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LŪDZU, PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS REIZES IZLASIET 
DROŠĪBAS NORĀDĪJUMUS 
Lūdzu, rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un ieteiktos drošības norādījumus, lai nodrošinātu pareizu šīs ierīces lietošanu. 
Ja ierīce lietota sālsūdenī, pēc tam noskalojiet ierīci, lai izvairītos no sāls korozijas. 
Izvairieties no ierīces sasišanas, saspiešanas, pārduršanas vai saliekšanas. 
Neieslēdziet ierīci apstākļos, kādos tas ir aizliegts vai kur tas var radīt traucējumus vai bīstamību. 
Transportlīdzekļa vadīšanas laikā ievērojiet vietējos likumus attiecībā uz tālruņu lietošanu. 
Slimnīcās un veselības aprūpes iestādēs vienmēr ievērojiet visus ierīces lietošanas noteikumus. 
Lūdzu, konsultējieties ar savu ārstu un ierīces ražotāju, lai noteiktu, vai ierīces darbība var traucēt medicīniskās ierīces darbību. 
Ceļojot ar gaisa transportu, ievērojiet lidsabiedrības personāla norādījumus par mobilo tālruņu izmantošanu lidmašīnā. 
Neieslēdziet ierīci apstākļos, kuros mobilo tālruņu lietošana ir aizliegta, vai situācijā, kad ierīce varētu izraisīt traucējumus vai būt 
bīstama. 
Ņemiet vērā, ka ierīces demontāža var ietekmēt ierīces garantiju. 
Esiet piesardzīgs un ievērojiet norādījumus, izmantojot ierīci vidēs ar viegli uzliesmojošu gāzi, piemēram, degvielas uzpildes stacijā. 
Neturiet ierīci un tās piederumus mazu bērnu tuvumā. Neļaujiet bērniem lietot ierīci bez norādījumiem. 
Ierīces uzlādei ieteicams lietot Cat Phones apstiprinātus lādētājus. 
Ievērojiet normatīvos aktus attiecībā uz bezvadu ierīču lietošanu. Izmantojot bezvadu ierīci, cieniet citu cilvēku privātumu un 
likumīgās tiesības. 
Izslēdziet ierīci, ja atrodaties apgabalos, kuros ir norāde par divvirzienu radioaparātu vai elektronisko ierīču izslēgšanu,  lai 
izvairītos no traucējumiem cita aprīkojuma darbībā. 
Pilnīgi drošības norādījumi ir atrodami vietnē https://www.catphones.com/support/ 

 

https://www.catphones.com/support/
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JURIDISKAIS PAZIŅOJUMS 
© 2022 Caterpillar. Visas tiesības aizsargātas. 
CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, to attiecīgie logotipi, “Caterpillar Yellow”, “Power Edge” un Cat “Modern Hex” 
tirdzniecības identitāte, kā arī šeit izmantotā korporatīvā un izstrādājuma identitāte ir Caterpillar prečzīmes un tās nedrīkst 
izmantot bez atļaujas. 
Bullitt Mobile Ltd. ir Caterpillar Inc. licenciāts. 
Bullitt Mobile Ltd. un trešo pušu prečzīmes ir to attiecīgo īpašnieku īpašums. 
Nevienu šā dokumenta daļu nedrīkst nekādā veidā, ne ar kādiem līdzekļiem atveidot vai pārsūtīt bez Caterpillar Inc. rakstveidā 
sniegtas piekrišanas. 
Šajā rokasgrāmatā aprakstītais izstrādājums var ietvert ar autortiesībām aizsargātu programmatūru un iespējamos licenču 
devējus. Klienti nekādā veidā nedrīkst pavairot, izplatīt, pārveidot, dekompilēt, izjaukt, atšifrēt, izvilkt, dekonstruēt, iznomāt, 
piešķirt vai apakšlicencēt minēto programmatūru vai aparatūru, ja vien šādus ierobežojumus neaizliedz piemērojamie likumi vai 
šādas darbības nav apstiprinājuši attiecīgie autortiesību īpašnieki saskaņā ar licencēm. 
Šīs rokasgrāmatas saturs tiek nodrošināts “tāds, kāds tas ir”. Izņemot gadījumus, kad to paredz piemērojamie normatīvie akti, 
attiecībā uz šīs rokasgrāmatas precizitāti, uzticamību vai saturu netiek sniegtas nekāda veida tiešas vai netiešas garantijas, tostarp 
netiešas garantijas par piemērotību pārdošanai un atbilstību noteiktam mērķim. 
Ciktāl to pieļauj piemērojamie tiesību akti, ražotājs nekādā gadījumā neatbild par tīšiem, nejaušiem, netiešiem vai izrietošiem 
zaudējumiem vai zaudētu peļņu, uzņēmējdarbību, ieņēmumiem, datiem, nemateriālām vērtībām vai gaidāmiem ietaupījumiem. 
Wi-Fi® ir Wi-Fi Alliance® reģistrēta preču zīme. 
Visas pārējās trešo pušu preču zīmes un tirdzniecības nosaukumi, tostarp Bullitt preču zīme, ir to attiecīgo īpašnieku īpašums. 
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PAZIŅOJUMS 
Dažas šeit aprakstītā izstrādājuma un tā piederumu funkcijas ir atkarīgas no instalētās programmatūras, lokālā tīkla iespējām un 
iestatījumiem, un var gadīties, ka tās nevarēs aktivizēt vai tās būs ierobežojis mobilo sakaru tīkla operators vai tīkla pakalpojumu 
sniedzējs. Šā iemesla dēļ apraksti šajā rokasgrāmatā var precīzi neatbilst jūsu iegādātajam izstrādājumam vai tā piederumiem. 
Ražotājs patur tiesības mainīt vai grozīt informāciju vai specifikācijas šajā rokasgrāmatā bez iepriekšēja paziņojuma vai pienākuma. 
Ražotājs neatbild par produktu, ko augšupielādējat vai lejupielādējat, izmantojot šo ierīci, tostarp, bet ne tikai, par teksta, attēlu, 
mūzikas, filmu un neiebūvētas, ar autortiesībām aizsargātas programmatūras, likumību un kvalitāti. Par sekām, kas var rasties, 
instalējot un izmantojot šajā ierīcē iepriekš minētos produktus, esat atbildīgs jūs. 

