
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felhasználói kézikönyv 
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BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK – HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL 
Az eszköz megfelelő használatának biztosítása érdekében olvassa el a kézikönyvet és az ajánlott biztonsági óvintézkedéseket. 
Sós vízben történő használat után a só okozta korrózió elkerülése érdekében öblítse le a készüléket. 
Ne tegye ki ütésnek, ne dobálja, ne nyomja össze, ne lyukassza ki és ne hajlítsa meg a készüléket. 
Ne kapcsolja be a készüléket, amikor az tilos, vagy ahol interferenciát vagy veszélyt okozhat. 
Vezetés közben kérjük, tartsa be a telefonhasználatra vonatkozó helyi jogszabályokat. 
Kórházakban és egészségügyi intézményekben mindig tartsa be az eszközhasználatra vonatkozó szabályokat. 
Érdeklődjön orvosánál és az eszköz gyártójánál, hogy a készülék zavarhatja-e az Ön által használt orvostechnikai eszköz 
működését. 
Ha repülővel utazik, kövesse a légitársaság személyzetének utasításait a mobiltelefonok repülőgépen való használatával 
kapcsolatban. 
Ne kapcsolja be a készüléket olyan körülmények között, ahol a mobiltelefonok használata tilos, továbbá olyan helyzetben, amikor a 
készülék interferenciát vagy veszélyt okozhat. 
Felhívjuk figyelmét, hogy a készülék szétszerelése kihat a készülék garanciájára. 
Legyen óvatos és kövesse az irányelveket, ha a készüléket gyúlékony gázzal teli környezetben, például benzinkúton használja. 
Tartsa távol kisgyermekektől a készüléket és kiegészítőit. Ne hagyja, hogy az eszközt gyermekek útmutatás nélkül használják. 
Javasoljuk, hogy a készülék töltéséhez a Cat Phones által jóváhagyott töltőket használjon. 
Tartsa be a vezeték nélküli eszközök használatára vonatkozó jogszabályokat és előírásokat. A vezeték nélküli eszköz használata 
során tartsa tiszteletben mások magánélethez fűződő és törvényileg biztosított jogait. 
A más berendezésekkel való interferencia elkerülése érdekében kapcsolja ki a készüléket, amikor olyan helyen tartózkodik, ahol a 
„rádió-adóvevők” vagy „elektronikus eszközök” kikapcsolására felszólító jelzéseket helyeztek el. 
A biztonsági előírások megtekinthetők a https://www.catphones.com/support/ oldalon. 

 

https://www.catphones.com/support/
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JOGI KÖZLEMÉNY 
© 2022 Caterpillar. Minden jog fenntartva.  
A CAT, a CATERPILLAR, a LET’S DO THE WORK, a hozzájuk tartozó logók, a „Caterpillar Yellow”, a „Power Edge” és a Cat „Modern 
Hex” védett dizájn, valamint a jelen dokumentumban használt cég- és termékazonosító elemek a Caterpillar védjegyei, amelyek 
használata engedélyhez kötött. 
A Bullitt Mobile Ltd. a Caterpillar Inc. licenc engedélyese. 
A Bullitt Mobile Ltd. és harmadik felek védjegyei az adott védjegytulajdonos tulajdonát képezik. 
A Caterpillar Inc. előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a jelen dokumentum bármely részét sokszorosítani, illetve bármilyen 
formában vagy módon továbbadni. 
A jelen kézikönyvben ismertetett termékhez szerzői joggal védett szoftver és esetleges licencbe adók tartozhatnak. Az ügyfelek 
számára tilos az említett szoftver, illetve hardver bármilyen jellegű sokszorosítása, forgalmazása, módosítása, visszafordítása, 
szétbontása, visszafejtése, kivonatolása, visszaalakítása, bérbeadása, átruházása és továbbadása, kivéve ha az ilyen korlátozásokat 
a vonatkozó jogszabályok tiltják, illetve ha ezt az adott szerzőijog-tulajdonosok licencek alapján engedélyezik. 
A jelen kézikönyv tartalmát adott állapotában biztosítjuk. A vonatkozó jogszabályok által megkövetelt eseteket kivéve semmiféle – 
kifejezett vagy beleértett – garancia nem vonatkozik a jelen kézikönyv pontosságára, megbízhatóságára és tartalmára, egyebek 
mellett ideértve az eladhatóság és az adott célra való alkalmasság beleértett garanciáit is. 
A vonatkozó jogszabályok által engedélyezett legnagyobb mértékben a gyártó semmi esetre sem vonható felelősségre semmiféle 
különleges, baleseti, közvetett és következményként bekövetkező kárért, elveszett nyereségért, üzletért, bevételért, adatokért, jó 
hírnévért, illetve várt megtakarításért. 
A Wi-Fi® a Wi-Fi Alliance® bejegyzett védjegye.. 
Minden más, harmadik féltől származó védjegy és kereskedelmi név, beleértve a Bullitt védjegyet is, a megfelelő tulajdonosok 
tulajdonát képezi. 
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KÖZLEMÉNY 
A jelen kézikönyvben ismertetett terméknek és kiegészítőinek egyes funkciói a telepített szoftveren, illetve a helyi hálózat 
képességein és beállításain alapszanak, és előfordulhat, hogy nem kapcsolhatók be, illetve a helyi hálózatkezelők vagy hálózati 
szolgáltatók korlátozzák azokat. Ennek következtében a jelen kézikönyv leírásai nem feltétlenül érvényesek pontosan ebben a 
formában a megvásárolt termékre, illetve kiegészítőkre. 
A gyártó fenntartja magának a jogot, hogy a jelen kézikönyvben található adatok és specifikációk bármelyikét előzetes értesítés 
vagy bármilyen kötelezettség nélkül megváltoztassa, illetve módosítsa. 
A gyártó nem felel az eszközön keresztül fel- és letöltött termékek törvényességéért és minőségéért, ideértve a szövegeket, a 
képeket, a zenét, a filmeket, valamint a szerzői joggal védett, nem beépített szoftvereket. Az előzőekben említett termékek 
telepítéséből és használatából eredő bármilyen következményért Ön tartozik felelősséggel. 

