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PRIEŠ NAUDODAMI PIRMĄ KARTĄ PERSKAITYKITE 
SAUGOS TAISYKLES 
Perskaitykite šį vadovą ir rekomenduojamas saugos taisykles, kad tinkamai naudotumėtės šiuo įrenginiu. 
Jei įrenginys naudojamas sūriame vandenyje, jį po to nuskalaukite, kad išvengtumėte druskos ėsdinimo. 
Saugokite įrenginį nuo smūgių, metimų, traiškymo, pradūrimo ar lankstymo. 
Tuo atveju, kai draudžiama naudoti įrenginį arba jis gali sukelti trukdžių arba pavojų, jo neįjunkite. 
Vairuodami būtinai laikykitės vietos įstatymų, kuriais reglamentuojamas telefonų naudojimas vairuojant. 
Visada laikykitės ligoninių ir sveikatos priežiūros įstaigų nustatytų įrenginių naudojimo taisyklių. 
Pasitarkite su gydytoju ir įrenginio gamintoju, kad išsiaiškintumėte, ar įrenginys gali kelti trukdžių jūsų medicininio įrenginio 
veikimui. 
Keliaudami oro transportu laikykitės oro transporto bendrovių darbuotojų nurodymų dėl mobiliųjų telefonų naudojimo orlaiviuose. 
Tuo atveju, kai draudžiama naudoti mobiliuosius telefonus arba įrenginys gali sukelti trukdžių arba pavojų, jo neįjunkite. 
Atminkite, kad išardžius įrenginį gali negalioti jo garantija. 
Naudodamiesi įrenginiu aplinkoje, kurioje yra su degiųjų dujų, pvz., degalinėje, imkitės atsargumo priemonių ir laikykitės 
nurodymų. 
Įrenginį ir jo priedus laikykite mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje. Neleiskite vaikams įrenginio naudoti be priežiūros. 
Rekomenduojama „Cat“ telefonus įkrauti patvirtintais įkrovikliais. 
Laikykitės visų belaidžių įrenginių naudojimą reglamentuojančių įstatymų ir taisyklių. Naudodamiesi belaidžiu įrenginiu gerbkite 
kitų privatumą ir įstatymuose numatytas teises. 
Išjunkite įrenginį, jei esate zonoje, kurioje nurodyta išjungti „dvikrypčio radijo ryšio priemones“ arba „elektroninius įrenginius“, kad 
nebūtų trukdžių kitai įrangai. 
Pilnas saugos instrukcijas rasite  šiuo adresu https://www.catphones.com/support/ 

 

https://www.catphones.com/support/
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TEISINIS PRANEŠIMAS 
© 2022 m. „Caterpillar“. Visos teisės saugomos. 
CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, atitinkami jų logotipai, „Caterpillar Yellow“, „Power Edge“ ir „Cat Modern 
Hex“ apipavidalinimas ir įmonės bei gaminių tapatybė yra „Caterpillar“ prekių ženklai ir jų negalima naudoti be leidimo. 
„Bullitt Mobile Ltd.“ turi „Caterpillar Inc.“ licenciją. 
„Bullitt Mobile Ltd.“ ir trečiųjų šalių prekių ženklai priklauso jų atitinkamiems savininkams. 
Nė viena šio dokumento dalis negali būti atgaminama ar siunčiama bet kokia forma ar priemonėmis be išankstinio rašytinio 
„Caterpillar Inc.“ sutikimo. 
Šiame vadove aprašytas gaminys gali apimti autorių teisių saugomą programinę įrangą ir galimus licencijų išdavėjus. Klientai 
negali kokiu nors būdu minėtos programinės ar aparatinės įrangos atkurti, platinti, modifikuoti, dekompiliuoti, išmontuoti, iššifruoti, 
išskleisti, apdoroti apgrąžos inžinerijos būdu, išnuomoti, perduoti ar sublicencijuoti, išskyrus atvejus, kai tokie apribojimai 
draudžiami pagal galiojančius įstatymus arba tokius veiksmus pagal licencijas patvirtina atitinkami autorių teisių subjektai. 
Šio vadovo turinys pateikiamas „toks, koks yra“. Išskyrus atvejus, kai to reikalauja galiojantys įstatymai, nėra suteikiamos jokios 
aiškiai išreikštos ar numanomos garantijos, įskaitant (tačiau tuo neapsiribojant) numanomas tinkamumo parduoti ar tinkamumo 
konkrečiam tikslui garantijas, susijusias su šio vadovo ar jo turinio tikslumu ir patikimumu. 
Tiek, kiek tai leidžiama pagal galiojančius įstatymus, gamintojas jokiu atveju nebus atsakingas už bet kokią ypatingą, atsitiktinę, 
netiesioginę ar šalutinę žalą arba už prarastą pelną, verslą, pajamas, duomenis, prestižą ar numatomas santaupas. 
„Wi-Fi®“ yra registruotas „Wi-Fi Alliance®“ prekės ženklas. 
Visi kiti trečiųjų šalių prekių ženklai ir prekių pavadinimai, įskaitant „Bullitt“ prekių ženklą, priklauso atitinkamiems jų savininkams. 
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PRANEŠIMAS 
Kai kurios čia aprašytos gaminio ir jo priedų funkcijos priklauso nuo įdiegtos programinės įrangos ir nuo vietinio tinklo galimybių bei 
nustatymų, todėl vietinių tinklų operatoriai arba tinklo paslaugos teikėjai jų gali neaktyvuoti arba jas apriboti. Todėl šiame vadove 
pateikiami aprašymai gali ne visiškai atitikti jūsų pirktą gaminį ar jo priedus. 
Gamintojas pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo ar įsipareigojimo keisti ar modifikuoti bet kokią šiame vadove pateikiamą 
informaciją ar specifikacijas. 
Gamintojas nėra atsakingas už bet kokių gaminių, kuriuos naudodamiesi šiuo įrenginiu išsiunčiate ar parsisiunčiate (įskaitant, be 
kita ko, tekstus, nuotraukas, muzikos kūrinius, filmus ir autorių teisių saugomą neįtaisytą programinę įrangą) teisėtumą ar kokybę. 
Atsakomybė už bet kokias pasekmes, atsiradusias dėl anksčiau minėtų produktų įdiegimo arba naudojimo šiame įrenginyje, tenka 
jums. 

