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PRED PRVÝM POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE 
BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA 
Prečítajte si tento návod a odporúčané bezpečnostné opatrenia, aby ste zabezpečili správne používanie tohto zariadenia. 
Ak zariadenie používate v slanej vode, následne ho opláchnite, aby ste zabránili korózii spôsobenej soľou. 
Zabráňte úderom, hádzaniu, drveniu, prepichnutiu alebo ohýbaniu zariadenia. 
Nezapínajte zariadenie v prípadoch, keď je to zakázané alebo keď to môže spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo. 
Pri šoférovaní dbajte na dodržiavanie miestnych zákonov týkajúcich sa používania telefónov. 
Vždy dodržiavajte všetky pravidlá používania zariadení v nemocniciach a zdravotníckych zariadeniach. 
Konzultujte so svojím lekárom a výrobcom pomôcky, či prevádzka vašej pomôcky môže ovplyvniť činnosť vašej zdravotníckej 
pomôcky. 
Pri cestovaní lietadlom dodržiavajte pokyny personálu leteckej spoločnosti týkajúce sa používania mobilných telefónov v lietadle. 
Zariadenie nezapínajte na miestach, kde je zakázané používanie mobilných telefónov, alebo v situácii, kde prístroj môže spôsobiť 
rušenie alebo nebezpečenstvo. 
Upozorňujeme, že demontáž zariadenia môže mať vplyv na záruku na zariadenie. 
Pri používaní zariadenia v prostredí s horľavým plynom, napríklad na čerpacej stanici, buďte opatrní a dodržiavajte pokyny. 
Zariadenie a jeho príslušenstvo nenechávajte na dosah detí. Nedovoľte deťom používať zariadenie bez dozoru. 
Na nabíjanie zariadenia sa odporúča používať schválené nabíjačky Cat Phones. 
Dodržujte všetky zákony alebo predpisy o používaní bezdrôtových zariadení. Pri používaní bezdrôtového zariadenia rešpektujte 
súkromie a zákonné práva ostatných. 
Vypnite zariadenie, keď sa nachádzate v oblastiach, ktoré sú označené na vypnutie „obojsmerných vysielačiek“ alebo 
„elektronických zariadení“, aby ste predišli rušeniu iných zariadení. 
Kompletné bezpečnostné pokyny nájdete na https://www.catphones.com/support/ 

 

https://www.catphones.com/support/
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PRÁVNE OZNÁMENIE 
© 2022 Caterpillar. Všetky práva vyhradené. 
CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, ich príslušné logá, „Caterpillar Yellow“, „Power Edge“ a Cat „Modern Hex“, ako aj 
firemná a produktová identita použitá v tomto dokumente sú ochranné známky spoločnosti Caterpillar a nesmú sa používať bez 
povolenia. 
Spoločnosť Bullitt Mobile Ltd. je držiteľom licencie spoločnosti Caterpillar Inc. 
Ochranné známky spoločnosti Bullitt Mobile Ltd. a tretích strán sú majetkom ich príslušných vlastníkov. 
Žiadna časť tohto dokumentu sa nesmie reprodukovať ani prenášať v akejkoľvek forme alebo akýmkoľvek spôsobom bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Caterpillar Inc. 
Výrobok, ktorý je opísaný v tomto návode, môže obsahovať autorské práva na softvér a možných držiteľov licencie. Zákazníci nesmú 
za žiadnych okolností reprodukovať, distribuovať, upravovať, dekompilovať, rozoberať, dešifrovať, extrahovať, spätne analyzovať, 
prenajímať, sublicencovať ani poskytovať licenciu na uvedený softvér a hardvér tretím stranám, kým takéto obmedzenia nezakazujú 
platné zákony alebo kým takéto úkony neschvália príslušní držitelia autorských práv na základe licencií.   
Obsah tohto návodu je poskytnutý tak „ako je“. Okrem rozsahu, ktorý vyžadujú platné zákony, sa neposkytujú žiadne záruky 
akéhokoľvek druhu, či už výslovné alebo predpokladané, vrátane, okrem iného, implicitných záruk predajnosti a vhodnosti na 
konkrétny účel, vo vzťahu k presnosti, spoľahlivosti alebo obsahu tohto návodu na použitie. 
Výrobca nezodpovedá za žiadnu špeciálnu, vedľajšiu, nepriamu alebo následnú škodu, stratu zisku, podnikania, príjmu, údajov, 
dobrej povesti alebo predpokladaných úspor v maximálnom rozsahu povolenom rozhodným právom. 
Wi-Fi® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Wi-Fi Alliance®. 
Všetky ostatné ochranné známky a obchodné názvy tretích strán vrátane ochrannej známky Bullitt patria príslušným vlastníkom. 
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OZNÁMENIE 
Niektoré funkcie tohto výrobku a jeho príslušenstva, ktoré sú v tomto dokumente opísané, závisia od nainštalovaného softvéru, 
možností a nastavení miestnej siete a operátori miestnych sietí alebo poskytovatelia sieťových služieb ich nemusia aktivovať alebo 
ich môžu obmedzovať. Popisy uvádzané v tejto príručke preto nemusia presne zodpovedať zakúpenému výrobku alebo príslušenstvu. 
Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu alebo úpravu informácií alebo technických parametrov uvedených v tejto príručke bez 
predchádzajúceho upozornenia alebo iných záväzkov. 
Výrobca nezodpovedá za správnosť a kvalitu akýchkoľvek produktov, ktoré nahráte alebo si prevezmete prostredníctvom tohto 
zariadenia, okrem iného, textu, obrázkov, hudby, filmov a nevstavaného softvéru, ktoré podliehajú autorským právam. Za akékoľvek 
dôsledky vyplývajúce z inštalácie alebo používania uvedených produktov v tomto zariadení nesiete zodpovednosť vy. 

