
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÄYTTÖOHJE 
 



2  

LUE TURVAOHJEET ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA 
Lue tämä opas ja suositellut turvallisuustoimenpiteet huolellisesti tämän laitteen asianmukaisen käytön varmistamiseksi. 
Jos laitetta käytetään suolaisessa vedessä, huuhtele se myöhemmin suolaveden aiheuttaman korroosion estämiseksi. 
Vältä sen iskemistä, heittämistä, murskaamista, puhkomista tai taivuttamista. 
Älä käynnistä laitetta, kun laitteiden käyttö on kielletty tai kun se saattaa aiheuttaa häiriötä tai vaaraa. 
Kun ajat, noudata paikallisia lakeja puhelimen käytön suhteen. 
Noudata aina laitteen käyttösääntöjä sairaaloissa ja terveydenhoitolaitoksissa. 
Kysy neuvoa lääkäriltä ja laitteen valmistajalta, jotta voit selvittää, voiko laitteen käyttö häiritä lääkinnällisen laitteen toimintaa. 
Kun matkustat lentoliikenteessä, noudata lentohenkilöstön ohjeita, koskien matkapuhelinten käyttöä lentokoneessa. 
Älä kytke laitetta päälle olosuhteissa, joissa matkapuhelimen käyttö on kielletty tai tilanteessa, jossa laite saattaa aiheuttaa 
häiriöitä tai vaaratilanteen. 
Pidä mielessä, että laitteen purkaminen voi vaikuttaa laitteen takuuseen. 
Ole varovainen ja noudata ohjeita, kun käytät laitetta helposti syttyvien kaasjen lähellä, kuten huoltoasemalla. 
Pidä laite ja sen tarvikkeet poissa pienten lasten ulottuvilta. Älä anna lasten käyttää laitetta ilman valvontaa. 
On suositeltavaa käyttää Cat-puhelimien hyväksymiä latureita. 
Noudata kaikkia langattomien laitteiden käyttöä koskevia lakeja ja määräyksiä. Kunnioita muiden yksityisyyttä ja laillisia oikeuksia 
langatonta laitetta käyttäessäsi. 
Sammuta laite, kun olet alueilla, joilla on ohjeistettu sammuttamaan "kaksisuuntaiset radiot" tai "elektroniset laitteet", jotta 
vältetään häiriöt muihin laitteisiin.  
Kaikki turvallisuusohjeet löytyvät osoitteesta https://www.catphones.com/support/ 

 

https://www.catphones.com/support/
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TEKIJÄNOIKEUSTIEDOT 
© 2022 Caterpillar. Kaikki oikeudet pidätetään. 
Tässä käytetyt CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, niiden vastaavat logot, ”Caterpillar Yellow”, ”Power Edge” ja Cat "Modern 
Hex" -tavaramerkkiasut sekä yritys- ja tuotetunnukset ovat Caterpillar-yhtiön tavaramerkkejä, eikä niitä saa käyttää ilman lupaa. 
Bullitt Mobile Ltd on Caterpillar Inc:n lisenssinhaltija. 
Bullitt Mobile Ltd:n ja kolmannen osapuolen tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. 
Mitään tämän asiakirjan osaa ei saa jäljentää tai siirtää missään muodossa tai millään tavalla ilman Caterpillar Inc:ltä etukäteen 
saatua kirjallista suostumusta. 
Tässä käyttöoppaassa kuvattu tuote voi sisältää tekijänoikeudella suojattuja ohjelmistoja ja mahdollisia lisenssinhaltijoita. 
Asiakkaat eivät saa millään tavalla jäljentää, jakaa, muuttaa, palauttaa lähdekoodiksi, purkaa osiksi, purkaa salausta, 
takaisinmallintaa, vuokrata, luovuttaa tai alilisensoida edellä mainittua ohjelmistoa tai laitteistoa, elleivät sellaiset rajoitukset ole 
sovellettavien lakien kieltämiä tai sellaiset toimenpiteet ole asianomaisten tekijänoikeuden haltijoiden hyväksymiä lisenssien 
puitteissa. 
Tämän käyttöoppaan sisältö tarjotaan käyttöön sellaisenaan. Sovellettavien lakien vaatimuksia lukuun ottamatta tämän 
käyttöoppaan suhteen ei anneta mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta koskien esimerkiksi sen kaupallista hyödynnettävyyttä ja 
sopivuutta tiettyyn tarkoitukseen tai käyttöoppaan tarkkuutta, luotettavuutta tai sisältöä. 
Sovellettavan lain sallimassa enimmäislaajuudessa valmistaja ei ole missään tapauksessa vastuussa mistään erityisistä, 
satunnaisista, epäsuorista tai välillisistä vahingoista tai liikevoiton, liiketoiminnan, tulojen, tietojen, liikearvon tai oletettujen 
säästöjen menetyksistä. 
Wi-Fi® on Wi-Fi Alliancen® rekisteröity tavaramerkki. 
Kaikki muut kolmannen osapuolen tavaramerkit ja kauppanimet, mukaan lukien Bullit-tavatamerkki, ovat omistajiensa omaisuutta. 
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HUOMAUTUS 
Jotkin tässä kuvatut tuotteen ja sen tarvikkeiden toiminnot perustuvat asennettuun ohjelmistoon ja paikallisen verkon kapasiteettiin 
ja asetuksiin, joita paikalliset operaattorit tai verkkopalvelujen tarjoajat eivät ehkä ole aktivoineet tai joita he ovat voineet rajoittaa. 
Näin ollen tässä käyttöoppaassa esitetyt kuvaukset eivät ehkä vastaa ostamaasi tuotetta tai sen tarvikkeita. 
Valmistaja pidättää oikeuden muuttaa tai muokata mitä tahansa tietoja tai määrityksiä tässä oppaassa ilman ennakkoilmoitusta tai 
velvoitetta. 
Valmistaja ei vastaa niiden tuotteiden laillisuudesta tai laadusta, jotka lataat tai lähetät tämän laitteen kautta, mukaan lukien 
seuraavat mutta ei rajoittuen niihin: tekstit, kuvat, musiikki, elokuvat ja tekijänoikeussuojatut ohjelmistot, jotka eivät sisälly 
matkapuhelimeen. Kaikki seuraukset, jotka aiheutuvat edellä mainittujen tuotteiden asennuksesta tähän matkapuhelimeen tai niiden 
käytöstä tällä matkapuhelimella, ovat omalla vastuullasi. 

