hulka. Pärast kasutusea lõppu tuleb seade (ja akud) viia ringlusse 
võtmiseks või nõuetekohaseks utiliseerimiseks ametlikku kogumispunkti. 

 
Täpsemat teavet seadme või akude ringlusse võtmise kohta küsige kohalikust linnakantseleist, olmejäätmete käitlemise teenuste 
pakkujalt või seadme müünud kauplusest. 

 

Seadme kasutuselt kõrvaldamist reguleerib Euroopa Liidu elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete (WEEE)  direktiiv. Elektri- ja 
elektroonikaseadmete jäätmed ja akud tuleb hoida muudest jäätmetest eraldi, et vähendada neis sisalduda võivate ohtlike ainete 
potentsiaalset keskkonnamõju inimeste tervisele. 

 

OHTLIKE AINETE VÄHENDAMINE  
Seade vastab kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist käsitlevale Euroopa Liidu määrusele (REACH) 
(Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1907/2006) ja ohtlike ainete kasutamise piiramist käsitlevale EL-i direktiivile 
(RoHS).  
Direktiiv (Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2011/65/EL (RoHS) ja selle muutmisdirektiiv (EL) 2015/863). Ajakohase teabe 
saamiseks soovitame teil seda veebisaiti regulaarselt külastada. 

 

VASTAVUS EUROOPA LIIDU EESKIRJADELE  
Käesolevaga deklareerib Bullitt Mobile Ltd., et seade vastab direktiivi 2014/53/EL põhinõuetele ja muudele asjaomastele sätetele. 
Vastavusdeklaratsiooni vaadake veebisaidilt:  https://www.catphones.com/download/Certification 
 
Volitatud esindaja: 
Volitatud esindaja teenus 
77 Camden Street Lower 
Dublin D02 XE80 
Iirimaa 

 

EL-i NÕUETELE VASTAVUSE DEKLARATSIOON  
Sagedusvahemikus 5150 kuni 5350 MHz töötavat seadet tohib kasutada ainult siseruumides. Piirangud: Belgia (BE), Bulgaaria 
(BG), Tšehhi Vabariik (CZ), Taani (DK), Saksamaa (DE), Eesti (EE), Iirimaa (IE), Kreeka (EL), Hispaania (ES), Prantsusmaa (FR), 
Horvaatia (HR), Itaalia (IT), Küpros (CY), Läti (LV), Leedu (LT), Luksemburg (LU), Ungari (HU), Malta (MT), Holland (NL),  Austria 
(AT), Poola (PL), Portugal (PT), Rumeenia (RO), Sloveenia (SI), Slovakkia (SK), Soome (FI), Rootsi (SE), Põhja-Iirimaa(UK(NI)), Šveits 
(CH), Norra (NO), Island (IS),  Liechtenstein (LI) ja Türgi (TR). 
  

MÄRKUS. 
Järgige seadme kasutuskohas kehtivad siseriiklikke eeskirju. Selle seadme kasutamise suhtes võivad mõnes või kõigis Euroopa Liidu 
(EL) liikmesriikides kehtida piirangud. 
 

  

https://www.catphones.com/download/Certification
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Mõned sagedusalad ei pruugi kõigis riikides või piirkondades saadaval olla. Lisateabe saamiseks võtke ühendust kohaliku 
teenusepakkujaga. 
 
Raadioseadme tööks kasutatavates sagedusalades edastatav maksimaalne raadiosageduslik võimsus: 
kõigi sagedusalade maksimaalne võimsus on väiksem kui asjaomases ühtlustatud standardis määratletud suurim piirväärtus. 
 