 

 

IMPORTA UN EKSPORTA NOTEIKUMI 
Klientiem jāievēro visi piemērojamie eksporta vai importa likumi un noteikumi. Klientiem jāiegūst visas nepieciešamās valdības 
atļaujas un licences, lai eksportētu, reeksportētu vai importētu šajā rokasgrāmatā minēto izstrādājumu, tostarp programmatūru un 
tehniskos datus. 
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IEPAZĪSTIETIES AR CAT® Q10 
 Cat Q10 ir moderns un profesionāls rīks, kas ir ērti pārnēsājams un izturīgs. Šim tālrunim ir teicamas specifikācijas un tas ir   
  lietojams daudzos profesionālos veidos.   
Tam piemīt augstākā līmeņa izturība, kas apvienota ar īpaši ērti lietojamu dizainu. Ja bieži izmantojat tālruni darbam un izklaidei, 
Cat Q10 ir pietiekami izturīgs pret neskaitāmiem kritieniem un triecieniem dienas garumā, joprojām nodrošinot tādu uzticamību, 
kādu sagaida mūsu klienti no vadošajām Caterpillar īpaši augstas izturības ierīcēm. 

 

 

IZTURĪBA DAŽĀDOS APSTĀKĻOS 

IERĪCES NOMEŠANA: 
• Atļauts: izmanot ierīci līdz 1,8 metru augstumā — šajā augstuma diapazonā tā ir izturīga pret triecieniem. 
• Aizliegts: mest to ar spēku vai mest no augstuma virs 1,8 metriem — ierīce ir izturīga, bet ne neiznīcināma. 
ŪDENSIZTURĪBA: 
• Atļauts: izmanot ierīci drēgnos un mitros apstākļos. Pirms lietošanas šādās vidēs pārliecinieties, vai visi komponenti un pārsegi ir 

atbilstoši noslēgti.  
IZTURĪBA PRET PUTEKĻIEM: 
• Atļauts: izmantot ierīci netīrā, putekļainā vidē. Cat® Q10 ir sertificēts ar IP68, kas ir nozares standarta izturības rādītājs. 
EKSTREMĀLAS TEMPERATŪRAS: 
• Atļauts: izmantot ierīci temperatūras diapazonā no -10°C (14°F) līdz +55°C (131°F). Tā var izturēt arī ekstremālas temperatūras 

izmaiņas, videi strauji mainoties no aukstas uz karstu vai otrādi. 
• Aizliegts: izmantot ierīci ārpus temperatūras diapazona no 0°C to 45°C bez aizsargcimdiem. 

 

 

KAS IETILPST KOMPLEKTĀ 
• Ierīce 
• Īsā lietošanas pamācība 
• USB C strāvas kabelis  

 
 
 

DARBA SĀKŠANA 
IERĪCES APRAKSTS 

1. Strāvas poga 

2. SIM vāciņš 

3. USB vāciņš 

4. Tīkla signāla LED 

5. WI-FI LED 

6. Akumulatora LED 
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SIM KARTES IEVIETOŠANA 
1. Ar pirksta galu atveriet SIM slota vāciņu. 
2. Ievietojiet SIM karti SIM slotā ar SIM kartes zelta elementiem uz augšu virzienā pret ieslēgšanas/izslēgšanas pogu ierīces 

priekšpusē. 
3. Pabīdiet SIM karti uz priekšu, līdz atskan klikšķis un tā tiek nofiksēta. 
4. Aizveriet SIM vāciņu, cieši to noslēdzot. 

 

 

 

AKUMULATORA IEVIETOŠANA 
 

- Noņemiet ierīces aizmugurējo vāciņu.  
- Novietojiet ierīci otrādi un plakanas virsmas. 
- Savietojiet akumulatora metāla kontaktus ar elementiem korpusā. 
- Iebīdiet akumulatoru ierīcē, līdz tas tiek ievietots paredzētajā vietā. 
- Lai uzliktu atpakaļ aizmugurējo vāciņu, pārliecinieties, vai fiksators uz aizmugurējā vāciņa ir pareizi ievietots atiestatīšanas 

atverē ierīces aizmugurē blakus akumulatoram.  Tiklīdz fiksators ir ievietots pareizajā vietā, stingri pabīdiet vāciņu uz ierīces.  
Lūdzu, ņemiet vērā, ka nepareizas aizvēršanas gadījumā ierīce nebūs cieši noslēgta un tālrunis Cat Q10 vairs nebūs 
ūdensizturīgs.  
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IERĪCES UZLĀDE 

 

7. Izmantojiet pirksta galu, lai atvērtu USB porta vāciņu.  
8. Ievietojiet USB kabeli.  
9. Tiklīdz uzlāde ir pabeigta, izņemiet USB kabeli un pārliecinieties, vai vāciņš ir cieši aizvērts. 

 

 

 
Kad akumulatora enerģija ir iztukšota, ierīce automātiski izslēgsies. Akumulatora uzlādei nepieciešamais laiks ir atkarīgs no tā 
vecuma un vides temperatūras. 
Ja akumulators ir pilnībā izlādējies, ierīce var neieslēgties uzreiz pēc uzlādes sākuma. Pirms mēģināt to ieslēgt, ļaujiet 
akumulatoram dažas minūtes uzlādēties. 

 

PIEZĪME. 
Ierīce var izslēgties arī lietošanas laikā, ja tā patērē vairāk enerģijas, nekā nodrošina lādētājs. Lai to 
novērstu, iesakām izmantot lādētāju Quick Charge 2 vai jaudīgāku saderīgu lādētāju. 
 