 

 

TUONTI- JA VIENTIMÄÄRÄYKSET 
Asiakkaiden tulee noudattaa kaikkia vienti- ja tuontilakeja ja -määräyksiä. Asiakkaat on hankittava kaikki tarpeelliset 
viranomaisluvat ja -lisenssit voidakseen viedä, viedä edelleen tai tuoda tässä oppaassa mainittuja tuotteita, mukaan lukien niiden 
ohjelmistot ja tekniset tiedot. 
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TERVETULOA CAT® Q10 -KÄYTTÄJÄKSI 
 Cat Q10 on edistynyt, ammattilaiskäyttöön soveltuva työkalu: kannettava, kestävä ja vahva verkkoyhteyspiste (hotspot). Yksi  
 vakaa laite tarjoaa monia mahdollisuuksia ammattilaiskäyttöön. 
Laite on suunniteltu erittäin kestäväksi ja sen muotoilun ansiosta voit kuljettaa sitä helposti mukanasi. Jos työsi ja vapaa-aikasi 
vaatii laitteiltasi kestävyyttä, Cat Q10 on lujaa tekoa: se selviää päivittäisistä putoamisista, töyssyistä ja kolhuista ja tarjoaa 
samalla luotettavuutta, jota asiakkaamme odottavat alan johtavilta, Caterpillarin kestävää muotoilua edustavilta laitteilta. 

 

 

KESTÄVÄ MUOTOILU 

LAITTEEN PUDOTTAMINEN: 
• Voit käyttää laitetta jopa 1,8 metrin korkeudessa – se on pudotuksenkestävä tähän korkeuteen asti. 
• Älä heitä tai tiputa laitetta voimalla yli 1,8 metrin korkeudesta – se on kestävä, mutta ei tuhoutumaton. 
VESITIIVIYS: 
• Voit käyttää laitetta kosteissa ja märissä olosuhteissa. Varmista, että tällaisissa olosuhteissa kaikki osat ja suojat on suljettu kunnolla 

ennen käyttöä. 
PÖLYNKESTÄVÄ: 
• Voit käyttää laitettasi likaisissa, pölyisissä ympäristöissä. Cat® Q10:lla on IP68-sertifiointi, joka on alalla käytetty kestävyyden 

standardi. 
ÄÄRILÄMPÖTILAT: 
• Voit käyttää laitetta -10–55 °C lämpötila-alueella (14–131 °F). Se kestää myös äärimmäiset lämpötilavaihtelut: erittäin nopeat 

muutokset kylmästä kuumaan tai päinvastoin. 
• Älä käytä laitetta 0–45 °C lämpötila-alueen ulkopuolella ilman suojakäsineitä. 

 

 

LAATIKON SISÄLTÖ 
• Laite 
• Pika-aloitusopas 
• USB C -virtajohto 

 
 
 

ALOITUS 
LAITTEEN KUVAUS 

1. Virtapainike 

2. SIM-kortin luukku 

3. USB-suoja 

4. Verkkosignaalin merkkivalo 

5. WI-FI-MERKKIVALO 

6. Akun merkkivalo 
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SIM-KORTIN ASENNUS 
1. Avaa SIM-kortin luukku sormenpäälläsi. 
2. Asenna SIM-kortti SIM-korttipaikkaan siten, että SIM-kortin kultaiset nastat osoittavat laitteen etuosassa olevaa virtapainiketta 

kohti. 
3. Työnnä SIM-korttia sisäänpäin, kunnes kuulet napsahduksen ja se asettuu paikalleen. 
4. Työnnä SIM-kortin luukku takaisin paikoilleen, kunnes se on tiukasti kiinni. 

 

 

 

AKUN ASENNUS 
 

- Poista laitteen takakansi. 
- Aseta laite ylösalaisin tasaiselle pinnalle. 
- Kohdista akun metalliliittimet kytkentänastoihin. 
- Paina akku alas laitteeseen, kunnes se sopii paikalleen. 
- Kiinnitä takakansi ja varmista, että takakannen kohdistustuki on oikeassa kohdassa niin, että se asettuu laitteen takana olevaan 

nollausaukkoon akun vieressä. Kun se on paikoillaan, paina kansi tiukasti takaisin kiinni laitteeseen. Huom. Tämän tekemättä 
jättäminen vaarantaa laitteen tiivisteen ja Cat Q10:n vedenpitävyyden. 
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LAITTEEN LATAAMINEN 

 

7. Avaa USB-portin kansi sormenpäälläsi. 
8. Kytke USB-kaapeli laitteeseen. 
9. Kun lataus on valmis, poista USB-kaapeli ja varmista, että luukku on tiukasti suljettu. 

 

 

 
Laite sammuu automaattisesti, kun akun varaus loppuu. Akun latausaika vaihtelee sen iän ja ympäristön lämpötilan mukaan. 
Jos akku on täysin tyhjä, laitteesi ei ehkä käynnisty heti, kun lataus aloitetaan. Anna akun latautua muutaman minuutin ajan, 
ennen kuin yrität käynnistää laitettasi. 

 

HUOM: 
Laite voi sammua myös käytön aikana, jos se kuluttaa enemmän virtaa kuin mitä laturi tarjoaa. Tämän 
välttämiseksi suosittelemme Quick Charge 2:n tai uudemman yhteensopivan laturin käyttöä. 
 