 

 

IMPORTO IR EKSPORTO TAISYKLĖS 
Klientai turi laikytis visų taikomų eksporto ar importo įstatymų ir taisyklių. Klientai privalo gauti visus reikiamus valdžios leidimus ir 
licencijas eksportuoti, pakartotinai eksportuoti arba importuoti produktus, nurodytus šiame vadove, įskaitant programinę įrangą ir 
techninius duomenis. 
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SUSIPAŽINKITE SU „CAT® Q10" 
 „Cat Q10" yra pažangus profesionalus įrankis, nešiojamas tvirtas ir galingas interneto prieigos taškas. Vienas tvirtas specialus  
  įrenginys, bet daug prpfesionalių naudojimų būdų. 
Sukurtas, pritaikant aukščiausio lygio tvirtą apsaugą ir nešiojimui pritaikytą dizainą. Jei sunkiai dirbate ir intensyviai žaidžiate, 
„Cat Q10" yra pakankamai tvirtas, kad atlaikytų kasdienius kritimus, smūgius ir įtrūkimus, kartu užtikrindamas patikimumą, kurio 
mūsų klientai tikisi iš „Caterpillar" kategorijos - pasižyminčių tvirtomis savybėmis. 

 

 

PASIŽYMINTIS TVIRTUMU 

JŪSŲ ĮRENGINIO NUMETIMAS: 
• Galima: Naudokitės įrenginiu iki 1,8 metrų aukštyje - jis atsparus kritimams iš tokio aukščio. 
• Negalima: Mesti jį jėga arba numesti iš daugiau nei 1,8 metro aukščio; jis patvarus, bet nėra nedūžtantis. 
ATSPARUMAS VANDENIUI: 
• Galima: naudotis įrenginiu drėgnoje aplinkoje. Prieš naudodamiesi tokioje aplinkoje įsitikinkite, kad visi komponentai ir dangteliai yra 

tinkamai uždaryti. 
APSAUGA NUO DULKIŲ: 
• Galima: Naudotis įrenginiu aplinkoje, kur daug purvo, dulkių. „Cat® Q10" yra sertifikuotas IP68, pramonės standartinis patvarumo 

matas. 
EKSTREMALIOS TEMPERATŪROS: 
• Galima: Naudoti prietaisą, esant darbinės temperatūros intervalui nuo -10°C (14°F) iki 55°C (131°F). Jis taip pat veikia esant 

ekstremaliems temperatūros pokyčiams: kai žemą temperatūrą greitai pakeičia aukšta ir atvirkščiai. 
• Negalima: Naudotis įrenginių už diapazono nuo 0 °C iki 45 °C laipsnių ribų be apsauginių pirštinių. 

 

 

DĖŽUTĖS TURINYS 
• Įrenginys 
• Greito pasirengimo darbui vadovas 
• USB maitinimo kabelis 

 
 
 

PRADŽIA 
ĮRENGINIO APRAŠYMAS 

1. Įjungimo mygtukas 

2. SIM dangtelis 

3. USB apsauga 

4. Tinklo signalo LED 

5. „WI-FI" signalo LED 

6. Baterijos LED 
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SIM KORTELĖS ĮDĖJIMAS 
1. Pirštų galiukais atidarykite SIM kortelės dangtelį. 
2. Į SIM laikiklį įdėkite SIM kortelę taip, kad auksiniai SIM kortelės kaištukai būtų nukreipti į įjungimo mygtuką, esantį įrenginio 

priekyje. 
3. Paspauskite SIM kortelę į vidų, kol išgirsite spragtelėjimą ir ji įsistatys. 
4. Pastumkite SIM dangtelį atgal į jo vietą, kol jis sandariai užsidarys. 

 

 

 

BATERIJOS ĮDĖJIMAS 
 

- Nuimkite galinį įrenginio dangtelį. 
- Padėkite įrenginį aukštyn kojomis ant lygaus paviršiaus. 
- Nukreipkite metalinius baterijos kontaktus į korpuso kaištukus. 
- Įdėkite bateriją į įrenginį, kad ji įsitvirtintų jai skirtoje vietoje. 
- Norėdami pakeisti galinį dangtelį, įsitikinkite, kad galinio dangtelio ieškiklio fiksatorius yra tinkamai nustatytas taip, kad jis 

būtų įkištas į atstatymo angą, esančią įrenginio gale, šalia akumuliatoriaus. Tinkamai jį įstačius, stipriai spustelėkite dangtelį 
ant įrenginio. Atkreipkite dėmesį, to napadarius bus pažeistas prietaiso sandarumas ir „Cat Q10" atsparumas vandeniui. 
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PRIETAISO ĮKROVIMAS 

 

7. Pirštų galiukais atidarykite USB jungties dangtelį. 
8. Prijunkite USB laidą. 
9. Kai krovimas bus baigtas, ištraukite USB laidą ir įsistikinkite, kad dangtelis sandariai uždarytas. 

 

 

 
Kai baterija yra išsikrovusi, įrenginys automatiškai išsijungs. Baterijai įkrauti reikiamas laikas priklauso nuo jos amžiaus ir 
aplinkos temperatūros. 
Jei baterija yra visiškai išsikrovusi, įrenginys gali neįsijungti iš karto po to, kai pradedamas įkrovimas. Kelias minutes palaukite, 
kol baterija šiek tiek pasikraus, ir tik tada bandykite įjungti.  

 

PASTABA: 
Jūsų prietaisas taip pat gali išsijungti naudojimo metu, jei sunaudos daugiau energijos, nei tiekia įkroviklis. 
Kad to išvengtumėte, rekomenduojame naudoti „Quick Charge 2" ar naujesnės versijos suderinamą įkroviklį. 
 

