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LEIA ESTAS PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA ANTES DE 
USAR O DISPOSITIVO PELA PRIMEIRA VEZ 
Leia este manual e as precauções de segurança recomendadas para garantir o uso correto deste dispositivo. 
Em caso de queda em água salgada, enxágue o dispositivo em seguida para evitar a corrosão por sal. 
Evite bater, atirar, esmagar, perfurar ou dobrar o dispositivo. 
Não ligue o dispositivo em uma circunstância em que ele esteja proibido, ou onde ele possa causar interferência ou perigo. 
Ao dirigir, certifique-se de seguir as leis locais em relação ao uso de telefones. 
Siga sempre as regras de uso de dispositivos em hospitais e unidades de saúde. 
Consulte o seu médico e o fabricante do dispositivo para determinar se a operação do seu dispositivo pode interferir na operação 
do seu dispositivo médico. 
Ao viajar por via aérea, siga a orientação do pessoal da companhia aérea em relação ao uso de telefones celulares em aeronaves. 
Não ligue o dispositivo em circunstâncias em que o uso de telefones móveis é proibido, ou em situações em que o dispositivo pode 
causar interferência ou perigo. 
Esteja ciente de que a desmontagem do seu dispositivo pode afetar a garantia do dispositivo. 
Tenha cuidado e siga as orientações ao utilizar o dispositivo em ambientes com gás inflamável, tais como um posto de gasolina. 
Mantenha o dispositivo e os acessórios longe de crianças pequenas. Não permita que crianças utilizem o dispositivo sem 
orientação. 
É recomendado o uso de um carregador aprovado para telefones Cat para carregar seu dispositivo. 
Obedeça todas as leis e regulamentos sobre o uso de dispositivos sem fio. Respeite a privacidade e os direitos legais das outras 
pessoas ao usar o dispositivo sem fio. 
Desligue o seu dispositivo quando em áreas sinalizadas para desativar “rádios bidirecionais” ou “dispositivos eletrônicos” para 
evitar interferência com outros equipamentos. 
Instruções de segurança completas podem ser encontradas em https://www.catphones.com/support/ 

 

https://www.catphones.com/support/
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AVISO LEGAL 
© 2022 Caterpillar. Todos os direitos reservados. 
CAT, CATERPILLAR, VAMOS TRABALHAR, seus respectivos logotipos, “Caterpillar Yellow”, a identidade visual “Power Edge” e a 
“Modern Hex” da Cat, assim como a identidade corporativa e a de produtos aqui usadas são marcas registradas da Caterpillar e 
não podem ser usadas sem permissão. 
Bullitt Mobile Ltd. é uma licenciada da Caterpillar Inc. 
As marcas registradas da Bullitt Mobile Ltd. e de terceiros são propriedade dos seus respectivos donos. 
Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida ou transmitida, de qualquer forma ou por qualquer meio, sem o 
consentimento prévio por escrito da Caterpillar Inc. 
O produto descrito neste manual pode incluir software e possíveis licenciantes com direitos autorais. Os clientes não poderão, em 
hipótese alguma, reproduzir, distribuir, modificar, descompilar, desmontar, descriptografar, extrair, fazer engenharia reversa, 
arrendar, atribuir ou sublicenciar o software ou hardware, exceto se essas restrições forem proibidas pelas leis locais aplicáveis ou 
se essas ações forem aprovadas pelos respectivos detentores do direito autoral sob as licenças. 
O conteúdo deste manual é fornecido no “estado em que se encontra”. Exceto quando exigido pelas leis aplicáveis, não há garantia 
de qualquer tipo, expressa ou tácita, incluindo, entre outras, garantias tácitas de comercialização e adequação a um fim específico, 
em relação à precisão, confiabilidade ou conteúdo deste manual. 
Na extensão permitida pelas leis aplicáveis, em hipótese alguma o fabricante poderá ser responsabilizado por qualquer dano 
especial, emergente, indireto ou imprevisto, ou por perda de lucros, negócios, receitas, dados, ágios ou economias antecipadas. 
Wi-Fi® é uma marca registrada da Wi-Fi Alliance®. 
Todas as outras marcas e nomes comerciais de terceiros, incluindo a marca Bullitt, pertencem a seus respectivos proprietários. 
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AVISO 
Alguns recursos do produto e seus acessórios descritos no presente documento dependem do software instalado, de recursos e 
configurações da rede local, e podem não estar ativados ou estar limitados pelas operadoras de rede ou pelos provedores de 
serviços de rede locais. Portanto, as descrições contidas neste manual podem não corresponder exatamente ao produto adquirido 
ou aos seus acessórios. 
O fabricante se reserva o direito de alterar ou modificar quaisquer informações ou especificações contidas neste manual sem aviso 
prévio ou obrigação. 
O fabricante não é responsável pela legitimidade e qualidade dos produtos que você carregar ou baixar usando este dispositivo, 
incluindo texto, imagens, música, filmes e software não embutido com proteção de direitos autorais. Quaisquer consequências 
decorrentes da instalação ou uso, neste dispositivo, dos produtos acima mencionados é de sua responsabilidade. 

