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VENNLIGST LES DETTE FØR FØRSTE GANGS BRUK 
Les denne håndboken og de anbefalte sikkerhetsreglene nøye for å sikre at du bruker denne enheten på riktig måte. 
Hvis enheten brukes i saltvann, må den skylles etterpå for å unngå korrosjon fra saltet. 
Unngå å slå, kaste, knuse, punktere eller bøye enheten. 
Ikke slå på enheten i områder der det er forbudt å bruke enheter, eller når det kan forårsake forstyrrelser eller utgjøre en fare. 
Sørg for å overholde de lokale lovene for bruk av telefoner når du kjører. 
Følg alltid alle regler for bruk av telefon på sykehus og helseinstitusjoner. 
Kontakt legen din og enhetsprodusenten for å avgjøre om bruk av enheten kan forstyrre driften av din medisinske enhet.  
Når du reiser med fly, følg med på flypersonalets anbefalinger for bruk av mobiltelefoner på flyet. 
Ikke slå på enheten i en situasjon der bruk av mobiltelefoner er forbudt, eller i en situasjon der enheten kan forårsake forstyrrelser 
eller fare. 
Vær oppmerksom på at demontering av enheten kan påvirke enhetsgarantien. 
Vær forsik og følg retningslinjene når du bruker enheten i miljøer med brannfarlig gass, som f.eks. på en bensinstasjon. 
Oppbevar enheten og tilbehøret utilgjengelig for små barn. Ikke la barn bruke enheten uten veiledning. 
Det anbefales å bruke ladere som er godkjent av Cat Phones for å lade enheten. 
Følg alle lover eller forskrifter om bruk av trådløse enheter. Respekter andres privatliv og rettigheter når du bruker den trådløse 
enheten. 
Slå av enheten når du er i områder skiltet med slå av "toveisradioer' eller "elektroniske enheter" for å unngå å forstyrre annet 
utstyr. 
Fullstendige sikkerhetsinstruksjoner finner du på https://www.catphones.com/support/ 

 

https://www.catphones.com/support/


3  

JURIDISK INFORMASJON 
© 2022 Caterpillar. Med enerett. 
CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, deres logoer, «Caterpillar Yellow», varekjennetegnsrettene «Power Edge» og Cat 
«Modern Hex» samt firma- og produktidentiteter brukt her, er varemerker tilhørende Caterpillar og kan ikke brukes uten tillatelse. 
Bullitt Mobile Ltd. er en lisenstaker hos Caterpillar Inc. 
Bullitt Mobile Ltd. og tredjeparts varemerker tilhører deres respektive eiere. 
Ingen del av dette dokumentet kan reproduseres eller oversendes i noen form eller på noen måte, elektronisk eller mekanisk, av 
noen som helst grunn uten skriftlig tillatelse fra Caterpillar Inc. 
Produktet som er beskrevet i denne håndboken, kan inneholde kopibeskyttet programvare og mulige lisensgivere. Kunden skal ikke 
på noen måte reprodusere, distribuere, endre, dekompilere, demontere, dekryptere, ekstrahere, reversere, lease, tildele eller 
viderelisensiere den nevnte programvaren eller maskinvaren, med mindre slike begrensninger er forbudt ved gjeldende lover eller 
slike handlinger godtas av de respektive rettighetshaverne for lisensene. 
Innholdet i denne håndboken er levert «som det er». Unntatt som påkrevd etter gjeldende lover, ytes ingen garantier av noe slag, 
verken direkte eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, de underforståtte garantiene for salgbarhet og egnethet til et 
bestemt formål, knyttet til nøyaktigheten av, påliteligheten til eller innholdet i denne håndboken. 
I den grad det er tillatt etter gjeldende lov, skal produsenten ikke i noe tilfelle være ansvarlig for eventuelle spesielle, tilfeldige, 
indirekte skader eller følgeskader eller tap av inntekt, forretningsmuligheter, omsetning, data, goodwill eller forventede 
besparelser. 
Wi-Fi® er et registrert varemerke for Wi-Fi Alliance®. 
Alle andre varemerker og handelsnavn fra tredjepart, inkludert Bullitt-varemerket, eies av de respektive eiere. 
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MERKNAD 
Enkelte funksjoner i produktet og dets tilbehør beskrevet her, avhenger av den installerte programvaren, kapasiteten og 
innstillingene i lokale nettverk, og kan ikke aktiveres, eller kan være begrenset av lokale nettverksoperatører eller 
nettverkstjenesteleverandører. Derfor kan det hende at beskrivelsene i denne håndboken ikke er helt identiske med produktet og 
tilbehøret som du har kjøpt. 
Produsenten forbeholder seg retten til å endre eller modifisere informasjon eller spesifikasjoner i denne håndboken uten varsel eller 
forpliktelser. 
Produsenten er ikke ansvarlig for legitimiteten og kvaliteten på produkter som du laster opp eller laster ned via denne enheten, 
inkludert tekst, bilder, musikk, filmer, og ikke-innebygd programvare med opphavsrettslig vern. Du er selv ansvarlig for eventuelle 
konsekvenser fra installasjon eller bruk av produktene nevnt ovenfor på denne enheten. 

