
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrukcja użytkowania 
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NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM 
Należy przeczytać niniejszą instrukcję i zalecane środki ostrożności, aby prawidłowo korzystać z tego urządzenia. 
W przypadku użycia w słonej wodzie opłucz urządzenie, aby uniknąć korozji solnej. 
Nie wolno uderzać urządzenia, rzucać nim, zgniatać, nakłuwać lub wyginać. 
Nie włączać urządzenia w sytuacji, gdy jest to zabronione lub gdy może to spowodować zakłócenia lub inne niebezpieczeństwo. 
Podczas jazdy należy upewnić się, że korzystasz z telefonu zgodnie z prawem lokalnym. 
Zawsze przestrzegaj wszystkich przepisów użytkowania urządzeń w szpitalach i placówkach opieki zdrowotnej. 
Należy skontaktować się z lekarzem i producentem urządzenia, aby sprawdzić, czy urządzenie może zakłócać działanie urządzenia 
medycznego. 
Podczas podróży drogą powietrzną należy wykonywać polecenia personelu linii lotniczej dotyczące korzystania z telefonów 
komórkowych w samolocie. 
Nie wolno włączać urządzenia, jeśli korzystanie z telefonów komórkowych jest zabronione, lub w sytuacji, gdy urządzenie może 
spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia. 
Uwaga: rozmontowanie urządzenia może wpłynąć na gwarancję urządzenia. 
Należy zachować ostrożność i przestrzegaj wytycznych podczas korzystania z urządzenia w miejscach znajdujących się w pobliżu 
gazów łatwopalnych np. stacji benzynowej. 
Urządzenie i jego akcesoria należy trzymać z dala od małych dzieci. Nie wolno pozwalać dzieciom na korzystanie z urządzenia bez 
nadzoru. 
Zalecane jest korzystanie z zatwierdzonych przez Cat Phones ładowarek do ładowania baterii. 
Należy przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących używania urządzeń bezprzewodowych. Należy szanować prywatność i 
prawa innych osób podczas korzystania z urządzenia. 
Należy wyłączyć urządzenie w miejscach, gdzie korzystanie z dwukierunkowych połączeń radiowych lub urządzeń elektronicznych 
jest zabronione, aby uniknąć zakłócenia pracy innych urządzeń. 
Pełne instrukcje na temat bezpieczeństwa można znaleźć na stronie https://www.catphones.com/support/ 

 

https://www.catphones.com/support/
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INFORMACJE PRAWNE 
© 2022 Caterpillar. Wszelkie prawa zastrzeżone. 
CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, ich odpowiednie logo, „Caterpillar Yellow”, „Power Edge” oraz „Modern Hex”, a także 
znaki towarowe oraz tożsamość korporacyjna oraz produktowa wykorzystana w niniejszej instrukcji są znakami handlowymi 
Caterpillar i nie mogą być używane bez pozwolenia. 
Bullitt Mobile Ltd jest licencjobiorcą Caterpillar Inc. 
Znaki handlowe Bullitt Mobile Ltd. oraz innych stron trzecich są własnością odpowiednich właścicieli. 
Żadna część niniejszego dokumentu nie może być reprodukowana ani transmitowana w żadnej postaci i za pomocą jakichkolwiek 
środków bez uprzedniego pisemnego zezwolenia firmy Caterpillar Inc. 
Produkt, którego dotyczy niniejsza instrukcja, może zawierać oprogramowanie chronione prawem autorskim i prawami 
licencjodawców. Klienci nie mogą w żaden sposób reprodukować, dystrybuować, modyfikować, dekompilować, demontować, 
odszyfrowywać, wyodrębniać, stosować inżynierii odwrotnej, wypożyczać, przydzielać ani sublicencjonować wymienionego 
oprogramowania i sprzętu, chyba że takie ograniczenia są zabronione przez odpowiednie prawo lub takie działania są dozwolone 
przez odpowiednich właścicieli praw autorskich lub licencji. 
Treść niniejszej instrukcji jest podana w stanie takim, w jakim jest. Z wyjątkiem wymaganej przez odpowiednie prawo nie jest 
udzielana żadna gwarancja ani jawna, ani domniemana, w tym, lecz nie tylko, domniemana gwarancja przydatności handlowej lub 
do określonego celu, odnośnie do dokładności, niezawodności lub treści niniejszej instrukcji. 
W żadnym wypadku, w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo, producent nie ponosi odpowiedzialności za żadne 
pośrednie, uboczne, specjalne lub wynikowe szkody, utratę zarobków, dochodów, danych, utratę wartości przedsiębiorstwa lub 
oczekiwanych oszczędności. 
Wi-Fi® jest zarejestrowanym znakiem towarowym Wi-Fi Alliance®. 
Wszystkie pozostałe znaki i nazwy handlowe, w tym znaki towarowe firmy Bullitt, należą do ich poszczególnych właścicieli. 
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UWAGA 
Niektóre opisane tu funkcje tego produktu i jego akcesoriów zależą od zainstalowanego oprogramowania, przepustowości i ustawień 
lokalnej sieci, więc mogą być nieaktywne lub ograniczone przez lokalnego operatora sieci lub dostawcę usług sieciowych. Dlatego 
opisy zawarte w niniejszej instrukcji mogą nie odpowiadać dokładnie zakupionemu produktowi lub jego akcesoriom. 
Producent zastrzega sobie prawo zmian lub modyfikacji informacji i specyfikacji podanych w niniejszej instrukcji bez uprzedniego 
powiadomienia. 
Producent nie jest odpowiedzialny za legalność ani jakość jakichkolwiek produktów, które mogą być za pomocą tego urządzenia 
przekazywane lub pobierane, w tym tekstów, obrazów, utworów muzycznych, filmów i dodatkowego oprogramowania chronionych 
prawem autorskim. Wszelkie konsekwencje wynikłe z instalacji lub użytkowania na tym urządzeniu wymienionych produktów ponosi 
użytkownik. 