 

 

REGULAÇÕES DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 
Os clientes deverão cumprir todas as leis e regulamentos de exportação ou importação aplicáveis. Os clientes devem obter todos os 
alvarás e licenças governamentais necessários para exportar, reexportar ou importar o produto mencionado neste manual, incluindo 
o software e os dados técnicos. 
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BEM-VINDO AO CAT® Q10 
 O Cat Q10 é uma ferramenta profissional avançada, um ponto de acesso robusto e portátil com muita resistência. Uma 
especificação sólida, mas muitos casos de uso profissionais.   

Projetado com um nível superior de proteção robusta em um design altamente portátil. Se você trabalha duro e joga bastante, o 
Cat Q10 é resistente o suficiente para sobreviver às quedas, batidas e danos do dia a dia enquanto ainda fornece a confiabilidade 
que nossos clientes esperam das credenciais robustas da Caterpillar, líderes de categoria. 

 

 

CREDENCIAIS RESISTENTES 

QUEDA DO DISPOSITIVO: 
• Sim: use seu dispositivo até a altura de 1,8 metro — ele é à prova de queda dentro dessa faixa de altura. 
• Não: atire-o com força ou derrube-o de um ponto acima dos 1,8 metros; ele é durável, mas não indestrutível. 
À PROVA D'ÁGUA: 
• Sim: use seu dispositivo em condições úmidas e molhadas. Certifique-se de que todos os componentes e capas estejam devidamente 

fechados antes de usá-lo em tais ambientes.    
À PROVA DE POEIRA: 
• Sim: use seu dispositivo em ambientes sujos e empoeirados. O Cat® Q10 possui certificação IP68, uma medida padrão do setor para 

durabilidade. 
TEMPERATURAS EXTREMAS: 
• Sim: use seu dispositivo dentro da faixa de temperatura operacional de -10 °C (14 °F) a 55 °C (131 °F). Também pode lidar com 

mudanças extremas de temperatura: alternando entre frio e quente, ou vice versa muito rapidamente. 
• Não: use-o fora da faixa de 0 °C a 45 °C sem o uso de luvas de proteção. 

 

 

 CONTEÚDO DA CAIXA 
• Dispositivo 
• Guia de início rápido 
• Cabo de alimentação USB C 

 
 
 

COMEÇANDO  
DESCRIÇÃO DO DISPOSITIVO 

1. Botão Ligar/Desligar 

2. Porta do SIM 

3. Tampa da porta USB 

4. LED do sinal de rede 

5. LED do WI-FI 

6. LED da bateria 
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INSTALANDO O CARTÃO SIM 
1. Use a ponta do dedo para abrir a porta do SIM. 
2. Insira o cartão SIM no slot SIM com os pinos dourados do cartão SIM voltados para o botão de alimentação na parte frontal do 

dispositivo. 
3. Empurre o SIM para dentro até ouvir um clique e ele se encaixa. 
4. Empurre a porta do SIM de volta para a posição até que ela esteja fechada de forma segura. 

 

 

 

INSTALANDO A BATERIA 
 

- Remova a tampa traseira do dispositivo.  
- Coloque o dispositivo virado para baixo sobre uma superfície plana. 
- Coloque os contatos metálicos da bateria nos pinos da carcaça. 
- Empurre a bateria para baixo no dispositivo até que ela se encaixe na posição. 
- Para substituir a tampa traseira, verifique se o pino localizador na tampa traseira está posicionado corretamente para que ele 

se introduza no orifício de reinicialização localizado na parte traseira do dispositivo ao lado da bateria.  Uma vez posicionada, 
empurre firmemente a tampa de volta contra o dispositivo.  Observe que se isso não for feito, a vedação do dispositivo e a 
impermeabilidade do Cat Q10 ficará comprometida.  
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CARREGANDO O DISPOSITIVO 

 

7. Use a ponta do dedo para abrir a tampa da porta USB.  
8. Insira o cabo USB.  
9. Assim que o carregamento estiver completo, remova o cabo USB e verifique se a porta está fechada corretamente. 

 

 

 
Quando a bateria estiver esgotada, o dispositivo desligará automaticamente. O tempo necessário para carregar a bateria depende 
da idade e da temperatura ambiente. 
Se a bateria estiver completamente descarregada, não será possível ligar o aparelho imediatamente após o carregamento ser 
iniciado. Deixe a bateria carregar por alguns minutos antes de tentar ligá-la. 

 

OBSERVAÇÃO: 
Seu dispositivo também pode desligar durante o uso se ele estiver consumindo mais energia do que a 
fornecida pelo carregador. Para evitar isto, recomendamos o uso de um carregador compatível de Carga 
Rápida 2 ou superior. 
 