LAITTEEN KÄYNNISTYS/SAMMUTTAMINEN 
 
KÄYNNISTYS 
Paina virtapainiketta pohjassa 3 sekunnin ajan, kunnes kaikki kolme merkkivaloa välähtävät vihreänä. 
• Laitteen käynnistyessä akun merkkivalo jatkaa vilkkumista. 
• Signaali- ja Wi-Fi-merkkivalo eivät syty ennen kuin laite on käyttövalmis. 
• Kun kaikki 3 merkkivaloa palavat, laite on päällä. Tämä kestää yleensä noin minuutin, ellei laitteessa ole laiteohjelmistopäivitystä 

suoritettavana 
• Jos verkko- ja Wi-Fi-ilmaisimet vilkkuvat punaisina, laitteessasi voi olla ongelma. (Katso Yleiset kysymykset). 
 

SAMMUTTAMINEN 
• Pidä virtanäppäintä painettuna 3 sekunnin ajan, kunnes kaikki kolme merkkivaloa välähtävät oranssina. 
• Kun laitetta sammutetaan, akun merkkivalo jatkaa vilkkumista. 
• Kun kaikki merkkivalot ovat sammuneet, laite on kytketty pois päältä. 
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MERKKIVALOJEN MÄÄRITELMÄT 
 

AKUN MERKKIVALOILMAISIN 
 

MERKKIVALON 
TOIMINTA AKUN TILA 
Kiinteästi vihreä Yli 60 % 
Kiinteästi oranssi 21–59 % 
Kiinteästi punainen 1–20 % 
Vilkkuva vihreä Yli 60 % ja latauksessa 
Vilkkuva oranssi 21–59 % ja latauksessa 
Vilkkuva punainen 1–20 % ja latauksessa 
Ei merkkivaloa Laite sammutettu, ei latauksessa 

 

 

HUOM: 
Cat Q10 -laitetta voidaan käyttää ilman akkua. Jos käytät laitetta tässä tilassa, näet seuraavat akun 
ilmaisimet: 
 

MERKKIVALON 
TOIMINTA LAITTEEN TILA 
Vilkkuva vihreä Laite toimii normaalisti 
Vilkkuva punainen Laturi ei sovi tähän toimintatilaan. Laite ei käynnisty. 

 

 

Wi-Fi-MERKKIVALOILMAISIN 
 

  

MERKKIVALON TOIMINTA LAITTEEN TILA 
KIINTEÄSTI VIHREÄ Wi-Fi käytössä 
EI VALOA Wi-Fi pois päältä (virransäästötila) 
VILKKUVA PUNAINEN Wi-Fi-virhe 

 

 

VERKKOSIGNAALIN MERKKIVALOILMAISIN 
 

MERKKIVALON TOIMINTA SIGNAALIN TILA 
KIINTEÄSTI VIHREÄ Yhdistetty matkapuhelinverkkoon 
VILKKUVA PUNAINEN Ei yhdistetty matkapuhelinverkkoon 
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YHTEYDEN MUODOSTAMINEN CAT Q10 -LAITTEESEEN 
MUODOSTA YHTEYS CAT Q10 -LAITTEESEEN 

 

1. Varmista, että Cat Q10 on päällä ja merkkivalot osoittavat, että verkko on käytettävissä. 
2. Hae Wi-Fi-verkkoja laitteella, jonka haluat yhdistää. 
3. Sinun pitäisi nähdä Cat Q10 -verkon nimi (SSID) muodossa "Cat Q10 – XXXX" 
4. Syötä tämän yhteyden oletussalasana ja muodosta yhteys verkkoon. 

 

HUOM: 
Oletusarvoiset SSID ja SALASANA tulevat pakkauksen mukana, mutta ne löytyvät myös Cat Q10:n 
takakannen sisältä. 
 

Vaihtoehtoisesti: jos laite, josta muodostat yhteyden, voi skannata QR-koodeja, löydät QR-koodin pakkauksen sisältä otsikolla 
"YHDISTÄ VERKKOON", joka yhdistää sinut oletusarvoiseen SSID:hen oletussalasanalla. 

 
Sinun pitäisi nyt olla yhteydessä internetiin Cat Q10:n kautta. Sinun ei tarvitse tehdä mitään muuta ja voit käyttää laitettasi 
normaalisti. Suosittelemme kuitenkin, että kirjaudut MyQ10-portaaliin, jossa voit vaihtaa sekä käyttäjän että järjestelmänvalvojan 
salasanat. 

 

 

MyQ10-PORTAALIIN KIRJAUTUMINEN 
 Nyt kun olet muodostanut yhteyden Cat Q10 -laitteeseen, voit kirjautua MyQ10-portaaliin määrittääksesi laitteesi. Huom. Tämä  
  on täysin valinnaista. 
 

- Avaa mikä tahansa selain Cat Q10:een yhdistetyssä laitteessa. 
- Siirry osoitteeseen http://192.168.1.1 
- Lue ja hyväksy tietosuojakäytäntö ja ohjelmiston päivitysehdot. 
- Kirjaudu laitteeseen järjestelmänvalvojan oletussalasanalla "admin", kun sitä pyydetään. 

 

 

SSID- ja Wi-Fi-SALASANAN VAIHTAMINEN 
- Siirry kohtaan "Wi-Fi". (Huom. Joillakin laitteilla sinun on ehkä avattava asetusvalikko nähdäksesi tämän). 
- Vaihda SSID ja/tai salasana. 
- Tallenna muutokset. 
- Laitteen nollaaminen kestää minuutin, jonka jälkeen sinun on muodostettava yhteys uuteen SSID-tunnukseen käyttämällä uutta 

salasanaa, jos se on vaihdettu. 
 