 

 

FORSKRIFTER OM IMPORT OG EKSPORT 
Kundene skal overholde alle gjeldende lover og forskrifter for eksport og import. Kundene må skaffe seg alle nødvendige tillatelser 
og lisenser fra myndighetene for å eksportere, re-eksportere eller importere produktet som er nevnt i denne håndboken, inkludert 
programvare og tekniske data. 
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VELKOMMEN TIL CAT® Q10 
 Cat Q10 er et avansert profesjonelt verktøy; et bærbart og robust hotspot med muskler. Én solid spesifikasjon, men mange      
 profesjonelle brukssituasjoner. 
Bygget med en robust beskyttelse i overlegen kvalitet og et svært bærbart design. Hvis du jobber og spiller av musikk i et høyt 
tempo, er Cat Q10 tøff nok til å overleve fallene, slagene og støtene den får i løpet av dagen samtidig som den gir deg den 
påliteligheten som kundene våre forventer fra Caterpillars ledende robuste kvaliteter i denne kategorien. 

 

 

ROBUSTE EGENSKAPER 

SLIPPE ENHETEN: 
• Du kan: Bruk enheten i en høyde på opptil 1,8 meter – den tåler å slippes fra denne høyden. 
• Du kan ikke: Kaste enheten med kraft eller slippe den fra over 1,8 meters høyde; den er slitesterk, men ikke uknuselig. 
VANNTETTHET: 
• Du kan: Bruke enheten i fuktige og våte forhold. Kontroller at alle komponenter og deksler er ordentlig lukket før du bruker den i slike 

miljøer. 
STØVSIKKER: 
• Du kan: Bruke enheten i skitne, støvete miljøer. Cat® S42 er IP68-sertifisert, et bransjestandardmål for holdbarhet. 
EKSTREME TEMPERATURER: 
• Du kan: Bruk enheten innenfor temperaturområdet på -10 °C (14 °F) til 55 °C (131 °F). Den kan også takle ekstreme temperatur 

endringer: bytting mellom kaldt og varmt, eller omvendt, svært raskt. 
• Ikke: Bruk den utenfor bruksområdet fra 0 ºC til 45 ºC uten å bruke vernehansker. 

 

 

HVA FØLGER MED  
• Enhet 
• Hurtigstartguide 
• USB-C-strømkabel 

 
 
 

KOM I GANG 
ENHETSBESKRIVELSE 

1. Strømknapp 

2. SIM-skuffe 

3. USB-deksel 

4. LED-lys for nettverkssignal 

5. LED-lys for WI-FI 

6. LED-lys for batteri 
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INSTALLERE SIM-KORT 
1. Bruk fingertuppen til å åpne SIM-skuffen. 
2. Sett inn SIM-kortet i SIM-sporet med gullkontaktene på SIM-kortet vendt ned mot på/av-knappen på forsiden av enheten. 
3. Skyv SIM-kortet inn til du hører et klikk, og det er riktig plassert. 
4. Skyv SIM-skuffen tilbake i posisjon til den er trygt lukket. 

 

 

 

INSTALLERE BATTERI 
 

- Fjern bakdekselet fra enheten. 
- Legg enheten opp-ned på en flat overflate. 
- Plasser metallkontaktene på batteriet på tappene i mobilhuset. 
- Skyv batteriet ned i enheten til den er i riktig posisjon. 
- For å sette bakdekselet på igjen må du være sikker på at lokalisatortappen på bakdekselet er riktig plassert slik at treffer reset-

hullet på baksiden av enheten ved siden av batteriet. Når det er riktig posisjonert, skyver du dekselet bestemt tilbake på 
enheten. Vær oppmerksom på dersom du ikke gjør dette vil det kompromittere forseglingen på enheten og effekten av 
vanntettheten på din Cat Q10. 
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LADE ENHET 

 

7. Bruk fingertuppen til å åpne dekselet til USB-porten. 
8. Sett inn USB-kabel. 
9. Når ladingen er fullført, fjerner du USB-kabelen og sørger for at døren er trygt lukket. 

 

 

 
Når batteriet er oppbrukt, slår enheten seg av automatisk. Tiden det tar å lade batteriet, avhenger av batteriets alder 
omgivelsestemperaturen. 
Hvis batteriet er helt utladet, kan det hende at enheten ikke slår seg på umiddelbart etter ladingen begynner. La batteriet lade i 
noen minutter før du prøver å slå på enheten. 

 

MERK: 
Enheten din kan også slå seg av mens du bruker den hvis den bruker mer strøm enn det laderen tilfører den. 
For å unngå dette anbefaler vi at du bruker en Quick Charge 2 eller en høyere kompatibel lader. 
 