 

 

PREDPISY TÝKAJÚCE SA DOVOZU A VÝVOZU 
Zákazníci musia dodržiavať všetky príslušné zákony a predpisy týkajúce sa vývozu a dovozu. Zákazníci musia získať všetky potrebné 
vládne povolenia a licencie na vývoz, opätovný vývoz alebo dovoz výrobku uvedeného v tejto príručke, vrátane softvéru a technických 
údajov. 
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VITAJTE V CAT® Q10 
 Cat Q10 je pokročilý profesionálny nástroj, prenosný kvalitný hotspot. Jedna solídna špecifikácia, ale mnoho profesionálnych      
 prípadov použitia.   
Vyvinutý s vynikajúcou úrovňou odolnej ochrany vo vysoko prenosnom dizajne. Ak tvrdo pracujete a tvrdo sa hráte, Cat Q10 je 
dostatočne odolný na to, aby prežil pády, nárazy a údery každodenného života a zároveň poskytoval spoľahlivosť, ktorú naši 
zákazníci očakávajú od špičkových odolných vozidiel Caterpillar. 

 

 

ŠPECIFIKÁCIE ODOLNOSTI 

PÁD ZARIADENIA: 
• Zariadenie je povolené používať do výšky 1,8 metra - v tomto rozsahu je odolné voči pádu. 
• Zariadenie nehádžte silou ani ho nepúšťajte z výšky viac ako 1,8 metra. Je odolné, nie však nezničiteľné. 
ODOLNOSŤ VOČI VODE: 
• Áno: Zariadenie môžete používať vo vlhkom a mokrom prostredí. Pred použitím v takomto prostredí sa uistite, že sú všetky 

komponenty a kryty riadne uzavreté.    
ODOLNOSŤ VOČI PRACHU: 
• Áno: Zariadenie môžete používať v znečistenom a prašnom prostredí. Zariadenie  Cat® Q10 má certifikát IP68, čo je priemyselný 

štandard pre odolnosť. 
EXTRÉMNE TEPLOTY: 
• Zariadenie je možné používajť v rozsahu prevádzkových teplôt od -10 °C do 55 °C. Zvládne aj extrémne zmeny teploty: veľmi rýchlo sa 

adaptuje na prechod medzi chladom a teplom alebo naopak. 
• Nepoužívajte ho mimo rozsahu 0 °C až 45 °C bez použitia ochranných rukavíc. 

 

 

OBSAH BALENIA 
• Zariadenie 
• Stručná príručka 
• Sieťový kábel USB C 

 
 
 

ZAČÍNAME  
POPIS ZARIADENIA 

1. Vypínač 

2. SIM dvere 

3. USB kryt 

4. Sieťový signál LED 

5. WI-FI LED 

6. Batéria LED 
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INŠTALÁCIA SIM KARTY 
1. Končekom prsta otvorte dvierka SIM karty. 
2. Kartu SIM vložte do slotu SIM tak, aby zlaté kolíky karty SIM smerovali k tlačidlu napájania na prednej strane zariadenia. 
3. Zatláčajte kartu SIM dovnútra, kým neuslyšíte cvaknutie a kým sa nezaistí. 
4. Zatlačte dvierka SIM karty späť do polohy, kým sa bezpečne nezatvoria. 

 

 

 

INŠTALÁCIA BATÉRIE 
 

- Odstráňte zadný kryt zo zariadenia.  
- Umiestnite zariadenie hore nohami na rovný povrch. 
- Nájdite kovové kontakty na batérii na koncovej prípojke. 
- Zatlačte batériu do zariadenia, kým nezapadne na svoje miesto. 
- Ak chcete vymeniť zadný kryt, uistite sa, že sú upevňovacie body na zadnom kryte správne umiestnené tak, aby sa zasunuli do 

otvoru na resetovanie, ktorý sa nachádza na zadnej strane zariadenia vedľa batérie.  Po umiestnení pevne zatlačte kryt späť na 
zariadenie.  Upozorňujeme, že v opačnom prípade dôjde k porušeniu tesnenia na zariadení a vodotesnosti Cat Q10.  
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NABÍJANIE ZARIADENIA 
 

7. Pomocou končeka prsta otvorte kryt USB portu.  
8. Vložte USB kábel. 
9. Po dokončení nabíjania odpojte kábel USB a skontrolujte, či sú dvierka bezpečne zatvorené. 

 

 

 
Keď je batéria takmer vybitá, zariadenie sa automaticky vypne. Čas potrebný na nabitie batérie závisí od jej veku a teploty 
okolitého prostredia. 
Keď je batéria úplne vybitá, môže sa stať, že zariadenie sa nezapne hneď po začatí nabíjania. Nechajte batériu niekoľko minút 
nabíjať a až potom sa pokúste telefón zapnúť.  

 

POZNÁMKA: 
Vaše zariadenie sa môže vypnúť aj počas používania, ak spotrebúva viac energie, ako mu dodáva nabíjačka. 
Aby ste tomu predišli, odporúčame používať nabíjačku kompatibilnú s technológiou Quick Charge 2 alebo 
vyššou. 
 