 

 

PRZEPISY DOTYCZĄCE IMPORTU I EKSPORTU 
Klient musi przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji eksportowych lub importowych oraz uzyskać wszystkie 
niezbędne zezwolenia rządowe i licencje, aby eksportować, reeksportować lub importować produkt wymieniony w niniejszej 
instrukcji, w tym oprogramowanie i dane techniczne. 
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WITAMY W CAT® Q10 
 Cat Q10 to zaawansowane narzędzie profesjonalne: potężny przenośny i wytrzymały hotspot. Jedno solidne urządzenie mające  
 wiele zastosowań. 
Zaprojektowano z myślą o najwyższej wytrzymałości na uszkodzenia w wysokiej jakości konstrukcji przenośnej. Jeśli ciężko 
pracujesz i ostro się bawisz, Cat Q10 jest na tyle odporny, aby przetrwać upadki, uderzenia i inne problemy codziennego życia, a 
jednocześnie zapewnić niezawodność, której nasi klienci oczekują od wytrzymałych urządzeń klasy Caterpillar. 

 

 

WYTRZYMAŁOŚĆ 

UPUSZCZENIE URZĄDZENIA: 
• Tak: należy korzystać z urządzenia do wysokości 1,8 metra – jest odporne na upadki z maksymalnie takiej wysokości. 
• Nie: nie rzucać urządzeniem z siłą ani nie upuszczać z wysokości większej niż 1,8 m – telefon jest wytrzymały, ale nie jest 

niezniszczalny. 
WODOSZCZELNOŚĆ: 
• Tak: można korzystać z urządzenia w miejscach wilgotnych i mokrych. Przed użyciem w takich środowiskach należy prawidłowo 

zamknąć wszystkie klapki i pokrywy. 
ODPORNOŚĆ NA KURZ: 
• Tak: można korzystać z urządzenia w miejscach brudnych i zakurzonych. Cat® Q10 posiada certyfikat IP68, standard w branży w 

zakresie wytrzymałości. 
EKSTREMALNE TEMPERATURY: 
• Tak: można korzystać z urządzenia w temperaturach roboczych od -10°C (14°F) do 55°C (131°F). Urządzenie jest odporne na zmiany 

temperatury: można przenosić je z bardzo zimnych pomieszczeń do gorących lub odwrotnie. 
• Nie: nie korzystać z urządzenia w temperaturach od 0°C do 45°C bez użycia rękawic ochronnych. 

 

 

ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA 
• urządzenie 
• Krótki przewodnik na początek 
• Kabel zasilania USB C 

 
 
 

WPROWADZENIE 
OPIS URZĄDZENIA 

1. Przycisk zasilania 

2. Klapka SIM 

3. Pokrywa USB 

4. Sygnał sieci LED 

5. LED WI-FI 

6. Lampa LED baterii 
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INSTALACJA karty SIM 
1. Użyj palca, aby otworzyć klapkę karty SIM. 
2. Włóż kartę SIM do gniazda SIM zlotymi ząbkami w kierunku przycisku zasilania znajdującego się z przodu urządzenia. 
3. Wsuń kartę SIM do środka, aż usłyszysz kliknięcie, a karta znajdzie się na swoim miejscu. 
4. Wsuń klapkę SIM z powrotem na miejsce, aż zostanie bezpiecznie zamknięta. 

 

 

 

INSTALACJA BATERII 
 

- Usuń osłonę tylną urządzenia. 
- Umieść urządzenie na płaskiej powierzchni ekranem w dół. 
- Należy umieścić metalowe kontakty baterii we wtyki w obudowie. 
- Wsuń baterię w dół, aż znajdzie się na swoim miejscu. 
- Aby założyć z powrotem osłonę tylną urządzenia, należy upewnić się, że końcówka lokacyjna osłony urządzenia znajduje się w 

odpowiedniej pozycji, aby umieścić ją w otworze resetu znajdującego się z tyłu obok baterii. Po umieszczeniu w odpowiednim 
miejscu wciśnij pokrywę z powrotem do urządzenia. Należy pamiętać, że jeśli nie uda się tego zrobić, urządzenie Cat Q10 nie 
jest szczelne w tym momencie. 
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ŁADOWANIE URZĄDZENIA 

 

7. Użyj palca, aby otworzyć pokrywę portu USB. 
8. Włóż kabel USB. 
9. Po zakończeniu ładowania wyjmij kabel USB i upewnij się, że pokrywa jest poprawnie zamknięta. 

 

 

 
Gdy bateria jest całkowicie wyładowana, telefon wyłączy się automatycznie. Czas potrzebny na naładowanie baterii zależy od jej 
wieku i temperatury środowiska. 
Jeśli bateria jest całkowicie wyczerpana, urządzenie może nie włączać się natychmiast po rozpoczęciu ładowania. Przed próbą 
włączenia urządzenia pozwól baterii przez kilka minut się ładować. 

 

UWAGA: 
Urządzenie może również wyłączyć w trakcie użytkowania, jeśli zużywa więcej energii niż jest dostarczane 
przez ładowarkę. Aby tego uniknąć, zalecamy korzystanie z ładowarki Quick Charge 2 lub wyższej ładowarki 
kompatybilnej. 
 

WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA 
 
WŁĄCZANIE 
Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, aż wszystkie trzy diody LED zamigają na zielono. 
• Gdy urządzenie uruchamia się, dioda LED baterii będzie nadal migać. 
• Diody LED sygnału i Wi-Fi pozostaną wyłączone, aż do momentu gotowości. 
• Gdy wszystkie 3 diody LED są włączone, urządzenie jest włączone. Może zająć to około 1 minutę, chyba że urządzenie ma aktualizację 

oprogramowania do wykonania 
• Jeśli ikony sieci i Wi-Fi migają na czerwono, może to oznaczać problem. Przeczytaj (Często zadawane pytania). 
 

Wyłącz zasilanie 
• Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, aż wszystkie trzy diody LED zaświecą się na pomarańczowo. 
• Gdy urządzenie wyłącza się, diody LED baterii nadal będą migać. 
• Gdy wszystkie diody są wyłączone. Urządzenie jest wyłączone. 
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DEFINICJE LED 
 

WSKAŹNIKI LED BATERII 
 

ZACHOWANIE DIODY 
LED STATUS BATERII 
Świeci na zielono 60% + 
Świeci na pomarańczowo 21% - 59% 
Świeci na czerwono 1% - 20% 
Migająca na zielono 60% + i ładuje 
Migająca na 
pomarańczowo 21% - 59% i ładuje 
Miga na czerwono 1% - 20% i ładuje 
Brak diod LED Urządzenie wyłączone, nie ładuje się 

 

 

UWAGA: 
Można korzystać z Cat Q10 bez włożonej baterii. Jeśli korzystasz z urządzenia w tym trybie, zobaczysz 
następujące wskaźniki baterii: 
 

ZACHOWANIE DIODY LED STATUS URZĄDZENIA 
Migająca na zielono Urządzenie działa normalnie 
Miga na czerwono Ładowarka nie nadaje się do tego trybu pracy. Urządzenie nie będzie włączone. 

 

 

Dioda LED Wi-Fi 
 

  

ZACHOWANIE DIODY LED STATUS URZĄDZENIA 
Świecąca na zielono Wi-Fi włączone 
Nie świeci Wi-Fi wyłączone (tryb oszczędzania energii) 
Migająca na czerwono Błąd Wi-Fi 

 

 

WSKAŹNIK SYGNAŁU SIECI LED  
 

ZACHOWANIE DIODY LED STATUS SYGNAŁU 
Świecąca na zielono Połączono z siecią komórkową 
Migająca na czerwono Nie połączono z siecią komórkową 
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ŁĄCZENIE Z TWOIM URZĄDZENIEM CAT Q10 
POŁĄCZ Z CAT Q10 

 

1. Upewnij się, że Twój Cat Q10 jest włączony, a diody LED wskazują, że zasięg sieci jest dostępny. 
2. Wyszukaj sieci Wi-Fi urządzenia, które chcesz podłączyć. 
3. Powinna wyświetlić się nazwa sieci Cat Q10 (SSID) w formacie „Cat Q10 – XXXX” 
4. Wprowadź domyślne hasło dla tego połączenia i połącz się z siecią. 

 

UWAGA: 
Zarówno domyślny SSID, jak i HASŁO podane są w pudełku, ale można je także znaleźć w tylnej pokrywie 
telefonu Cat Q10. 
 

W innym przypadku, jeśli podłączane urządzenie ma funkcję skanowania kodów QR, znajduje się on w pudełku pod tytułem Połącz 
z siecią „CONNECT TO NETWORK”. Połączy urządzenie z domyślnym SSID za pomocą domyślnego hasła. 

 
Teraz telefon Cat Q10 jest podłączony do Internetu. Nie trzeba robić nic więcej. Można korzystać z urządzenia. Jednak zalecamy 
zalogowanie się na portal MyQ10, aby zmienić zarówno hasła użytkownika, jak i administratora. 

 

 

LOGOWANIE DO PORTALU MyQ10 
 Teraz gdy urządzenie jest połączone z komputerem Cat Q10, można zalogować się na portal MyQ10, aby skonfigurować    
  urządzenie. Pamiętaj, że jest całkowicie opcjonalne. 
 

- Uruchom dowolną przeglądarkę na urządzeniu podłączonym do telefonu Cat Q10. 
- Przejdź do http://192.168.1.1 
- Przeczytaj i akceptuj Warunki aktualizacji oprogramowania i Politykę prywatności. 
- Zaloguj się do urządzenia domyślnym hasłem administracyjnym „admin” po pojawieniu się polecenia 

 

 

ZMIANA SSID i HASŁA Wi-Fi 
- Przejdź do „Wi-Fi”. (Uwaga: na niektórych urządzeniach, może być konieczne otwarcie menu ustawień, aby zobaczyć tę opcję). 
- Zmień SSID lub hasło. 
- Zapisz zmiany. 
- Urządzenie będzie się resetować przez chwilę, po czym należy ponownie połączyć się z nowym SSID z wykorzystaniem nowego 

hasła, jeśli zostało zmienione. 
 