ĮRENGINIO ĮJUNGIMAS IR IŠJUNGIMAS 
 
ĮJUNGIMAS 
Paspauskite ir 3 sekundes laikykite nuspaudę Įjungimo mygtuką, kol visos trys LED lemputės užsidegs 
žaliai. 
• Kol įrenginys paleidžiamas, baterijos LED ir toliau mirksės. 
• Signalo ir „WI-FI" LED bus išjungti, kol įrenginys nebus parengtas naudojimui. 
• Kai tik užsidegs visos 3 LED lemputės, įrenginys bus pilnai įsijungęs. Tai turėtų trukti apie 1 minutę, nebent įrenginys atlieka įdiegtos 

programinės įrangos atnaujinimus 
• Jei Tinklo ir  „WI-FI" piktogramos mirksi raudonai, tai rodo apie problemą. (Žr. DUK) 
 

IŠJUNGIMAS 
• Paspasukite ir 3 sekundes palaikykite Įjungimo mygtuką, kol visos trys LED lemputės ims degti geltonai. 
• Įrenginiui išsijungiant, baterijos LED lemputė ir toliau mirksės. 
• Kai visos LED lemputės išsijungs, įrenginys bus išjungtas. 
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LED LEMPUČIŲ NUSAKYMAS  
 

BATERIJOS INDIKATORIAUS LED 
 

VEIKLOS LED BATERIJOS BŪSENOS 
Ryškiai žalia 60% + 
Ryškiai geltona 21% - 59% 
Ryškiai raudona 1% - 20% 
Mirksi žaliai 60% + ir kraunama 
Mirksi geltonai 21% - 59% ir kraunama 
Mirksi raudonai 1% - 20% ir kraunama 
LED nedega Įrenginys išjungtas, nekraunamas 

 

 

PASTABA: 
„Cat Q10" veikia ir be įdėtos baterijos. Jei įrenginį naudosite šiuo režimu, matysite tokius baterijos 
indikatorius: 
 

VEIKLOS LED ĮRENGINIO BŪSENA 
Mirksi žaliai Įrenginys veikia įprastai 
Mirksi raudonai Kroviklis netinkamas šiam veikimo režimui. Įrenginys neįsijungs. 

 

 

„WI-FI" LED INDIKATORIUS 
 

  

VEIKLOS LED ĮRENGINIO BŪSENA 
RYŠKIAI ŽALIA „WI-FI" įjungtas  
LEMPUTĖ NEDEGA „WI-FI" išjungtas (Energijos taupymo režimas)  
MIRKSI RAUDONAI „WI-FI" klaida 

 

 

TINKLO SIGNALO LED INDIKATORIUS 
 

VEIKLOS LED SIGNALO BŪSENA 
RYŠKIAI ŽALIA Prisijungta prie korinio tinklo 
MIRKSI RAUDONAI Neprisijungta prie korinio tinklo 
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PRISIJUNGIMAS PRIE JŪSŲ „CAT Q10" 
„CAT Q10" PRIJUNGIMAS 

 

1. Įsitikinkite, kad „Cat Q10" įrenginys įjungtas ir LED rodo, kad tinklo aprėptis pasiekiama. 
2. Paieškokite norimo prijungti įrenginio „WI-FI" tinklų. 
3. Turėtumėte matyti „Cat Q10" tinklo pavadinimą (SSID) tokiu formatu ‘Cat Q10 – XXXX’ 
4. Įveskite numatytąjį šio ryšio slaptažodį ir prisijunkite prie tinklo. 

 

PASTABA: 
Tiek numatytasis SSID, tiek SLAPTAŽODIS yra pateikiami dėžutėje, bet taip pat juos galima rasti ant „Cat 
Q10" galinio dangtelio. 
 

Arba, jei įrenginys, nuo kurio jungiatės, gali nuskaityti QR kodus, laukelyje „PRISIJUNGTI PRIE TINKLO“ rasite QR kodą, kuris 
prijungs prie numatytojo SSID naudojant numatytąjį slaptažodį. 

 
Dabar turėtumėte būti prisijungę prie interneto per „cat Q10". Daugiau nieko nebereikia daryti, išskyrus tai, kad naudotis 
įrenginiu. Tačiau, ms rekomenduojame prisijungti prie MyQ10 portalo, kad pakeistumėte vartotojo ir admin slaptažodius. 

 

 

PRISIJUNGIMASD PRIE MyQ10 PORTALO 
 Dabar, kai esate prisijungę prie „Cat Q10", galite prisijungti prie MyQ10 portalo, kad sukonfigūruotumėte savo įrenginį.  
    Atkreipkite dėmesį, kad tai visiškai pasirinktina. 
 

- Prie „Cat Q10" prijungtame įrenginyje paleiskite bet kokią naršyklę. 
- Eikite į http://192.168.1.1 
- Perskaitykite ir sutikite su Privatumo politika ir Programinės įrangos atnaujinimo sąlygomis. 
- Esant nurodymui, prisijunkite prie įrenginio naudodami numatytąjį admin slaptažodį „admin“. 

 

 

PAKEISKITE SSID IR „WI-FI" SLAPTAŽODĮ 
- Eikite į „WI-FI" (Atkreipkite dėmesį, kad kai kuriuose įrenginiuose gali prireikti atidaryti nustatymo meniu, kad tai 

pamatytumėte). 
- Pakeiskite SSID ir/arba slaptažodį. 
- Išsaugokite pakeitimus. 
- Įrenginio nustatymas iš naujo užtruks apie minutę, tada turėsite iš naujo prisijungti prie naujojo SSID naudodami naują 

slaptažodį, jei jis pakeistas. 
 