ZAPNUTIE A VYPNUTIE VAŠEHO ZARIADENIA 
 
ZAPNUTIE 
Stlačte a podržte tlačidlo napájania na 3 sekundy, kým všetky tri LED žiaria na zeleno. 
• Počas zavádzania zariadenia bude kontrolka batérie naďalej blikať. 
• Kontrolka signálu a Wi-Fi zostanú vypnuté, kým nebudú pripravené na použitie. 
• Po osvetlení všetkých 3 LED diód je zariadenie zapnuté. To by malo trvať približne 1 minútu, pokiaľ sa v zariadení nevykonáva 

aktualizácia firmvéru. 
• Ak ikony Sieť a Wi-Fi blikajú na červeno, môže ísť o problém.  (Pozrite si často kladené otázky). 
 

Vypnúť 
• Stlačte a podržte tlačidlo napájania na 3 sekundy, kým všetky tri LED zablikajú na žlto. 
• Počas vypínania zariadenia bude kontrolka batérie naďalej blikať. 
• Keď sú všetky LED diódy vypnuté. Zariadenie je vypnuté. 
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POPIS A DEFINÍCIE LED DIÓD 
 

LED INDIKÁTOR BATÉRIE 
 

SPRÁVANIE LED DIÓD STAV BATÉRIE 
Zelená 60% +  
Žltá až oranžová 21% - 59% 
Svieti na červeno 1% - 20% 
Bliká na zeleno 60% + a nabíjanie 
Blikajúca žltá až oranžová 21% - 59% a nabíjanie 
Bliká na červeno 1% - 20% a nabíjanie 
Žiadna LED dióda Zariadenie je vypnuté, nenabíja sa 

 

 

POZNÁMKA: 
Zariadenie Cat Q10 je možné používať aj bez vloženia batérie.  Ak budete zariadenie používať v tomto 
režime, zobrazia sa nasledujúce indikátory batérie: 
 

SPRÁVANIE LED DIÓD STAV ZARIADENIA 
Bliká na zeleno Zariadenie pracuje v normálnom režime 
Bliká na červeno Nabíjačka nie je vhodná na tento režim prevádzky. Zariadenie sa nezapne. 

 

 

LED INDIKÁTOR Wi-Fi 
 

  

SPRÁVANIE LED DIÓD STAV ZARIADENIA 
ZELENÁ Možnosť pripojenia k sieti Wi-Fi 
ŽIADNE SVETLO Wi-Fi vypnuté (režim úspory energie) 
BLIKAJÚCA ČERVENÁ Chyba pripojenia Wi-Fi 

 

 

LED INDIKÁTOR SIEŤOVÉHO SIGNÁLU 
 

SPRÁVANIE LED DIÓD STAV SIGNÁLU 
ZELENÁ Pripojenie k mobilnej sieti 
BLIKAJÚCA ČERVENÁ Nie je pripojené k mobilnej sieti 
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PRIPOJENIE K ZARIADENIU CAT Q10 
PRIPOJENIE KU CAT Q10 

 

1. Uistite sa, že je zariadenie Cat Q10 zapnuté a kontrolky LED signalizujú, že je k dispozícii sieťové pokrytie. 
2. Vyhľadajte siete Wi-Fi zo zariadenia, ktoré chcete pripojiť.  
3. Mal by sa zobraziť názov siete Cat Q10 (SSID) vo formáte Cat Q10 – XXXX’ 
4. Zadajte predvolené heslo pre toto pripojenie a pripojte sa k sieti. 

 

POZNÁMKA: 
Predvolené SSID aj HESLO sú dodané v krabici, ale nájdete ich aj na zadnom kryte zariadenia Cat Q10. 
 

Ak zariadenie, z ktorého sa pripájate, dokáže skenovať kódy QR, nájdete kód QR v poli s názvom „PRIPOJIŤ SA K SIETI“, ktorý vás 
pripojí k predvolenému identifikátoru SSID s použitím predvoleného hesla.   

 
Teraz by ste mali byť pripojení k internetu prostredníctvom zariadenia Cat Q10.  Nemusíte robiť nič iné, len používať svoje 
zariadenie.  Odporúčame vám však, aby ste sa prihlásili do portálu MyQ10 a zmenili používateľské aj administrátorské heslo. 

 

 

PRIHLÁSENIE DO PORTÁLU MyQ10 
 Po pripojení k zariadeniu Cat Q10 sa môžete prihlásiť na portál MyQ10 a nakonfigurovať zariadenie.  Upozorňujeme, že je to úplne   
    dobrovoľné.  
 

- Spustite ľubovoľný prehliadač na zariadení pripojenom k telefónu Cat Q10. 
- Prejsť na http: 
- Pr ečítajte si Zásady ochrany osobných údajov a podmienky aktualizácie softvéru a súhlaste s nimi. 
- Po výzve sa prihláste do zariadenia pomocou predvoleného hesla správcu „admin“. 

 

 

ZMENA SSID a HESLA Wi-Fi 
- Prejsť do „Wi-Fi“. (Upozorňujeme, že na niektorých zariadeniach môže byť potrebné otvoriť ponuku nastavení).  
- Zmena identifikátora SSID a/alebo hesla.  
- Uložiť zmeny. 
- Resetovanie zariadenia bude trvať minútu a potom sa budete musieť znovu pripojiť k novému SSID pomocou nového hesla, ak 

bolo zmenené.   
 

UPOZORNENIE: 
Identifikátor SSID a heslo dodané v krabici a vnútri zadného krytu už nie sú platné, ak sa zmenia. Ak však 
obnovíte výrobné nastavenie zariadenia, identifikátor SSID a heslo sa vrátia na predvolené hodnoty. 