IERĪCES IESLĒGŠANA/IZSLĒGŠANA  
 
IESLĒGŠANA 
Nospiediet un turiet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu 3 sekundes, līdz mirgo visi trīs LED indikatori. 
• Kamēr ierīce tiek palaista, akumulatora LED indikators turpinās mirgot. 
• Signāla un Wi-Fi LED indikatori paliks izslēgti līdz pilnīgai gatavībai. 
• Kad visi 3 LED indikatori ir izgaismoti, ierīce ir ieslēgta.  Tas ilgst aptuveni 1 minūti, ja vien ierīcei nav jāveic aparātprogrammatūras 

atjaunināšana. 
• Ja tīkla un Wi-Fi ikonas mirgo sarkanā krāsā, iespējams, ir radusies problēma.  (Sk. sadaļu Bieži uzdotie jautājumi). 
 

IZSLĒGŠANA 
• Nospiediet un turiet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu 3 sekundes, līdz visi trīs LED indikatori mirgo oranžā krāsā. 
• Kamēr ierīce izslēdzas, akumulatora LED indikators turpinās mirgot. 
• Kad visi LED indikatori ir izslēgti, ierīce ir izslēgta. 
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LED INDIKATORU DARBĪBA  
 

AKUMULATORA LED INDIKATORS 
 

LED DARBĪBA AKUMULATORA STATUSS 
Pastāvīgi zaļš 60% + 
Pastāvīgi oranžs 21%–59% 
Pastāvīgi sarkans 1%–20% 
Mirgojošs zaļš 60% + un uzlāde 
Mirgojošs oranžs 21%–59% un uzlāde 
Mirgojošs sarkans 1%–20% un uzlāde 
Nav LED indikatora Ierīce ir izslēgta, uzlāde nenotiek 

 

 

PIEZĪME.  
Ierīci Cat Q10 ir iespējams darbināt, neievietojot akumulatoru.  Ja darbināsiet ierīci šādā režīmā, redzēsiet 
tālāk norādītos akumulatora indikatorus. 
 

LED DARBĪBA IERĪCES STATUSS 
Mirgojošs zaļš Ierīces darbojas normāli 
Mirgojošs sarkans Lādētājs nav piemērots šim darbības režīmam.  Ierīce netiks ieslēgta. 

 

 

Wi-Fi LED INDIKATORS 
 

  

LED DARBĪBA IERĪCES STATUSS 
PASTĀVĪGI ZAĻŠ Wi-Fi iespējots 
NAV INDIKATORA Wi-Fi izslēgts (enerģijas taupīšanas režīms) 
MIRGOJOŠS SARKANS Wi-Fi kļūda 

 

 

TĪKLA SIGNĀLA LED INDIKATORS 
 

LED DARBĪBA SIGNĀLA STATUSS 
PASTĀVĪGI ZAĻŠ Savienots ar mobilo tīklu 
MIRGOJOŠS SARKANS Nav savienots ar mobilo tīklu 
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SAVIENOJUMA IZVEIDE AR CAT Q10 
SAVIENOŠANA AR CAT Q10 

 

1. Pārliecinieties, ka tālrunis Cat Q10 ir ieslēgts un LED indikatori norāda uz pieejamu tīkla pārklājumu. 
2. Meklējiet Wi-Fi tīklus no ierīces, kuru vēlaties pieslēgt.  
3. Jums vajadzētu redzēt Cat Q10 tīkla nosaukumu (SSID) šādā formātā: “Cat Q10 – XXXX” 
4. Ievadiet šī savienojuma noklusējuma paroli un izveidojiet savienojumu ar tīklu. 

 

PIEZĪME. 
Gan noklusējuma SSID, gan PAROLE ietilpst komplektā, bet šo informāciju var atrast arī Cat Q10 
aizmugures vāciņa iekšpusē. 
 

Ja ar ierīci, no kuras veidojat savienojumu, var skenēt QR kodus, komplektā atradīsiet QR kodu ar nosaukumu “SAVIENOJUMS AR 
TĪKLU”, ar kura palīdzību varēsiet pieslēgties noklusējuma SSID, izmantojot noklusējuma paroli.   

 
Tagad ierīce Cat Q10 vajadzētu būt savienotai ar internetu.  Atliek tikai izbaudīt ierīces iespējas.  Tomēr iesakām pieteikties 
MyQ10 portālā, lai nomainītu gan lietotāja, gan administratora paroles. 

 

 

PIETEIKŠANĀS MyQ10 PORTĀLĀ 
 Pēc tam, kad ir izveidots savienojums ar Cat Q10, varat pieteikties MyQ10 portālā, lai konfigurētu ierīci.  
  Ņemiet vērā, ka tas nav obligāti.  
 

- Atveriet jebkuru pārlūku ierīcē, kas savienota ar Cat Q10. 
- Naviģējiet uz http://192.168.1.1 
- Izlasiet konfidencialitātes politiku un programmatūras atjaunināšanas noteikumus un piekrītiet tiem. 
- Pēc uzaicinājuma piesakieties ierīcē ar noklusējuma administratora paroli “admin”. 

 

 

SSID UN WI-FI PAROLES MAIŅA 
- Naviģējiet uz “Wi-Fi”.  (Ņemiet vērā, ka dažās ierīcēs var būt nepieciešams atvērt iestatījumu izvēlni, lai redzētu šo vienumu).  
- Nomainiet SSID un/vai paroli.  
- Saglabājiet izmaiņas.  
- Ierīcei būs nepieciešams kāds brīdis, lai veiktu atiestatīšanu. Šajā brīdī jums būs atkārtoti jāizveido savienojums ar jauno SSID, 

izmantojot jauno paroli, ja tā tika nomainīta.   
 