 
HUOM.  
Pakkauksessa ja takakannen sisällä oleva SSID ja salasana eivät ole enää voimassa, jos ne vaihdetaan. Jos 
kuitenkin palautat laitteen tehdasasetukset, SSID ja salasana palautetaan oletusarvoiksi. 
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JÄRJESTELMÄNVALVOJAN SALASANAN VAIHTAMINEN 
- Siirry kohtaan "Järjestelmä > Vaihda salasana" 
- Anna nykyinen järjestelmänvalvojan salasana ja vahvista uusi järjestelmänvalvojan salasana kahdesti. 
- Tallenna muutokset. 
- Sinut kirjataan automaattisesti ulos etusivulta. Jos haluat kirjautua uudelleen, sinun on käytettävä uutta järjestelmänvalvojan 

salasanaasi. 
- Jos kadotat järjestelmänvalvojan salasanasi ja sinun on palautettava Cat Q10:n tehdasasetukset, voit tehdä sen painamalla 

laitteen takana olevaa nollauspainiketta. 
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MyQ10-PORTAALI 
Nyt kun CAT Q10 on otettu käyttöön, voit halutessasi käyttää joitain laitteesi edistyneempiä asetuksia. Tässä osiossa keskitytään 
joihinkin (mutta ei kaikkiin) tärkeimpiin käytettävissäsi oleviin ominaisuuksiin. Suosittelemme oletusasetusten säilyttämistä 
mahdollisuuksien mukaan, ellet ole kokenut käyttäjä tai sinun täytyy ehdottomasti muuttaa näitä asetuksia. 

 

ETUSIVU 
- Tämä on hallintapaneeli, joka kertoo laitteesi tilan. 

o Yhteytesi tila (Yhdistetty/Ei yhdistetty). 
o 5G-signaalin voimakkuus (jos saatavilla). 
o 4G LTE -signaalin voimakkuus (jos saatavilla). 
o Lähetetty ja ladattu data yhteensä. 
o Cat Q10:een yhdistettyjen laitteiden lukumäärä. 
o Akun tila. 

 

Wi-Fi 
- Kuten edellä kuvattiin, tällä näytöllä voidaan vaihtaa SSID ja käyttäjätunnus. Voit myös määrittää edistyneempiä asetuksia, 

kuten 2,4 GHz ja 5 GHz SSID:n näyttäminen erikseen, Wi-Fi-kanavien määrittäminen, SSID:n piilottaminen sekä 
kaistanleveyden ja suojausasetusten muokkaaminen. 

 

INTERNET 
- Valitse ensisijainen internet-yhteystyyppi. (Suosittelemme automaattista tilaa) 
- Muokkaa tukiasemasi nimeä (APN) 
- Hallinnoi SIM-kortin PIN-koodia tehdäksesi laitteestasi turvallisemman. 

 

HUOM: 
Jos SIM-kortillasi on aktiivinen PIN-koodi, sinun on kirjauduttava MyQ10-portaaliin ja syötettävä SIM-kortin 
PIN-koodi joka kerta, kun käynnistät laitteen. Sinua pyydetään tekemään tämä automaattisesti, kun olet 
kirjautunut MyQ10-portaaliin. Jos et ole syöttänyt SIM-kortin PIN-koodia, laite ei muodosta yhteyttä 
verkkoon ja verkkosignaalin merkkivalo vilkkuu punaisena. 
 

- Ota lentotila käyttöön (poista verkkoyhteys käytöstä) 
- Ota käyttöön dataverkkovierailu 

 

HUOM: 
Jos et ole ottanut tätä ominaisuutta käyttöön, Q10 ei muodosta yhteyttä internetiin kotiverkkosi 
ulkopuolella. Laite ei muodosta yhteyttä verkkoon ja verkkosignaalin merkkivalo vilkkuu punaisena. Jos 
otat tämän ominaisuuden käyttöön, verkkovierailumaksuja saatetaan periä. 
 
JÄRJESTELMÄ 

- Tarkastele järjestelmätietoja, kuten IMEI-, MAC- ja IP-osoitteita. 
- Tarkista ja suorita laiteohjelmistopäivitykset 
- Vaihda järjestelmänvalvojan salasana 
- Säädä aika-asetuksia 
- Suorita MAC-suodatus 
- Muuta LAN-asetuksia 
- Laitteen tehdasasetusten palautus (palauta KAIKKI asetukset tehdasasetuksiin) 
- Käynnistä laite uudelleen. 
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YHDISTETYT LAITTEET 

- Näyttää kaikki Cat Q10:een tällä hetkellä yhdistetyt laitteet. 
 

 

QR-KOODI 
- Tarjoaa QR-koodit muille käyttäjille, jotta he voivat muodostaa yhteyden laitteeseesi. Huom. Toisin kuin pakkauksen sisällä 

oleva tarra, tämä QR-koodi on dynaaminen ja päivittyy, kun vaihdat SSID:n tai salasanasi. 
 

AKKU 
- Tästä valikosta voit ottaa käyttöön "Aina päällä" -lataustilan. 

o Suosittelemme, että otat tämän ominaisuuden käyttöön, jos aiot pitää laitteen jatkuvasti kytkettynä virtalähteeseen. 
Tämä tila rajoittaa akun kapasiteetin 60 prosenttiin ja auttaa estämään akun vaurioitumista. Tämä tila ei heikennä 
laitteen suorituskykyä. 

 

MUUT 
- Ota USB-jako käyttöön/pois käytöstä. (Oletusarvoisesti päällä). 

o Näin voit käyttää Cat Q10 -laitetta USB:n kautta Wi-Fi-yhteyden sijaan. 
- Määritä ja seuraa datan käyttöä. 

o Ota ominaisuus käyttöön ja määritä datan enimmäiskäyttöraja ja aseta muistutus. 
▪ Kun saavutat datankäyttörajan, laite estää tiedonsiirron määritetyllä aikavälillä, ellei sitä nollata. 

VIESTIT 
- Cat Q10 pystyy vastaanottamaan tekstiviesti-ilmoituksia. 

o Voit myös lähettää perusmuotoisia tekstiviestejä napsauttamalla "+" -symbolia tällä sivulla. 
 