 

 

ZMENA ADMIN HESLA 
- Prejsť do Systém > Zmeniť prihlasovacie heslo 
- Zadajte aktuálne heslo správcu a potom dvakrát potvrďte nové heslo správcu. 
- Uložiť zmeny. 
- Budete automaticky odhlásení z domovskej stránky, ak sa chcete znova prihlásiť, musíte použiť nové heslo správcu. 
- Ak stratíte heslo správcu a potrebujete obnoviť výrobné nastavenia zariadenia Cat Q10, môžete tak urobiť stlačením tlačidla 

resetovania na zadnej strane zariadenia.  
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PORTÁL MyQ10 
Teraz, keď je zariadenie CAT Q10 spustené, môžete v prípade potreby použiť niektoré z pokročilejších nastavení zariadenia.  Táto 
časť sa zameriava na zvýraznenie niektorých (ale nie všetkých) kľúčových funkcií, ktoré máte k dispozícii.  Ak nie ste pokročilý 
používateľ alebo nemáte naliehavú požiadavku na zmenu týchto nastavení, odporúčame, aby ste podľa možnosti zachovali 
predvolené nastavenia.   

 

DOMOVSKÁ STRÁNKA 
- Je to jednoducho ovládací panel, ktorý obsahuje podrobné informácie o stave vášho zariadenia. 

o Stav pripojenia (pripojené/nepripojené). 
o Sila vášho signálu 5G (ak je k dispozícii). 
o Sila signálu 4G LTE (ak je k dispozícii). 
o Vaše celkové údaje nahrané a stiahnuté. 
o Počet zariadení pripojených k zariadeniu Cat Q10. 
o Stav batérie. 

 

Wi-Fi 
- Ako už bolo uvedené, túto obrazovku môžete použiť na zmenu SSID a používateľského mena.  Môžete nakonfigurovať aj 

pokročilejšie nastavenia, ako napríklad samostatné zobrazovanie 2,4GHz a 5GHz SSID, konfiguráciu kanálov Wi-Fi, skrytie SSID 
a prispôsobenie nastavenia šírky pásma a zabezpečenia.   

 

INTERNET 
- Vyberte preferovaný typ internetového pripojenia. (Odporúčame automatický režim) 
- Upravte názov prístupového bodu (APN) 
- Ovládajte kód PIN karty SIM, aby bolo vaše zariadenie bezpečnejšie. 

 

POZNÁMKA: 
Ak máte na karte SIM aktivovaný PIN kód SIM, budete sa musieť pri každom zapnutí prihlásiť do portálu 
MyQ10 a zadať PIN kód SIM. Po prihlásení do portálu MyQ10 by ste mali byť o to automaticky požiadaní. Ak 
ste nezadali kód PIN karty SIM, zariadenie sa nepripojí k sieti a kontrolka LED bude blikať na červeno. 
 

- Povoliť režim Lietadlo (vypnutie sieťového pripojenia) 
- Povoliť dátový roaming 

 

POZNÁMKA: 
Ak túto funkciu nemáte zapnutú, zariadenie Q10 sa nepripojí na internet mimo domácej siete. Zariadenie sa 
nepripojí k sieti a kontrolka LED bude blikať na červeno.  Ak túto funkciu povolíte, môžu sa účtovať 
poplatky za roaming. 
 
SYSTÉM 

- Zobraziť informácie o systéme, napr. IMEI, MAC a IP adresy. 
- Kontrola a vykonávanie aktualizácie Firmware 
- Zmena administrátorského hesla 
- Úprava nastavenia času 
- Vykonať MAC filtrovanie 
- Zmena nastavenia LAN 
- Obnovenie továrenského nastavenia zariadenia (obnovenie VŠETKÝCH továrenských nastavení) 
- Reštartovať zariadenie. 
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PRIPOJENÉ ZARIADENIA 

- Jednoducho zobrazí všetky zariadenia aktuálne pripojené k zariadeniu Cat Q10. 
 

 

QR KÓD 
- Poskytuje kódy QR pre ostatných používateľov na pripojenie k vášmu zariadeniu.  Upozorňujeme, na rozdiel od nálepky v krabici 

je tento QR kód dynamický a aktualizuje sa pri zmene SSID a hesla. 
 

BATÉRIA 
- Toto menu vám dáva možnosť povoliť režim nabíjania „Vždy zapnutý“. 

o Túto funkciu odporúčame povoliť, ak plánujete mať zariadenie neustále pripojené k zdroju napájania.  Tento režim 
obmedzuje kapacitu batérie na 60 % a pomáha predchádzať jej poškodeniu. Tento režim nezníži výkon zariadenia. 

 

INÉ 
- Povolenie/zakázanie tetheringu USB.  (Predvolené zapnutie). 

o To vám umožní používať zariadenie Cat Q10 prostredníctvom USB namiesto Wi-Fi. 
- Nastavenie a monitorovanie používania údajov. 

o Povoľiť túto funkciu a nastaviť maximálny limit využívania dát a pripomienku. 
▪ Po dosiahnutí vášho dátového limitu, zariadenie zabráni ďalšiemu prenosu dát počas definovaného intervalu, 

pokiaľ ho neresetuje.  
SPRÁVY 

- Váš telefón Cat Q10 dokáže prijímať upozornenia na SMS.  
o Základné SMS správy môžete posielať aj kliknutím na symbol „+“ na tejto stránke. 

 

UDALOSTI 
- Táto časť obsahuje systémové informácie týkajúce sa udalostí, ako je zapnutie/vypnutie napájania, oznámenia o prehriatí a stav 

FOTA. 
 

POMOC 
- Webové odkazy na podporu, zásady ochrany osobných údajov a regulačné informácie.  
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Často kladené otázky 
AKO MÔŽEM AKTUALIZOVAŤ CAT Q10 FIRMWARE?  