PASTABA: 
pakeitus, SSID ir dėžutėje pateiktas slaptažodis bei esantis, galinio dangtelio vidinėje pusėje, daugiau 
nebegalioja. Tačiau, jei atstatysite savo įrenginio gamyklinius parametrus, SSID ir slaptažodis bus grąžinti į 
numatytuosius. 
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ADMIN SLAPTAŽODŽIO PAKEITIMAS 
- Eikite į ‘System > Change login password’ (Sistema > Keisti prisijungimo slaptažodį) 
- Įveskite dabartinį admin slaptažodį, tada iš naujo patvirtinkite naują admin slaptažodį du kartus. 
- Išsaugokite pakeitimus. 
- Būsite automatiškai atjungti nuo pagrindinio puslapio, jei norėsite prisijungti dar kartą, turėsite naudoti naują admin slaptažodį. 
- Jei admin slaptažodį pamesite ir reikės atstatyti „Cat Q10" gamyklinius parametrus, galite tai padaryti galinėje įrenginio pusėje 

paspaudę nustatyti iš naujo mgtuką. 
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MyQ10 PORTALAS 
Dabar, kai jūsų „CAT Q10" yra paruoštas ir veikia, jei norite, galite naudoti kai kuriuos sudėtingesnius įrenginio nustatymus. Šiame 
skyriuje aptariamos kai kurios (bet ne visos) pagrindinės jums prieinamos funkcijos. Jei nesate patyręs naudotojas arba jei neturite 
griežto reikalavimo pakeisti šiuos nustatymus, rekomenduojame, jei įmanoma, išlaikyti numatytuosius nustatymus. 

 

 PAGRINDINIS PUSLAPIS 
- Tai tiesiog prietaisų skydelis, kuriame pateikiama išsami informacija apie įrenginio būseną. 

o Jūsų prisijungimo būsena (Prisijungta/Neprisijungta) 
o Jūsų 5G signalo stiprumas (jei yra). 
o Jūsų 4G LTE signalo stiprumas (jei yra). 
o Bendras įkeltų ir atsisiųstų duomenų kiekis. 
o Prie „Cat Q10" prijungtų įrenginių skaičius. 
o Baterijos būsena. 

 

„WI-FI" 
- Kaip minėta anksčiau, šis ekranas gali būti naudojamas pakeisti SSID ar vartotojo pavadinimą. Taip pat galite konfigūruoti 

sudėtingesnius nustatymus, pvz., rodyti atskirai 2.4 GHz ir 5 GHz SSID, konfigūruoti „Wi-Fi“ kanalus, paslėpti SSID ir tinkinti 
pralaidumo bei saugos nustatymus. 

 

INTERNETAS 
- Pasirinkite prieinamiausią interneto prieigos tipą. (Mes rekomenduojame „Auto" režimą) 
- Keiskkite prieigos taško pavadinimą (APN) 
- Valdykite savo SIM PIN, kad įrenginys būtų dar saugesnis. 

 

PASTABA: 
Jei savo kortelėje esate aktyvavę SIM PIN, kiekvieną kartą jį įjungę turėsite prisijungti prie MyQ10 portalo ir 
įvesti SIM pin. Prisijungus prie MyQ10 portalo, turėtumėte gauti automatinį priminimą apie tai. Jei 
neįvedėte SIM PIN, įrenginys neprisijungs prie tinklo ir Tinklo signalo LED mirksės raudonai. 
 

- Įjunkite lėktuvo režimą (Išjunkite tinklo ryšį) 
- Įjunkite Duomenų tarptinklinį ryšį 

 

PASTABA: 
Jei ši funkcija neįjungta, jūsų „Q10" neprisijungs prie interneto už jūsų namų tinklo ribų. Šis įrenginys 
neprisijungs prie tinklo ir Tinklo signalo LED lemputė mirksės raudonai. Įjungus šią funkciją, bus taikomi 
tarptinklinio ryšio mokesčiai. 
 
SISTEMA 

- Peržiūrėkite sistemos informaciją, pvz., IMEI, MAC ir IP adresus. 
- Patikrinkite ir atklikite įdiegtos programinės įrangos atnaujinimus 
- pakeiskite Admin slaptažodį 
- Sureguliuokite nustatymus 
- Atlikite MAC filtravimą 
- Pakeiskite LAN nustatymus 
- Įrenginio gamykinis atstatymas (atkurti VISUS gamyklinius nustatymus) 
- Iš naujo paleiskite įrenginį. 
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PRIJUNGTI PRIETAISAI 

- Tiesiog rodomi visi šiuo metu prie „Cat Q10" prijungti įrenginiai. 
 

 

QR KODAS 
- Nurodo QR kodus, kad kiti vartotojai galėtų prisijungti prie jūsų įrenginio. Atminkite, kad kitaip nei dėžutės viduje esantis 

lipdukas, šis QR kodas yra dinamiškas ir atnaujinamas pakeitus SSID ir slaptažodį. 
 

BATERIJA 
- Šis meniu suteikia galimybę įjungti įkrovimo režimą „Visada įjungtas“. 

o Rekomenduojame įjungti šią funkciją, jei planuojate laikyti įrenginį nuolat įjungtą į maitinimo šaltinį. Šis režimas 
apriboja baterijos galingumą iki 60% ir padeda apsaugoti nuo baterijos pažeidimo. Šis režimas nepablogins įrenginio 
veikimo. 

 

KITA 
- USB susiejimo įjungimas/išjungimas (Numatytasis įjungta) 

o Tai leidžia jums naudoti „Cat Q10" per USB, vietoj „WI-FI" 
- Nustatykite ir stebėkite duomenų naudojimą. 

o Įjunkite šią funkciją ir nustatykite maksimalią duomenų naudojimo ribą, ir nustatykite priminimą. 
▪ Kai pasieksite duomenų limitą, įrenginys neleis tolesniam duomenų perdavimui nustatytu intervalu, nebent bus 

nustatytas iš naujo. 
PRANEŠIMAI 

- Jūsų „Cat Q10" gali gauti SMS pranešimus. 
o Taip pat gali siųsti paprastus SMS pranešimus tiesiog puslapyje paspaudę „+" sibolį. 