 

 

IMPORT- ÉS EXPORTELŐÍRÁSOK 
Az ügyfelek kötelesek minden vonatkozó export- és importtörvényt és -előírást betartani. Az ügyfél köteles beszerezni a jelen 
kézikönyvben tárgyalt termék – ideértve a szoftvereket és a műszaki adatokat is – exportálásához, továbbexportálásához és 
importálásához szükséges kormányzati engedélyeket. 
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ÜDVÖZLI A CAT® Q10 
 A Cat Q10 egy speciális eszköz, hordozható strapabíró hotspot izmokkal. Egy szilárd specifikáció, de sok professzionális   
 használatú burok. 
A strapabíró védelem magas szintje és rendkívül hordozható kialakítás. Ha keményen dolgozik, és keményen játszik, a Cat Q10 
elég strapabíró, hogy túlélje a leejtéseket és ütődéseket, miközben továbbra is biztosítja a megbízhatóságot, amit a vásárlóink a 
Caterpillar hitelesítési adatai alapján elvárnak. 

 

 

STRAPABÍRÓSÁG MINŐSÍTÉS 

A KÉSZÜLÉK LEEJTÉSE: 
• Az eszközt legfeljebb 1,8 méter magasságig használja – ezen a mérettartományon belül leejtésálló. 
• Nem szabad: erőből eldobni vagy 1,8 méternél magasabbról leejteni – a készülék ellenálló ugyan, de nem tönkretehetetlen. 
VÍZÁLLÓSÁG: 
• Lehet: nyirkos és nedves környezetben használni a készüléket. Az ilyen környezetek használata előtt győződjön meg arról, hogy minden 

alkatrész és fedél megfelelően zárva van. 
PORÁLLÓSÁG: 
• Lehet: szennyezett, poros környezetben használni a készüléket. A Cat® Q10 tanúsított IP68 szabványt az iparági szabvány szerinti 

mérőszám, a tartósság érdekében. 
SZÉLSŐSÉGES HŐMÉRSÉKLETEK: 
• Használja az eszközt az üzemi hőmérséklet-tartományon belül: –10°C (14°F) illetve 55°C (131°F). A hőmérséklet szélsőséges 

változásait is képes kezelni: a nagyon gyors váltást hidegről és melegre vagy fordítva. 
• Ne tegye: Ne használja 0°C és 45°C közötti tartományon kívül védőkesztyű nélkül. 

 

 

MI VAN A DOBOZBAN 
• Eszköz 
• Rövid útmutató 
• USB C tápkábel 

 
 
 

ELSŐ LÉPÉSEK 
A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA 

1. Főkapcsoló gomb 

2. SIM-nyílás 

3. USB fedél 

4. Hálózatjelző LED 

5. WI-FI LED 

6. Akkumulátor LED 
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SIM-KÁRTYA BEHYELYEZÉSE 
1. A SIM nyílás fedelét ujjával tudja kinyitni. 
2. Helyezze be a SIM-kártyát úgy, hogy az aranyszínű csíkok a készülék elülső felén levő bekapcsoló gomb felé nézzenek. 
3. Addig nyomja be a SIM kártyát, amíg nem kattan, ott van a helye. 
4. Nyomja vissza a SIM fedelet, amíg biztonságosan be nem zárul. 

 

 

 

AZ AKKUMULÁTOR BEHELYEZÉSE 
 

- Távolítsa el a készülék hátoldali fedelét. 
- Helyezze az eszközt fejjel lefelé egy lapos felületre. 
- Illessze a fém érintkezőket a burkolatban lévő tűkhöz. 
- Nyomja be az akkumulátort az eszközre, amíg nem illeszkedik a helyére. 
- A hátoldali fedél kicseréléséhez ügyeljen arra, hogy a helymeghatározó csonk helyesen állítsa be a hátoldali fedél helyét, így az 

az akkumulátor mellett a hátoldalon lévő visszaállítási lyukhoz illeszkedjen. Ha elhelyezte, erősen nyomja vissza a fedelet a 
készülékre. Figyelem! Ha ezt nem hajtja végre, az kihat a készülék tömítésére és a Cat Q10 vízállóságára. 
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A KÉSZÜLÉK TÖLTÉSE 
 

7. Az USB port fedelét megnyithatja az ujjával. 
8. Helyezze be az USB kábelt. 
9. Ha a töltés befejeződött, távolítsa el az USB kábelt és ügyeljen a fedél biztonságos lezárására. 

 

 

 
Az akkumulátor teljes lemerülése előtt a készülék automatikusan kikapcsol. Az akkumulátor töltéséhez szükséges idő függ az 
akkumulátor korától és a környezeti hőmérséklettől. 
Ha az akkumulátor teljesen lemerült, előfordulhat, hogy a készülék nem kapcsol be azonnal a töltés megkezdését követően. 
Hagyja néhány percig töltődni az akkumulátort, mielőtt megpróbálná bekapcsolni a készüléket.  

 

MEGJEGYZÉS: 
A készülék használata közben is kikapcsolhat, ha nagyobb a teljesítmény, mint amit a töltő biztosít. Ha ezt 
el akarja kerülni, használja a Quick Charge 2-t, vagy egy erősebb, kompatibilis töltőt. 
 