LIGANDO/DESLIGANDO SEU DISPOSITIVO  
 
LIGAR 
Mantenha pressionada a tecla Ligar por 3 segundos até que os três LEDs pisquem na cor verde. 
• Enquanto o dispositivo estiver em inicialização, o LED da bateria continuará piscando. 
• O LED de sinal e Wi-Fi permanecerão desligados até estarem prontos. 
• Quando todos os 3 LEDs estiverem acesos, o dispositivo estará ligado.  Isso deve levar cerca de 1 minuto, a menos que o dispositivo 

tenha uma atualização de firmware para executar 
• Se os ícones de Rede e Wi-Fi estiverem piscando em vermelho, provavelmente você tem um problema.  (Consulte as perguntas 

frequentes). 
 

Desligar 
• Mantenha pressionada a tecla Ligar por 3 segundos até que os três LEDs pisquem na cor âmbar. 
• Enquanto o dispositivo estiver desligando, o LED da bateria continuará piscando. 
• Quando todos os LEDs estiverem desligados. O dispositivo estará desligado. 
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DEFINIÇÕES DO LED  
 

LED DO INDICADOR DA BATERIA 
 

COMPORTAMENTO DO 
LED STATUS DA BATERIA 
Verde contínuo 60% ou mais 
Âmbar contínuo 21% a 59% 
Vermelho contínuo 1% a 20% 
Verde piscante 60% ou mais, em carregamento 
Âmbar piscante 21% a 59%, em carregamento 
Vermelho piscante 1% a 20%, em carregamento 
Nenhum LED Dispositivo desligado, sem carregamento 

 

 

OBSERVAÇÃO:  
É possível operar o Cat Q10 sem uma bateria inserida.  Caso você opere o dispositivo neste modo, verá os 
seguintes indicadores de bateria: 
 

COMPORTAMENTO DO 
LED STATUS DO DISPOSITIVO 
Verde piscante Dispositivo funcionando normalmente 
Vermelho piscante Carregador incompatível com este modo de operação.  O dispositivo não ligará. 

 

 

LED DO INDICADOR DE Wi-Fi 
 

  

COMPORTAMENTO DO 
LED STATUS DO DISPOSITIVO 
VERDE CONTÍNUO Wi-Fi ativado 

SEM LUZ 
Wi-Fi desligado (modo de economia de 
energia) 

VERMELHO PISCANTE Erro de Wi-Fi 
 

 

LED DO INDICADOR DE SINAL DE REDE 
 

COMPORTAMENTO DO LED STATUS DE SINAL 
VERDE CONTÍNUO Conectado à rede celular 
VERMELHO PISCANTE Não conectado à rede celular 
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CONECTANDO-SE AO SEU CAT Q10 
CONECTAR-SE AO CAT Q10 

 

1. Certifique-se de que seu Cat Q10 está ligado e que os LEDs indicam que a cobertura da rede está disponível. 
2. Procure por redes Wi-Fi a partir do dispositivo que você deseja conectar.  
3. Você deve ver o nome da Rede Cat Q10 (SSID) no formato “Cat Q10 - XXXX” 
4. Insira a senha Padrão para esta conexão e conecte-se à Rede. 

 

OBSERVAÇÃO: 
Tanto o SSID padrão como a SENHA são fornecidos na caixa, mas também podem ser encontrados dentro da 
tampa traseira do seu Cat Q10. 
 

Alternativamente, se o dispositivo do qual você está se conectando puder escanear códigos QR, você encontrará um código QR 
dentro da caixa intitulado “CONECTE-SE À REDE” que conectará você ao SSID padrão usando a senha padrão.   

 
Agora você deve estar conectado à internet através de seu Cat Q10.  Nenhuma outra ação é necessária, basta usar seu 
dispositivo.  Contudo, recomendamos que você faça o login em seu portal MyQ10 para mudar tanto as senhas de usuário quanto 
as senhas de administrador. 

 

 

LOGIN NO PORTAL MyQ10 
 Agora que você está conectado ao seu Cat Q10, pode fazer o login no portal MyQ10 para configurar seu dispositivo.  Observe que 
isto é totalmente opcional.  

 

- Inicie qualquer navegador no dispositivo conectado ao seu Cat Q10. 
- Acesse http://192.168.1.1 
- Leia e concorde com a Política de Privacidade e com os termos de atualização do Software. 
- Acesse o dispositivo com a senha padrão de administrador “admin” quando solicitada 

 

 

ALTERAR A SENHA DE WI-FI E SSID 
- Navegue até “Wi-Fi”.  (Observe que em alguns dispositivos você pode precisar abrir o menu de configurações para ver essa 

opção).  
- Altere o SSID e/ou a senha.  
- Salve as alterações.  
- O dispositivo levará um minuto para ser reinicializado, neste ponto você terá que reconectar-se ao novo SSID usando a nova 

senha, caso tenha sido alterada.   
 