SLÅ ENHETEN DIN PÅ ELLER AV 
 
Slå på 
Trykk på og hold inne av/på-knappen i 3 sekunder til alle tre de LED-lysene blinker grønt. 
• Mens enheten starter opp vil LED-lyset for batteriet fortsette å blinke. 
• LED-lysene for nettverkssignal og Wi-Fi vil være avslått til enheten er klar. 
• Når alle tre LED-lysene er tent, er enheten påslått igjen. Dette bør ta ca. 1 minutt med mindre enheten har en fastvareoppdatering den 

vil utføre 
• Hvis nettverks- og Wi-Fi-ikonene blinker rødt, kan det hende det har oppstått et problem. (Vennligst se Ofte stilte spørsmål). 
 

SLÅ AV 
• Trykk og hold inne på/av-knappen i 3 sekunder, helt til alle de tre LED-lysene blinker gult. 
• Mens enten slår seg av, vil batteriets LED-lys fortsette å blinke. 
• Når alle LED-lysene er avslått. Enheten er slått av. 
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LED-DEFINISJONER 
 

LED-LYSINDIKATOR FOR BATTERI 
 

FUNKSJONER FOR LED-LYS BATTERISTATUS 
Grønt lys 60% + 
Gult lys 21% – 59% 
Rødt lys 1% – 20% 
Blinker grønt 60% + og lader 
Blinker gult 21% – 59% og lader 
Blinker rødt 1% – 20% og lader 
Inget LED-lys Enheten er slått av, lader ikke 

 

 

MERK: 
Det er mulig å bruke Cat Q10 uten at batteriet er satt inn. Hvis du bruker enheten i dette moduset, vil du se 
følgende indikatorer for batteri: 
 

FUNKSJONER FOR LED-
LYS ENHETSSTATUS 
Blinker grønt Enheten fungerer normalt 
Blinker rødt Laderen er ikke egnet for dette driftsmoduset. Enheten vil ikke slå seg på. 

 

 

LED-LYSINDIKATOR FOR Wi-Fi 
 

  

FUNKSJONER FOR LED-LYS ENHETSSTATUS 
GRØNT LYS Wi-Fi aktivert 
INGET LYS Wi-Fi er slått av (strømsparingsmodus) 
BLINKER RØDT Feil med Wi-Fi 

 

 

LED-LYSINDIKATOR FOR NETTVERKSSIGNAL 
 

FUNKSJONER FOR LED-LYS SIGNALSTATUS 
GRØNT LYS Tilkoblet til mobilnettverk 
BLINKER RØDT Ikke tilkoblet til mobilnettverk 
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KOBLE TIL DIN CAT Q10 
OPPRETT TILKOBLING TIL CAT Q10 

 

1. Kontroller at din Cat Q10 er slått på, og LED-lysene indikerer at nettverksdekning er tilgjengelig. 
2. Søk etter Wi-Fi-nettverk fra enheten du ønsker å legge til. 
3. Du bør se navnet på Cat Q10-nettverket (SSID) i formatet "Cat Q10 – XXXX" 
4. Angi standard passord for denne tilkoblingen og koble til nettverket. 

 

MERK: 
Både standard SSID og PASSORD følger med i esken, men du finner det også på innsiden av bakdekselet til 
din Cat Q10. 
 

Hvis enheten du kobler deg til fra kan skanne QR-koder, kan du også bruke QR-kode du finner i esken med tittelen "KOBLE TIL 
NETTVERK", som da vil koble deg til standard SSID ved bruk av standardpassordet. 

 
Du burde nå være koblet til internett via din Cat Q10. Du trenger ikke gjøre noe annet enn å bruke enheten din. Vi anbefaler 
imidlertid at du logger inn på MyQ10-portalen for å endre både bruker- og adminpassord. 

 

 

LOGGE INN PÅ MyQ10-PORTALEN 
 Nå som er koblet til din Cat Q10, kan du logge inn på MyQ10-portalen for å konfigurere enheten. Vær oppmerksom på at dette er     
  helt valgfritt. 
 

- Start en nettleser på enheten din som er koblet til din Cat Q10. 
- Gå til http://192.168.1.1.1 
- Les og godta Personvernerklæringen og Vilkårene for programvareoppdatering. 
- Logg inn på enheten med standard adminpassord "admin" når du blir bedt om det 

 

 

ENDRE SSID og Wi-Fi-PASSORD 
- Gå til "Wi-Fi". (Merk: På enkelte enhetn kan det hende du må åpne innstillingsmenyen for å se dette). 
- Endre SSID og/eller passord. 
- Lagre endringer. 
- Enheten bruker ett minutt på å tilbakestille seg, og du må da koble deg til på nytt med den nye SSID-en med det nye passordet 

hvis du har endret det. 
 