A KÉSZÜLÉK BE- ÉS KIKAPCSOLÁSA 
 
BEKAPCSOLÁS 
Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot 3 másodpercig, amíg mindhárom LED zölden villog. 
• Az eszköz betöltése alatt a LED tovább fog villogni. 
• A szignál és a Wi-Fi LED a betöltés alatt ki van kapcsolva. 
• Ha mind a 3 LED világít, a készülék be van kapcsolva. Ez kb. 1 percig tart, kivéve, ha a készülék éppen frissíti a firmware-t. 
• Ha a Hálózat és a Wi-Fi ikon is villog, lehet, hogy valami probléma van. (Kérjük, olvassa el a GYIK-et). 
 

KIKAPCSOLÁS 
• Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot 3 másodpercig, amíg mindhárom LED sárgán villog. 
• Az eszköz leállása alatt az akkumulátor LED tovább villog. 
• Ha minden LED sötét. Az eszköz ki van kapcsolva. 
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LED MEGHATÁROZÁSOK  
 

AZ AKKUMULÁTOR MUTATÓ LED 
 

LED-JELZÉS AKKUMULÁTOR STÁTUSZA 
Folyamatos zöld 60%+ 
Folyamatos sárga 21%-59% 
Folyamatos piros 1%-20% 
Villogó zöld 60%+-os és tölt 
Villogó sárga 21%-59%-os és tölt 
Villogó piros 1%-20%-os és tölt 
Nem világít LED Az eszköz ki van kapcsolva, nem is tölt 

 

 

MEGJEGYZÉS: 
A CAT Q10-et lehet behelyezett akkumulátor nélkül is működtetni. Ha az eszközt ebben a módban használja, 
az alábbi akkumulátorjelzést látja: 
 

LED-JELZÉS A KÉSZÜLÉK STÁTUSZA 
Villogó zöld Az eszköz normálisan működik 
Villogó piros A töltő nem alkalmas erre a működési módra. Az eszköz nem kapcsol be.  

 

 

Wi-Fi MUTATÓ LED 
 

  

LED-JELZÉS A KÉSZÜLÉK STÁTUSZA 
FOLYAMATOS ZÖLD A Wi-Fi engedélyezve 
NEM VILÁGÍT Wi-Fi kikapcsolva (energiatakarékossági mód)  
VILLOGÓ VÖRÖS Wi-Fi hiba 

 

 

HÁLÓZATI SZIGNÁL JELZŐ LED 
 

LED-JELZÉS SZIGNÁL STÁTUSZA 
FOLYAMATOS ZÖLD Csatlakoztatva a mobilhálózathoz 
VILLOGÓ VÖRÖS Nem csatlakozik a mobilhálózathoz 
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CSATLAKOZÁS A CAT Q10-HEZ 
A CAT Q10 CSATLAKOZTATÁSA 

 

1. Győződjön meg arról, hogy a Cat Q10 be van kapcsolva, és a LED jelzi a hálózati lefedettséget. 
2. Keressen Wi-Fi hálózatot a csatlakoztatni kívánt eszközön. 
3. A Cat Q10 hálózat neve (SSID) a „Cat Q10 – XXXXXX” formátumban jelenik meg. 
4. Adja meg a kapcsolat alapértelmezett jelszavát, és csatlakozzon a hálózathoz. 

 

MEGJEGYZÉS: 
Az alapértelmezett SSID és a JELSZÓ a dobozban van feltüntetve, de a Cat Q10 hátsó fedelén belül is 
megtalálható. 
 

Ha a csatlakoztatni kívánt eszköz képes QR-kódot olvasni, a dobozban „HÁLÓZATI CSATLAKOZÁS” című QR kódot az 
alapértelemezett jelszóval használhatja. 

 
Most a Cat Q10 segítségével csatlakozik az internethez. Nem kell mást tennie, csak használja az eszközt Mégis javasoljuk, hogy 
jelentkezzen be a MyQ10 portálra, és módosítsa mind a felhasználói, mind az admin jelszót. 

 

 

BEJELENTKEZÉS a MyQ10 PORTÁLRA 
 Most, hogy csatlakozott a Cat Q10-hez, beléphet a MyQ10 portálra, hogy konfigurálja az eszközt. Felhívjuk a figyelmét, hogy ez     
  opcionális. 
 

- Indítsa el a Cat Q10-hez csatlakoztatott eszközén a böngészőt. 
- Menjen a http://192.168.1.1 címre 
- Olvassa el és fogadja el a Adatvédelmi irányelveket és a Szoftverfrissítés feltételeit. 
- Felszólításra bejelentkezés az eszközre az alapértelmezett admin jelszóval, ami „admin” 

 

 

SSID ÉS Wi-Fi JELSZÓ MEGVÁLTOZTATÁSA 
- Menjen a „Wi-Fi” elemre. (Megjegyzés: néhány eszköznél a Beállítások menüt kell megnyitnia ehhez). 
- SSID és/vagy jelszó módosítása. 
- A módosítások mentése. 
- Az eszköz egy percen belül reszeteli magát, és akkor újra csatlakoztatnia kell az új SSID-hez, az új jelszó használatával, ha az is 

megváltozott. 
 

MEGJEGYZÉS: 
A dobozban és a hátsó fedél alatt megadott SSID és jelszó már nem érvényes, ha megváltozott. Ha azonban 
gyári visszaállítást alkalmaz az eszközön, az SSID és a jelszó visszaáll a alapértelmezésre. 