OBSERVAÇÃO:  
o SSID e a senha fornecidos na caixa e dentro da tampa traseira não serão mais válidos se forem alterados. 
No entanto, se você reinicializar seu dispositivo de fábrica, o SSID e a senha serão retornados ao padrão. 
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ALTERAR A SENHA DE ADMINISTRADOR 
- Navegue até “Sistema > Alterar senha de login” 
- Insira a senha de administrador atual e reconfirme a nova senha de administrador duas vezes. 
- Salve as alterações.  
- Você será automaticamente desconectado da página inicial. Caso deseje fazer o login novamente, precisará usar sua nova 

senha de administrador. 
- Se você perder sua senha de administrador e precisar reinicializar seu Cat Q10 de fábrica, pode fazer isso pressionando o botão 

“reset” na parte de trás do dispositivo.  
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PORTAL MyQ10 
Agora que seu CAT Q10 está pronto e funcionando, você pode tentar usar algumas das configurações mais avançadas de seu 
dispositivo, se desejar.  Esta seção tem como foco destacar algumas (mas não todas) das principais características disponíveis para 
você.  A menos que você seja um usuário avançado ou tenha uma grande necessidade de alterar estas configurações, 
recomendamos que as configurações padrão sejam mantidas sempre que possível.   

 

 PÁGINA INICIAL 
- Este é simplesmente um painel de controle que detalha o status do seu dispositivo. 

o Seu status de conexão (conectado/não conectado). 
o A força de seu sinal 5G (se disponível). 
o A força de seu sinal 4G LTE (se disponível). 
o O total de seus dados carregados e baixados. 
o Número de dispositivos conectados ao Cat Q10. 
o Status da bateria. 

 

Wi-Fi 
- Conforme detalhado anteriormente, esta tela pode ser usada para alterar o SSID e o nome de usuário. Você também pode 

definir configurações mais avançadas, como mostrar SSID de 2,4GHz e 5GHz separadamente, configurar canais Wi-Fi, ocultar 
SSID e personalizar as configurações de largura de banda e segurança.   

 

INTERNET 
- Selecione seu tipo de conexão de internet preferido. (Recomendamos o modo “Auto”) 
- Modifique o nome do seu ponto de acesso (Access Point Name, APN) 
- Controle o PIN do seu SIM para tornar seu dispositivo mais seguro. 

 

OBSERVAÇÃO:  
Se você tiver um PIN para seu SIM ativado em seu cartão SIM, você precisará entrar no portal MyQ10 toda 
vez que ligá-lo e digitar o pin do SIM.  Isso deve ser solicitado automaticamente após o login no portal 
MyQ10. Se você não tiver inserido o PIN do seu SIM, o dispositivo não se conectará à rede e o LED de sinal 
de rede piscará em vermelho. 
 

- Habilitar o Modo avião (desativar a conectividade de rede) 
- Ativar o Roaming de dados 

 

OBSERVAÇÃO:  
Se você não tiver ativado este recurso, seu Q10 não se conectará à Internet fora de sua rede doméstica.  O 
dispositivo não se conectará à rede e o LED de sinal de rede piscará em vermelho.  Se você ativar este 
recurso, tarifas de roaming poderão ser aplicadas. 
 
SISTEMA 

- Exibe informações do sistema, por exemplo, IMEI, MAC e endereços IP. 
- Verificar e executar atualizações de firmware 
- Alterar senha de administrador 
- Ajustar as configurações de hora 
- Realizar a filtragem MAC 
- Alterar as configurações de LAN 
- Reinicializar o dispositivo de fábrica (restaurar TODAS as configurações para o padrão de fábrica) 
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- Reiniciar o dispositivo. 
 

 
DISPOSITIVOS CONECTADOS 

- Exibe simplesmente todos os dispositivos atualmente conectados ao seu Cat Q10. 
 

 

CÓDIGO QR 
- Fornece códigos QR para que outros usuários possam se conectar ao seu dispositivo.  Observe que, diferentemente do adesivo 

dentro de sua caixa, este código QR é dinâmico e se atualiza conforme você muda seu SSID e sua senha. 
 

BATERIA 
- Este menu lhe dá a opção de ativar o modo de carregamento “Sempre ligado”. 

o Recomendamos que você ative este recurso se planeja manter seu dispositivo conectado continuamente a uma fonte de 
energia.  Este modo limita a capacidade da bateria a 60% e ajuda a evitar danos à bateria. Este modo não irá degradar 
o desempenho do dispositivo. 

 

OUTROS 
- Ativar/desativar ponto de acesso USB.  (Padrão ligado). 

o Isso lhe permite utilizar seu Cat Q10 via USB em vez de Wi-Fi. 
- Definir e monitorar o uso de dados. 

o Ative o recurso e defina um limite máximo de uso de dados e um lembrete. 
▪ Quando você atingir seu limite de dados, o dispositivo impedirá a transmissão de mais dados para o intervalo 

definido, a menos que seja reinicializado.  
MENSAGENS 

- Seu Cat Q10 é capaz de receber notificações SMS.  
o Você também pode enviar mensagens SMS básicas clicando no símbolo “+” nesta página. 

 

EVENTOS 
- Esta seção contém informações do sistema relacionadas a eventos como ligar/desligar, notificações de superaquecimento e 

status FOTA. 
 