MERK: SSID-en og passordet som følger med i esken og innsiden av  
bakdekselet er ikke lenger gyldige hvis du har endret de. Hvis du imidlertid tilbakestiller enheten din til 
fabrikkinnstillinger, vil SID-en og passordet tilbakestilles til standard. 
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ENDRE ADMIN-PASSORD 
- Gå til "System > Endre passord for pålogging" 
- Angi gjeldende adminpassord, og bekreft deretter det nye adminpassordet to ganger. 
- Lagre endringer. 
- Du blir da automatisk logget ut av hjemmesiden. Hvis du ønsker å logge deg på igjen, må du bruke det nye adminpassordet ditt. 
- Dersom du mister adminpassordet ditt og må tilbakestille din Cat Q10 til fabrikkinnstillinger, kan du gjøre det ved å trekke på 

tilbakestillingsknappen på baksiden av enheten. 
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MyQ10-PORTALEN 
Nå som din CAT Q10 er fungerer som den skal, kan du se om vil bruke noen av de mer avanserte innstillingene på enheten din. 
Denne delen sikter seg på å belyse noen (men ikke alle) av hovedfunksjonene som er tilgjengelige for deg. Med mindre du er en 
avansert bruker eller har et sterkt ønske om å endre disse innstillingene, anbefaler vi at du beholder standardinnstillingene der det 
er mulig. 

 

HJEMMESIDE 
- Dette er ganske enkelt et dashbord som beskriver statusen på enheten din. 

o Tilkoblingsstatus (Tilkoblet/Ikke tilkoblet) 
o 5G-signalstyrke (hvis tilgjengelig). 
o 4G LTE signalstyrke (hvis tilgjengelig). 
o Totalt opplastet og nedlastet data. 
o Antall enheter som er koblet til Cat Q10. 
o Batteristatus. 

 

Wi-Fi 
- Som tidligere beskrevet om kan denne skjermen brukes til å endre SSID og brukernavn. Du kan også konfigurere flere avanserte 

innstillinger som separat visning av 2,4 GHz og 5 GHz SSID, konfigurering av Wi-Fi-kanaler, skjule SSID og tilpasse båndbredde 
og sikkerhetsinnstillinger. 

 

INTERNETT 
- Velg ønsket internett-tilkoblingstype (Vi anbefaler "Auto"-modus) 
- Endre navn på tilgangspunkt (APN) 
- Kontroller PIN-koden for SIM-kortet for å gjøre enheten enda sikrere. 

 

MERK: 
Hvis du har aktivert SIM PIN-kode på SIM-kortet ditt, må du logge inn på MyQ10-portalen hver gang du slår 
den på og angi SIM PIN-koden. Du burde bli bedt om dette automatisk etter å ha logget inn på MyQ10-
portalen. Hvis du ikke har angitt SIM PIN-koden din, vil ikke enheten koble seg til nettverket og LED-lyset 
for nettverkssignal blinker rødt. 
 

- Aktiver flymodus (deaktiverer nettverkstilkobling) 
- Aktiver dataroaming 

 

MERK: 
Hvis du ikke har aktivert denne funksjonen, vil ikke din Q10 koble seg til internett når du oppholder deg på 
steder utenfor hjemmenettverket ditt. Enheten vil ikke koble seg til nettverket og LED-lyset for 
nettverkssignal vil blinke rødt. Hvis du aktiverer denne funksjonen, kan roaming-kostnader påløpe. 
 
SYSTEM 

- Vis systeminformasjon, f.eks. IMEI, MAC og IP-adresser. 
- Kontroller og utfør fastvareoppdateringer. 
- Endre admin-passord 
- Juster tidsinnstillinger 
- Utfør MAC-filtrering 
- Endre LAN-innstillinger 
- Tilbakestilling av enhet (Gjenopprett ALLE innstillinger til fabrikkstandard) 
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- Start enheten på nytt. 
 

 
TILKOBLEDE ENHETER 

- Viser ganske enkelt alle enheter som på nåværende tidspunkt er koblet til din Cat Q10. 
 

 

QR-KODE 
- Gir QR-koder slik at andre brukere kan koble seg til enheten din. Vær oppmerksom på at i motsetning til klistremerket i esken 

din, er denne QR-koden dynamisk og oppdateres når du endrer SSID-en og passordet ditt. 
 

Batteri 
- Denne menyen gir deg mulighet til å aktivere lademoduset "Alltid på" . 

o Vi anbefaler at du aktiverer denne funksjonen hvis du planlegger å holde enheten din koblet til en strømkilde. Dette 
moduset begrenser batterikapasiteten til 60% og bidrar til å hindre at batteriet blir skadet. Dette moduset vil ikke 
gjøre at enhetens ytelse svekkes. 

 

ANNET 
- Aktiver/deaktiver USB-deling. (På som standard). 

o Dette gjør at du kan bruke din Cat Q10 via USB i stedet for via Wi-Fi. 
- Angi og overvåk databruk. 

o Aktiver funksjonen og angi en maksgrense for databruk, og en påminnelse. 
▪ Når du har nådd din grense for databruk, vil enheten hindre ytterligere dataoverføring for det definerte 

intervallet, med mindre du tilbakestiller det. 
MELDINGER 

- Din Cat Q10 kan motta SMS-varsler. 
o Du kan også sende enkle SMS-meldinger ved å klikke på "+" symbolet på denne siden. 

 

HENDELSER 
- Denne delen inneholder systeminformasjon knyttet til hendelser som på- og avslåing av strøm, varslinger om overoppheting og 

FOTA-status. 
 