 

 

ADMIN JELSZÓ MÓDOSÍTÁSA 
- Menjen a „Rendszer > Bejelentkezési jelszó módosítása” elemre 
- Adja meg a jelenlegi admin jelszót, majd kétszer erősítse meg az új admin jelszavát. 
- A módosítások mentése. 
- Ön automatikusan kijelentkezik a Kezdőoldalról, ha újra be kíván jelentkezni, az új admin jelszavát kell használnia. 
- Ha az admin jelszót elveszíti, és gyári értékekre kell visszaállítani a Cat Q10-et, ezt úgy teheti meg, hogy megnyomja az eszköz 

hátoldalán a Reset (visszaállítás) gombot. 
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A MyQ10 PORTÁL 
Most, hogy a CAT Q10 működik és fut, az eszköz fejlettebb beállításait is használhatja, ha szeretné. Ez a szakasz az elérhető főbb 
funkciók némelyikét emeli ki (de nem mindent). Ha Ön nem haladó felhasználó, vagy nincs erős követelménye e beállítások 
módosítására, javasoljuk, hogy tartsa meg az alapértelmezett beállításokat, ha lehetséges. 

 

 KEZDŐOLDAL 
- Ez egyszerűen egy műszerfal, amely részletezi az eszköze állapotát. 

o A kapcsolat állapota (csatlakoztatva/nem csatlakoztatva). 
o Az 5G jelerőssége (ha elérhető). 
o A 4G LTE jelerőssége (ha elérhető). 
o Az Ön összes adata fel van töltve és le van töltve. 
o A Cat Q10-hez csatlakoztatott eszközök száma. 
o Az akkumulátor állapota. 

 

Wi-Fi 
- A korábban részletezett képernyő használható az SSID és a felhasználónév módosítására. A haladó beállításokat is beállíthatja, 

például a 2,4 GHz-t és az 5GHz SSID külön jelzése, a Wi-Fi csatornák konfigurálása, az SSID elrejtése és a sávszélesség és a 
biztonsági beállítások személyre szabása. 

 

INTERNET 
- Válassza ki a kívánt internetkapcsolat típusát. (Az „Automatikus módot”) javasoljuk) 
- A hozzáférési pont neve (APN) módosítása 
- A SIM PIN-kódját is ellenőrizze eszköze nagyobb biztonságáért. 

 

MEGJEGYZÉS: 
Ha a SIM-kártya PIN-jét aktiválja, akkor minden bejelentkezésnél be kell jelentkeznie a MyQ10 portálra, és 
meg kell adnia a SIM-kártya PIN-számát. A MyQ10 portálra való bejelentkezést követően Önt felszólítja erre 
a rendszer. Ha nem írja be a SIM-kárty PIN-jét, nem csatlakozik a hálózathoz, és a Hálózat LED vörösen 
villog. 
 

- A repülőgép üzemmód engedélyezése (hálózati kapcsolatok kikapcsolása) 
- Az adatbarangolás engedélyezése 

 

MEGJEGYZÉS: 
Ha nem engedélyezi a funkciót, a Q10 nem csatlakozik az internethez, az otthoni hálózaton kívül nem 
kapcsolódik az internethez. Az eszköz nem csatlakozik a hálózathoz, és a Hálózatot jelző LED vörös. Ha 
engedélyezi a funkciót, akkor lehet, hogy barangolási díjakat kell alkalmazni. 
 
RENDSZER 

- A rendszeradatok megtekintése, például az IMEI, a MAC és az IP-címek. 
- Firmware-frissítések ellenőrzése és végrehajtása 
- Az Admin jelszó megváltoztatása 
- Az időbeállítások módosítása 
- A MAC-szűrés elvégzése 
- A LAN-beállítások módosítása 
- Eszköz gyári visszaállítása (Az ÖSSZES beállítás visszaállítása a gyári alapértelmezésre) 
- Az eszköz újraindítása. 
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CSATLAKOZTATOTT ESZKÖZÖK 

- Egyszerűen a Cat Q10-hez jelenleg csatlakoztatott eszközök megjelenítése. 
 

 

QR KÓD 
- Ez a QR kódokat más felhasználók számára is megadja, hogy csatlakozhassanak az eszközhöz. Felhívjuk a figyelmet, hogy a 

matrica a dobozán belül van; ez a QR kód dinamikus és az SSID és jelszó módosításakor frissül. 
 

AKKUMULÁTOR 
- Ez a menü megadja a lehetőséget, hogy engedélyezze a „Mindig bekapcsolva” töltési módot. 

o Javasoljuk, hogy engedélyezze a funkciót, ha az eszközt folyamatosan csatlakoztatva kívánja. Ez a mód az akkumulátor 
kapacitását 60%-ra korlátozza, segítve az akkumulátor károsodásának megelőzését. Ez a mód nem rontja az eszköz 
teljesítményét. 

 

EGYÉB 
- Az USB megosztás engedélyezése/letiltása. (Alapértelmezett be). 

o Ez lehetővé teszi a Cat Q10 használatát USB helyett a Wi-Fi-n keresztül. 
- Az adathasználat beállítása és ellenőrzése. 

o Engedélyezze a funkciót, és állítsa be a maximális adathasználat határértékét, és emlékeztetőt. 
▪ Ha eléri a határt, az eszköz meggátolja a meghatározott intervallumra vonatkozó további adatátvitelt, kivéve, 

ha visszaállítja a készüléket (reset). 
ÜZENETEK 

- A Cat Q10 képes SMS-értesítéseket fogadni. 
o Az alapvető SMS üzeneteket is elküldheti, ha az oldalon a „+” szimbólumra kattint. 

 

ESEMÉNYEK 
- Ez a szakasz az eseményekkel kapcsolatos rendszeradatokat tartalmazza, például a bekapcsolást/kikapcsolást, a túlmelegedést, 

valamint a drótnélküli firmware-frissítés állapotát. 
 

SEGÍTSÉG 
- Linkek a Támogatáshoz, az Adatvédelemhez és a Szabályozási információkhoz. 
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GYIK 
HOGYAN FRISSÍTHETI A CAT Q10 FIRMWARE-JÉT? 