PIEZĪME. 
Ja šie elementi tika nomainīti, komplektā iekļautais un uz aizmugurējā vāciņa norādītais SSID un parole 
vairs nav derīga. Tomēr, ja atjaunosiet ierīces rūpnīcas iestatījumus, SSID un parole tiks atjaunota uz 
noklusējuma vērtībām. 
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ADMINISTRATORA PAROLES MAIŅA 
- Naviģējiet uz “Sistēma > Mainīt pieteikšanās paroli” 
- Ievadiet pašreizējo administratora paroli un pēc tam divas reizes apstipriniet jauno administratora paroli. 
- Saglabājiet izmaiņas.  
- Jūs tiksiet automātiski izrakstīts no sākumlapas. Ja vēlaties pieteikties vēlreiz, izmantojiet jauno administratora paroli. 
- Ja nozaudēsiet administratora paroli un jums būs nepieciešams atjaunot Cat Q10 rūpnīcas iestatījumus, varēsiet to paveikt, 

nospiežot atiestatīšanas pogu ierīces aizmugurē.  
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MyQ10 PORTĀLS 
Tagad, kad ierīce CAT Q10 ir ieslēgta un darbojas, pēc vēlēšanās varat aplūkot dažus ierīces papildu iestatījumus.  Šajā sadaļā ir 
aprakstītas dažas (bet ne visas) jums pieejamās galvenās funkcijas.  Ja vien neesat pieredzējis lietotājs vai nav radusies īpaša 
nepieciešamība mainīt šos iestatījumus, iesakām saglabāt noklusējuma iestatījumus, kur tas ir iespējams.   

 

 SĀKUMLAPA 
- Tas ir vienkārši informācijas panelis ar detalizētu informāciju par ierīces statusu. 

o Savienojuma statuss (savienots/nav savienots). 
o 5G signāla stiprums (ja pieejams). 
o 4G LTE signāla stiprums (ja pieejams). 
o Augšupielādēto un lejupielādēto datu apjoms. 
o Ierīču skaits, kas savienotas ar Cat Q10. 
o Akumulatora statuss. 

 

Wi-Fi 
- Kā norādīts iepriekš, šo ekrānu var izmantot, lai nomainītu SSID un lietotājvārdu.  Varat arī konfigurēt papildu iestatījumus, 

piemēram, 2,4 GHz and 5 GHz SSID rādīšana atsevišķi, Wi-Fi kanālu konfigurēšana, SSID paslēpšana un joslas platuma un 
drošības iestatījumu pielāgošana.   

 

INTERNETS 
- Atlasiet vēlamo interneta savienojuma veidu. (Iesakām režīmu “Auto”) 
- Modificējiet piekļuves punkta nosaukumu (APN). 
- Kontrolējiet SIM kartes PIN kodu, lai uzlabotu ierīces drošību. 

 

PIEZĪME.  
Ja esat aktivizējis SIM kartes PIN kodu, jums būs jāpiesakās MyQ10 portālā ikreiz, kad ieslēgsiet ierīci un 
ievadīsiet SIM kartes PIN kodu.  Pēc pieteikšanās MyQ10 portālā saņemsiet automātisku uzaicinājumu. Ja 
neievadīsiet SIM kartes PIN kodu, ierīce neizveidos savienojumu ar tīklu un tīkla signāla LED indikators 
mirgos sarkanā krāsā. 
 

- Lidmašīnas režīma iespējošana (tīkla savienojamības atspējošana) 
- Datu viesabonēšanas iespējošana 

 

PIEZĪME.  
Ja neesat iespējojis šo funkciju, ierīce Q10 neveidos savienojumu ar internetu ārpus jūsu mājas tīkla.  Ierīce 
neizveidos savienojumu ar tīklu un tīkla signāla LED indikators mirgos sarkanā krāsā. Ja iespējosiet šo 
funkciju, var tikt piemērota maksa par viesabonēšanu. 
 
SISTĒMA 

- Skatiet sistēmas informāciju, piemēram, IMEI, MAC un IP adreses. 
- Aparātprogrammatūras atjauninājumu meklēšana un veikšana 
- Administratora paroles maiņa 
- Laika iestatījumu pielāgošana 
- MAC filtrēšana 
- LAN iestatījumu maiņa 
- Ierīces rūpnīcas iestatījumu atjaunošana (VISU iestatījumu atjaunošana uz rūpnīcas noklusēja iestatījumiem) 
- Restartējiet ierīci. 
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PIEVIENOTĀS IERĪCES 

- Tiek attēlotas visas ierīces, kas šobrīd ir savienotas ar Cat Q10. 
 

 

QR KODS 
- Nodrošina QR kodus citiem lietotājiem savienojuma izveidei ar jūsu ierīci.  Lūdzu, ņemiet vērā, ka pretēji komplektā iekļautajai 

uzlīmei QR kods ir dinamisks un tiek atjaunināts, tiklīdz maināt SSID un paroli. 
 

AKUMULATORS 
- Šajā izvēlnē ir pieejama opcija uzlādes režīma “Vienmēr iesl.” iespējošanai. 

o Iesakām iespējot šo funkciju, ja plānojat turēt ierīci nepārtraukti pievienotu pie barošanas avota.  Šis režīms ierobežo 
akumulatora kapacitāti līdz 60% un palīdz novērst akumulatora bojājumus. Šis režīms neietekmēs ierīces veiktspēju. 

 

CITI IESTATĪJUMI 
- Iespējojiet/atspējojiet USB piesaisti.  (Ieslēgts pēc noklusējuma). 

o Šī funkcija ļauj lietot ierīci Cat Q10, izmantojot USB nevis Wi-Fi. 
- Iestatiet un pārraugiet datu lietojumu. 

o Iespējojiet šo funkciju un iestatiet maksimālo datu lietojuma ierobežojumu, kā arī atgādinājumu. 
▪ Tiklīdz sasniegsiet datu ierobežojumu, ierīce pārtraukts turpmāku datu pārraidi uz noteiktu laika periodu, ja 

vien neveiksiet atiestatīšanu.  
ZIŅOJUMI 

- Ierīcē Cat Q10 var saņemt īsziņas.  
o Varat arī nosūtīt pamata īsziņas, noklikšķinot uz simbola “+” šajā lapā. 

 

NOTIKUMI 
- Šajā sadaļā ir sistēmas informācija saistībā ar tādiem notikumiem kā ieslēgšana/izslēgšana, pārkaršanas paziņojumi un FOTA 

statuss. 
 