Selle raadioseadme suhtes kohaldatavad sagedusalad ja edastusvõimsuse nominaalsed piirväärtused on järgmised: 

 
SPEKTRI JA VÕIMSUSE TABEL 
 

Tehnoloogia Võimsus 
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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VASTAVUS UKCA EESKIRJADELE 
Käesolevaga kinnitab Bullitt Mobile Ltd., et selle deklaratsiooniga ja UKCA märgistusega raadioseadmed vastavad Ühendkuningriigi 
2017. aasta raadioseadmete eeskirjadele. Ühendkuningriigi vastavusdeklaratsiooni täistekst on saadaval järgmisel Interneti-
aadressil:  https://www.catphones.com/download/Certification1 
 

 

UKCA VASTAVUSKINNITUS 
Piirang Ühendkuningriigis: 5150–5350 MHz ainult siseruumides kasutamiseks 

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

 
HOIATUSED JA ETTEVAATUSABINÕUD 
See jagu sisaldab olulist teavet seadme kasutussuuniste kohta. See sisaldab ka teavet seadme ohutu käsitsemise kohta. Lugege see 
teave hoolikalt läbi enne seadme kasutamist. 
 
VEEKINDEL KORPUS 
SIM-/SD-kaardi luuk peab olema kindlalt kinni, et tagada seadme veekindlus. 

 
ÄRGE KASUTAGE SEADET JÄRGMISTES TINGIMUSTES. 
Lülitage seade välja olukordades, kus selle kasutamine on keelatud, näiteks: 
• haiglates ja tervishoiu asutustes – selleks, et vältida tundlike meditsiiniseadmete töö võimalikku häirimist. 
• Meditsiiniseadmed – pidage nõu arsti ja seadme tootjaga, et teha kindlaks, kas seadme töö võib häirida teie meditsiiniseadmete tööd. 

Järgige haiglate ja tervishoiu asutuste kehtestatud reegleid ja eeskirju. 
• Südamestimulaatorite tootjad soovitavad hoida vähemalt 5,9 tolli vahet selle seadme ja südamestimulaatori vahel, et vältida 

südamestimulaatori töö võimalikku häirimist. Kui teil on südamestimulaator, kasutage seadet südamestimulaatori vastasküljel ja ärge 
kandke seda rinnataskus. 
• Lennukid – pidage nõu lennuki personaliga, et saada teavet juhtmeta seadmete kasutamise kohta lennuki pardal. Kui teie seadmel on 

lennurežiim, tuleb see lubada enne lennuki pardale minemist. 
• Muud seadmed – ärge kasutage oma seadet kohtades, kus see võib kahjustada või häirida teisi elektroonikaseadmeid. 

 

• Plahvatusohtlik keskkond – lülitage seade välja piirkonnas, kus on plahvatusohtlik keskkond ja järgige kõiki viitasid ja suuniseid. 
Piirkonnad, kui võib olla plahvatusohtlik keskkond on ka piirkonnad, kus soovitatakse sõiduki mootor välja lülitada. Sellistes 
piirkondades võib säde põhjustada plahvatuse või tulekahju, mis võib lõppeda kehavigastuste tekkega või isegi surmaga. Ärge lülitage 
seadet sisse tanklates, näiteks teenindusjaamades. Järgige kõiki raadioseadmete kasutamise piiranguid kütuseladudes, ladustamis- ja 
jaotuspiirkondades ning keemiatehastes. Lisaks järgige piiranguid piirkondades, kus toimuvad lõhketööd. Enne seadme kasutamist 
pidage silmas plahvatusohtliku keskkonnaga piirkondi, mis on sageli, kuid mitte alati, selgesti märgistatud.  Sellised kohad on näiteks 
paatide teki all olevad alad, kemikaalide ülekande- või ladustamisrajatised ning alad, kus õhk sisaldab kemikaale või osakesi, nagu 
tera, tolm või metallipulbrid. Küsige vedelgaasi (nt propaani või butaani) kasutavate sõidukite tootjatelt, kas seda seadet saab nende 
läheduses ohutult kasutada. 