TAPAHTUMAT 
- Tämä osio sisältää järjestelmätietoja, jotka liittyvät tapahtumiin, kuten virran  kytkeminen päälle/pois, 

ylikuumenemisilmoitukset ja FOTA-tila. 
 

OHJE 
- Verkkolinkit tukeen, tietosuojakäytäntöön ja sääntelytietoihin. 
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Yleiset kysymykset 
MITEN PÄIVITÄN CAT Q10 -LAITEOHJELMISTON? 

Oletusasetus sisältää automaattiset laiteohjelmistopäivitykset. Vahva suosituksemme on, että pidät tämän vaihtoehdon käytössä, jotta 
pysyt ajan tasalla uusimmista ohjelmisto- ja tietoturvapäivityksistä. Jos haluat poistaa tämän ominaisuuden käytöstä, voit tehdä sen 
milloin tahansa kirjautumalla MyQ10-portaaliin, siirtymällä Laiteohjelmisto-sivulle ja poistamalla Automaattinen päivitys -vaihtoehdon 
valinnan: 

Asetukset > Järjestelmä > Laiteohjelmiston versio > Automaattinen päivitys 
 

MITEN TARKISTAN OHJELMISTOPÄIVITYKSEN MANUAALISESTI? 

Jos olet poistanut automaattiset laiteohjelmistopäivitykset käytöstä ja haluat tarkistaa, onko laitteellesi saatavilla uusi laiteohjelmisto: 
siirry laiteohjelmistosivulle ja vertaa nykyistä versiotasi uusimpaan versioon. Jos laitteellesi on saatavilla päivitys, voit napsauttaa 
"FOTA-PÄIVITYS"-painiketta sivun alalaidasta. Jos tämä painike näkyy harmaana, laitteellesi ei ole saatavilla päivitystä. 
 

MISTÄ TIEDÄN, MILLOIN CAT Q10 SUORITTAA LAITEOHJELMISTON PÄIVITYSTÄ? 

Merkkivalot vilkkuvat vuorotellen vihreänä, kunnes päivitys on valmis. Älä kytke virtaa pois laitteesta tämän toiminnon aikana. Laite 
suorittaa päivityksen käynnistyksen yhteydessä, jos sellainen on saatavilla. Tämä ilmaistaan jälleen vihreillä valoilla. 
 

MITÄ TEEN, JOS UNOHDAN WIFI-SALASANAN? 

Voit kirjautua sisään MyQ10-portaaliin ja vaihtaa Wi-Fi-salasanasi Wi-Fi-sivulta. 
  

MITÄ TEEN, JOS UNOHDAN JÄRJESTELMÄNVALVOJAN SALASANAN? 

Jos olet vaihtanut ja unohtanut järjestelmänvalvojan salasanan, voit palauttaa laitteen tehdasasetukset. Kaikki käyttäjätiedot 
menetetään, ja sinun on muodostettava yhteys laitteeseen alkuperäisellä Wi-Fi-salasanalla. Tämä palauttaa myös järjestelmänvalvojan 
salasanaksi "admin". 

Jos haluat palauttaa laitteen tehdasasetukset, varmista, että laite on päällä. Irrota takakansi ja paina sitten laitteen takana olevaa 
nollauspainiketta. Laitteen merkkivalot vilkkuvat vihreinä vuorotellen kolme kertaa, jonka jälkeen laite käynnistyy normaalisti. 
 

VOIKO YHDISTÄÄ LAITTEEN TIETOKONEESEENI? 

Kyllä voit. Jos liität päällä olevan laitteesi tietokoneeseen tai kannettavaan tietokoneeseen, sen pitäisi luoda internet-yhteys USB:n 
kautta. Tämän yhteyden kautta pääset myös MyQ10-portaaliin. 
 

MIKSI LAITTEEN WIFI-MERKKIVALO EI PALA? 

Tämä johtuu siitä, että laitteen virransäästötila on käytössä. Wi-Fi on pois päältä virran säästämiseksi, kun aktiivisia laitteita ei ole 
yhdistetty. Voit ratkaista tämän ongelman napauttamalla virtanäppäintä ja odottamalla noin 30 sekuntia, jotta Wi-Fi käynnistyy 
uudelleen. Laitteen virransäästötila on oletusarvoisesti poissa käytöstä. 
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MIKSI LAITTEEN VERKKOYHTEYS-MERKKIVALO VILKKUU PUNAISENA? 
Tämä johtuu siitä, että laitteessa ei ole matkapuhelinverkkoyhteyttä. Tarkista: 
 

- Onko SIM-kortti asennettu? 
- Onko SIM-kortti asennettu oikein päin? 
- Onko SIM-kortissa aktiivinen SIM-kortin PIN-koodi? 

o Jos on, sinun on kirjauduttava sisään MyQ10-portaaliin ja syötettävä SIM-kortin PIN-koodi aktivoidaksesi SIM-kortin. 
- Oletko matkustanut ulkomaille? Jos olet, sinun on kirjauduttava sisään MyQ10-portaaliin ja otettava dataverkkovierailu 

käyttöön. 
- Onko SIM-kortti saavuttanut datakäytön rajan? 
- Onko Cat Q10 ladannut oikean APN:n? 

o Voit tarkistaa sen kirjautumalla MyQ10-portaaliin ja siirtymällä kohtaan "Internet > APN". Jos APN ei näy, saatat joutua 
lisäämään sen manuaalisesti. Jos APN on väärä, voit muokata sitä manuaalisesti. Jos et ole varma, sinun on ehkä 
otettava yhteyttä operaattoriisi saadaksesi selville oikeat APN-asetukset. 

 

 

MIKSI CAT Q10 EI MUODOSTA YHTEYTTÄ INTERNETIIN? 