Predvolené nastavenie je pre automatické aktualizácie firmvéru.  Dôrazne odporúčame ponechať túto možnosť zapnutú, aby ste mali k 
dispozícii najnovšie aktualizácie softvéru a zabezpečenia.  Ak chcete túto funkciu kedykoľvek vypnúť, môžete tak urobiť po prihlásení sa 
na portál MyQ10, prejsť na stránku Firmware a zrušiť výber možnosti „Automatická aktualizácia“: 

Nastavenia > Systém > Verzia firmvéru > Automatická aktualizácia 
 

AKO MÔŽEM MANUÁLNE SKONTROLOVAŤ AKTUALIZÁCIU SOFTVÉRU? 

Ak ste zakázali automatické aktualizácie firmvéru a chcete skontrolovať, či je pre vaše zariadenie k dispozícii nový firmvér.  Môžete 
prejsť na stránku Firmware a porovnať „Aktuálnu verziu“ s „Najnovšou verziou“.  Ak je pre vaše zariadenie k dispozícii aktualizácia, 
budete môcť kliknúť na tlačidlo „AKTUALIZÁCIA FOTA“ v spodnej časti stránky.  Ak je toto tlačidlo sivé, pre vaše zariadenie nie je k 
dispozícii žiadna aktualizácia. 
 

AKO ZISTÍM, KEDY SA V MOJOM ZARIADENÍ CAT Q10 VYKONÁVA AKTUALIZÁCIA FIRMVÉRU? 

LED kontrolky budú postupne blikať na zeleno, až kým sa aktualizácia neukončí.   Počas tejto činnosti nevypínajte zariadenie.  Zariadenie 
vykoná aktualizáciu pri zapnutí, ak je k dispozícii. Opäť to budú signalizovať zelené svetlá. 
 

ČO SA STANE, AK ZABUDNEM HESLO K WIFI? 

Na portáli MyQ10 sa môžete prihlásiť a zmeniť heslo Wi-Fi na stránke Wi-Fi. 
  

ČO SA STANE, AK ZABUDNEM ADMIN HESLO? 

Ak ste zmenili a zabudli administrátroske heslo, môžete zariadenie obnoviť do pôvodného nastavenia. Všetky informácie o používateľovi 
sa stratia a k zariadeniu sa budete musieť pripojiť pomocou pôvodného hesla Wi-Fi. Týmto nastavením sa obnoví aj pôvodné 
administrátorske heslo „admin“. 

Ak chcete obnoviť výrobné nastavenia zariadenia, uistite sa, že je zariadenie zapnuté.  Odstráňte zadný kryt a potom stlačte tlačidlo 
„resetovať zariadenie“ na zadnej strane zariadenia.  LED diódy na zariadení trikrát zablikajú na zeleno a krátko na to zariadenie spustí 
normálnu spúšťaciu sekvenciu. 
 

MÔŽEM ZARIADENIE PRIPOJIŤ K POČÍTAČU?  

Áno, môžete. Ak zariadenie pripojíte k počítaču alebo prenosnému počítaču a je zapnuté, malo by sa vytvoriť internetové pripojenie 
prostredníctvom pripojenia USB.  Prostredníctvom tohto pripojenia môžete tiež získať prístup k portálu MyQ10. 
 

PREČO SA NA MOJOM ZARIADENÍ NEROZSVIETI KONTROLKA WIFI?  

Je to preto, že v zariadení bol povolený režim úspory energie. Keď nie je aktívne pripojené žiadne zariadenie, Wi-Fi je vypnuté, aby sa 
šetrila energia. Tento problém vyriešite tak, že ťuknete na tlačidlo napájania a počkáte približne 30 sekúnd, kým sa Wi-Fi opäť zapne. 
Režim „úspory energie“ je v zariadení predvolene vypnutý.   
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PREČO KONTROLKA SIETE NA MOJOM ZARIADENÍ BLIKÁ NA ČERVENO?  
Je to preto, že zariadenie nemá pripojenie k mobilnej sieti.  Skontrolujte, prosím: 
 

- Je vložená karta SIM? 
- Je karta SIM vložená správne? 
- Je na karte SIM aktívny kód PIN? 

o Ak áno, musíte sa prihlásiť na portál MyQ10 a zadať PIN kód SIM, aby ste kartu SIM aktivovali. 
- Cestovali ste do zahraničia? Ak áno, budete sa musieť prihlásiť do portálu MyQ10 a povoliť dátový roaming. 
- Dosiahla karta SIM svoj dátový limit? 
- Je v telefóne Cat Q10 správne APN? 

o Môžete to skontrolovať tak, že sa prihlásite na portál MyQ10 a prejdete na položky „Internet > APN“.  Ak sa nezobrazuje 
žiadny APN, možno ho budete musieť pridať ručne.  Ak je APN nesprávne, môžete ho manuálne upraviť.  Ak si nie ste istí 
správnym nastavením APN, možno budete musieť kontaktovať svojho operátora. 

 

 

PREČO SA MÔJ CAT Q10 NEPRIPÁJA K INTERNETU?  

Skontrolujte, či sú splnené tieto podmienky: 
- Zariadenie je nabité a zapnuté 
- Do zariadenia je vložená karta SIM 
- Skontrolujte LED kontrolky na zariadení 

o Uistite sa, že máte sieťové pripojenie 
o Uistite sa, že ste pripojení k sieti Wi-Fi alebo pripojení k zariadeniu Cat Q10. 