 
UWAGA: po zmianie SSID i hasło dostarczone w pudełku i wewnątrz tylnej pokrywy nie są ważne. Jednak jeśli 
nastąpi reset urządzenia do ustawień fabrycznych, SSID i hasło zostaną przywrócone do domyślnych. 
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ZMIANA HASŁA ADMINISTRATORA 
- Przejdź do „System > Zmień hasło logowania” 
- Wprowadź aktualne hasło administratora, a następnie ponownie potwierdź nowe hasło administratora. 
- Zapisz zmiany. 
- Nastąpi automatyczne wylogowanie ze strony głównej. Aby zalogować się ponownie, trzeba użyć nowego hasła administratora. 
- Jeśli utracisz hasło administratora i musisz zresetować urządzenie Cat Q10 do ustawień fabrycznych, można to zrobić, 

naciskając przycisk resetowania z tyłu urządzenia. 
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PORTAL MyQ10 
Teraz gdy telefon CAT Q10 jest uruchomiony, w razie potrzeby można korzystać z jego bardziej zaawansowanych ustawień. W tej 
części można zapoznać się z najważniejszymi funkcjami urządzenia dostępnymi dla użytkownika. Jeśli nie jesteś zaawansowanym 
użytkownikiem lub nie musisz zmienić ustawień, zalecamy pozostawienie domyślnych ustawień urządzenia. 

 

STRONA GŁÓWNA 
- Jest to po prostu pulpit, który szczegółowo opisuje stan urządzenia. 

o Stan połączenia (Połączono/Nie połączono). 
o Siła sygnału 5G (jeśli jest dostępny). 
o Siła sygnału 4G LTE (jeśli jest dostępny). 
o Całkowite dane pobrane i wysłane. 
o Liczba urządzeń podłączonych do telefonu Cat Q10. 
o Status baterii. 

 

Wi-Fi 
- Jak wcześniej szczegółowo opisano, ten ekran służy do zmiany SSID i nazwy użytkownika. Można także skonfigurować bardziej 

zaawansowane ustawienia, takie jak wyświetlanie SSID 2.4 GHz i 5 GHz oddzielnie, konfiguracja kanałów Wi-Fi, ukrywanie 
SSID i dostosowywanie ustawień pasma i bezpieczeństwa. 

 

INTERNET 
- Wybierz preferowany typ połączenia z Internetem. (Zalecamy tryb „Auto”) 
- Zmień nazwę punktu dostępu (APN) 
- Miej kontrolę nad swoim pinem SIM, aby zapewnić bezpieczeństwo urządzenia. 

 

UWAGA: 
Jeśli masz aktywowany PIN SIM na karcie SIM, należy zalogować się na portal MyQ10 po każdym włączeniu i 
wprowadzić kod PIN SIM. Od razu po zalogowaniu się na portal MyQ10 pojawi się polecenie automatyczne. 
Jeśli nie wprowadzono kodu PIN SIM, urządzenie nie połączy się z siecią, a dioda LED sygnału sieci będzie 
migała na czerwono. 
 

- Włącz tryb samolotowy (Wyłącz połączenie z siecią) 
- Włącz roaming danych 

 

UWAGA: 
Jeśli ta funkcja nie jest włączona, urządzenie Q10 nie połączy się z Internetem poza siecią domową. 
Urządzenie nie połączy się z siecią, a dioda LED sygnału sieci będzie migała na czerwono. Po włączeniu tej 
funkcji mogą się pojawić opłaty roamingowe. 
 
SYSTEM 

- Wyświetl informacje o systemie, np. IMEI, MAC i adresy IP. 
- Sprawdzanie i wykonanie aktualizacji oprogramowania 
- Zmień hasło administratora 
- Dostosuj ustawienia czasu 
- Wykonaj filtrowanie MAC 
- Zmień ustawienia sieci LAN 
- Zresetuj urządzenie do ustawień fabrycznych (przywróć WSZYSTKIE ustawienia domyślne) 
- Uruchom urządzenie ponownie. 
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PODŁĄCZONE URZĄDZENIA 

- Wyświetla wszystkie urządzenia obecnie podłączone do telefonu Cat Q10. 
 

 

KOD QR 
- Podaje kody QR dla innych użytkowników do połączenia z urządzeniem. Uwaga: w przeciwieństwie do naklejki wewnątrz 

pudełka, ten kod QR jest zmienny i aktualizuje się po zmianie SSID i hasła. 
 

BATTERY 
- To menu daje możliwość włączenia trybu „Zawsze włączone”. 

o Zalecamy włączenie tej funkcji, jeśli urządzenie będzie ciągle podłączone do źródła zasilania. Tryb ten ogranicza 
pojemność baterii do 60% i pomaga zapobiec uszkodzeniu baterii. Ten tryb nie obniża jakości korzystania z urządzenia. 

 

INNE 
- Włącz/Wyłącz łączenie USB. (Domyślnie włączone). 

o Pozwala korzystać z telefonu Cat Q10 przez USB zamiast przez Wi-Fi. 
- Ustaw i monitoruj zużycie danych. 

o Włącz funkcję i ustaw maksymalny limit wykorzystania danych i przypomnienie. 
▪ Po osiągnięciu limitu danych urządzenie uniemożliwia dalsze przekazywanie danych przez określony czas,  

WIADOMOŚCI 
- Urządzenie Cat Q10 może odbierać powiadomienia SMS. 

o Można także wysłać podstawowe wiadomości SMS, klikając symbol „+” na tej stronie. 
 

ZDARZENIA 
- Niniejsza sekcja zawiera informacje systemowe dotyczące zdarzeń np. włączenie, wyłączenie, przegrzanie, powiadomienia i 

status FOTA. 
 

POMOC 
- Linki internetowe do Wsparcia, Polityki prywatności i Informacji prawnych. 
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CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA 
JAK AKTUALIZOWAĆ OPROGRAMOWANIE URZĄDZENIA CAT Q10? 