HJELP 
- Nettlenker til kundeservice, Personvernerklæringer og Juridisk informasjon. 

 

 

 

 

 

 

  



16  

Vanlig stilte spørsmål 
HVORDAN OPPDATERER JEG CAT Q10-FASTVAREN? 

Standardinnstillingen er satt til automatiske fastvareoppdateringer. Vi anbefaler at du fortsetter å ha dette alternativet aktivert for å 
holde deg oppdatert på de siste programvare- og sikkerhetsoppdateringene. Dersom du ønsker å deaktivere denne funksjonen, kan du 
når som helst logge inn på MyQ10-portalen og navigere til fastvaresiden, for å oppheve alternativet "Automatisk oppdatering". 

Innstillinger > System > Fastvareversjon > Automatisk oppdatering 
 

HVORDAN KAN JEG SELV SJEKKE OM DET FINNES EN PROGRAMVAREOPPDATERING? 15 

Hvis du har deaktivert automatiske fastvareoppdateringer og ønsker å sjekke om det finnes en ny fastvareoppdatering for enheten din, 
kan du gjøre følgende: Naviger til fastvaresiden og sammenlign "Nåværende versjon" med "Nyeste versjon". Hvis det finnes en 
oppdatering for enheten din, vil du kunne klikke på knappen "FOTA-OPPGRADERING" nederst på siden. Hvis denne knappen er grå, 
finnes det ingen tilgjengelig oppdatering for enheten din. 
 

HVORDAN KAN JEG SE AT CAT Q10 HOLDER PÅ Å UTFØRE EN FASTVAREOPPDATERING? 

LED-lysene blinker grønt i én etter én i samme rekkefølge helt til oppdateringen er fullført. Ikke slå av enheten under denne aktiviteten. 
Enheten vil utføre oppdateringen på strøm hvis det er tilgjengelig. Dette vises også med grønne driftslys. 
 

HVA SKJER HVIS JEG GLEMMER Wi-Fi-PASSORDET MITT? 

Du kan logge deg inn på MyQ10-portalen og endre Wi-Fi-passordet fra Wi-Fi-siden. 
  

HVA SKJER HVIS JEG GLEMMER ADMIN-PASSORDET MITT? 

Hvis du har endret og glemt admin-passordet ditt, kan du tilbakestille enheten til fabrikkinnstillingene. All brukerinformasjon går tapt, 
og du må koble deg til enheten med det opprinnelige Wi-Fi-passordet. Dette gjør også at admin-passordet igjen vil være "admin". 

For å tilbakestille enheten til fabrikkinnstillinger, må du sørge for at enheten er slått på. Fjern bakdekselet, og trykk deretter på 
"tilbakestillingsknappen" på baksiden av enheten. LED-lysene på enheten vil da blinke grønt én etter én tre ganger etter hverandre, og vil 
rett etter det gå i gang med sin vanlige oppstartssekvens. 
 

KAN JEG KOBLE ENHETEN TIL PCEN MIN? 

Ja, det kan du. Hvis du kobler enheten til en PC eller en bærbar datamaskin og den er slått på, burde den opprette en internettilkobling 
via USB-tilkoblingen. Du kan også få tilgang til MyQ10-portalen gjennom denne tilkoblingen. 
 

HVORFOR LYSER IKKE LED-LYSET FOR WIFI PÅ ENHETEN MIN? 

Det er fordi "Strømsparingsmodus" har blitt aktivert på enheten. Wi-Fi slås av for å spare strøm når ingen enheter er aktivt tilkoblet. For 
å løse dette problemet, trykker du bare på på/av-knappen og venter i ca. 30 sekunder for at Wi-Fi-et skal slå seg på igjen. 
"Strømsparingsmodus" er deaktivert som standardinnstilling på enheten. 
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HVORFOR BLINKER NETTVERKSLEDLYSET PÅ ENHETEN MIN RØDT? 
Dette skyldes at enheten ikke har tilkobling til mobilnettverket. Vennligst kontroller følgende punkter: 
 

- Er SIM-kortet er satt inn? 
- Er SIM-kortet satt inn med riktig side opp? 
- Har du aktivert en SIM-PIN på SIM-kortet? 

o Hvis du har det, må du logge inn på MyQ10-portalen og angi SIM-PIN-koden for å aktivere SIM-kortet. 
- Har du reist utenlands? Dersom du har det, nå må du logge inn på MyQ10-portalen og aktivere dataroaming. 
- Har SIM-kortet nådd datagrensen sin? 
- Har din Cat Q10 lastet inn riktig APN? 

o Du kan sjekke dette ved å logge inn på MyQ10-portalen, og navigere til "Internett > APN". Hvis ikke det er et APN synlig 
der, kan det hende du må legge til ett manuelt. Hvis APN-et er feil, kan du endre det manuelt. Ta kontakt med 
operatøren din for å finne riktig APN-innstillinger dersom du er usikker. 