 
 

 
TÖÖKESKKOND 

• Seade vastab RF-spetsifikatsioonidele, kui seadet kasutatakse kehast 0,4 tolli kaugusel. Veenduge, et lisaseadmed, nagu seadme 
korpus ja kabuur ei koosneks metallist osadest. Hoidke seadet 0,4 tolli kaugusel oma kehast, et tagada vastavus ülalmainitud 
nõudele. 
• Ärge kasutage seadet äiksetormisel päeval laadimise ajal, et vältida välgu põhjustatud ohtusid. 
•  Seadme kasutamisel järgige kohalikke seadusi ja eeskirju ning austage teiste privaatsust ja seaduslikke õigusi. 
•  Keskkonnatingimuste vahemik. 
• Saasteaste: “2” ülepinge kategooria: I 
• Maksimaalne kasutuskõrgus: mitte rohkem kui 2000 m üle merepinna. 

 

LASTE OHUTUS 
 Järgige kõiki laste ohutusega seotud ettevaatusabinõusid. Lapse mängimine selle seadme või selle tarvikutega, mis võivad 
sisaldada seadme küljest lahtivõetavaid osi, võib põhjustada lämbumisohtu. Veenduge, et väikelapsed oleksid seadmest ja selle 
tarvikutest eemal. 



22  

AKU JA LAADIJA 
• Ühendage laadija vooluvõrgust ja seadme küljest lahti, kui seda ei kasutata.  
•  Akut saab laadida ja tühjendada sadu kordi, enne kui see lõpuks ära kulub. 
•  Ärge jätke akut päikesevalguse ega suitsusesse ja tolmusesse keskkonda. Aku, mis on äärmiselt madala õhurõhuga keskkonnas, võib 

põhjustada plahvatuse või tuleohtliku vedeliku või gaasi lekke. 
• Äärmiselt ebatõenäolisel juhul, kui aku elektrolüüt välja lekib, veenduge, et elektrolüüt ei satuks nahale ega silma. Kui elektrolüüt 

puutub kokku nahaga või satub silma, peske silmi kohe puhta veega ja pöörduge arsti poole. 
• Kui laadimise ajal tekib aku deformatsioon, värvimuutus või ebatavaline kuumenemine, lõpetage koheselt seadme kasutamine.  

Vastasel juhul võib see põhjustada aku lekkimist, ülekuumenemist, plahvatust või tulekahju. 
•  Ärge visake seda seadet tulle, kuna see võib plahvatada.  Aku võib plahvatada ka siis, kui seda läbi torgata või tõsiselt kahjustada. 
• Ärge akusid muutke ega töödelge ümber, ärge proovige neisse sisestada võõrkehi, ärge pange neid vette ega teistesse vedelikesse, 

ärge jätke lahtise leegi, plahvatuse või mõne muu ohu kätte 
•  Ärge võtke lahti ega avage, purustage, painutage ega deformeerige, torgake või purustage. 
• Kasutage akut ainult selle süsteemi jaoks, mille jaoks see on ette nähtud 
•  Kasutage akut ainult laadimissüsteemiga, mis on süsteemiga kvalifitseeritud vastavalt CTIA akusüsteemi  IEEE 1725 vastavuse 

sertifitseerimisnõuetele. Kvalifitseerimata aku või laadija kasutamine võib põhjustada tulekahju, plahvatuse, lekke või muid ohte. 
•  Ärge lühistage akut ega laske elektrit juhtivatel metallist esemetel kokku puutuda aku klemmidega. 
• Asendage aku ainult akuga, mis on vastavalt standardile IEEE-Std-1725 kvalifitseeritud. Kvalifitseerimata aku kasutamine võib 

põhjustada tulekahju, plahvatuse, lekke või muid ohte. 
• Kõrvaldage kasutatud seadmed viivitamatult vastavalt kohalikele eeskirjadele.  
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CAT® Q10 TEHNILINE KIRJELDUS 

 

 

MUDEL BM1R1A 
SKU HW SKU 1, RF SKU1 EMEA/AUS/LATAM 
MÕÕTMED 80,8 x 127,8 x 26,3 mm 
AKU 5300 mAh 
OS Open WRT 
RAM 8Gb LPDDR4 
ROM 8Gb ECC NAND FLASH 
PROTSESSOR 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 
VASTUPIDAVUS IP68 

 
 

 * Disain ja spetsifikatsioonid võivad muutuda ilma ette teatamata. 
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