 

ĮVYKIAI 
- Šiame skyriuje pateikiama sistemos informacija, susijusi su įvykiais, tokiais kaip maitinimo įjungimas/ išjungimas, perkaitimo 

pranešimai ir FOTA būsena. 
 

PAGALBA 
- Interneto nuorodos į Palaikymą, Privatumo politiką ir Taisyklių informaciją. 
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DUK 
KAIP ATNAUJINTI „CAT Q10" ĮDIEGTĄ PROGRAMINĘ ĮRANGĄ?  

Numatytuose nustatymuose yra nustatytas automatinis įdiegtos programinės įrangos atnaujinimas. Primygtinai rekomenduojame laikyti 
šią parinktį įjungtą, kad būtų atliekami naujausi programinės įrangos  ir saugos atnaujinimai. Šią funkciją galite bet kada išjungti 
prisijungę prie MyQ10 portalo, nuėję į įdiegtos programinės įrangos puslapį ir panaikinę parinkties „Automatinis 
atnaujinimas“ pasirinkimą: 

Settings > System > Firmware version > Auto update (Nustatymai > Sistema > Firmware versija > Automatinis atnaujinimas) 
 

KAIP RANKINIU BŪDU PATIKRINTI AR YRA PROGRAMINĖS ĮRANGOS ATNAUJINIMŲ? 

Jei išjungėte automatinį įdiegtos programinės įrangos atnaujinimą ir norite patikrinti ar yra jūsų įrenginyje įdiegtos programinės įrangos 
atnaujinimų. Galite eiti į įdiegtos programinės įrangos puslapį ir palyginti „Dabartinę versiją" su „Naujausia versija". Jei jūsų įrenginiui 
yra atnaujinimas, galėsite paspausti „FOTA UPGRADE" mygtuką puslapio apačioje. Jei šis mygtukas yra pilkas, tai reiškia kad jūsų 
įrenginiui atnaujinimo nėra. 
 

KAIP ŽINOTI, KAD MANO „CAT Q10" ATLIEKA ĮDIEGTOS PROGRAMINĖS ĮRANGOS ATNAUJINIMĄ? 

LED lemputės viena po kitos mirksės žaliai kol bus baigtas atnaujinimas. Šio veiksmo metu prašome neišjungti savo įrenginio. Įrenginį 
įjungus, bus atliktas atnaujinimas, jei toks bus. Vėlgi tai nurodys žalios mirksinčios lemputės. 
 

KAS NUTIKS, JEI PAMIRŠIU SAVO „WI-FI" SLAPTAŽODĮ? 

Galite prisijungti prie MyQ10 portalo ir pakeisti savo „WI-FI" slaptažodį „WI-FI" puslapyje. 
  

KAS NUTIKS, JEI PAMIRŠIU SAVO ADMIN SLAPTAŽODĮ? 

Jei pakeitėte ir pamiršote savo admin slaptažodį, galite atstatyti įrenginio gamyklinius nustatymus. Visa vartotojo informacija bus 
prarasta ir turėsite prijungti įrenginį su originaliu „WI-FI" slaptažodžiu. Tai taip pat grąžins admin slaptažodį į „admin". 

Norėdami atstatyti gamyklinius įrenginio parametrus, įsitikinkite kad įrenginys įjungtas. Nuimkite galinį dangtelį, tada paspauskite 
„nustatyti iš naujo" mygtuką ant įrenginio galinės pusės. LED ant įrenginio iš eilės sumirksės žaliai, tada netrukus įrenginys pradės 
įprastą paleidimo seką. 
 

AR GALIU SUSIETI ĮRENGINĮ SU ASMENINIU KOMPIUTERIU?  

Taip, galite. Jei prijungsite įrenginį prie asmeninio kompiuterio ar nešiojamojo kompiuterio ir jis yra įjungtas, jis turėtų sukurti interneto 
ryšį per USB jungtį. Per šią jungtį taip pat galite prisijungti prie MyQ10 portalo. 
 

KODĖL „WI-FI" LED MANO ĮRENGINYJE NEDEGA?  

Taip yra todėl, kad įrenginyje yra įjungtas „Energijos taupymo" režimas. Kai nėra prijungų aktyvių įrenginių, „WI-FI" išsijungia, kad būtų 
taupoma energija. Norėdami išspręsti šią problemą, tiesiog bakstelėkite įjungimo mygtuką ir palaukite maždaug 30 sekundžių, kol vėl 
įsijungs „Wi-Fi“. Pagal numatytuosius parametrus „Energijos taupymo" režimas įrenginyje yra išjungtas. 
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KODĖL TINKLO LED MANO ĮRENGINYJE MIRKSI RAUDONAI?  
Taip yra todėl, kad įrenginys neturi korinio tinklo. Patikrinkite: 
 

- Ar yra įdėta SIM kortelė? 
- Ar SIM kortelė įdėta tinkama puse? 
- Ar SIM kortelėje yra suaktyvuotas SIM PIN? 

o Jei taip, turėsite prisijungti prie MyQ10 portalo ir įvesti SIM PIN, kad aktyvuotumėte SIM kortelę. 
- Ar keliavote į užsienį? Jei taip, turėsite prisijungti prie MyQ10 portalo ir įjungti duomenų tarptinklinį ryšį. 
- Ar SIM išnaudojote duomenų limitą? 
- Ar jūsų „Cat Q10" atsiuntė teisingą APN? 

o Galite tai patikrinti, prisijungę prie MyQ10 portalo, eidami į „Internet > APN" (Internetas > APN). Jei APN nėra rodoma, 
gali prireikti jį įvesti rankiniu būdu. Jei APN neteisingas, galite jį redaguoti rankiniu būdu. Jei nesate tikri, gali tekti 
susisiekti su operatoriumi, kad sužinotumėte teisingus APN nustatymus. 