PALĪDZĪBA 
- Tīmekļa saites uz atbalsta informāciju, konfidencialitātes politiku un normatīvo informāciju.  
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BIEŽI UZDOTIE JAUTĀJUMI 
KĀ ATJAUNINĀT CAT Q10 APARĀTPROGRAMMATŪRU? 

Pēc noklusējuma ir iestatīta automātiska aparātprogrammatūras atjaunināšana. Stingri iesakām atstāt šo opciju iespējotu, lai iegūtu 
jaunākos programmatūras un drošības atjauninājumus.  Ja vēlaties atspējot šo funkciju, varat to paveikt jebkurā laikā, piesakoties 
MyQ10 portālā, naviģējot uz lapu Aparātprogrammatūra un atlasot opciju “Automātiska atjaunināšana”: 

Iestatījumi > Sistēma > Aparātprogrammatūras versija > Automātiska atjaunināšana 
 

KĀ MANUĀLI MEKLĒT PROGRAMMATŪRAS ATJAUNINĀJUMU? 

Ja esat atspējojis automātiskos aparātprogrammatūras atjauninājumus un vēlaties pārbaudīt, vai jūsu ierīcei ir pieejama jauna 
aparātprogrammatūra, rīkojieties, kā norādīts tālāk.  Varat naviģēt uz lapu Aparātprogrammatūra un salīdzināt pašreizējo versiju ar 
jaunāko versiju.  Ja jūsu ierīcei ir pieejams atjauninājums, lapas apakšdaļā varēsiet noklikšķināt uz pogas “FOTA JAUNINĀJUMS”.  Ja šī 
poga ir iekrāsota pelēkā krāsā, jūsu ierīcei atjauninājums nav pieejams. 
 

KĀ ZINĀT, KAD CAT Q10 VEIC APARĀTPROGRAMMATŪRAS ATJAUNINĀŠANU? 

LED indikatori secīgi mirgos zaļā krāsā, līdz atjaunināšana tiks pabeigta.  Neizslēdziet ierīci šīs darbības laikā.  Ja atjauninājums ir 
pieejams, ierīce veiks atjaunināšanu ieslēgšanas laikā. Uz to norādīs zaļi mirgojoši indikatori. 
 

KAS NOTIKS, JA AIZMIRSĪŠU WI-FI PAROLI? 

Varat pieteikties MyQ10 portālā un nomainīt Wi-Fi paroli, dodoties uz lapu Wi-Fi. 
  

KAS NOTIKS, JA AIZMIRSĪŠU ADMINISTRATORA PAROLI? 

Ja esat nomainījis un aizmirsis administratora paroli, varat atiestatīt ierīces rūpnīcas iestatījumus, kā rezultātā tiks atjaunoti ierīces 
rūpnīcas iestatījumi.  Visa lietotāja informācija tiks zaudēta, un jums būs jāizveido savienojums ar ierīci, izmantojot sākotnējo Wi-Fi 
paroli. Veicot šo darbību, administratora parole tiks atiestatīta uz “admin”. 

Lai atjaunotu ierīces rūpnīcas iestatījumus, pārliecinieties, vai ierīce ir ieslēgta.  Noņemiet aizmugurējo vāciņu un pēc tam ierīces 
aizmugurē nospiediet atiestatīšanas pogu.  LED indikatori uz ierīces trīs reizes mirgos zaļā krāsā un īsi pēc tam ierīce sāks normāli 
darboties. 
 

VAI VARU PIESAISTĪT IERĪCI SAVAM DATORAM? 

Jā, to var paveikt.  Savienojot ierīci ar ieslēgtu datoru vai klēpjdatoru, tiks izveidots interneta savienojums, izmantojot USB savienojumu.  
Izmantojot šo savienojumu, varat arī piekļūt MyQ10 portālam. 
 

KĀPĒC Wi-Fi LED INDIKATORS MANĀ IERĪCĒ NAV IESLĒGTS?  

To izraisa ierīcē iespējots enerģijas taupīšanas režīms. Wi-Fi ir izslēgts, lai taupītu enerģiju, kad nav aktīvi pievienotu ierīču. Lai 
atrisinātu šo problēmu, vienkārši pieskarieties ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņam un gaidiet aptuveni 30 sekundes, lai ieslēgtu Wi-Fi. 
Pēc noklusējuma enerģijas taupīšanas režīms šajā ierīcē ir atspējots.   
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KĀPĒC TĪKLA LED INDIKATORS MANĀ IERĪCĒ MIRGO SARKANĀ KRĀSĀ? 
Tas nozīmē, ka ierīcei nav mobilā tīkla savienojuma.  Lūdzu, pārbaudiet: 
 

- Vai ir ievietota SIM karte? 
- Vai SIM karte ir ievietota pareizi? 
- Vai SIM kartei ir aktīvs PIN kods? 

o Tādā gadījumā jums būs jāpiesakās MyQ10 portālā un jāievada SIM kartes PIN kods, lai aktivizētu SIM karti. 
- Vai esat ceļojis uz ārvalstīm? Tādā gadījumā jums būs jāpiesakās MyQ10 portālā un jāiespējo datu viesabonēšana. 
- Vai SIM kartes ir sasniegusi tās datu ierobežojumu? 
- Vai ierīce Cat Q10 ir ielādējusi pareizu APN? 

o To var pārbaudīt, piesakoties MyQ10 portālā un naviģējot uz “Internets > APN”.  Ja APN netiek rādīts, iespējams, tas 
jāpievieno manuāli.  Ja APN ir nepareizs, varat to rediģēt manuāli. Iespējams, jums būs jāsazinās ar savu operatoru, lai 
noskaidrotu pareizus APN iestatījumus, ja neesat par tiem pārliecināts. 

 

 

KĀPĒC IERĪCE CAT Q10 NEVEIDO SAVIENOJUMU AR INTERNETU? 

Lūdzu, pārbaudiet tālāk norādīto. 
- Ierīce ir uzlādēta un ieslēgta 
- SIM karte ir ievietota ierīcē 
- Pārbaudiet ierīces LED indikatorus 

o Pārliecinieties par tīkla savienojamību 
o Pārliecinieties, vai ir izveidots savienojums ar Wi-Fi vai piesaiste tālrunim Cat Q10. 