Automatyczna aktualizacja oprogramowania jest ustawieniem domyślnym. Zdecydowanie zalecamy zachowanie tej opcji, aby zawsze 
aktualizować do najnowszych wersji oprogramowania i aktualizacji bezpieczeństwa. Aby wyłączyć tę funkcję, należy zalogować się na 
portal MyQ10 i przejść do strony oprogramowania odznaczyć opcję „Automatyczna aktualizacja”: 

Ustawienia > System > Wersja oprogramowania > Aktualizacja automatyczna 
 

JAK RĘCZNIE SPRAWDZIĆ AKTUALIZACJĘ OPROGRAMOWANIA? 

Jeśli automatyczna aktualizacja oprogramowania została wyłączona i użytkownik chce sprawdzić, czy urządzenie ma aktualne 
oprogramowanie. Można przejść do strony oprogramowania i porównać „Aktualną wersję” z „Najnowszą wersją”. Jeśli jest dostępna 
aktualizacja dla urządzenia, można kliknąć przycisk „FOTA UPGRADE" na dole strony. Jeśli ten przycisk jest wyszarzony, nie ma 
dostępnych aktualizacji dla urządzenia. 
 

SKĄD MAM WIEDZIEĆ, KIEDY MOJE URZĄDZENIE CAT Q10 WYKONUJE AKTUALIZACJĘ OPROGRAMOWANIA? 

DiodY LED będą migać na zielono po kolei, jedna po drugiej, aż do zakończenia aktualizacji. Nie wyłączaj urządzenia podczas tej 
czynności. Włączone urządzenie wykona aktualizację, jeśli jest dostępna. Zasygnalizują to świecące się na zielono światła. 
 

CO SIĘ STANIE, JEŚLI ZAPOMNĘ HASŁO Wi-Fi? 

Można zalogować się na portal MyQ10 i zmienić hasło Wi-Fi na podstronie Wi-Fi. 
  

CO SIĘ STANIE, JEŚLI ZAPOMNĘ HASŁO ADMINISTRATORA? 

Jeśli zmieniono i utracono hasło administratora, można zresetować urządzenie, które powróci do ustawień fabrycznych. Wszystkie 
informacje użytkownika zostaną utracone i konieczne będzie połączenie z urządzeniem z wykorzystaniem oryginalnego hasła Wi-Fi. 
Spowoduje to zmianę hasła na „admin”. 

Aby zresetować urządzenie do ustawień fabrycznych, musi być włączone. Należy odsunąć tylną pokrywę, a następnie nacisnąć przycisk 
„reset” z tyłu urządzenia. Diody LED na urządzeniu będą migać na zielono na przemian trzy razy, a następnie urządzenie rozpocznie 
normalną sekwencję startową. 
 

CZY MOGĘ PODŁĄCZYĆ URZĄDZENIE DO MOJEGO KOMPUTERA? 

Tak, można to zrobić. Jeśli urządzenie jest podłączone do komputera lub laptopa i jest włączone, utworzy ono połączenie z Internetem 
przez USB. Można także przejść do portalu MyQ10 przez to połączenie. 
 

DLACZEGO DIODA WIFI NA MOIM URZĄDZENIU NIE JEST WŁĄCZONA? 

Dzieje się tak, ponieważ włączono tryb oszczędzania energii w urządzeniu. Wi-Fi jest wyłączone, aby oszczędzać energię, gdy nie są 
podłączone żadne urządzenia. Aby rozwiązać ten problem, wystarczy wcisnąć przycisk zasilania i odczekać około 30 sekund, aby 
włączyć Wi-Fi. „Tryb oszczędzania energii” jest domyślnie wyłączony na urządzeniu. 
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DLACZEGO DIODA SIECI MIGA NA MOIM URZĄDZENIU NA CZERWONO? 
Dzieje się tak, ponieważ urządzenie nie ma połączenia z siecią komórkową. Należy sprawdzić: 
 

- Czy karta SIM jest włożona? 
- Czy karta SIM włożona jest prawidłowo? 
- Czy karta SIM ma aktywny kod PIN? 

o Jeśli tak, trzeba zalogować się na portal MyQ10 i wprowadzić PIN SIM, aby aktywować kartę SIM. 
- Czy użytkownik podróżuje za granicę? Jeśli tak, trzeba zalogować się na portal MyQ10 i włączyć roaming danych. 
- Czy karta SIM osiągnęła limit danych? 
- Czy urządzenie Cat Q10 pobrało prawidłowy APN? 

o Można to sprawdzić, logując się na portal MyQ10, przechodząc do „Internet > APN”. Jeśli nie ma dostępnego APN, może 
być konieczne dodanie go ręcznie. Jeśli APN jest nieprawidłowy, można ręcznie go edytować. Może być konieczne 
skontaktowanie się z operatorem, aby poznać prawidłowe ustawienia APN. 

 

 

DLACZEGO MÓJ CAT Q10 NIE ŁĄCZY SIĘ Z INTERNETEM? 

Należy sprawdzić: 
- Urządzenie jest naładowane i włączone 
- Karta SIM jest włożona do urządzenia 
- Należy sprawdzić wskaźniki LED na urządzeniu 

o Należy upewnić się, że urządzenie ma połączenie z siecią 
o Należy upewnić się, że jest dostępne połączenie z Wi-Fi lub urządzenie Cat Q10 jest powiązane. 

- Należy sprawdzić, że nie został ustawiony limit danych na urządzeniu i nie został on przekroczony. 
- Należy sprawdzić, że APN jest prawidłowy. 

o Portal MyQ10 > Internet > APN 
▪ Można tu zmienić lub dodać nowe APN. 
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DODATEK 
TEMPERATURA PRACY 
Ładowanie urządzenia należy przeprowadzać w temperaturze otoczenia od 0°C do 45°C. Należy zachować temperaturę otoczenia od 
-10°C (14°F) do 55°C (131°F) dla urządzenia zasilanego przez baterię. Należy nosić rękawice ochronne podczas korzystania z 
urządzenia w temperaturach od 0°C (32°F) do 45°C (113°F). 