Az alapértelmezett beállítás a firmware automatikus frissítése. Nyomatékosan javasoljuk, hogy tartsa ezt így, hogy naprakész lehessen  
a legújabb szoftver- és biztonsági frissítések tekintetében. Ha bármikor kikapcsolná ezt a funkciót, ezt a MyQ10 portálra való 
bejelentkezéssel és a Firmware oldalra való navigálással, és az „Automatikus frissítés” kikapcsolásával állíthatja be: 

Beállítások > Rendszer > Firmware verzió > Automatikus frissítés 
 

SZOFTVER FRISSÍTÉSÉNEK ELLENŐRZÉSE MANUÁLISAN 

Ha letiltja az automatikus firmware frissítéseit, és ellenőrizni szeretné, hogy van-e a készülékhez tartozó új firmware frissítés. A 
Firmware oldalra is navigálhat, és a „Jelenlegi verziót” összehasonlíthatja a „Legújabb verzióval”. Ha létezik az eszközre vonatkozó 
frissítés, akkor kattintson az oldal alján lévő „Firmware FRISSÍTÉS” gombra. Ha ez a gomb szürke, az eszközre nem érhető el frissítés. 
 

HONNAN TUDOM, HOGY A CAT Q10 FIRMWARE FRISSÍTÉST VÉGEZ? 

A LED zölden villog, amíg a frissítés be nem fejeződik. Kérjük, ne kapcsolja ki az eszközt e tevékenység során. Az eszköz frissítést végez 
bekapcsolva, ha van elérhető frissítés. Ezt megint a zöld futólámpák mutatják. 
 

MI TÖRTÉNIK, HA ELFELEJTETTE A WIFI JELSZAVÁT? 

Bejelentkezhet a MyQ10 portálra, és módosíthatja a Wi-Fi jelszót a Wi-Fi oldalon. 
  

MI TÖRTÉNIK, HA ELFELEJTETTE az ADMIN JELSZÓT? 

Ha az admin jelszót módosította és elfelejtette visszaállítani, visszaállíthatja az eszközt gyári értékekre, és akkor visszatér a gyári 
beállításokra. Minden felhasználói adat elvész, és az eredeti Wi-Fi jelszó használatához csatlakoztatnia kell az eszközt. Ez az admin 
jelszót is visszaállítja „admin”-ra. 

A készülék gyári visszaállításához ügyeljen rá, hogy az eszköz be legyen kapcsolva. Távolítsa el a hátoldali fedelet, majd nyomja meg az 
eszköz hátoldalán lévő „visszaállítás” (reset) gombot. Az eszközön lévő LED-ek zölden villognak háromszor, majd hamarosan az eszköz 
elkezdi normál indítási folyamatát. 
 

MEGOSZTHATOM-E AZ ESZKÖZT A SZÁMÍTÓGÉPPEL?  

Igen, megteheti. Ha az eszközt USB-kábellel csatlakoztatja a számítógéphez, és bekapcsolja, internetkapcsolatot hoz létre. Ezen a 
kapcsolaton keresztül is elérheti a MyQ10 portált. 
 

MIÉRT NINCS BEKAPCSOLVA A WIFI LED A KÉSZÜLÉKEMEN? 

Ez azért van, mert az „energiatakarékosság” mód van engedélyezve az eszközön. A Wi-Fi ki van kapcsolva, hogy energiát takarítson meg, 
ha az eszköz nem csatlakozik aktívan. A probléma megoldása érdekében egyszerűen koppintson a bekapcsológombot, és várja meg 
körülbelül 30 másodpercet, amíg a Wi-Fi visszakapcsol. Az „energiatakarékos üzemmód” az eszközön alapértelmezésben le van tiltva. 
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MIÉRT PISLOG VÖRÖSEN A HÁLÓZATJELZŐ LED A KÉSZÜLÉKEMEN?  
Ez azért van, mert az eszköz nem rendelkezik mobilhálózati kapcsolattal. Kérjük, ellenőrizze: 
 

- Van egy SIM-kártya behelyezve? 
- A SIM-kártya helyesen van felfelé állítva? 
- Van-e aktív PIN-kód a SIM-kártyán? 

o Ha igen, be kell jelentkeznie a MyQ10 portálra, és be kell írnia a PIN-t a SIM-kártya aktiválásához. 
- Utazott külföldön? Ha igen, be kell jelentkeznie a MyQ10 portálra, és engedélyeznie kell az adatbarangolást. 
- Elérte a SIM az adatátviteli határát? 
- Helyes hozzáférési pontot töltött a Cat Q10-be? 

o Ezt úgy ellenőrizheti, ha bejelentkezik a MyQ10 portálra, és az „Internet > APN” oldalra navigál. Ha a hozzáférési pont 
nem jelenik meg, előfordulhat, hogy manuálisan kell hozzáadni. Ha az APN hibás, manuálisan is szerkesztheti. Lehet, 
hogy fel kell vennie a kapcsolatot a rendszer üzemeltetőjével a hozzáférési pont helyes beállításaihoz, amennyiben nem 
biztos benne.  

 

 

MIÉRT NEM CSATLAKOZIK A CAT Q10 AZ INTERNETHEZ? 

Kérjük, ellenőrizze a következőket: 
- Az eszköz fel van töltve és be van kapcsolva 
- SIM-kártya be van helyezve az eszközbe. 
- Ellenőrizze a LED-kijelzőket az eszközön 

o Győződjön meg arról, hogy van hálózati csatlakozás 
o Győződjön meg arról, hogy csatlakoztatva van a Wi-Fi-hez, vagy hogy működik a Cat Q10 megosztása. 