- Pārliecinieties, vai ierīcē neesat iestatījis datu ierobežojumu, kā arī neesat to pārsniedzis. 
- Pārbaudiet, vai jums ir derīgs APN. 

o MyQ10 portāls > Internets > APN 
▪ Te varat modificēt vai pievienot jaunus APN. 
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PIELIKUMS 
DARBA TEMPERATŪRA 
Ierīces uzlādes laikā uzturiet apkārtējās vides temperatūru robežās no 0°C līdz 45°C. Ierīci ar akumulatoru varat izmantot 
apkārtējās vides temperatūrā no -10°C (14°F) līdz 55°C (131°F). Izmantojot ierīci ārpus temperatūras diapazona no 0°C (32°F) to 
45°C (113°F), lūdzu, valkājiet aizsargcimdus. 

 
E-MARĶĒJUMA SKATĪŠANA 
Lai skatītu normatīvo informāciju par savu ierīci, rīkojieties šādi: 
Sākuma ekrānā pieskarieties vienumam Iestatījumi > Palīdzība > Konfidencialitātes politika. 
 

PAZIŅOJUMS PAR ATBILSTĪBU CE SAP 
Šī ierīce atbilst ES prasībām (1999/519/EK) par ierobežojumiem elektromagnētisko lauku iedarbībai uz plašu sabiedrību, izmantojot 
veselības aizsardzību. 
 
Šie ierobežojumi ir daļa no plašiem ieteikumiem vispārējas sabiedrības aizsardzībai. Šos ieteikumus ir izstrādājušas un 
pārbaudījušas neatkarīgas zinātniskas organizācijas, veicot regulārus un rūpīgus zinātnisku pētījumu novērtējumus. Eiropadomes 
ieteiktais mērījuma vienības ierobežojums mobilajām ierīcēm ir “specifiskās absorbcijas pakāpe“ (SAR), un SAR ierobežojums ir 
2,0 W/kg uz 10 gramiem audu. Tas atbilst Starptautiskās komisijas aizsardzībai pret nejonizējošu starojumu (ICNIRP) prasībām. 
 
Šī ierīce ir pārbaudīta izmantošanai ciešā ķermeņa tuvumā un tā atbilst ICNIRP iedarbības vadlīnijām un Eiropas 
standartam EN 62209-2, lai to varētu izmantot ar īpašiem piederumiem. Izmantošana ar citiem piederumiem, kas satur metālus, 
nevar nodrošināt atbilstību ICNIRP iedarbības vadlīnijām. 
 
SAR mēra, novietojot ierīci 5 mm attālumā no ķermeņa un vienlaikus raidot ar visaugstāko sertificēto izejas jaudas līmeni visās 
ierīces frekvenču joslās. 
 
Augstākās ziņotās SAR vērtības tālrunim saskaņā ar CE normatīviem ir uzskaitītas tālāk: 
Ķermeņa SAR: 1,206 W/kg, ķermeņa locekļu SAR: 2,177 W/kg 
 
RF enerģijas iedarbības mazināšanai izmantojiet brīvroku piederumus vai citas līdzīgas palīgierīces, kas ļauj lietot ierīci, neturot to 
tuvu galvai un ķermenim. Ierīce jānēsā 5 mm attālumā no ķermeņa, lai nodrošinātu, ka iedarbības līmeņi paliek pārbaudītajā līmenī 
vai zem tā. Izvēlieties jostas piespraudes, makstis vai citus līdzīgus pārnēsāšanas piederumus, kas nesatur metāla sastāvdaļas, lai 
atbalstītu darbību šādā veidā. Ietvari ar metāla detaļām var mainīt ierīces RF veiktspēju, tostarp tās atbilstību RF iedarbības 
vadlīnijām tādā veidā, kas nav pārbaudīts vai sertificēts. Tāpēc jāizvairās no šādu piederumu lietošanas. 

 
  

Lai samazinātu radiācijas iedarbības līmeni, lūdzu, rīkojieties šādi: 
• Izmantojiet ierīci labos uztveršanas apstākļos, lai samazinātu saņemtā starojuma daudzumu (jo īpaši pazemes 
autostāvvietās un pārbraucienos ar vilcienu vai automašīnu). 
• Grūtnieces nedrīkst turēt ierīci vēdera tuvumā. 
• Neizmantojiet šo ierīci ģenitāliju tuvumā. 
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INFORMĀCIJA PAR UTILIZĀCIJU UN OTRREIZĒJU 
PĀRSTRĀDI 

Šis simbols uz ierīces (un visiem komplektā iekļautajiem akumulatoriem) norāda, ka tos nevajadzētu izmest kā parastus 
sadzīves atkritumus. Neizmetiet ierīci vai akumulatorus kā nešķirotus sadzīves atkritumus. Ierīce (un akumulatori) 
jānodod pārstrādei sertificētā savākšanas punktā vai atbilstīgi jāatbrīvojas no tā kalpošanas laika beigās. 

 
Lai iegūtu sīkāku informāciju par ierīces vai akumulatora pārstrādi, sazinieties ar jūsu pilsētas domi, sadzīves atkritumu 
savākšanas pakalpojumu sniedzēju vai mazumtirdzniecības veikalu, kur iegādājāties šo ierīci. 

 

Uz ierīces izmešanu attiecas Eiropas Savienības Direktīva par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA). EEIA un 
akumulatoru nodalīšanas no citiem atkritumiem mērķis ir samazināt iespējamo vides ietekmi uz cilvēku veselību, ko var izraisīt 
jebkura no potenciāli klātesošajām bīstamajām vielām. 

 

BĪSTAMO VIELU SAMAZINĀŠANA 
Šī ierīce atbilst ES ķimikāliju reģistrēšanas, vērtēšanas, licencēšanas un ierobežošanas (REACH) regulai (Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regula (EK) Nr. 1907/2006 (REACH)) un ES bīstamo vielu izmantošanas ierobežojumam (RoHS). 
Direktīva (Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/65/ES (RoHS) un tās grozījumu direktīva (ES) 2015/863). Ieteicams 
regulāri apmeklēt vietni, lai iegūtu jaunāko informāciju. 