 
E-LABEL 
Aby wyświetlić informacje prawne na tym urządzeniu, wykonaj następujące czynności: 
Z Ekranu głównego naciśnij > Ustawienia > Pomoc > Polityka prywatności. 
 

Zgodność z wymaganiami SAR Komisji Europejskiej 
Niniejsze urządzenie spełnia wymagania Unii Europejskiej (1999/519/EC) dotyczące ograniczenia ekspozycji na pola magnetyczne 
w związku z ochroną zdrowia publicznego. 
 
Te ograniczenia są częścią szerszych zaleceń dotyczących ochrony ogółu społeczeństwa. Zalecenia te zostały opracowane i 
sprawdzone przez niezależne organizacje naukowe na podstawie przeprowadzonych i ocenionych badań naukowych. Jednostką miary 
dla zalecanego przez Komisję Europejską ograniczenia dotyczącego urządzeń przenośnych jest poziom absorpcji swoistej SAR 
(Specific Absorption Rate) i limit ten wynosi 2,0 W/kg uśredniony w stosunku do 10 g tkanki. Spełnia on wymagania 
międzynarodowej komisji ds. ochrony przed promieniowaniem niejonizującym (ICNIRP). 
 
Urządzenie zostało przetestowane pod kątem noszenia przy sobie i spełnia wytyczne komisji ICNIRP dotyczące ekspozycji oraz 
europejskie standardy EN 62209-2, gdy jest używane z przeznaczonymi do niego akcesoriami. Użycie innych akcesoriów, które 
zawierają metal, może nie zapewniać zgodności z wytycznymi ICNIRP dotyczącymi ekspozycji. 
 
Wartość SAR została zmierzona dla urządzenia odległego o 5 mm od ciała, przy transmisji na najwyższym certyfikowanym poziomie 
mocy wyjściowej i dla wszystkich pasm częstotliwości urządzenia przenośnego. 
 
Zgodnie z przepisami KE najwyższa dopuszczalna wartość SAR dla telefonów wynosi: 
SAR dla ciała: 1,206 W/kg, SAR dla kończyn: 2,177 W/kg 
 
W celu zmniejszenia ekspozycji na działanie fal radiowych należy stosować zestaw głośnomówiący lub podobne rozwiązanie, które 
pozwoli oddalić urządzenie od głowy i tułowia. Urządzenie należy nosić 5 mm od ciała, aby poziom ekspozycji był na testowanym 
poziomie lub poniżej tego poziomu. Aby uzyskać taki odstęp, używaj klipsa do paska, kabury lub podobnego akcesorium 
pozbawionego metalowych elementów. Obudowy z metalowymi częściami mogą zmieniać działanie fal radiowych urządzenia, w tym 
jego zgodność z wytycznymi dotyczącymi ekspozycji na działanie fal radiowych w sposób, który nie został przetestowany lub 
certyfikowany. W związku z tym należy unikać używania takich akcesoriów. 

 
  

Aby zmniejszyć poziom ekspozycji na promieniowanie, należy: 
• korzystać z urządzenia w dobrych warunkach odbioru, aby zmniejszyć ilość promieniowania (w szczególności w 
parkingach podziemnych i w trakcie podróży pociągiem lub samochodem). 
• należy trzymać urządzenie z dala od brzucha (kobiety w ciąży), 
• należy używać urządzenia z dala od genitaliów. 
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Informacje dotyczące pozbywania się i recyklingu 
urządzenia 

Ten symbol na urządzeniu (i dołączonych do niego bateriach) oznacza, że nie mogą być one wyrzucane wraz z 
normalnymi odpadami domowymi. Nie należy wyrzucać tego urządzenia ani baterii jako zmieszanych odpadów 
komunalnych. Urządzenie (i jego baterie) należy oddać do certyfikowanych punktów zbiórki i recyklingu, aby mogły być 
one we właściwy sposób zutylizowane. 

 
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących recyklingu tego urządzenia lub baterii, należy skontaktować się z lokalnym biurem, 
serwisem utylizacji odpadów domowych lub punktem, w którym zostało zakupione to urządzenie. 

 

Utylizacja tego urządzenia podlega przepisom dyrektywy Unii Europejskiej dotyczącym zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego (WEEE). Celem separacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii od pozostałych odpadów 
jest zminimalizowanie potencjalnego szkodliwego oddziaływania środowiska na zdrowie ludzkie przez niebezpieczne substancje, 
które mogą się w nim znaleźć. 

 

Zmniejszanie zużycia niebezpiecznych substancji 
Niniejsze urządzenie spełnia wymogi unijnego rozporządzenia REACH (rejestracja, ocena i udzielanie zezwoleń w zakresie substancji 
chemicznych; rozporządzenie UE nr  1907/2006 (REACH) Parlamentu Europejskiego i Rady) oraz z dyrektywy EU RoHS (RoHS: 
Ograniczenie zużycia substancji niebezpiecznych). 
Dyrektywa (dyrektywa 2011/65/UE (RoHS) i jej dyrektywa zmieniająca (UE) 2015/863 Parlamentu Europejskiego i Rady). Zaleca 
się regularne odwiedzanie tej witryny w celu uzyskania aktualnych informacji. 