 

 

HVORFOR KOBLER IKKE MIN CAT Q10 SEG TIL INTERNETT? 

Kontroller følgende: 
- Enheten er ladet og slått på 
- Et SIM-kort er satt inn i enheten 
- Kontroller LED-indikatorene på enheten 

o Sørg for at du har nettverkstilkobling 
o Sørg for at du er tilkoblet til Wi-Fi eller er koblet sammen med din Cat Q10. 

- Sjekk at du ikke har angitt og overskrevet datagrensen på enheten din. 
- Sjekk at du har et gyldig APN. 

o MyQ10-portal > Internett > APN 
▪ Her kan du endre eller legge til nye APNer. 

  



18  

TILLEGG 
Driftstemperatur: 
Omgivelsestemperaturen må være mellom 0 °C og 45 °C mens enheten lades. Omgivelsestemperaturen må være mellom -10 °C 
(14 °F) til 55 °C (131 °F) ved bruk av enheten når den er batteridrevet. Vennligst bruk vernehansker når du bruker den utenfor 
temperaturområdet 0 ºC (32 °F) til 45 ºC (113 °F). 

 
VISE E-ETIKETTEN 
Hvis du vil vise informasjon om forskrifter på enheten din, gjør du følgende: 
Fra startskjermen, trykk på > Innstillinger > Hjelp > Personvernerklæring. 
 

Samsvar med CE SAR 
Denne enheten tilfredsstiller EU-krav (1999/519/EC) om begrensning av allmennhetens eksponering for elektromagnetiske felt i 
form av helsevern. 
 
Grensene er del av omfattende anbefalinger for beskyttelse av allmennheten. Disse anbefalingene har blitt utviklet og kontrollert av 
uavhengige vitenskapelige organisasjoner gjennom regelmessige og grundige evalueringer av vitenskapelige studier. Måleenheten 
for Europarådets anbefalte grense for mobile enheter er «Specific Absorption Rate» (SAR), og SAR-grensen er 2,0 W/kg i 
gjennomsnitt over 10 gram vev. Den oppfyller kravene fra den internasjonale kommisjonen for beskyttelse mot ikke-ioniserende 
stråling (ICNIRP). 
 
For bruk nær kroppen, har denne enheten blitt testet og oppfyller ICNIRP-retningslinjene for eksponering og den europeiske 
standarden EN 62209-2, for bruk med dedikert tilbehør. Bruk av annet tilbehør som inneholder metaller, kan ikke sikre samsvar 
med ICNIRP-retningslinjene for eksponering. 
 
SAR måles med enheten på en separasjon på 5 mm til kroppen, mens den sender på høyeste sertifiserte utgangseffektnivå i alle 
frekvensbåndene på enheten. 
 
De høyeste rapporterte SAR-verdiene under CE sine reguleringer for telefonen er oppført nedenfor: 
SAR for kropp: 1,206 W/kg; SAR for lemmer: 2,177 W/kg 
 
For å redusere eksponering for RF-energi kan du bruke håndfritilbehør eller andre, lignende alternativer for å holde enheten unna 
hodet og kroppen. Enheten må bæres minst 5 mm fra kroppen for å sørge for at eksponeringsnivåene forblir på eller under de 
testede nivåene. Velg beltehemper, hylstre eller andre lignende tilbehør du har på kroppen, som ikke inneholder metalliske 
komponenter, for å støtte operasjonen på denne måten. Esker med metalldeler kan endre RF-ytelsen på enheten, inkludert 
overholdelse av retningslinjer for RF-eksponering, på en måte som ikke er testet eller sertifisert. Dermed bør bruk av slikt tilbehør 
unngås. 

 
  

For å redusere eksponeringsnivået for stråling bør følgende gjøres: 
• Bruk mobiltelefonen under gode mottaksforhold for å redusere mengden stråling som blir absorbert (særlig i 
parkeringshus under bakken og på reiser med tog eller i bil). 
• For gravide: Hold enheten unna magen 
• Hold enheten unna genitale deler. 
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INFORMASJON OM AVHENDING OG RESIRKULERING 
 Dette symbolet på enheten (og eventuelt inkluderte batterier) indikerer at de ikke skal kastes i det vanlige 
husholdningsavfallet. Ikke kast enheten eller batteriene som usortert restavfall. Enheten (og eventuelle batterier) skal 
overleveres til et sertifisert returpunkt for gjenvinning eller forsvarlig avhending ved slutten av levetiden sin. 

 
For mer detaljert informasjon om gjenvinning av enheten eller batteriene, ta kontakt med kommunen din, renholdsverket der du bor 
eller butikken der du kjøpte enheten. 

 

Avhending av enheten er underlagt direktivet om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE) fra EU. Bakgrunnen for å skille EE 
og batterier fra annet avfall er å redusere de potensielle skadevirkninger på miljø og helse fra alle farlige stoffer som kan være til 
stede. 