AJUDA 
- Links para Suporte, Política de Privacidade e Informações Regulatórias.  
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PERGUNTAS FREQUENTES 
COMO ATUALIZO O FIRMWARE DO CAT Q10? 

A configuração padrão é para atualizações automáticas de firmware.  Recomendamos fortemente que você mantenha esta opção 
habilitada para permanecer atualizado com as últimas atualizações de software e segurança.  Caso você queira desativar este recurso a 
qualquer momento, pode fazer isso acessando o portal MyQ10, navegando até a página do Firmware e desmarcando a opção 
“Atualização automática”: 

Configurações > Sistema > Versão de firmware > Atualização automática 
 

COMO VERIFICO SE HÁ UMA ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE MANUALMENTE? 

Se você tiver desativado as atualizações automáticas de firmware e quiser verificar se há um novo firmware para seu dispositivo.  Você 
pode navegar para a página Firmware e comparar a “Versão atual” com a “Versão mais recente”.  Se houver uma atualização para o seu 
dispositivo, você poderá clicar no botão “ATUALIZAÇÃO DE FOTA” na parte inferior da página.  Se este botão estiver cinza, então não há 
atualizações disponíveis para o seu dispositivo. 
 

COMO SEI QUANDO O MEU CAT Q10 ESTÁ EXECUTANDO UMA ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE? 

Os LEDs piscarão verdes em sequência, um após o outro, até que a atualização tenha sido concluída.  Não desligue seu dispositivo 
durante esta atividade.  O dispositivo realizará uma atualização no momento da inicialização, se houver uma disponível. Novamente, isso 
é indicado por luzes verdes. 
 

O QUE ACONTECE SE EU ESQUECER A MINHA SENHA DO WI-FI? 

Você pode fazer login no portal MyQ10 e alterar sua senha Wi-Fi na página Wi-Fi. 
  

O QUE ACONTECE SE EU ESQUECER A MINHA SENHA DE ADMINISTRADOR? 

Se você alterou e esqueceu sua senha de administrador, pode reinicializar seu dispositivo de fábrica, voltando o dispositivo às 
configurações de fábrica.  Todas as informações do usuário serão perdidas e você precisará se conectar ao dispositivo usando a senha 
Wi-Fi original. Isto também retornará a senha de administrador para “admin”. 

Para reinicializar seu dispositivo de fábrica, certifique-se de que o dispositivo esteja ligado.  Remova a tampa traseira e, em seguida, 
pressione o botão “reset” na parte de trás do dispositivo. Os LEDs no dispositivo piscarão na cor verde em ordem três vezes, e logo 
depois o dispositivo entrará em sua sequência normal de inicialização. 
 

POSSO USAR O DISPOSITIVO COMO PONTO DE ACESSO PARA O MEU PC? 

Sim, você pode.  Se você conectar seu dispositivo a um PC ou notebook e ele estiver ligado, ele deverá criar e conectar-se à internet 
através de sua conexão USB.  Você também pode acessar o portal MyQ10 por meio desta conexão. 
 

POR QUE O LED DO WI-FI NO MEU DISPOSITIVO NÃO ESTÁ LIGADO? 

Isso ocorre porque o modo “Economia de energia” foi ativado no dispositivo. O Wi-Fi é desligado para economizar energia quando 
nenhum dispositivo está conectado de forma ativa. Para resolver este problema, basta tocar na tecla de energia e esperar cerca de 30 
segundos para que o Wi-Fi volte a ligar. Por padrão, o modo “Economia de energia” vem desativado no dispositivo.   
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POR QUE O LED DE REDE DO MEU APARELHO ESTÁ PISCANDO EM VERMELHO? 
Isso ocorre porque o dispositivo não tem conexão à rede celular.  Verifique: 
 

- Há um cartão SIM inserido? 
- O cartão SIM está inserido com o lado correto para cima? 
- Há um PIN de SIM ativo para o cartão SIM? 

o Se houver, você precisará fazer login no portal MyQ10 e inserir o PIN do SIM para ativar o cartão SIM. 
- Você viajou para o exterior? Em caso afirmativo, você precisará fazer login no portal MyQ10 e ativar o roaming de dados. 
- O SIM atingiu seu limite de dados? 
- Seu Cat Q10 carregou o APN correto? 

o Você pode verificar isso entrando no portal MyQ10, navegando para “Internet > APN”. Se não for exibido nenhum APN, 
você pode precisar adicionar um manualmente. Se o APN estiver errado, você pode editá-lo manualmente.  Você pode 
precisar entrar em contato com a sua operadora para descobrir as configurações corretas de APN, se não tiver certeza. 

 

 

POR QUE O MEU CAT Q10 NÃO SE CONECTA À INTERNET? 

Verifique o seguinte: 
- O dispositivo está carregado e ligado 
- Um cartão SIM está inserido no dispositivo 
- Verifique os indicadores de LED no dispositivo 

o Certifique-se de que você tem conectividade de rede 
o Certifique-se de que você está conectado ao Wi-Fi ou ligado ao Cat Q10. 