- Ellenőrizze, hogy nem állított-e be adatforgalmi határt, és nem haladta meg. 
- Ellenőrizze, hogy van-e érvényes hozzáférési pont neve. 

o MyQ10 portál > Internet > APN 
▪ Itt módosíthatja vagy hozzáadhat új hozzáférési pontot. 
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FÜGGELÉK 
ÜZEMI HŐMÉRSÉKLET  
Az eszköz töltése közben a környezeti hőmérsékletet tartsa 0°C és 45°C között. Akkumulátorról üzemelő eszköz használata során a 
környezeti hőmérsékletet tartsa –25°C és 55°C között. Kérjük, viseljen védőkesztyűt, ha 0°C és 45°C közötti tartományon kívül 
használja. 

 
AZ E-CÍMKE MEGTEKINTÉSE 
A készülékre vonatkozó jogszabályi információk megtekintéséhez tegye a következőket: 
A Kezdőképernyőn kattintson a > Beállítások > Segítség > Adatvédelmi irányelvek pontra. 
 

CE SAR megfelelőség 
A jelen eszköz megfelel a lakosságot érő elektromágneses sugárterhelés egészségvédelmi korlátozásáról szóló EU-
követelményeknek (1999/519/EC). 
 
A határértékek a lakosság védelmére vonatkozó kiterjedt ajánlások részét alkotják. Ezeket az ajánlásokat független tudományos 
szervezetek dolgozták ki és ellenőrizték különböző tudományos tanulmányok rendszeres és alapos értékelése révén. Az Európai 
Tanács ajánlott határértékének mértékegysége mobileszközöknél a fajlagos elnyelési arány (Specific Absorption Rate, SAR), a SAR 
határérték pedig 10 gramm szövetre nézve átlagosan 2,0 W/kg. Ez megfelel az International Commission on Non-Ionizing Radiation 
Protection (ICNIRP) bizottság követelményeinek. 
 
Testen viselt működés szempontjából az eszköz tesztelésen ment keresztül, és teljesíti az ICNIRP kitettségi irányelveit és az EN 
62209-2 európai szabványt kifejezetten hozzá készült kiegészítőkkel való használat esetén. Egyéb, fémtartalmú kiegészítők 
használata nem feltétlenül biztosítja az ICNIRP kitettségre vonatkozó irányelveinek való megfelelőséget. 
 
A SAR mérése az eszköz és a test közti 5 mm távolság mellett történik, miközben az adó az eszköz összes frekvenciasávján a 
legmagasabb tanúsított kimeneti teljesítményszinten működik. 
 
A CE telefonra vonatkozó előírása szerinti legmagasabb bejelentett SAR értékek felsorolása alább található: 
Test SAR: 1,206 W/kg, Végtagok SAR-ja: 2,177 W/kg 
 
A rádiófrekvenciás energiának való kitettség csökkentése érdekében kihangosító tartozék vagy más, hasonló opcionális eszköz 
segítségével tartsa távol az eszközt a fejtől és a testtől. Az eszközt legalább 5 mm-re hordja testétől, hogy a kitettségi szint a 
vizsgált szinten vagy azalatt maradjon. Hogy ne növelje a kitettségi szintet, válasszon olyan övcsipeszeket, oldaltáskákat és más 
hasonló testen viselt tartozékokat, amelyek nem tartalmaznak fém alkatrészeket. A fém alkatrészeket tartalmazó tokok 
megváltoztathatják az eszköz rádiófrekvenciás teljesítményét, beleértve a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó irányelveknek való 
megfelelőséget, olyan módon, melyet nem teszteltek, illetve nem hitelesítettek. Az ilyen tartozékok használata nem javasolt. 

 
  

A sugárzásnak való kitettségi szint csökkentése érdekében tartsa be az alábbiakat: 
• A fogadott sugárzás mennyiségének csökkentése érdekében használja az eszközt jó vételi körülmények között, 
hogy csökkentse a kapott sugárzást (különösen a földalatti parkolók, a vonatok és autóutak esetén). 
• Várandós kismamák tartsák a hasuktól távol a készüléket. 
Tartsa a nemi szervektől távol a készüléket. 
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INFORMÁCIÓK A KIDOBÁSRÓL ÉS AZ 
ÚJRAHASZNOSÍTÁSRÓL 

A készüléken (és a benne lévő akkumulátoron) ez a szimbólum jelzi, hogy a normál háztartási hulladéktól külön kell 
kezelni. Ne helyezze el a készüléket és az akkumulátorokat ömlesztett háztartási hulladékban. A készüléket (és az 
akkumulátorokat) tanúsított gyűjtőponton kell leadni az újrahasznosítás és az élettartam végén történő megfelelő 
ártalmatlanítás céljából. 

 
A készülék és az akkumulátorok újrahasznosításával kapcsolatos részletesebb információ a helyi önkormányzattól, a háztartási 
hulladékot elszállító szolgáltatótól, illetve abban a kiskereskedelmi üzletben kapható, ahol a készüléket vásárolta. 

 

A készülék hulladékkezelésére az Európai Unió elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló (Waste from Electrical 
and Electronic Equipment, WEEE) irányelve vonatkozik. Az elektromos és elektronikus hulladékot és az akkumulátorokat azért kell 
különválasztani más hulladékoktól, hogy az esetlegesen jelen lévő veszélyes anyagok emberi egészségre gyakorolt környezeti 
hatása a lehető legkisebb legyen. 

 

A VESZÉLYES ANYAGOK MENNYISÉGÉNEK CSÖKKENTÉSE 
A készülék megfelel az EU vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló rendelete (az 
Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (REACH)) és az EU veszélyes anyagok korlátozásáról szóló irányelve 
(RoHS) követelményeinek. 
(Az Európai Parlament és a Tanács 2011/65/EU (RoHS) irányelve és az azt módosító 2015/863 (EU) irányelv.) Javasoljuk, hogy 
rendszeresen keresse fel ezt az weboldalt, ahol naprakész információkat találhat. 