 

 

KODĖL MANO „CAT Q10" NEPRISIJUNGIA PRIE INTERNETO?  

Patikrinkite šiuos dalykus: 
- Įrenginys yra pakrautas ir įjungtas 
- Į įreninį yra įdėta SIM kortelė 
- Patikrinkite įrenginio LED indikatorius 

o Įsitikinkite, kad turite tinklo prieigą 
o Įsitikinkite, kad esate prisijungę prie „WI-FI" ar susieto „Cat Q10". 

- Patikrinkite ar nesate nustatę ir viršiję savo įrenginio duomenų limito. 
- patikrinkite ar turite veikiantį APN. 

o MyQ10 portal > Internet > APN (MyQ10 portalas > Internetas > APN) 
▪ Čia galite redaguoti ar pridėti naujus APN. 
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PRIEDAS 
VEIKIMO TEMPERATŪRA 
Kai įrenginį įkraunate, palaikykite nuo 0 °C iki 45 °C aplinkos temperatūrą. Kai įrenginys veikia naudodamas baterijos energiją, jį 
naudokite esant nuo –10°C (14°F) iki 55°C (131°F)  aplinkos temperatūrai. Naudodamiesi įrenginiu už diapazono nuo 0°C (32°F) 
iki 45°C (113°F) ribų dėvėkite apsaugines pirštines. 

 
ELEKTRONINIO ŽYMENS PERŽIŪRA 
Norėdami peržiūrėti reglamentavimo informaciją apie šį įrenginį, atlikite toliau nurodytus veiksmus. 
Pagrindiniame ekrane paspauskite > Settings > Help > Privacy Policy (Nustatymai > Pagalba > Privatumo politika). 
 

ATITIKTIS CE SAR REIKALAVIMAMS 
Šis įrenginys atitinka ES reikalavimus (1999/519/EB) dėl elektromagnetinių laukų poveikio plačiajai visuomenei ribojimo 
užtikrinant sveikatos apsaugą. 
 
Šios ribos yra išsamių rekomendacijų, skirtų visos visuomenės apsaugai, dalis. Šias rekomendacijas parengė ir patikrino 
nepriklausomos mokslo organizacijos, reguliariai ir kruopščiai vertindamos mokslinių tyrimų rezultatus. Europos Vadovų Tarybos 
rekomenduojama riba mobiliesiems įrenginiams matuojama savitosios sugerties spartos (SAR) vienetais. SAR riba yra 2,0 W/kg, 
kai imamas 10 gramų audinio tenkantis kiekio vidurkis. Tai atitinka Tarptautinės apsaugos nuo nejonizuojančiosios spinduliuotės 
komisijos (ICNIRP) reikalavimus. 
 
Išbandžius šį ant kūno nešiojamą įrenginį nustatyta, kad jis atitinka ICNIRP poveikio gaires ir Europos standartą EN 62209-2, kai 
yra naudojamas su skirtaisiais priedais. Kitų priedų, kuriuose yra metalo, naudojimas gali neatitikti ICNIRP poveikio gairių. 
 
SAR matuojamas tarp įrenginio ir kūno nustačius 5 mm tarpą, įrenginiui skleidžiant didžiausią patvirtintą išėjimo galios lygį visose 
jo dažnių juostose. 
 
Didžiausios pagal CE taisykles nustatytos šio telefono SAR vertės nurodytos toliau. 
Kūno SAR: 1.206 W/kg, Galūnių SAR: 2.177 W/kg 
 
Jei norite sumažinti RD energijos poveikį, naudokite laisvų rankų įrangos priedą arba panašų variantą, kad įrenginys būtų toliau nuo 
galvos ir kūno. Įrenginį nešiokitės laikydami 5 mm atstumu nuo kūno, kad poveikio lygis išliktų toks pat arba žemesnis nei 
išbandytieji lygiai. Rinkitės diržinius laikiklius, dėklus arba kitus ant kūno nešiojamus priedus, kuriuose nėra metalinių komponentų, 
tokiu būdu netrikdydami naudojimo. Metalinių dalių turintys dėklai, jei jie nebuvo išbandyti arba sertifikuoti, gali pakeisti įrenginio 
RD savybes, įskaitant jo atitiktį RD poveikio gairėms. Todėl tokių priedų nereikėtų naudoti. 

 
  

Norėdami sumažinti apšvitos spinduliuotės lygį, imkitės tokių priemonių: 
• Naudokite įrenginį geromis gavimo sąlygomis, kad sumažintumėte gaunamos radiacijos kiekį (ypatingai 
požeminėse automobilių stovėjimo aikštelėse ar keliaujant traukiniais ar automobiliu). 
• Nėščios moterys įrenginio neturėtų laikyti arti pilvo. 
• Prietaisą naudokite toliau nuo lytinių organų. 
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INFORMACIJA APIE IŠMETIMĄ IR PERDIRBIMĄ 
Šis ant įrenginio (ir ant prie jo pridedamų baterijų) nurodytas simbolis rodo, kad jų negalima išmesti kaip įprastų buitinių 
šiukšlių. Įrenginio ar baterijų neišmeskite kaip nerūšiuotų komunalinių atliekų. Kai įrenginys (ir baterijos) tampa 
nebetinkamas, jį reikėtų perduoti sertifikuotam surinkimo punktui perdirbti arba tinkamai pašalinti. 

 
Norėdami daugiau sužinoti apie įrenginio ar baterijų perdirbimą, kreipkitės į savo miesto savivaldybę, buitinių atliekų šalinimo 
tarnybą arba mažmeninę parduotuvę, iš kurios šį įrenginį pirkote. 

 

Šio įrenginio šalinimui taikomos Europos Sąjungos direktyvos dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų (EEĮA) nuostatos. Elektros 
ir elektroninės įrangos atliekos bei baterijos atskiriami nuo kitų atliekų siekiant sumažinti galimą pavojingų medžiagų, kurių tokia 
įranga gali turėti, poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai. 