- Verifique se você não definiu e excedeu um limite de dados em seu dispositivo. 
- Verifique se você tem um APN válido. 

o Portal MyQ10 > Internet > APN 
▪ Aqui você pode modificar ou adicionar novos APNs. 
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APÊNDICE 
TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO 
Mantenha a temperatura ambiente entre 0 °C e 45 °C, enquanto o aparelho estiver sendo carregado. Mantenha a temperatura 
ambiente entre -10 °C (14 °F) e 55 °C (131 °F) durante a utilização do aparelho alimentado por uma bateria. Use luvas de proteção 
enquanto estiver fora da faixa de 0 °C (32 °F) to 45 °C (113 °F). 

 
VISUALIZANDO O E-LABEL 
Para exibir as informações regulatórias do seu dispositivo, execute o seguinte procedimento: 
Na Tela Inicial, toque em > Configurações > Ajuda > Política de Privacidade. 
 

CONFORMIDADE COM A CE SAR 
Este aparelho cumpre os requisitos da UE (1999/519/CE) relativos à limitação da exposição do público aos campos 
eletromagnéticos, a título de proteção da saúde. 
 
Os limites fazem parte de recomendações extensivas para proteção do público em geral. Essas recomendações foram desenvolvidas 
e verificadas por organizações científicas independentes por meio de avaliações regulares e rígidas de estudos científicos. A 
unidade de medida para o limite recomendado pelo Conselho Europeu para aparelhos móveis é a “Taxa de Absorção Específica” 
(SAR), e o limite de SAR é de 2,0 W/kg em média sobre 10 g de tecido. Ele atende aos requisitos da Comissão Internacional de 
Proteção Contra Radiações Não Ionizantes (ICNIRP). 
 
Para a operação junto ao corpo, este aparelho foi testado e atende às diretrizes de exposição à ICNIRP e à norma europeia EN 
62209-2, para uso com acessórios dedicados. O uso de outros acessórios que contenham metais pode não garantir a conformidade 
com as diretrizes de exposição à ICNIRP. 
 
O SAR é medido com o aparelho a uma separação de 5 mm do corpo, durante a transmissão ao mais alto nível de potência de saída 
em todas as faixas de frequência do aparelho. 
 
Os maiores valores SAR relatados segundo a regulamentação CE para o telefone estão listados abaixo: 
Corpo SAR: 1,206 W/kg, Membros SAR: 2,177 W/kg 
 
Para reduzir a exposição à energia de RF, use um acessório de mãos livres ou outras opções semelhantes para manter este aparelho 
longe de sua cabeça e do corpo. O aparelho deve ser carregado a 5 mm de distância do corpo para garantir que os níveis de 
exposição permaneçam dentro ou abaixo dos níveis que foram testados. Escolha os clipes de cinto, coldres ou outros acessórios 
utilizados no corpo semelhantes que não contenham componentes metálicos para suportar a operação desta maneira. Estojos com 
peças de metal podem alterar o desempenho de RF do aparelho, incluindo a sua conformidade com as diretrizes de exposição à RF, 
de um modo que não tenha sido testado ou certificado. Assim, o uso desses acessórios deve ser evitado. 

 
  

Para reduzir o nível de exposição a radiação, execute o seguinte procedimento: 
• Use o dispositivo em boas condições de recepção para reduzir a quantidade de radiação recebida (em particular 
em estacionamentos subterrâneos e em viagens de trem ou carro). 
• Mulheres grávidas devem manter o dispositivo longe de seu estômago. 
• Use o dispositivo longe de partes genitais. 
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INFORMAÇÕES SOBRE DESCARTE E RECICLAGEM 
 Este símbolo no aparelho (e quaisquer baterias incluídas) indica que eles não devem ser descartados como lixo 
doméstico normal. Não descarte o aparelho ou baterias como resíduos urbanos indiferenciados. O aparelho (e quaisquer 
baterias) deverá ser entregue a um ponto de coleta certificado para reciclagem ou descarte adequado no final de sua 
vida útil. 

 
Para informações mais detalhadas sobre a reciclagem do aparelho ou baterias, entre em contato com o escritório local, o serviço 
de descarte de lixo doméstico ou a loja onde adquiriu este aparelho. 

 

O descarte do aparelho está sujeito à diretiva de Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos (REEE) da União Europeia. A 
razão para a separação de REEE e de baterias de outros resíduos é minimizar os possíveis impactos ambientais na saúde humana 
de quaisquer das substâncias perigosas que possam estar presentes. 

 

REDUÇÃO DE SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS 
Este dispositivo está em conformidade com o Regulamento UE de Registro, Avaliação, Autorização e Restrição de Produtos 
Químicos (REACH) (Regulamento (CE) n. 1907/2006 da UE (REACH) do Parlamento Europeu e do Conselho) e com a Restrição da 
UE de substâncias perigosas (RoHS). 
Diretiva (Diretiva 2011/65/UE (RoHS) e sua diretiva de alteração (UE) 2015/863 do Parlamento Europeu e do Conselho). 
Recomenda-se visitar o site regularmente para obter informações atualizadas. 