Tarkista, että: 
- Laite on ladattu ja kytketty päälle 
- SIM-kortti on asennettu laitteeseen 
- Tarkista laitteen merkkivaloilmaisimet 

o Varmista, että sinulla on verkkoyhteys 
o Varmista, että olet yhteydessä Wi-Fi-verkkoon tai Cat Q10 -laitteeseen. 

- Tarkista, ettet ole ylittänyt laitteelle määrittämääsi tiedonsiirtorajaa. 
- Tarkista, että sinulla on kelvollinen APN. 

o MyQ10-portaali > Internet > APN 
▪ Täällä voit muokata tai lisätä uusia APN:iä. 
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LIITE 
TOIMINTALÄMPÖTILA 
Pidä ympäristön lämpötila 0–45 °C:n alueella laitteen latauksen aikana. Pidä ympäristön lämpötila -10–55 °C:n (14–131 °F) 
alueella käyttäessäsi laitetta akkuvirralla. Käytä suojakäsineitä, kun käytät laitetta 0–45 °C (32–113 °F) alueen ulkopuolella. 

 
E-ETIKETIN KATSOMINEN 
Katso matkapuhelimen säännöstenmukaisuustiedot seuraavasti: 
Napauta aloitusnäytöstä > Asetukset > Ohje > Tietosuojakäytäntö. 
 

CE SAR -VAATIMUSTENMUKAISUUS 
Tämä laite täyttää EU-vaatimukset (1999/519/EY) koskien yleisön terveyden suojelua rajoittamalla sähkömagneettisille kentille 
altistumista. 
 
Rajat ovat osa laajoja suosituksia, jotka koskevat yleisön suojelua. Nämä suositukset on kehitetty ja ne on tarkistettu 
riippumattomien tieteellisten organisaatioiden toimesta käyttäen tieteellisten tutkimusten säännöllisiä ja perusteellisia arviointeja. 
Euroopan neuvoston matkapuhelimille suosittelemien rajojen mittausyksikkö on SAR (Specific Absorption Rate, 
ominaisabsorptionopeus), ja SAR-raja on 2,0 W/kg per 10 g kudosta. Se täyttää kansainvälisen säteilysuojatoimikunnan 
(International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) vaatimukset. 
 
Tämä laite on testattu vartalolla kannettavaan käyttöön ja se täyttää ICNIRP-suojausohjeet ja eurooppalaisen standardin EN 
62209-2-vaatimukset laitteelle tarkoitetuilla tarvikkeilla varustettuna. Muiden metallia sisältävien tarvikkeiden käyttö ei takaa 
ICNIRP-altistumisohjeiden noudattamista. 
 
SAR mitataan, kun laite on 5 mm:n etäisyydellä vartalosta ja laitteen lähettäessä suurimmalla hyväksytyllä teholla kaikilla laitteen 
taajuusalueilla. 
 
Tämän puhelimen korkeimmat raportoidut SAR-arvot CE-säännösten mukaisesti on lueteltu alla: 
Keho SAR: 1,206 W/kg, Raajat SAR: 2,177 W/kg 
 
Käytä handsfree-lisävarustetta tai muuta vastaavaa vaihtoehtoa vähentääksesi radiotaajuiselle (RF-) energialle altistumista, jotta 
voit pitää laitteen kauempana päästäsi ja vartalostasi. Varmista altistumistasojen säilyminen testatuissa tasoissa tai niiden 
alapuolella pitämällä tätä laitetta vähintään 5 mm:n etäisyydellä kehostasi. Valitse vyöpidikkeet, kotelot ja muut vastaavat 
vartalossa kiinni olevat varusteet niin, etteivät ne sisällä metallia, niin laitteen toiminta vastaa näitä lukuja. Kotelot, joissa on 
metalliosia, saattavat muuttaa laitteen RF-suorituskykyä, mukaan lukien sen RF-altistumisohjeiden noudattamisen, tavalla, jota ei 
ole testattu tai sertifioitu. Tällaisten lisävarusteiden käyttöä tulee välttää. 

 
  

Säteilylle altistumisen tasoa voidaan vähentää seuraavasti: 
• Käytä laitetta hyvissä kuuluvuusolosuhteissa vastaanotetun säteilyn määrän vähentämiseksi (erityisesti 
maanalaisilla pysäköintialueilla sekä juna- tai automatkoilla). 
• Raskaana olevien naisten on pidettävä laite etäällä sikiöstä. 
• Käytä laitetta etäällä sukupuolielimistä. 
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TIETOJA HÄVITTÄMISESTÄ JA KIERRÄTYKSESTÄ 
 Tämä symboli laitteessa (ja kaikissa mukana toimitettavissa akuissa) osoittaa, ettei niitä saa hävittää tavallisena 
kotitalousjätteenä. Älä hävitä laitetta tai akkuja lajittelemattomana yhdyskuntajätteenä. Laite (ja kaikki akut) on 
toimitettava valtuutettuun kierrätyspisteeseen kierrätystä tai asianmukaista hävitystä varten niiden käyttöiän päätyttyä. 

 
Tarkempia tietoja laitteen kierrätyksestä ja akuista voi saada paikallisilta viranomaisilta, jätehuoltopalvelusta tai myymälästä, josta 
laite ostettiin. 

 

Tätä laitetta koskee Euroopan unionin sähkö- ja elektroniikkalaiteromun hävittämistä koskeva direktiivi (Waste from Electrical and 
Electronic Equipment, WEEE). Syy WEEE-osien ja akkujen erottamiselle muusta jätteestä on se, että näin voidaan minimoida niissä 
olevien vaarallisten aineiden mahdolliset ympäristövaikutukset ihmisten terveydelle. 

 

VAARALLISTEN AINEIDEN VÄHENTÄMINEN 
Tämä laite täyttää EU:n rekisteröintiä, arviointia, valtuutusta ja rajoitusta koskevat vaatimukset kemikaaleille (REACH) (Euroopan 
parlamentin ja neuvoston säännös 1907/2006/EC) ja EU:n vaarallisten aineiden (RoHS) rajoitukset. 
Direktiivi (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/65/EU (RohS) ja sen muutosdirektiivi (EU) 2015/863). 
Verkkosivustolla on suositeltavaa käydä säännöllisesti ajantasaisten tietojen saamiseksi. 