 

REDUKSJON AV FARLIGE STOFFER 
Denne enheten samsvarer med parlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og 
restriksjoner av kjemikalier (REACH) og RoHS direktivet fra EU (Restriction of Hazardous Substances). 
Direktiv (Europaparlaments og rådsdirektiv 2011/65/EU (RoHS) og delegert kommisjonsdirektiv (EU) 2015/863 til 
Europaparlaments og rådsdirektiv 2011/65/EU). Det anbefales å besøke nettstedet regelmessig for å få oppdatert informasjon. 

 

SAMSVAR MED EUS REGELVERK 
Bullitt Mobile Ltd. erklærer herved at denne enheten er i samsvar med essensielle krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 
2014/53. For å se samsvarserklæringen, besøk nettsiden: https://www.catphones.com/download/Certification  
 
Autorisert representant: 
Authorised Representative Service 
77 Camden Street Lower 
Dublin DO2 XE80 
Ireland 

 

EU-samsvarserklæring 
Denne enheten er begrenset til innendørs bruk ved drift i frekvensområdet 5150–5350 MHz. Restriksjoner i: Belgia (BE), Bulgaria 
(BG), Tsjekkia (CZ), Danmark (DK), Tyskland (DE), Estland (E), Irland (IE), Hellas (EL), Spania (ES), Frankrike (FR), Kroatia (HR), Italia 
(IT), Kypros (CY), Latvia (LV), Litauen (LT), Luxembourg (LU), Ungarn (HU), Malta (MT), Nederland (NL), Østerrike (AT), Polen (PL), 
Portugal (PT), Romania (RO), Slovenia (SI), Slovakia (SK), Finland (FI), Sverige (SE), Nord-Irland (UK/NI), Sveits (CH), Norge (NO), 
Island (IS), Liechtenstein (LI) og Tyrkia (TR). 
  

MERK: 
Følg nasjonale og lokale forskrifter på stedet der apparatet skal brukes. Denne enheten kan være begrenset for bruk i noen eller alle 
medlemslandene i Den europeiske union (EU). 
 
Noen bånd er kanskje ikke ikke tilgjengelige i enkelte land eller områder. Kontakt den lokale operatøren for mer informasjon. 
 
Maksimal RF-effekt utstrålt i frekvensbåndene satt av til radioutstyr: 
Maksimal effekt i alle bånd er mindre enn den høyeste grenseverdien fastsatt i gjeldende harmoniserte standard. 

https://www.catphones.com/download/Certification
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De nominelle grenseverdiene for frekvensbånd og sendeeffekt som gjelder for dette radioutstyret er som følger: 

 
SPEKTER- OG STRØMTABELL 
 

Teknologi Strøm 
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 

 

SAMSVAR MED UKCAS REGELVERK 
Bullitt Mobile Ltd. erklærer herved at radioutstyret med denne erklæringen og CE-merket er i samsvar med Storbritannias 
reguleringer for radioutstyr 2017. Hele teksten i Storbritannina-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende Internett-adresse: 
https://www.catphones.com/download/Certification 
 

 

UKCA-SAMSVARSERKLÆRING 
Begrensninger i Storbritannia: 5150 til 5350 MHz kun til innendørs bruk. 

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

 
Advarsler og forholdsregler 
Denne delen inneholder viktig informasjon knyttet til brukerveiledningen for denne enheten. Den inneholder også informasjon om 
hvordan du bruker enheten på en trygg måte. Les denne informasjonen nøye før du bruker enheten. 
 
VANNTETT DEKSEL 
SIM/SD-døren må være ordentlig lukket for å sikre at enheten er vanntett. 

 
IKKE BRUK ENHETEN UNDER FØLGENDE FORHOLD: 
Slå av enheten hvis du er i en situasjon der bruk av enheten er forbudt, for eksempel: 
• Sykehus og helseinstitusjoner – dette er for å hindre eventuell interferens med sensitivt medisinsk utstyr. 
• Medisinske enheter – kontakt legen din og produsenten av enheten for å finne ut om bruk av enheten kan forstyrre driften av den 

medisinske enheten. Følg reglene og bestemmelsene som er fastsatt av sykehus og helseinstitusjoner. 
• Pacemaker-produsenter anbefaler en minimumsavstand på 15 cm mellom enheten og pacemakere, for å unngå potensiell interferens 

med pacemakeren. Hvis du har en pacemaker, må du bruke enheten på motsatt side av pacemakeren, og du må ikke bære enheten i 
brystlommen. 
• Fly – snakk med flyselskapets ansatte om bruken av trådløse enheter om bord på flyet. Hvis enheten har flymodus, må denne 

aktiveres før du går om bord på et fly. 
• Andre enheter – ikke bruk enheten på et sted der den kan skade eller forstyrre andre elektroniske enheter. 