 

Zgodność z przepisami UE 
Niniejszym Bullitt Mobile Ltd. oświadcza, że urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami i innymi przepisami dyrektywy 
2014/53/UE. Aby przeczytać deklarację zgodności, należy odwiedzić stronę internetową: 
https://www.catphones.com/download/Certification 
 
Autoryzowany przedstawiciel: 
Authorised Representative Service 
77 Camden Street Lower 
Dublin D02 XE80 
Ireland 

 

Deklaracja zgodności UE 
W przypadku, gdy telefon korzysta z zakresu częstotliwości 5150 do 5350 MHz, jego użytkowanie ogranicza się wyłącznie do 
pomieszczeń. Ograniczenia: Belgia (BE), Bułgaria (BG), Czechy (CZ), Dania (DK), Niemcy (DE),  Estonia (EE), Irlandia (IE), Grecja (EL), 
Hiszpania (ES), Francja (FR), Chorwacja (HR), Włochy (IT), Cypr (CY), Łotwa (LV), Litwa (LT), Luksemburg (LU), Węgry (HU), Malta 
(MT), Holandia (NL), Austria (AT), Polska (PL), Portugalia (PT), Rumunia (RO), Słowenia (SI), Słowacja (SK), Finlandia (FI), Szwecja 
(SE), Irlandia Północka (UK(NI)), Szwajcaria (CH), Norwegia (NO), Islandia (IS), Liechtenstein (LI) oraz Turcja (TR). 
  

  

https://www.catphones.com/download/Certification
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UWAGA: 
w miejscu użytkowaniu urządzenia należy przestrzegać lokalnych przepisów danego kraju. Użycie tego urządzenia może być 
ograniczone w pewnych lub wszystkich krajach Unii Europejskiej (UE). 
 
Niektóre pasma mogą nie być dostępne we wszystkich krajach lub na wszystkich obszarach. Aby uzyskać więcej informacji, należy 
skontaktować się z operatorem. 
 
Maksymalna moc częstotliwości radiowej przekazywana w pasmach częstotliwości, w których działa urządzenie radiowe: 
Maksymalna moc dla wszystkich pasm jest mniejsza niż najwyższa wartość limitu określona w powiązanych zharmonizowanych 
standardach. 
 
Pasma częstotliwości i nominalne limity mocy przesyłowej stosowane w niniejszym urządzeniu radiowym są następujące: 

 
TABELA SPEKTRUM I ZASILANIA 
 

Technologia Zasilanie 
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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ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI UKCA 
Bullitt Mobile Ltd. oświadcza, że sprzęt radiowy wraz z tą deklaracją i oznaczeniem UKCA jest zgodny z przepisami dotyczącymi 
urządzeń radiowych Wielkiej Brytanii z 2017. Pełny tekst deklaracji zgodności dla Wielkiej Brytanii jest dostępny pod następującym 
adresem internetowym:https://www.catphones.com/download/Certification 
 

 

OŚWIADCZENIE ZGODNOŚCI UKCA 
Ograniczenia w Wielkiej Brytanii: 5150 do 5350 MHz wyłącznie w pomieszczeniach 

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

 
Ostrzeżenia i środki ostrożności 
Niniejszy rozdział zawiera ważne informacje dotyczące instrukcji obsługi tego urządzenia, a także informacje, w jaki sposób używać 
go bezpiecznie. Należy uważnie przeczytać te informacje przed przystąpieniem do używania urządzenia. 
 
Wodoszczelna obudowa 
Pokrywa SIM/SD musi być bezpiecznie zamknięta, aby urządzenie jest wodoszczelne. 

 
NIE NALEŻY UŻYWAĆ URZĄDZENIA W NASTĘPUJĄCYCH WARUNKACH: 
Wyłącz urządzenie, jeśli znajdujesz się w miejscu, gdzie korzystanie z niego jest zabronione, np.: 
• Szpitale i placówki opieki zdrowotnej – działanie to ma zapobiec wywołaniu ewentualnych zakłóceń wrażliwego sprzętu medycznego. 
• Urządzenia medyczne – należy skonsultować się z lekarzem i producentem urządzenia, aby sprawdzić, czy działanie urządzenia może 

zakłócać funkcjonowanie urządzenia medycznego. Przestrzegaj wszystkich przepisów obowiązujących w szpitalach i placówkach 
opieki medycznej. 
• Producenci stymulatorów serca zalecają, aby zachować minimalną odległość 5,9 cala pomiędzy tym urządzeniem a stymulatorem w 

celu uniknięcia możliwości zakłócenia pracy stymulatora. Jeśli masz stymulator serca, nie używaj tego urządzenia po stronie, po której 
jest umieszczony, i nie noś urządzenia w przedniej kieszeni. 
• Samoloty – zapytaj personel linii lotniczej, czy możesz na pokładzie samolotu możesz korzystać z urządzeń bezprzewodowych. Jeśli 

urządzenie ma tryb samolotowy, należy włączyć go przed wejściem na pokład samolotu. 
• Inne urządzenia – nie należy używać urządzenia w miejscu, gdzie może ono spowodować szkody lub zakłócać pracę innych urządzeń 

elektronicznych. 