 

EU-SÄÄNNÖSTEN NOUDATTAMINEN 
Bullitt Mobile Ltd. vakuuttaa täten, että tämä laite täyttää direktiivin 2014/53/EU olennaiset vaatimukset ja muut asiaankuuluvat 
määräykset. Vaatimustenmukaisuusvakuutus on verkossa osoitteessa: https://www.catphones.com/download/Certification 
 
Valtuutettu edustaja: 
Authorised Representative Service 
77 Camden Street Lower 
Dublin D02 XE80 
Ireland 

 

EY-vaatimustenmukaisuuslausunto 
Tämä laite on rajoitettu vain sisäkäyttöön toimiessaan 5 150–5 350 MHz:n taajuusalueella. Rajotuksia seuraavasti: Belgia (BE), 
Bulgaria (BG), Tšekin tasavalta (CZ), Tanska (DK), Saksa (DE), Viro (EE), Irlanti (IE), Kreikka (EL), Espanja (ES), Ranska (FR), Kroatia 
(HR), Italia (IT), Kypros (CY), Latvia (LV), Liettua (LT), Luxemburg (LU), Unkari (HU), Malta (MT), Alankomaat (NL), Itävalta (AT), 
Puola (PL), Portugali (PT), Romania (RO), Slovenia (SI), Slovakia (SK), Suomi (FI), Ruotsi (SE), Pohjois-Irlanti (UK(NI)), Sveitsi (CH), 
Norja (NO), Islanti (IS), Liechtenstein (LI) ja Turkki (TR). 
  

HUOM: 
Noudata laitteen käyttöpaikan kansallisia ja paikallisia määräyksiä. Tämän laitteen käyttö voi olla rajoitettua joissakin tai kaikissa 
Euroopan unionin (EU) jäsenvaltioissa. 
 
Jotkin taajuusalueet eivät ehkä ole käytettävissä kaikissa maissa tai kaikilla alueilla. Lisätietoja saat paikalliselta operaattorilta. 
 
Suurin radiolaitteen käyttämillä taajuusalueilla lähetetty radiotaajuusteho: 
Kaikkien taajuusalueiden enimmäisteho on pienempi kuin yhdenmukaistetussa standardissa määritelty korkein raja-arvo. 

https://www.catphones.com/download/Certification
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Taajuusalueet ja lähetystehon nimellisraja-arvot tälle radiolaitteelle ovat seuraavat: 

 
SPEKTRI- JA VIRTATAULUKKO 
 

Teknologia Virta 
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 
TD-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: 5 180–5 240 MHz 23 dBm 
Wi-Fi: 5 260–5 320 MHz 20 dBm 
Wi-Fi: 5 500–5 700 MHz 27 dBm 
Wi-Fi: 5 745–5 825 MHz 13,98 dBm 

 

UKCA:N SÄÄNNÖSTEN NOUDATTAMINEN 
Bullitt Mobile Ltd. vakuuttaa täten, että tällä ilmoituksella ja UKCA-merkinnällä varustetut laitteet ovat Ison-Britannian 
Radiolaitemääräysten 2017 vaatimusten mukaisia. Iso-Britannian vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysi teksti on saatavilla 
verkko-osoitteessa: 
 

 

UKCA:N VAATIMUSTEN NOUDATTAMINEN 
Rajoitus Isossa-Britanniassa: 5 150–5 350 MHz vain sisätiloissa käytettäväksi. 

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


21  

TURVALLISUUSOHJEET 

 
VAROITUKSET JA VAROTOIMET 
Tämä osa sisältää tärkeitä tietoja tämän laitteen käyttöohjeista. Se sisältää myös laitteen turvallista käyttöä koskevia tietoja. Lue 
nämä tiedot huolellisesti ennen laitteen käyttöä. 
 
VEDENPITÄVÄ KOTELO 
SIM/SD-luukku on suljettava tiukasti varmistaaksesi, että laite on vedenpitävä. 

 
ÄLÄ KÄYTÄ LAITETTASI SEURAAVISSA OLOSUHTEISSA: 
Sammuta laitteesi, jos laitteen käyttö on kielletty.  Esimerkkejä: 
• Sairaalat ja hoitolaitokset – tarkoituksena on estää mahdolliset häiriöt herkkiin lääkinnällisiin laitteisiin. 
• Lääketieteelliset laitteet – varmista lääkäriltä ja laitteen valmistajalta, häiritseekö puhelimesi käyttö mahdollisesti lääketieteellisen 

laitteesi toimintaa. Noudata sairaaloiden ja hoitolaitosten asettamia sääntöjä ja määräyksiä. 
• Sydämentahdistimien valmistajat suosittelevat vähintään 15 cm:n etäisyyden säilyttämistä laitteen ja sydämentahdistimen välillä 

sydämentahdistimen mahdollisten häiriöiden estämiseksi. Jos käytät sydämentahdistinta, käytä laitetta tahdistimeen nähden vartalon 
toisella puolella, äläkä kanna laitetta rintataskussa. 

• Lentokone – kysy lentohenkilökunnalta langattomien laitteiden käytöstä lentokoneessa. Jos laitteessasi on lentotila, se tulee ottaa 
käyttöön ennen lentokoneeseen nousemista. 

• Muut laitteet – älä käytä laitetta paikassa, jossa laitteen käyttö voi aiheuttaa vahinkoa tai häiriöitä elektronisille laitteille. 