 

EU-JOGSZABÁLYOKNAK VALÓ MEGFELELÉS 
A Bullitt Mobile Ltd. ezúton kijelenti, hogy ez a készülék megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb 
vonatkozó rendelkezéseinek. A megfelelőségi nyilatkozat megtekintéséhez látogasson el a weboldalra: 
https://www.catphones.com/download/Certification 
 
Hivatalos képviselő: 
Authorised Representative Service 
77 Camden Street Lower 
Dublin D02 XE80 
Ireland 

 

EU megfelelőségi nyilatkozat 
A készüléket az 5150–5350 Mhz frekvenciatartományban való üzemeltetés esetén kizárólag beltéri használatra tervezték. 
Korlátozások: Belgium (BE), Bulgária (BG), Cseh Köztársaság (CZ), Dánia (DK), Németország (DE), Észtország (E), Írország (IE), 
Görögország (EL), Spanyolország (ES), Franciaország (FR), Horvátország (IT), Olaszország (IT), Ciprus (CY), Lettország (LV), Litvánia 
(LT), Luxemburg (LU), Magyarország (HU), Málta (MT), Hollandia (NL), Ausztria (AT), Lengyelország (PL), Portugália (PT), Románia 
(RO), Szlovénia (SI), Szlovákia (SK), Finnország (FI), Svédország (SE), Észak-Írország (UK(NI)), Svájc (CH), Norvégia (NO), Izland (IS), 
Liechtenstein (LI) és Törökország (TR). 
  
 
 

https://www.catphones.com/download/Certification
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MEGJEGYZÉS: 
Tartsa be a helyi előírásokat ott, ahol az eszközt használja. Az eszköz használata az Európai Unió (EU) egyes vagy összes 
tagállamában korlátozott lehet. 
 
Előfordulhat, hogy egyes sávok nem állnak rendelkezésre minden országban vagy minden területen. Bővebb információért forduljon 
a helyi szolgáltatóhoz.  
 
Sugárzott rádiófrekvencia maximális teljesítménye azokon a frekvenciasávokon, amelyeken a rádióberendezés működik: 
Az összes sávhoz tartozó maximális teljesítmény alacsonyabb, mint a vonatkozó harmonizált szabványban meghatározott 
legmagasabb határérték. 
 
A frekvenciasávok, valamint a sugárzott teljesítmény névleges határértékei erre a rádióberendezésre vonatkozóan a következők: 

 
SPEKTRUM- ÉS TELJESÍTMÉNYTÁBLA 
 

Technológia Áram 
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 –  20 dBm 
Wi-Fi: 5500 – 5700 MHz 27 dBm 
Wi-Fi: 5745 – 5825 MHz 13,98 dBm 

 



20  

UKCA SZABÁLYOZÁSI MEGFELELŐSÉG 
A Bullitt Mobile Ltd. kijelenti, hogy a jelen nyilatkozat tárgyát képező UKCA-jelöléssel ellátott rádióberendezés megfelel az Egyesült 
Királyság Rádióberendezésekre vonatkozó 2017. évi szabályzatának. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege az alábbi 
internetcímen érhető el: https://www.catphones.com/download/Certification 
 

 

UKCA MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT 
Az Egyesült Királyságban érvényes korlátozás: 5150-5350 MHz, csak beltéri használatra 

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

 
FIGYELMEZTETÉSEK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK 
Ez a szakasz fontos tájékoztatást tartalmaz a készülék kezelési utasításaival kapcsolatban. Ismerteti továbbá a készülék biztonságos 
használatát. A készülék használata előtt olvassa el figyelmesen ezt a tájékoztatást. 
 
VÍZÁLLÓ BURKOLAT 
A készülék vízállóságához a SIM/SD-ajtót biztonságosan be kell zárni 

 
NE HASZNÁLJA A KÉSZÜLÉKET AZ ALÁBBI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT: 
Kapcsolja ki a készüléket, ha olyan helyen tartózkodik, ahol a használata nem engedélyezett, például a következő helyeken: 
• Kórházak és egészségügyi intézmények – ennek oka az érzékeny orvosi műszerekkel való esetleges interferencia megelőzése. 
• Orvostechnikai eszközök – érdeklődjön orvosánál és a készülék gyártójánál, hogy a készülék zavarhatja-e az Ön által használt 

orvostechnikai eszköz működését. Tartsa be a kórházakban és egészségügyi intézményekben érvényes szabályokat és előírásokat. 
• A szívritmus-szabályzók gyártói ajánlása szerint a készülék és a szívritmus-szabályzó között a lehetséges interferencia elkerülése 

érdekében legalább 15 cm távolságot kell tartani. Ha Ön szívritmusszabályzót használ, akkor használja a készüléket az azzal ellentétes 
oldalon, és ne hordja elülső zsebében. 
• Repülőgép – a vezeték nélküli eszközök fedélzeten történő használatával kapcsolatban kérjen felvilágosítást a légitársaság 

személyzetétől. Ha a készülék rendelkezik "repülési üzemmóddal", akkor ezt a repülőgépre való felszállás előtt engedélyezni kell. 
• Egyéb eszközök – ne használja a készüléket olyan helyen, ahol az kárt okozhat, vagy zavarhatja más elektronikus eszközök működését. 