 

Pavojingų medžiagų kiekio mažinimas 
Šis įrenginys atitinka ES reglamentą dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) (Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006) ir ES Pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo direktyvą (RoHS) 
(Direktyva 2011/65/ES (RoHS) ir ją iš dalies keičiančią Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2015/863). 
Rekomenduojame reguliariai lankytis svetainėje, kad žinotumėte naujausią informaciją. 

 

ATITIKTIS ES TEISĖS AKTAMS 
„Bullitt Mobile Ltd.“ šiuo dokumentu pareiškia, kad šis įrenginys atitinka Direktyvos 2014/53/EB esminius reikalavimus ir kitas 
atitinkamas nuostatas. Atitikties deklaracija pateikiama svetainėje https://www.catphones.com/download/Certification. 
 
Įgaliotasis atstovas 
Įgaliotoji atstovybė 
77 Camden Street Lower 
Dublin D02 XE80 
Ireland 

 

ES ATITIKTIES PAREIŠKIMAS 
šis įrenginys turi būti naudojamas patalpose ir veikia tik 5150–5350 MHz dažnių diapazone. Apribojimai: Belgijoje (BE), Bulgarijoje 
(BG), Čekijoje (CZ), Danijoje (DK), Vokietijoje (DE), Estijoje (EE), Airijoje (IE), Graikijoje (EL), Ispanijoje (ES), Prancūzijoje (FR), 
Kroatijoje (HR), Italijoje (IT), Kipre (CY), Latvijoje (LV), Lietuvoje (LT), Liuksemburge (LU), Vengrijoje (HU), Maltoje (MT), 
Nyderlanduose (NL), Austrijoje (AT), Lenkijoje (PL), Portugalijoje (PT), Rumunijoje (RO), Slovėnijoje (SI), Slovakijoje (SK), Suomijoje 
(FI), Švedijoje (SE), Šiaurės Airijoje (UK(NI)), Šveicarijoje (CH), Norvegijoje (NO), Islandijoje (IS), Lichtenšteine (LI) ir Turkijoje (TR). 
  

PASTABA: 
laikykitės šalies ir vietos reikalavimų ten, kur įrenginys bus naudojamas. Gali būti, kad šį įrenginį bus galima naudoti tik kai kuriose 
ar visose Europos Sąjungos (ES) valstybėse narėse. 
 
Kai kurios dažnių juostos gali būti pasiekiamos ne visose šalyse ir ne visose teritorijose. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į 
vietinį operatorių. 
 
Didžiausia radijo dažnio galia, perduodama dažnių juostose, kuriose veikia radijo ryšio įrenginys: 

https://www.catphones.com/download/Certification
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Didžiausia galia visose dažnių juostose mažesnė nei didžiausia ribinė vertė, nurodyta susijusiame darniajame standarte. 
 
Šiam radijo ryšio įrenginiui taikomos toliau nurodytos dažnių juostos ir perduodamosios galios nominalios ribinės vertės. 

 
SPEKTRO IR GALIOS LENTELĖ 
 

Technologija Galia 
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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ATITIKTIS UKCA REIKALAVIMAMS 
„Bullitt Mobile Ltd.“ šiuo dokumentu pareiškia, kad šią deklaraciją ir UKCA žymą turinti radijo įranga atitinka 2017 m. JK radijo ryšio 
teisės aktus. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto 
adresu:: https://www.catphones.com/download/Certification. 
 

 

UKCA AITITIKTIES PAREIŠKIMAS 
JK taikomas apribojimas: įrenginys turi būti naudojamas tik patalpose, dažniui esant nuo 5150 iki 5350 MHz. 

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

 
ĮSPĖJIMAI IR ATSARGUMO PRIEMONĖS 
Šiame skyriuje pateikiama svarbi informacija, susijusi su šio įrenginio naudojimo instrukcijomis. Jame taip pat pateikiama 
informacijos, kaip įrenginiu naudotis saugiai. Šią informaciją atidžiai perskaitykite prieš pradėdami naudotis įrenginiu. 
 
VANDENIUI ATSPARUS KORPUSAS 
Kad įrenginys nepraleistų vandens, SIM (SD) kortelės dangtelis turi būti tinkamai uždarytas. 

 
NESINAUDOKITE ĮRENGINIU TOLIAU NURODYTOMIS SĄLYGOMIS. 
Išjunkite įrenginį atsidūrę situacijose, kai juo naudotis draudžiama, pavyzdžiui: 
• ligoninėse ir sveikatos priežiūros įstaigose – taip siekiama išvengti galimų trukdžių jautriai medicinos įrangai; 
• medicininiai įrenginiai – pasitarkite su gydytoju ir įrenginio gamintoju, kad išsiaiškintumėte, ar įrenginys gali kelti trukdžių jūsų 

medicininio įrenginio veikimui. Laikykitės ligoninių ir sveikatos priežiūros įstaigų nustatytų reikalavimų ir taisyklių; 
• širdies stimuliatorių gamintojai rekomenduoja, kad tarp įrenginio ir širdies stimuliatoriaus būtų ne mažesnis nei 15 cm atstumas, kad 

būtų galima išvengti galimo širdies stimuliatoriaus veikimo trikdymo. Jei naudojate širdies stimuliatorių, įrenginį naudokite kitoje 
pusėje ir jo nenešiokite priekinėje kišenėje; 
• orlaiviai – pasitarkite su oro transporto bendrovių darbuotojais apie belaidžių įrenginių naudojimą orlaiviuose. Jei jūsų įrenginyje yra 

lėktuvo režimas, jį reikia įjungti prieš įlipant į orlaivį; 
• kiti įrenginiai – nesinaudokite įrenginiu tokiose vietose, kuriose jis galėtų sugadinti kitus elektroninius įrenginius arba kelti jiems 

trukdžių; 

 