 

• Mahdollisesti räjähdysvaarallinen ympäristö – sammuta laite mahdollisesti räjähdysvaarallisilla alueilla ja noudata kaikkia merkkejä ja 
ohjeita. Mahdollisesti räjähdysvaarallisiin ympäristöihin sisältyvät alueet, joissa sinua tavallisesti kehotetaan sammuttamaan auton 
moottori. Kipinöiden synnyttäminen tällaisilla alueilla voi aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon, joista seuraa fyysisiä vammoja ja jopa 
kuolemantapauksia. Älä käynnistä laitetta tankkauspisteissä, kuten huoltoasemilla. Noudata radiolaitteiden käyttörajoituksia 
polttoaineiden varasto- ja jakelualueilla sekä kemiallisissa tuotantolaitoksissa. Noudata myös rajoituksia alueilla, joilla suoritetaan 
räjäytystöitä. Varmista ennen laitteen käyttöä, ettet ole mahdollisesti räjähdysvaarallisissa tiloissa, jotka on usein, mutta ei aina, 
merkitty selvästi. Tällaisia paikkoja ovat veneiden kannen alapuoliset tilat, kemikaalien kuljetus- ja varastotilat ja alueet, joiden 
ilmassa on kemikaaleja tai hiukkasia, kuten viljaa, pölyä tai metallijauheita. Kysy nesteytettyjä polttoainekaasuja (kuten propaani tai 
butaani) käyttävien autojen valmistajilta, onko tämän laitteen käyttö turvallista niiden läheisyydessä. 

 
 

 
KÄYTTÖYMPÄRISTÖ 

• Laite on RF-määritysten mukainen, kun laitetta käytetään 0,4 tuuman etäisyydellä kehosta. Varmista, etteivät laitteen tarvikkeet, 
kuten laitekuori ja laitekotelo, ole valmistettu metalliosista. Pidä laite 0,5 cm:n päässä vartalosta edellä esitettyjen vaatimusten 
mukaisesti. 

• Älä käytä laitetta ukkospäivänä sen ollessa latauksessa, jotta vältyt salaman aiheuttamalta vaaralta. 
• Noudata laitetta käyttäessäsi paikallisia lakeja ja määräyksiä ja kunnioita toisten ihmisten yksityisyyttä ja laillisia oikeuksia. 
• Ympäristöolosuhteiden vaihtelu: 
• Saastumisaste: "2" Ylijänniteluokka: I 
• Suurin käyttökorkeus on enintään 2000 metrin korkeudella merenpinnan yläpuolella. 

 

LASTEN TURVALLISUUS 
Noudata kaikkia lasten turvallisuuteen liittyviä varotoimia. Lapsen ei tule antaa leikkiä laitteella tai sen tarvikkeilla, jotka voivat 
sisältää laitteesta irrotettavissa olevia osia, sillä se on vaarallista ja voi aiheuttaa tukehtumisvaaran. Varmista, että pienet lapset 
eivät pääse käsiksi laitteeseen ja sen tarvikkeisiin. 
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AKKU JA LATURI 
• Irrota laturi pistorasiasta ja laitteesta, kun laturia ei käytetä. 
• Akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja ennen sen loppuun kulumista. 
• Älä altista akkua auringonvalolle tai savuisalle, pölyisälle ympäristölle. Akku, joka altistuu erittäin alhaiselle ilmanpaineelle, voi 

aiheuttaa räjähdyksen tai syttyvän nesteen tai kaasun vuotamisen. 
• Jos akkuneste vuotaa ulos, mikä on erittäin epätodennäköistä, varmista, ettei akkuneste pääse kosketuksiin ihon ja silmien kanssa. Jos 

akkuneste koskettaa ihoasi tai sitä roiskuu silmiisi, pese silmäsi välittömästi puhtaalla vedellä ja ota yhteys lääkäriin. 
• Jos akku muuttaa muotoaan tai väriään tai kuumenee poikkeavasti latauksen aikana, lopeta laitteen käyttö välittömästi. Muutoin se 

voi aiheuttaa akkunesteen vuotamista, akun ylikuumenemisen, räjähdyksen tai tulipalon. 
• Älä hävitä tätä laitetta polttamalla, sillä se saattaa räjähtää. Akku voi räjähtää myös puhkaistuna tai vakavasti vahingoittuneena. 
• Älä muokkaa tai työstä akkua, yritä laittaa siihen vieraita esineitä, älä upota sitä veteen, altista vedelle tai muille nesteille, avotulelle, 

räjähdykselle tai muulle vaaralle. 
• Älä pura tai avaa, murskaa, taivuta tai muokkaa, lävistä tai murskaa. 
• Käytä akkua vain sen järjestelmän kanssa, johon se on määritetty 
• Käytä akkua vain sellaisen latausjärjestelmän kanssa, joka on hyväksytty järjestelmään IEEE 1725 -standardin mukaisen 

akkujärjestelmän CTIA-sertifiointivaatimusten mukaisesti. Vääränlaisen akun tai laturin käyttö voi aiheuttaa tulipalon, räjähdyksen, 
vuodon tai muiden vaarojen vaaran. 

• Älä aiheuta akkuun oikosulkua tai anna johtavien metalliesineiden ottaa kontaktia akun päihin. 
• Vaihda akku vain toiseen akkuun, joka on hyväksytty järjestelmään tämän standardin mukaisesti, IEEE-Std-1725. Vääränlaisen akun 

käyttö voi aiheuttaa tulipalon, räjähdyksen, vuodon tai muiden vaarojen vaaran. 
• Hävitä käytetyt laitteet asianmukaisesti paikallisten määräysten mukaisesti. 
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CAT® Q10 -LAITTEEN TEKNISET TIEDOT 

 

 

MALLI BM1R1A 
SKU HW SKU 1, RF SKU1 EMEA/AUS/LATAM 
KOKO 80,8 x 127,8 x 26,3 mm 
AKKU 5 300 mAh 
Käyttöjärjestelmä Open WRT 
RAM 8Gb LPDDR4 
ROM 8Gb ECC NAND FLASH 
PROSESSORI 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 
KESTÄVÄ IP68 

 
 

 * Muotoilu ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. 
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