 

• Robbanásveszélyes légkör – kapcsolja ki a készüléket olyan helyeken, ahol robbanásveszélyes légkör van, és kövessen minden jelzést 
és utasítást. A potenciálisan robbanásveszélyes légkört tartalmazó területek közé tartoznak azok is, ahol a járműmotorok 
kikapcsolását tanácsolják. Az ilyen területeken a szikraképződés robbanást vagy tüzet okozhat, ami fizikai sérüléssel vagy akár 
halállal járhat. Ne kapcsolja be az eszközt töltőpontokon, például benzinkutakon. Tartsa be a rádióberendezések használatára 
vonatkozó korlátozásokat az üzemanyaglerakatokban, -raktárakban és -elosztó területeken, valamint a kémiai üzemekben. Ezenkívül 
tartsa be a korlátozásokat olyan területeken is, ahol robbantási műveletek zajlanak. Az eszköz használata előtt győződjön meg róla, 
hogy nem tartózkodik potenciálisan robbanásveszélyes területen – ezeket többnyire (de nem minden esetben) egyértelmű jelzésekkel 
látják el. Ilyen helyek például a hajókon a fedélzet alatti területek, a kémiai továbbító és tároló létesítmények, valamint az olyan 
területek, ahol a levegő vegyszereket vagy különféle részecskéket – például szemcséket, port vagy fémport – tartalmaz. Kérdezze 
meg a gázüzemű (propánnal vagy butánnal üzemelő) járművek gyártóit, hogy a készülék biztonságosan használható-e ezen járművek 
közelében. 

 
 

 
ÜZEMI KÖRNYEZET 

• Az eszköz megfelel a rádiófrekvenciás előírásoknak, ha azt testétől 1,16 cm távolságra használja. Győződjön meg arról, hogy a 
készülék kiegészítői – például a tok és a tartótáska – nem fémelemekből készültek. Tartsa a készüléket 1 cm távolságra a testétől, 
hogy megfeleljen a korábban említett követelménynek. 
• Viharos, villámlással járó napokon a villámlás okozta veszélyhelyzetek elkerülése érdekében ne használja a készüléket töltés közben. 
• Az eszköz használata során tartsa be a helyi jogszabályokat és előírásokat, valamint tartsa tiszteletben mások adatvédelmi és 

törvényileg biztosított jogait. 
• A környezeti feltételek tartománya: 
• A szennyezéssel kapcsolatos fok: „2.” túlfeszültség kategória: I. 
• A maximális magasság, amelyen használható: legfeljebb 2000 m tengerszint feletti magasság. 

 

GYERMEKEK BIZTONSÁGA 
Tartsa be a gyermekek biztonságára vonatkozó összes óvintézkedést. Veszélyes lehet, ha engedi, hogy a készülékkel – mely levehető 
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alkatrészeket is tartalmaz – vagy a készülék kiegészítőivel gyermekek játszanak, mivel lenyelés kockázata áll fenn. A 
kisgyermekeket tartsa távol a készüléktől és annak kiegészítőitől. 
AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐ 
• A töltőt válassza le az elektromos hálózatról, és húzza ki az eszközből, ha nem használja. 
• Az akkumulátort több százszor lehet feltölteni és lemeríteni, mielőtt végül elöregszik. 
• Ne tegye ki az akkumulátort napfénynek vagy füstös, poros környezetnek. A rendkívül alacsony légnyomásnak kitett akkumulátor, 

robbanáshoz vagy gyúlékony folyadék vagy gáz szivárgásához vezethet. 
• Abban a rendkívül valószínűtlen esetben, ha az akkumulátorból elektrolit szivárog, ügyeljen arra, hogy az elektrolit ne érintkezzen a 

bőrrel és a szemmel. Ha elektrolit érintkezik a bőrével vagy fröccsen a szemébe, azonnal mossa ki a szemét tiszta vízzel, és forduljon 
orvoshoz. 
• Ha töltés közben az akkumulátor deformálódása, színváltozás vagy rendellenes melegedés tapasztalható, azonnal hagyja abba a 

készülék használatát. Máskülönben az akkumulátor szivárogni kezdhet, túlmelegedhet, felrobbanhat, illetve kigyulladhat. 
• Ne dobja tűzbe a készüléket, mert felrobbanhat. Az akkumulátor is felrobbanhat, ha kilyukad vagy súlyosan megrongálódik. 
• Ne módosítsa, ne alakítsa át az eszközt, ne próbáljon idegen tárgyakat belehelyezni, ne merítse vízbe vagy más folyadékba, továbbá ne 

tegye ki tűznek, robbanásnak és egyéb veszélynek.  
• Ne szedje szét, ne nyissa fel, ne nyomja össze, ne hajlítsa, ne deformálja, ne lyukassza ki, és ne darabolja fel. 
• Az akkumulátort csak ahhoz a rendszerhez használja, amelyhez specifikálták. 
• Az akkumulátort csak a CTIA Tanúsítványi követelmények szerint az IEEE 1725 szabványnak megfelelő követelményeknek megfelelő 

töltőrendszerrel használja. A nem megfelelő minőségű akkumulátor használata tűz, robbanás, szivárgás vagy egyéb veszélyek 
kockázatát rejti magában. 
• Ne zárja rövidre az akkumulátort, és ne engedje, hogy fémes vezető tárgyak érintkezzenek az akkumulátor csatlakozóival. 
• Az akkumulátor csak egy olyan akkumulátorral cserélhető le, amelyet a rendszer megfelelően minősített és elfogadott a következő 

szabvány szerint: IEEE-Std-1725, A nem megfelelő minőségű akkumulátor használata tűz, robbanás, szivárgás vagy egyéb veszélyek 
kockázatát rejti magában. 
• Az elhasznált eszközök ártalmatlanítását azonnal, a helyi előírásoknak megfelelően végezze el. 
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CAT® Q10 SPECIFIKÁCIÓI 

 

 

MODELL BM1R1A 
SKU HW SKU 1, RF SKU1 EMEA/AUS/LATAM 
MÉRETEK 80,8 x 127,8 x 26,3 mm 
AKKUMULÁTOR 5300 mAh 
OS Nyílt drótnélküli transzmitter (WRT) 
RAM 8Gb LPDDR4 
ROM 8Gb ECC NAND FLASH 
PROCESSZOR 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 
STRAPABÍRÓ IP68 

 
 

 * A kialakítás és a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül módosulhatnak. 
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