- Skontrolujte, či ste v zariadení nenastavili a neprekročili dátový limit. 
- Skontrolujte, či máte platné APN. 

o MyQ10 portál > Internet > APN 
▪ Tu môžete upraviť alebo pridať nové APN. 
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PRÍLOHA 
PREVÁDZKOVÁ TEPLOTA 
Počas nabíjania udržiavajte teplotu okolia na úrovni medzi 0 °C až 45°C. Pri používaní zariadenia napájaného z batérie udržiavajte 
teplotu okolia v rozmedzí od -10°C (14°F) do 55°C (131°F). Pri používaní mimo rozsahu 0°C (32°F) až 45°C (113°F) používajte 
ochranné rukavice. 

 
ZOBRAZENIE ELEKTRONICKEJETIKETY 
Ak chcete zobraziť regulačné informácie o svojom zariadení, postupujte takto: 
Na obrazovke Domov klepnite na > Nastavenia > Pomocník > Zásady ochrany osobných údajov. 
 

Zhoda s normami CE SAR 
Toto zariadenie spĺňa požiadavky EÚ o obmedzení vystavenia širokej verejnosti elektromagnetickým poliam formou ochrany zdravia 
(1999/519/ES). 
 
Limity sú súčasťou rozsiahlych odporúčaní pre ochranu verejnosti. Tieto odporúčania vypracovali a skontrolovali nezávislé vedecké 
organizácie na základe pravidelných a dôkladných hodnotení v rámci vedeckých štúdií. Merná jednotka pre limit odporúčaný 
Európskou radou pre mobilné zariadenia je „špecifická miera absorpcie“ (SAR) a limit SAR je 2,0 W/kg v priemere na 10 gramov 
tkaniva. Spĺňa požiadavky medzinárodnej Komisie na ochranu pred neionizačným žiarením (ICNIRP). 
 
Pokiaľ ide o zariadenia, ktoré sa nosia na tele, toto zariadenie bolo testované a spĺňa expozičné usmernenia komisie ICNIRP a 
európskej normy EN 62209-2 pre použitie so špeciálnym príslušenstvom. Používanie iného príslušenstva, ktoré obsahuje kovy, 
nemusí zabezpečiť súlad s expozičnými usmerneniami komisie ICNIRP. 
 
SAR sa meria, keď sa zariadenie nachádza vo vzdialenosti 5 mm od tela, zatiaľ čo vysiela na najvyššej úrovni certifikovaného 
výstupného výkonu vo všetkých frekvenčných pásmach zariadenia. 
 
Najvyššie hodnoty SAR podľa predpisov CE pre telefón sú uvedené nižšie: 
SAR tela: 1,206 W/kg, SAR končatín: 2,177 W/kg 
 
Ak chcete znížiť vystavenie energii RF, používajte handsfree príslušenstvo alebo iné podobné možnosti, ktoré vám umožňujú držať 
zariadenie mimo hlavy a tela. Zariadenie sa musí prenášať 5 mm od tela, aby sa zabezpečilo, že úrovne expozície zostanú na úrovni 
alebo pod úrovňou testovaných hodnôt. Vyberajte si opaskové spony, puzdrá a iné podobné príslušenstvo nosené na tele, ktoré 
neobsahujú kovové časti, aby ste týmto spôsobom podporili fungovanie zariadenia. Obaly s kovovými časťami môžu zmeniť výkon RF 
zariadenia vrátane jeho súladu s usmerneniami pre vystavenie RF spôsobom, ktorý nebol testovaný alebo certifikovaný. Je preto 
vhodné sa vyhnúť používaniu takéhoto príslušenstva. 

 
  

Ak chcete znížiť úroveň vystavenia žiareniu, vykonajte tieto kroky: 
• Zariadenie používajte v dobrých prijímacích podmienkach, aby ste znížili množstvo prijímaného žiarenia (najmä v 
podzemných garážach a počas jazdy vlakom alebo autom). 
• V prípade tehotných žien držte zariadenie mimo oblasti žalúdka. 
• Zariadenie používajte v dostatočnej vzdialenosti od genitálií. 



18  

 

INFORMÁCIE O LIKVIDÁCII A RECYKLÁCII 
Tento symbol na zariadení (a všetkých obsiahnutých batériách) znamená, že by sa nemali likvidovať ako bežný domáci 
odpad. Nelikvidujte zariadenie ani batérie ako netriedený komunálny odpad. Zariadenie (a všetky batérie) by sa mali 
odovzdať na schválenom zbernom mieste s cieľom zabezpečiť ich recyklovanie a riadnu likvidáciu na konci životnosti. 

 
Ak chcete získať podrobnejšie informácie o recyklovaní zariadenia a jeho batérií, obráťte sa na váš miestny úrad, službu likvidácie 
domového odpadu alebo v maloobchodnú predajňu, v ktorej ste si zakúpili toto zariadenie. 

 

Likvidácia tohto zariadenia podlieha ustanoveniam smernice Európskej únie o odpade z elektrických a elektronických zariadení 
(OEEZ). Dôvodom na oddelenie OEEZ a batérií od ostatného odpadu je minimalizácia potenciálnych environmentálnych vplyvov na 
zdravie ľudí a akýchkoľvek nebezpečných látok, ktoré môžu byť prítomné. 

 

Obmedzenie nebezpečných látok 
Toto zariadenie je v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. 1907/2006 (ES) o registrácii, hodnotení, autorizácii a 
obmedzovaní chemických látok (REACH) a smernicou 2011/65/EÚ o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v 
elektrických a elektronických zariadeniach (smernica o ONL). 
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ (ONL) a jej doplňujúca smernica (EÚ) 2015/863. Odporúča sa webovú 
lokalitu pravidelne sledovať, aby ste mali vždy aktuálne informácie. 