 

ATBILSTĪBA ES TIESĪBU AKTIEM 
Ar šo Bullitt Mobile Ltd. apstiprina, ka šī ierīce atbilst Direktīvas 2014/53/ES pamatprasībām un citiem atbilstīgajiem noteikumiem. 
Lai skatītu atbilstības deklarāciju, apmeklējiet tīmekļa vietni: https://www.catphones.com/download/Certification 
 
Pilnvarotais pārstāvis: 
Authorised Representative Service 
77 Camden Street Lower 
Dublin D02 XE80 
Ireland 

 

ES atbilstības paziņojums 
Šī ierīce ir lietojama tikai iekštelpās 5150–5350 MHz frekvenču diapazonā. Ierobežojumi šādās valstīs: Beļģija (BE), Bulgārija (BG), 
Čehija (CZ), Dānija (DK), Vācija (DE), Igaunija (EE), Īrija (IE), Grieķija (EL), Spānija (ES), Francija (FR), Horvātija (HR), Itālija (IT), 
Kipra (CY), Latvija (LV), Lietuva (LT), Luksemburga (LU), Ungārija (HU), Malta (MT), Nīderlande (NL), Austrija (AT), Polija (PL), 
Portugāle (PT), Rumānija (RO), Slovēnija (SI), Slovākija (SK), Somija (FI), Zviedrija (SE), Ziemeļīrija (UK (NI)), Šveice (CH), Norvēģija 
(NO), Islande (IS), Lihtenšteina (LI) un Turcija (TR). 
  

 PIEZĪME. 
Ievērojiet valsts vietējos noteikumus vietās, kur ierīce tiks izmantota. Šīs ierīces lietošana var tikt ierobežota dažās vai visās Eiropas 
Savienības (ES) dalībvalstīs. 
 
Dažas joslas var nebūt pieejamas visās valstīs vai visos apgabalos. Lūdzu, sazinieties ar vietējo operatoru, lai iegūtu plašāku 
informāciju. 
 

https://www.catphones.com/download/Certification
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Maksimālā pārraidītā radiofrekvenču jauda frekvenču joslās, kurās darbojas radioiekārtas, ir aprakstīta tālāk. 
Visu joslu maksimālā jauda ir mazāka par augstāko robežvērtību, kas norādīta saistītajā saskaņotajā standartā. 
 
Šai radioiekārtai piemērojamās frekvenču joslas un raidīšanas jaudas nominālās robežvērtības ir šādas: 

 
SPEKTRA UN JAUDAS TABULA  
 

Tehnoloģija Jauda 
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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ATBILSTĪBA UKCA NOTEIKUMIEM 
Ar šo Bullitt Mobile Ltd. paziņo, ka radioiekārta ar šo deklarāciju un UKCA marķējumu atbilst Apvienotās Karalistes 2017. gada 
Radioiekārtu noteikumiem. Pilns Apvienotās Karalistes atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šajā interneta adresē: 
https://www.catphones.com/download/Certification 
 

 

UKCA ATBILSTĪBAS PAZIŅOJUMS 
Ierobežojums Apvienotajā Karalistē: 5150–5350 MHz tikai lietošanai iekštelpās. 

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


22  

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI 

 
BRĪDINĀJUMI UN PIESARDZĪBAS PASĀKUMI 
Šajā sadaļā ir svarīga informācija par šīs ierīces lietošanas norādījumiem. Tā satur arī informāciju par drošu ierīces lietošanu. Pirms 
ierīces lietošanas uzmanīgi izlasiet šo informāciju. 
 
ŪDENSNECAURLAIDĪGS KORPUSS 
SIM/SD vāciņam ir jābūt cieši aizvērtam, lai saglabātu ierīces ūdensnecaurlaidību. 

 
NELIETOJIET IERĪCI TĀLĀK NORĀDĪTAJOS APSTĀKĻOS. 
Izslēdziet ierīci, ja atrodaties situācijā, kad tās lietošana ir aizliegta, piemēram, tālāk minētajos gadījumos. 
• Slimnīcas un veselības aprūpes iestādes — tas ir paredzēts, lai novērstu iespējamu iejaukšanos jutīgā medicīniskā aprīkojumā. 
• Medicīniskās ierīces — lūdzu, konsultējieties ar ārstu un ierīces ražotāju, lai noteiktu, vai ierīces darbība var traucēt medicīniskās 

ierīces darbību. Ievērojiet slimnīcu un veselības aprūpes iestāžu noteiktos noteikumus un regulējumu. 
• Elektrokardiostimulatoru ražotāji iesaka ievērot vismaz 5,9 collu attālumu starp ierīci un elektrokardiostimulatoru, lai novērstu 

iespējamos traucējumus elektrokardiostimulatora darbībā. Ja jums ir elektrokardiostimulators, izmantojiet ierīci 
elektrokardiostimulatora pretējā pusē un nenēsājiet ierīci priekšējā kabatā. 

• Lidmašīna — konsultējieties ar lidsabiedrības personālu par bezvadu ierīču izmantošanu lidmašīnā. Ja ierīcē ir pieejams “lidojuma 
režīms”, tas jāiespējo pirms iekāpšanas lidmašīnā. 

• Citas ierīces — nelietojiet ierīci vietā, kur tā var sabojāt citas elektroniskās ierīces vai traucēt to darbību. 