 

• Potencjalnie wybuchowa atmosfera – wyłącz zasilanie urządzenia w miejscach, w których może występować zagrożenie wybuchem, i 
stosuj się do wszystkich oznakowań i instrukcji. Obszary, w których może występować zagrożenie wybuchem, to między innymi 
miejsca, w których uprasza się o wyłączenie silników pojazdów samochodowych. Iskrzenie w takich obszarach może spowodować 
eksplozję lub pożar i doprowadzić do powstania obrażeń, lub nawet śmierci. Nie włączaj zasilania urządzenia w miejscach tankowania, 
np. na stacjach paliw. Przestrzegaj ograniczeń używania urządzeń radiowych w miejscach magazynowania, przechowywania i 
rozdzielania paliwa oraz w zakładach chemicznych. Ponadto przestrzegaj ograniczeń obowiązujących w miejscach prowadzenia prac 
detonacyjnych. Przed użyciem urządzenia zwróć uwagę, czy miejsce nie jest zagrożone wybuchem. Miejsca takie są zwykle, ale nie 
zawsze, wyraźnie oznaczone. Takie miejsca to między innymi obszary pod pokładem łodzi, zakłady transportu i przechowywania 
produktów chemicznych, miejsca, w których powietrze zawiera chemikalia, cząsteczki zboża, pyłu lub pyłu metalicznego. Pytaj 
producentów pojazdów na gaz płynny (propan, butan), czy urządzenia można bezpiecznie używać w pobliżu takiego pojazdu. 

 
 

 
Środowisko pracy 

• Urządzenie jest zgodne ze specyfikacjami dotyczącymi fal radiowych w przypadku użytkowania urządzenia w odległości 0,4 cala 
(1,016 cm) od ciała. Należy upewnić się, że akcesoria, takie jak etui na telefon lub futerał, nie zawierają elementów metalowych. 
Należy trzymać urządzenie 0,4 cala od ciała, aby spełnić wymienione wcześniej wymagania. 
• W dniach burzowych nie używaj urządzenia podczas ładowania, aby zapobiec niebezpieczeństwom powodowanym przez wyładowania 

atmosferyczne. 
• Korzystając z urządzenia, przestrzegaj lokalnego prawa i przepisów oraz respektuj prawa i prywatność innych osób. 
• Zakres warunków środowiskowych: 
• Stopień zanieczyszczenia: „2” Przeładowania: I 
• Maksymalna wysokość użytkowania: nie więcej niż 2000 m nad poziomem morza. 

 

Bezpieczeństwo dzieci 
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Należy przestrzegać wszystkich środków ostrożności dotyczących bezpieczeństwa dzieci. Pozwalanie dzieciom na zabawę z tym 
urządzeniem lub jego akcesoriami, które mogą zawierać części łatwo odłączające się, może być groźne ze względu na 
niebezpieczeństwo zadławienia się nimi. Małe dzieci nie powinny mieć dostępu do urządzenia i jego akcesoriów. 
Baterie i ładowarka 
• Odłącz ładowarkę od gniazdka elektrycznego i urządzenia, gdy nie jest używana. 
• Bateria (akumulator) zanim się ostatecznie zużyje, może być setki razy ładowana i rozładowywana. 
• Nie należy wystawiać baterii na działanie światła słonecznego lub pozostawiać w zadymionym lub zakurzonym środowisku. 

Poddawanie baterii bardzo niskiemu ciśnieniu powietrza może spowodować wybuch lub wyciek łatwopalnych cieczy lub gazu. 
• W niezwykle mało prawdopodobnym przypadku, gdy elektrolit baterii przecieknie, należy upewnić się, że nie wejdzie on w kontakt ze 

skórą i oczami. Jeśli elektrolit wejdzie w kontakt ze skórą lub oczami, należy natychmiast przemyć oczy czystą wodą i zasięgnąć 
porady lekarza. 
• Jeśli nastąpi deformacja baterii, zmiana koloru lub wzrost temperatury ponad normalny zakres podczas ładowania, należy natychmiast 

zaprzestać korzystania z urządzenia. W przeciwnym wypadku może dojść do wycieku z baterii, przegrzania, eksplozji lub pożaru. 
• Nie wrzucać urządzenia do ognia, gdyż może eksplodować. Bateria może również jeśli zostanie przekłuta lub poważnie uszkodzona. 
• Nie wolno modyfikować ani zmieniać, próbować wprowadzać obcych przedmiotów do baterii, zanurzać lub wystawiać na działanie 

wody lub innych cieczy, narażać na działanie ognia, wybuch lub inne zagrożenia. 
• Nie należy rozmontowywać, rozbierać, rozgniatać, wyginać, odkształcać, dziurawić lub niszczyć w niszczarkach. 
• Należy używać baterii wyłącznie dla systemu, dla którego jest określona 
• Należy używać wyłącznie baterii z przeznaczonym systemem ładowania, który został wykwalifikowany zgodnie z wymaganiami 

certyfikacyjnymi CTIA dotyczącymi zgodności systemu baterii zgodnie z IEEE 1725 (CTIA Certification Requirements for Battery 
System Compliance to IEEE 1725). Korzystanie z baterii lub ładowarek nieprzeznaczonych do tego urządzenia może spowodować 
ryzyko pożaru, wybuchu, wycieku lub innego zagrożenia. 
• Nie wolno powodować zwarcia baterii lub podłączać do terminali baterii metalowych przewodników. 
• Należy wymienić baterię wyłącznie na inną baterię, która została wykwalifikowana zgodnie ze standardem IEEE-Std-1725. Korzystanie 

z baterii nieprzeznaczonej do tego urządzenia może spowodować ryzyko pożaru, wybuchu, wycieku lub innego zagrożenia. 
• Urządzenia należy pozbywać się zgodnie z lokalnymi przepisami. 
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SPECYFIKACJA CAT® Q10 

 

 

MODEL BM1R1A 
SKU HW SKU 1, RF SKU1 EMEA/AUS/LATAM 
WYMIARY 80,8 x 127,8 x 26,3 mm 
BATTERY 5300 mAh 
OS Otwarty WRT 
RAM 8Gb LPDDR4 
ROM 8Gb ECC NAND FLASH 
PROCESOR 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 
WYTRZYMAŁE IP68 

 
 

 * Specyfikacje techniczne i projekt mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. 
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