 

• Potensielt eksplosiv atmosfære – slå av enheten i områder med en potensielt eksplosiv atmosfære, og følg alle skilt og instruksjoner. 
Områder som potensielt kan ha eksplosive atmosfærer, omfatter områder der det anbefales å slå av en motor på et kjøretøy. 
Gnistdannelse i slike områder kan føre til eksplosjon eller brann, noe som kan resultere i personskader eller dødsfall. Ikke slå på 
enheten på steder der det fylles drivstoff, for eksempel bensinstasjoner. Overhold restriksjoner for bruk av radioutstyr i 
drivstoffdepoter, lagre og distribusjonsområder og kjemiske anlegg. I tillegg skal restriksjoner i områder der det pågår 
sprengningsarbeid, overholdes. Før du bruker enheten, se opp for områder som har potensiell eksplosiv atmosfære som ofte, men ikke 
alltid, er tydelig merket. Slike steder inkluderer områder under dekk på båter, anlegg for tapping eller lagring av kjemikalier og 
områder hvor luften inneholder kjemikalier eller partikler, for eksempel korn, støv eller metallpartikler. Spør produsenten av kjøretøy 
som bruker flytende petroleumsgass (for eksempel propan eller butan), om denne enheten trygt kan brukes i nærheten av kjøretøyet. 

 
 

 
DRIFTSMILJØ 

• Enheten er i samsvar med RF-spesifikasjonene når enheten brukes nær øret eller ved en avstand på 1 cm fra kroppen din. Kontroller at 
tilbehør til enheten, for eksempel hylster og deksel, ikke er laget av metallkomponenter. Hold enheten 1,0 cm unna kroppen din for å 
oppfylle de tidligere nevnte kravene.  
• På en stormfull dag med torden skal enheten ikke brukes mens den lades, for å hindre fare forårsaket av lynet. 
• Når du bruker enheten, skal lokale lover og regler følges, og andres personvern og rettssikkerhet må respekteres. 
• Omfanget av miljøforhold: 
• Grad av forurensning: "2" Overspenningskategori: I 
• Maksimal høydegrense for bruk: ikke mer enn 2000 m over havnivå. 

 

BARNS SIKKERHET 
Overhold alle forholdsregler med hensyn til barns sikkerhet. Det kan være farlig å la barnet leke med denne enheten eller tilbehøret, 
som kan inkludere deler som kan løsne fra enheten, da slike kan utgjøre en kvelningsfare. Pass på at små barn holdes borte fra 
enheten og tilbehøret. 
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BATTERI OG LADER 
• Ta laderen ut av kontakten og enheten når den ikke er i bruk. 
• Batteriet kan lades og utlades hundrevis av ganger før det til slutt slites ut. 
• Ikke eksponer batteriet for sollys eller røykfylte, støvete omgivelser. Et batteri som er utsatt for ekstremt lavt lufttrykk kan resultere i 

en eksplosjon eller lekkasje av brannfarlig væske eller gass. 
• I tilfelle det oppstår lekkasje av elektrolytten i batteriet, noe som vil være ekstremt usannsynlig, må du sørge for at elektrolytten ikke 

kommer i kontakt med hud eller øyne. Hvis elektrolytt kommer i kontakt med hud eller øynene, må øynene umiddelbart skylles med 
rent vann, og lege kontaktes. 
• Hvis det skulle oppstå batterideformasjon, fargeendring eller unormal oppvarming under ladingen, må du slutte å bruke enheten 

umiddelbart. Ellers kan det føre til batterilekkasje, overoppheting, eksplosjon eller brann. 
• Ikke kast enheten på åpen ild, da det kan føre til eksplosjon. Batteriet kan også eksplodere hvis det blir stukket eller alvorlig skadet. 
• Du må ikke modifisere eller bygge om denne enheten; prøve å sette fremmede gjenstander inn i enheten; senke ned eller utsette den 

for vann eller eller annen væske; utsette enheten for ild, eksplosjoner eller andre farer. 
• Du må ikke demontere eller åpne, knuse, bøye eller deformere, punktere eller makulere den. 
• Bruk bare batteriet med systemet det er angitt for 
• Bruk kun batteriet med et ladesystem som har blitt kvalifisert med systemet per CTIAs sertifiseringsbetingelser for sikre samsvar 

med batterisystemet til IEEE 1725. Bruk av et ukvalifisert batteri eller lader kan føre til fare for brann, eksplosjon, lekkasje eller andre 
farer. 
• Du må ikke kortslutte batteriet eller la metalledende objekter komme i kontakt med batteriet. 
• Erstatt kun batteriet med et annet batteri som har blitt kvalifisert av systemet per standard: IEEE-Std-1725. Bruk av et ukvalifisert 

batteri kan føre til fare for brann, eksplosjon, lekkasje eller andre farer. 
• Kast brukte enheter i samsvar med lokale forskrifter. 

 

  



23  

SPESIFIKASJON FOR CAT® Q10 

 

 

MODELL BM1R1A 
SKU HW SKU 1, RF SKU1 EMEA/AUS/LATAM 
DIMENSJONER 80,8 x 127,8 x 26,3 mm 
BATTERI 5300 mAh 
OS Open WRT 
RAM 8 Gb LPDDR4 
ROM 8 Gb ECC NAND FLASH 
PROSESSOR 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 
ROBUSTHET IP68 

 
 

 * Design og spesifikasjoner kan endres uten varsel. 
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