 

SÚLAD S PREDPISMI EÚ 
Spoločnosť Bullitt Mobile Ltd. týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými 
ustanoveniami smernice 2014/53/EÚ. Vyhlásenie o zhode nájdete na webovej stránke: 
https://www.catphones.com/download/Certification 
 
Autorizovaný zástupca: 
Authorised Representative Service 
77 Camden Street Lower 
Dublin D02 XE80 
Ireland 

 

Vyhlásenie o zhode EÚ 
Toto zariadenie je určené na používanie iba v interiéri pri prevádzkovaní vo frekvenčnom rozsahu 5 150 až 5 350 Mhz. Obmedzenia 
v: (BE), Bulharsko (BG), Česká republika (CZ), Dánsko (DK), Nemecko (DE), Estónsko (EE), Írsko (IE), Grécko (EL), Španielsko (ES), 
Francúzsko (FR), Chorvátsko (HR), Taliansko (IT), Cyprus (CY), Lotyšsko (LV), Litva (LT), Luxembursko (LU), Maďarsko (HU), Malta 
(MT), Holandsko (NL), Rakúsko (AT), Poľsko (PL), Portugalsko (PT), Rumunsko (RO), Slovinsko (SI), Slovensko (SK), Fínsko (FI), 
Švédsko (SE), Severné Írsko (UK(NI)), Švajčiarsko (CH), Nórsko (NO), Island (IS), Lichtenštajnsko (LI) a Turecko (TR). 
  

POZNÁMKA: 
Dodržiavajte vnútroštátne miestne nariadenia na mieste, kde sa bude zariadenie používať. Používanie tohto zariadenia môže byť v 
niektorých členských štátoch Európskej únie (EÚ) obmedzené. 
 
Niektoré pásma nemusia byť k dispozícii vo všetkých krajinách alebo vo všetkých oblastiach. Viac podrobností vám poskytne 
miestny operátor.  

https://www.catphones.com/download/Certification
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Maximálny rádiofrekvenčný výkon prenášaný vo frekvenčných pásmach, v ktorých je rádiové vybavenie prevádzkované: 
Maximálny výkon pre všetky pásma je menší ako najvyššia hodnota limitu špecifikovaná v súvisiacej harmonizovanej norme. 
 
Frekvenčné pásma a nominálne limity prenosového výkonu platné pre toto rádiové vybavenie sú takéto: 

 
SPEKTRUM A TABUĽKA VÝKONU 
 

Technológia napájania 
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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SÚLAD S PREDPISMI UKCA 
Spoločnosť Bullitt Mobile Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie s týmto vyhlásením a so značkou UKCA je v súlade s 
nariadeniami UK o rádiových zariadeniach z roku 2017. Úplné znenie vyhlásenia o zhode Spojeného kráľovstva je k dispozícii na tejto 
internetovej adrese:  https://www.catphones.com/download/Certification 
 

 

VYHLÁSENIE UKCA O ZHODE 
Obmedzenie v Spojenom kráľovstve: 5150 až 5350 MHz len na vnútorné použitie 

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

 
Upozornenia a opatrenia 
Táto časť obsahuje dôležité informácie týkajúce sa návodu na obsluhu tohto zariadenia. Obsahuje aj informácie o tom, ako bezpečne 
používať zariadenie. Pred použitím zariadenia si tieto informácie starostlivo prečítajte. 
 
VODOTESNÝ KRYT 
Dvierka SIM/SD musia byť bezpečne zatvorené, aby sa zabezpečila vodotesnosť zariadenia. 

 
ZARIADENIE NEPOUŽÍVAJTE V TÝCHTO PODMIENKACH: 
Zariadenie vypnite v situáciách, keď je jeho používanie zakázané, napríklad: 
• Nemocnice a zdravotnícke zariadenia: zabráni sa tým možnému rušeniu citlivých zdravotníckych prístrojov. 
• Zdravotnícke prístroje: ak chcete zistiť, či prevádzka tohto telefónu môže narušiť fungovanie vášho zdravotníckeho prístroja alebo 

pomôcky, obráťte sa na svojho lekára alebo výrobcu prístroja alebo pomôcky. Dodržiavajte pravidlá a predpisy nemocníc a 
zdravotníckych zariadení. 
• Výrobcovia kardiostimulátorov odporúčajú dodržiavať minimálnu vzdialenosť 5,9 palca medzi zariadením a kardiostimulátorom, aby sa 

zabránilo možnému rušeniu kardiostimulátora. Ak máte kardiostimulátor, zariadenie používajte na opačnej strane tela od 
kardiostimulátora a nenoste zariadenie v prednom vrecku. 
• Lietadlo: o používaní bezdrôtových zariadení na palube lietadla sa poraďte so zamestnancami leteckých spoločností. Ak vaše 

zariadenie ponúka „letový režim“, je potrebné ho aktivovať pred nástupom do lietadla. 
• Iné zariadenia: telefón nepoužívajte na mieste, kde by mohol spôsobiť poškodenie iných elektronických zariadení alebo narušiť ich 

chod. 