 

CONFORMIDADE REGULAMENTAR COM A UE 
Por meio deste instrumento, a Bullitt Mobile Ltd. declara que este dispositivo está em conformidade com os requisitos essenciais e 
outras disposições relevantes da Diretiva 2014/53/UE. Para a declaração de conformidade, visite o site: 
https://www.catphones.com/download/Certification 
 
Representante autorizado: 
Authorised Representative Service 
77 Camden Street Lower 
Dublin D02 XE80 
Ireland 

 

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM A UE 
Este dispositivo está restrito ao uso em espaços fechados somente quando operado na faixa de frequências de 5.150 a 5.350 MHz. 
Restrições em: Bélgica (BE), Bulgária (BG), República Tcheca (CZ), Dinamarca (DK), Alemanha (DE), Estônia (EE), Irlanda (IE), Grécia 
(EL), Espanha (ES), França (FR), Croácia (HR), Itália (IT), Chipre (CY), Letônia (LV), Lituânia (LT), Luxemburgo (LU), Hungria (HU), 
Malta (MT), Países Baixos (NL), Áustria (AT), Polônia (PL), Portugal (PT), Romênia (RO), Eslovênia (SI), Eslováquia (SK), Finlândia 
(FI), Suécia (SE), Irlanda do Norte (UK(NI)), Suíça (CH), Noruega (NO), Islândia (IS), Liechtenstein (LI) e Turquia (TR). 
  

 OBSERVAÇÃO:  
cumpra os regulamentos nacionais no local onde o aparelho será utilizado. Este aparelho pode ter o uso restrito em alguns ou em  
todos os Estados membros da União Europeia (UE). 
 
Algumas bandas podem não estar disponíveis em todos os países ou áreas. Entre em contato com a operadora local para obter mais 

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


20  

detalhes. 
 
Potência máxima de radiofrequência transmitida nas faixas de frequências em que o equipamento de rádio opera: 
A potência máxima para todas as bandas é menor que o valor limite mais alto especificado na Norma Harmonizada relacionada. 
 
As faixas de frequência e os limites nominais de potência de transmissão aplicáveis a este equipamento de rádio são os seguintes: 

 
TABELA DE ESPECTRO E ENERGIA  
 

Tecnologia Energia 
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 

 

CONFORMIDADE REGULAMENTAR COM A UKCA 
Por meio deste documento, a Bullitt Mobile Ltd. declara que o equipamento de rádio com esta declaração e com a marca UKCA está 
em conformidade com os Regulamentos de Equipamento de Rádio do Reino Unido de 2017. O texto completo da declaração de 
conformidade com o Reino Unido pode ser encontrado no seguinte endereço da 
internet: https://www.catphones.com/download/Certification 

https://www.catphones.com/download/Certification
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DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM A UKCA 
Restrição no Reino Unido: 5150 a 5350 MHz apenas para uso em ambientes internos 
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INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA 

 
AVISOS E PRECAUÇÕES 
Esta seção contém informações importantes relativas às instruções de operação para o seu aparelho. Ela também contém 
informações sobre como usar o aparelho com segurança. Leia estas informações com atenção antes de utilizar o aparelho. 
 
ESTOJO À PROVA D'ÁGUA 
A porta SIM/SD deve ser fechada com segurança para garantir que o dispositivo seja à prova d'água. 

 
NÃO USE SEU DISPOSITIVO NAS SEGUINTES CONDIÇÕES: 
Desligue o dispositivo se você estiver em uma situação em que é proibido usá-lo, por exemplo: 
• Hospitais e instalações de saúde — para evitar possíveis interferências em equipamentos médicos sensíveis. 
• Dispositivos médicos — consulte o seu médico e o fabricante do dispositivo para determinar se a operação do seu dispositivo pode 

interferir na operação do seu dispositivo médico. Siga as regras e regulamentos estabelecidos por hospitais e unidades de saúde. 
• Os fabricantes de marca-passos recomendam uma distância mínima de 15 cm entre o dispositivo e um marca-passo para evitar 

potenciais interferências com o marca-passo. Se você tiver um marca-passo, utilize o aparelho no lado oposto do marca-passo e não 
coloque o aparelho no bolso da frente. 
• Aeronave — consulte a equipe da companhia aérea sobre o uso de dispositivos sem fio a bordo da aeronave. Se o seu dispositivo 

oferecer um 'modo de voo', ele deverá estar ativado antes do embarque em uma aeronave. 
• Outros dispositivos — não use seu dispositivo em um local onde ele possa causar danos ou interferência em outros dispositivos 

eletrônicos. 