• potencialiai sprogi aplinka – potencialiai sprogioje aplinkoje įrenginį išjunkite ir laikykitės visų ženklų bei nurodymų. Vietos, kuriose 
aplinka gali būti sprogi, apima vietas, kuriose patariama išjungti transporto priemonės variklį. Tokioje vietoje susidarę kibirkštys gali 
sukelti sprogimą ar gaisrą, dėl kurio gali būti sužaloti ar net žūti žmonės. Įrenginio neįjunkite degalinėse ir kitose degalų pildymo 
vietose. Laikykitės apribojimų, kurie radijo įrangos naudojimui taikomi degalų sandėliuose, saugyklose ir paskirstymo vietose bei 
chemijos gamyklose. Be to, laikykitės apribojimų vietose, kur vykdomi sprogdinimo darbai. Prieš naudodamiesi įrenginiu, įsitikinkite, 
kad nesate potencialiai sprogioje aplinkoje, kuri dažnai, nors ne visuomet, yra aiškiai pažymėta. Tokios vietos apima žemiau laivų denių 
esančias zonas, cheminių medžiagų gabenimo ar sandėliavimo patalpas ir vietas, kur ore yra cheminių medžiagų ar dalelių, tokių kaip 
grūdai, dulkės ar metalo milteliai. Pasiteiraukite suskystintomis dujomis (pvz., propanu ar butanu) varomų automobilių gamintojų, ar 
šalia tokių automobilių šį įrenginį saugu naudoti. 

 
 

 
VEIKIMO APLINKA 

• Įrenginys atitinka RF specifikacijas, kai prietaisas naudojamas 0,4 colio atstumu nuo kūno. Užtikrinkite, kad įrenginio priedai (pvz., 
įrenginio įmautė ar dėklas) nebūtų pagaminti iš metalinių dalių. Laikykite įrenginį 1 cm atstumu nuo kūno, kad laikytumėtės pirmiau 
nurodyto reikalavimo. 
• Nesinaudokite įkraunamu įrenginiu esant audringam orui su perkūnija, kad išvengtumėte žaibo keliamo pavojaus. 
• Naudodamiesi įrenginiu laikykitės vietos įstatymų bei taisyklių ir gerbkite kitų privatumą ir įstatymuose numatytas teises. 
• Aplinkos sąlygų intervalas: 
• Taršos laipsnis: „2“ Viršįtampio kategorija: I 
• Didžiausias naudojimo aukštis: ne daugiau nei 2000 m virš jūros lygio. 
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VAIKŲ SAUGA 
Imkitės visų saugumo priemonių vaikų saugai užtikrinti. Dėl pavojaus paspringti gali būti pavojinga vaikui leisti žaisti su šiuo 
įrenginiu ar jo priedais, kuriuose gali būti nuo įrenginio atsijungiančių dalių. Užtikrinkite, kad įrenginys ir priedai būtų neprieinami 
mažiems vaikams. 

 

BATERIJA IR ĮKROVIKLIS 
• Nenaudojamą įkroviklį atjunkite nuo elektros kištuko ir įrenginio. 
• Baterija gali būti įkrauta ir gali išsikrauti šimtus kartų, bet galiausiai ji susidėvės. 
• Nelaikykite baterijos saulės šviesoje arba pridūmintoje, dulkėtoje aplinkoje. Jei baterija veikiama itin žemo oro slėgio, gali kilti 

sprogimas arba degaus skysčio ar dujų nuotėkis.  
• Jei susiklostytų labai mažai tikėtina situacija ir ištekėtų baterijos elektrolitas, pasirūpinkite, kad jis nepatektų į akis ar ant odos. Jei 

elektrolitas paliestų odą arba jo užtykštų ant akių, nedelsdami nuplaukite akis švariu vandeniu ir pasitarkite su gydytoju. 
• Jei pasikeitė baterijos forma, spalva arba įkraunamas jis pradėjo per daug kaisti, įrenginiu tuojau pat nustokite naudotis. Priešingu 

atveju tai gali sukelti baterijos nuotėkį, perkaitimą, sprogimą ar gaisrą. 
• Įrenginio nemeskite į ugnį, nes jis gali sprogti. Baterija gali sprogti ir ją pradūrus arba smarkiai pažeidus. 
• Įrenginio nemodifikuokite ir neperdarykite, į jį nebandykite įstatyti pašalinių daiktų, jo nebandykite panardinti į vandenį ar kitus 

skysčius arba nelaikykite ten, kur kyla gaisro, sprogimo ar kitoks pavojus. 
• Įrenginio neardykite ir neatidarykite, nespauskite, nelenkite ir nedeformuokite, nepradurkite ir nesmulkinkite. 
• Bateriją naudokite tik su ta sistema, su kuria ją nurodyta naudoti. 
• Bateriją įkraukite tik su tokia įkrovimo sistema, kuri atitinka CTIA sertifikavimo reikalavimus, keliamus baterijos sistemos atitikčiai 

IEEE 1725. Naudojant netinkamą bateriją ar kroviklį gali kilti gaisro, sprogimo, nuotėkio ar kitoks pavojus.  
• Nesukelkite baterijos trumpojo jungimo ir pasirūpinkite, kad metaliniai laidūs daiktai nesiliestų su baterijos kontaktais. 
• Bateriją pakeiskite tik kita baterija, atitinkančia sistemos reikalavimus pagal šį standartą, IEEE-Std-1725. Naudojant netinkamą 

bateriją gali kilti gaisro, sprogimo, nuotėkio ar kitoks pavojus.  
• Senus įrenginius tuojau pat išmeskite pagal vietos reikalavimus. 
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„CAT® Q10" SPECIFIKACIJOS 

 

 

MODELIS BM1R1A 
SKU HW SKU 1, RF SKU1 EMEA/AUS/LATAM 
MATMENYS 80.8 x 127.8 x 26.3mm 
BATERIJA 5300mAh 
OS Atviras WRT 
RAM 8Gb LPDDR4 
ROM 8Gb ECC NAND FLASH 
PROCESORIUS 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 
TVIRTUMAS IP68 

 
 

 * Konstrukcija ir specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo. 
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