 

• Potenciálne výbušné ovzdušie: v akejkoľvek oblasti s potenciálne výbušnou atmosférou zariadenie vypnite a dodržiavajte všetky 
značky a pokyny. Medzi oblasti, ktoré môžu mať potenciálne výbušné ovzdušie, patria tie, v ktorých sa zvyčajne odporúča vypnutie 
motora vozidla. Vyvolanie iskier v takýchto oblastiach by mohlo spôsobiť výbuch alebo požiar, čo by spôsobilo telesné zranenia alebo 
dokonca úmrtie. Nezapínajte zariadenie v priestoroch, kde sa dopĺňa palivo, ako sú napríklad čerpacie stanice. Dodržiavajte 
obmedzenia týkajúce sa používania rádiových zariadení v skladoch paliva, skladovacích a distribučných priestoroch a chemických 
závodoch. Okrem toho dodržiavajte obmedzenia v oblastiach, kde sa realizujú výbušné operácie. Pred použitím zariadenia si dávajte 
pozor na oblasti, ktoré majú potenciálne výbušnú atmosféru a ktoré sú často, ale nie vždy jasne označené. Medzi také miesta patria 
priestory podpalubia lodí, chemické prepravné alebo skladovacie zariadenia, a priestory, kde vzduch obsahuje chemikálie alebo častice 
ako napríklad zrno, prach alebo kovové prášky. Opýtajte sa výrobcov vozidiel na skvapalnený ropný plyn (napríklad propán alebo 
bután), či sa toto zariadenie môže bezpečne používať v ich bezprostrednej blízkosti. 

 
 

 
PREVÁDZKOVÉ PROSTREDIE 

• Zariadenie spĺňa špecifikácie RF, keď sa používa vo vzdialenosti 0,4 palca [1 cm] od tela. Uistite sa, že príslušenstvo zariadenia, ako 
napríklad puzdro zariadenia a držiak puzdra, nie je zložené z kovových častí. Aby ste splnili vyššie uvedenú požiadavku, udržujte 
zariadenie vo vzdialenosti 0,4 palca od tela. 
• Počas búrky nepoužívajte zariadenie, keď sa nabíja, aby sa zabránilo akémukoľvek nebezpečenstvu spôsobenému bleskom. 
• Pri používaní tohto zariadenia dodržujte miestne zákony a predpisy a rešpektujte súkromie a zákonné práva ostatných. 
• Rozsah environmentálnych podmienok: 
• Stupeň znečistenia: „2“ Kategória preťaženia: I 
• Maximálna nadmorská výška použitia: najviac 2000 m nad morom. 
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BEZPEČNOSŤ DETÍ 
Dodržiavajte všetky opatrenia týkajúce sa bezpečnosti detí. Ak necháte dieťa hrať sa s týmto zariadením alebo príslušenstvom, ktoré 
môže obsahovať oddeliteľné časti, môže hroziť nebezpečenstvo zadusenia. Uistite sa, že malé deti nemajú prístup k zariadeniu ani 
jeho príslušenstvu. 
 
BATÉRIA A NABÍJAČKA 
• Keď nepoužívate nabíjačku, odpojte ju z elektrickej zásuvky a od zariadenia. 
• Batéria sa môže nabiť a vybiť viac ako stokrát predtým, ako sa opotrebuje. 
• Nevystavujte batériu slnečnému žiareniu ani zadymenému a prašnému prostrediu. Batéria vystavená extrémne nízkemu tlaku vzduchu, 

ktorý môže spôsobiť výbuch alebo únik horľavej kvapaliny alebo plynu. 
• V mimoriadne nepravdepodobnom prípade úniku elektrolytu z batérie zabezpečte, aby sa elektrolyt nedostal do kontaktu s pokožkou a 

očami. Ak sa elektrolyt dotkne pokožky alebo sa dostane do očí, okamžite vypláchnite oči čistou vodou a vyhľadajte lekára. 
• Ak sa počas nabíjania objaví deformácia batérie, zmena farby alebo abnormálne zahrievanie, okamžite prestaňte zariadenie používať. V 

opačnom prípade môže dôjsť k vytečeniu batérie, jej prehriatiu, výbuchu alebo požiaru. 
• Nelikvidujte zariadenie v ohni, pretože môže explodovať. Batéria by mohla vybuchnúť aj v prípade jej prepichnutia alebo vážneho 

poškodenia. 
• Batériu neupravujte ani neopravujte, nepokúšajte sa do nej vkladať cudzie predmety, neponárajte ju ani nevystavujte pôsobeniu vody 

alebo iných kvapalín, nevystavujte ju ohňu, výbuchu ani iným rizikám. 
• Nerozoberajte ani neotvárajte, nedrvte, neohýbajte ani nedeformujte, neprepichujte ani neskartáčujte. 
• Batériu používajte len pre systém, pre ktorý je určená 
• Batériu používajte len s nabíjacím systémom, ktorý bol so systémom kvalifikovaný podľa certifikačných požiadaviek CTIA pre súlad 

batériového systému s IEEE 1725. Použitie nekvalifikovanej batérie alebo nabíjačky môže predstavovať riziko požiaru, výbuchu, úniku 
alebo iné nebezpečenstvo. 
• Nedovoľte skrat batérie ani kontakt kovových vodivých predmetov s pólmi batérie. 
• Batériu vymeňte iba za inú batériu, ktorá bola v systéme kvalifikovaná podľa tejto normy, IEEE-Std-1725. Použitie nekvalifikovanej 

batérie môže predstavovať riziko požiaru, výbuchu, úniku alebo iné nebezpečenstvo.  
• Použité zariadenia likvidujte v súlade s miestnymi predpismi. 
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CAT® Q10 ŠPECIFIKÁCIA 

 

 

MODEL BM1R1A 
SKU HW SKU 1, RF SKU1 EMEA/AUS/LATAM 
ROZMERY 80,8 x 127,8 x 26,3mm 
BATÉRIA 5300mAh 
OS Otvoriť WRT 
RAM 8Gb LPDDR4 
ROM Pamäť ECC NAND FLASH s kapacitou 8 Gb 
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 
ODOLNOSŤ IP68 

 
 

 * Dizajn a špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. 
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