 

• Atmosfera potencialmente explosiva — desligue o dispositivo em qualquer área com uma atmosfera potencialmente explosiva e 
obedeça a todas as sinalizações e instruções. Áreas que podem ter atmosferas potencialmente explosivas incluem as áreas em que é 
aconselhável desligar o motor de um veículo. O desencadeamento de faíscas nessas áreas pode provocar uma explosão ou um 
incêndio, resultando em lesões corporais ou até mesmo em morte. Não ligue o aparelho em pontos de abastecimento como postos de 
gasolina. Cumpra com as restrições sobre o uso de equipamento de rádio em depósitos de combustível, armazéns e áreas de 
distribuição e fábricas de produtos químicos. Além disso, cumpra com as restrições em áreas onde operações de detonação estejam 
em andamento. Antes de utilizar o seu aparelho, preste atenção nas áreas que têm atmosferas potencialmente explosivas que estão 
frequentemente, mas não sempre, claramente identificadas. Esses locais incluem áreas abaixo de convés de barcos, instalações de 
transferência ou armazenamento de produtos químicos e áreas onde o ar contém produtos químicos ou partículas como grãos, poeira 
ou pós metálicos. Pergunte aos fabricantes de veículos que utilizam gás de petróleo liquefeito (como o gás propano ou butano) se este 
aparelho pode ser utilizado com segurança ao seu redor. 

 
 

 
AMBIENTE OPERACIONAL 

• O dispositivo está em conformidade com as especificações de RF quando o dispositivo é usado a uma distância de aproximadamente 1 
centímetro de seu corpo. Certifique-se de que os acessórios do aparelho, como uma capa ou uma carteira, não contenham  
componentes de metal. Mantenha o dispositivo a 1 cm de distância do seu corpo para atender ao requisito mencionado anteriormente. 
• Em um dia de tempestade com trovões, não use o aparelho quando ele estiver sendo carregado, para evitar qualquer perigo causado 

por um raio. 
• Ao usar o aparelho, obedeça todas as leis e normas e respeite a privacidade e os direitos legais das outras pessoas. 
• A faixa de condições ambientais: 
• Grau de poluição: “2" Categoria de sobretensão: I 
• A altitude máxima de uso: não mais de 2.000 m acima do nível do mar. 

 

Segurança para crianças 
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Cumpra com todas as precauções em relação à segurança das crianças. Deixar uma criança brincar com este aparelho ou seus 
acessórios, que podem incluir peças que podem ser desencaixadas do aparelho, pode ser perigoso, pois pode representar risco de 
asfixia. Certifique-se de que crianças pequenas fiquem longe do aparelho e de seus acessórios. 
Bateria e carregador 
• Desconecte o carregador da tomada e do aparelho quando não estiver em uso. 
• A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes antes de, eventualmente, se esgotar. 
• Não exponha a bateria à luz do sol ou em ambientes com fumaça e poeira. Uma bateria sujeita a pressão de ar extremamente baixa 

que pode resultar em uma explosão ou no vazamento de líquido ou gás inflamável. 
• No caso extremamente improvável de vazamento do eletrólito da bateria, certifique-se de que o eletrólito não entre em contato a pele 

e os olhos. Se o eletrólito tocar a sua pele ou espirrar em seus olhos, lave os olhos com água limpa imediatamente e consulte um 
médico. 
• Se houver um caso de deformação da bateria, mudança de cor ou aquecimento anormal durante o carregamento, interrompa o uso do 

dispositivo imediatamente. Caso contrário, isso pode provocar o vazamento da bateria, sobreaquecimento, explosão ou incêndio. 
• Não descarte este aparelho no fogo, pois ele pode explodir. A bateria também pode explodir se perfurada ou severamente danificada. 
• Não modifique ou reconstrua, tente inserir objetos estranhos na bateria, mergulhe ou exponha à água ou a outros líquidos, exponha ao 

fogo, explosão ou outros perigos. 
• Não desmonte, abra, esmague, dobre, deforme, perfure ou triture. 
• Use a bateria somente para o sistema para o qual ela foi especificada 
• Use a bateria com um sistema de carregamento qualificado com o sistema conforme os Requisitos de Certificação CTIA para 

Conformidade do Sistema de Bateria ao IEEE 1725. O uso de uma bateria ou carregador não qualificado pode apresentar um risco de 
incêndio, explosão, vazamento ou outros perigos. 
• Não provoque curto-circuito em uma bateria ou permita que objetos metálicos condutores entrem em contato com os terminais da 

bateria. 
• Substitua a bateria apenas por outra bateria qualificada com o sistema por este padrão, o IEEE-Std-1725. O uso de uma bateria não 

qualificada pode apresentar risco de incêndio, explosão, vazamento ou outros perigos.  
• Descarte imediatamente aparelhos utilizados em conformidade com os regulamentos locais. 
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ESPECIFICAÇÃO DO CAT® Q10 

 

 

MODELO BM1R1A 
SKU HW SKU 1, RF SKU1 EMEA/AUS/LATAM 
DIMENSÕES 80,8 x 127,8 x 26,3 mm 
BATERIA 5.300 mAh 
SO Open WRT 
RAM LPDDR4 8Gb 
ROM ECC NAND FLASH 8Gb 
PROCESSADOR MEDIATEK MT6890V 
  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 
ROBUSTO IP68 

 
 

 * O design e as especificações estão sujeitos a alteração sem aviso prévio. 
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