 

• Potenciāli sprādzienbīstama vide — izslēdziet ierīci jebkurā vietā, kur ir potenciāli sprādzienbīstama vide, un ievērojiet visas zīmes un 
norādījumus. Vietas, kurās var būt sprādzienbīstama vide, ietver teritorijas, kurās ieteicams izslēgt transportlīdzekļa motoru. 
Dzirksteļu radīšana šādās vietās var izraisīt sprādzienu vai ugunsgrēku, kā rezultātā iespējams gūt miesas bojājumus vai pat izraisīt 
nāvi. Neieslēdziet ierīci degvielas uzpildes vietās, piemēram, degvielas uzpildes stacijās. Ievērojiet radio ierīču lietošanas 
ierobežojumus degvielas bāzēs, glabāšanas un izplatīšanas vietās un ķīmiskās rūpnīcās. Turklāt ievērojiet ierobežojumus zonās, kur 
notiek spridzināšanas darbi. Pirms ierīces lietošanas uzmanieties no vietām, kur pastāv potenciāli sprādzienbīstama vide, kas bieži, 
bet ne vienmēr, ir skaidri apzīmēta. Šādas vietas var būt zonas zem kuģa klāja, ķimikāliju transportēšanas vai glabāšanas vietas un 
zonas, kur gaisā ir ķimikālijas vai vielu daļiņas, piemēram, graudiņi, putekļi vai metāla pulveri. Jautājiet transportlīdzekļu ražotājiem, 
kas izmanto sašķidrinātu gāzi (piemēram, propānu vai butānu), vai šo ierīci var droši izmantot šādu transportlīdzekļu tuvumā. 

 
 

 
EKSPLUATĀCIJAS VIDE 

• Ierīce atbilst RF specifikācijām, kad ierīce tiek lietota 0,4 collu attālumā no ķermeņa. Pārliecinieties, vai ierīces piederumi, piemēram, 
ierīces ietvars un ierīces maciņš nesatur metāla detaļas. Turiet ierīci 0,4 collu attālumā no ķermeņa, lai ievērotu iepriekšminēto 
prasību. 

• Vētrainā dienā ar pērkona negaisu nelietojiet ierīci tās uzlādes laikā, lai novērstu jebkādas zibens izraisītas briesmas. 
• Izmantojot ierīci, ievērojiet vietējos tiesību aktus un cieniet citu cilvēku privātumu un likumīgās tiesības. 
• Vides apstākļu diapazons: 
• Piesārņojuma pakāpe: “2” Pārsprieguma kategorija: I 
• Maksimālais lietošanas augstums: ne vairāk kā 2000 m virs jūras līmeņa. 

 

BĒRNU DROŠĪBA 
Ievērojiet visus piesardzības pasākumus attiecībā uz bērnu drošību. Neļaujiet bērnam spēlēties ar šo ierīci vai tās piederumiem, kas 
var ietvert no ierīces atdalāmas detaļas. Tas var būt bīstami, jo var izraisīt aizrīšanos. Pārliecinieties, vai mazi bērni neatrodas 
ierīces un tās piederumu tuvumā. 
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AKUMULATORS UN LĀDĒTĀJS 
• Atvienojiet lādētāju no elektrības kontaktligzdas un ierīces, kad to nelietojat. 
• Akumulatoru var uzlādēt un izlādēt simtiem reižu, pirms tas nolietojas. 
• Nenovietojiet akumulatoru saules gaismā vai dūmainā, putekļainā vidē. Akumulators, kas atrodas īpaši zema gaisa spiediena 

apstākļos, var uzsprāgt vai izraisīt uzliesmojoša šķidruma vai gāzes noplūdi. 
• Ja akumulatora elektrolīts izplūst (varbūtība ir ārkārtīgi maz ticama), nepieļaujiet elektrolīta nokļūšanu uz ādas un acīs. Ja elektrolīts 

pieskaras ādai vai nokļūst acīs, nekavējoties skalojiet acis ar tīru ūdeni un konsultējieties ar ārstu. 
• Akumulatora deformācijas, krāsu maiņas vai neparastas sakaršanas gadījumā ierīces uzlādes laikā nekavējoties pārtrauciet tās 

lietošanu. Pretējā gadījumā tas var izraisīt akumulatora noplūdi, pārkaršanu, sprādzienu vai ugunsgrēku. 
• Neizmetiet šo ierīci ugunī, jo tā var uzsprāgt. Akumulators arī var uzsprāgt, ja tas ir caurdurts vai stipri bojāts. 
• Nemodificējiet un nepārstrādājiet akumulatoru; nemēģiniet akumulatorā ievietot svešķermeņus; nemēģiniet iegremdēt akumulatoru 

ūdenī vai citos šķidrumos vai pakļaut to iedarbībai; nepakļaujiet akumulatoru uguns iedarbībai, sprādzienam vai citiem 
apdraudējumiem. 

• Nemēģiniet izjaukt vai atvērt, saspiest, saliekt vai deformēt, caurdurt vai sasmalcināt akumulatoru. 
• Izmantojiet akumulatoru tikai tai sistēmai, kurai tas ir paredzēts. 
• Lietojiet akumulatoru ar uzlādes sistēmu, kurai tas ir kvalificēts saskaņā ar CTIA sertifikācijas prasībām akumulatoru sistēmu 

atbilstībai standartam IEEE 1725. Neatļauta akumulatora vai lādētāja izmantošana var izraisīt ugunsgrēka, sprādziena, noplūdes vai 
citu apdraudējumu risku. 

• Neveidojiet akumulatora īssavienojumu, kā arī nepieļaujiet metālisku vadītspējīgu priekšmetu saskari ar akumulatora spailēm. 
• Nomainiet akumulatoru tikai pret tādu citu akumulatoru, kas ir kvalificēts sistēmā saskaņā ar standartu IEEE-Std-1725. Neatļauta 

akumulatora izmantošana var izraisīt ugunsgrēka, sprādziena, noplūdes vai citu apdraudējumu risku.  
• Nekavējoties atbrīvojieties no lietotām ierīcēm saskaņā ar vietējiem noteikumiem. 
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CAT® Q10 SPECIFIKĀCIJA 

 

 

MODELIS BM1R1A 
SKU HW SKU 1, RF SKU1 EMEA/AUS/LATAM 
IZMĒRI 80,8 x 127,8 x 26,3 mm 
AKUMULATORS 5300 mAh 
OS Open WRT 
RAM 8 Gb LPDDR4 
ROM 8 Gb ECC NAND ZIBATMIŅA 
PROCESORS 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 
IZTURĪGS IP68 

 
 

 * Dizains un specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma. 
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