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PREBERITE PRED PRVO UPORABO – VARNOSTNA OPOZORILA 
Preberite ta priročnik in priporočene varnostne ukrepe, da zagotovite pravilno uporabo te naprave. 
Če napravo uporabljate v slani vodi, jo po uporabi sperite, da preprečite korozijo zaradi soli. 
Pazite, da naprave ne poškodujete z udarci, metanjem, mečkanjem, prebadanjem ali upogibanjem. 
Naprave ne vklopite v okoliščinah, ko je to prepovedano oz. kjer lahko naprava povzroči motnje ali nevarnost. 
Pri vožnji pazite na upoštevanje lokalnih zakonov glede uporabe telefonov. 
Vedno upoštevajte pravila o uporabi naprave v bolnišnicah in drugih zgradbah zdravstvenega varstva. 
Posvetujte se z zdravnikom in proizvajalcem naprave, da ugotovite, ali lahko delovanje naprave vpliva na delovanje vaše medicinske 
naprave. 
Pri letalskem potovanju upoštevajte navodila osebja glede uporabe mobilnih telefonov. 
Naprave ne vklapljajte v primerih, ko je uporaba mobilnih telefonov prepovedana, ali v primeru, ko lahko naprava povzroči motnje 
ali nevarnost. 
Upoštevajte, da lahko razstavljanje naprave vpliva na veljavnost garancije naprave. 
Pri uporabi naprave v okoljih z vnetljivim plinom, kot je npr. na bencinski črpalki, bodite previdni in upoštevajte smernice. 
Naprave in njene dodatne opreme ne hranite v bližini otrok. Otrokom ne dovolite uporabe naprave brez nadzora. 
Priporočljivo je, da za polnjenje naprave uporabite potrjene polnilnike za telefone Cat. 
Upoštevajte vse zakone ali predpise o uporabi brezžičnih naprav. Spoštujte zasebnost in zakonske pravice drugih oseb, medtem ko 
uporabljate brezžično napravo. 
Izklopite napravo, ko se nahajate na območjih, kjer morate izklopiti dvosmerne radijske ali elektronske naprave, da preprečite 
motenje druge opreme. 
Celotna varnostna navodila lahko najdete na naslovu https://www.catphones.com/support/. 

 

https://www.catphones.com/support/
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PRAVNO OBVESTILO 
© 2022 Caterpillar. Vse pravice pridržane. 
CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, njihovi logotipi »Caterpillar Yellow«, »Power Edge« in nosilna podoba »Moderna Hex” 
ter korporativna in produktna identiteta, uporabljeni v okviru znamke, so blagovne znamke družbe Caterpillar, ki se jih brez 
dovoljenja ne sme uporabljati. 
Bullitt Mobile Ltd. je imetnik licence družbe Caterpillar Inc. 
Blagovne znamke družbe Bullitt Mobile Ltd. in tretjih oseb so last njihovih lastnikov. 
Nobenega dela tega dokumenta ni dovoljeno razmnoževati ali prenašati v kakršni koli obliki ali na kakršen koli način brez 
predhodnega pisnega soglasja družbe Caterpillar Inc. 
Izdelek, opisan v tem priročniku, lahko vključuje programsko opremo, zaščiteno z avtorskimi pravicami, in morebitne licence. 
Stranke ne smejo razmnoževati, distribuirati, spreminjati, razstavljati, razčlenjevati, dešifrirati, izvažati, izvajati sprememb, oddajati 
v zakup, dodeljevati oz. podeljevati podlicence za zadevno programsko ali strojno opremo, razen če so takšne omejitve z veljavnimi 
zakoni prepovedane, ali takšna izvajanja odobrijo ustrezni imetniki avtorskih pravic. 
Vsebina tega priročnika je ponujena takšna, kot je. Nobena jamstva katere koli vrste (niti izrecnih niti posrednih), vključno z, vendar 
ne omejeno na posredna jamstva o prodaji in ustreznosti za določen namen, niso bila zagotovljena v povezavi s točnostjo, 
zanesljivostjo ali vsebino tega priročnika. 
V največji meri, kot to dovoljuje veljavna zakonodaja, proizvajalec v nobenem primeru ne bo odgovoren za kakršno koli posebno, 
naključno, posredno ali posledično škodo, ali izgubo v dobičku, poslovanju, prihodkih, podatkih, izgubo dobre volje ali pričakovanih 
prihrankov. 
Wi-Fi® je registrirana blagovna znamka družbe Wi-Fi Alliance®. 
Vse druge blagovne znamke in trgovinska imena, vključno z blagovno znamko Bullitt, so v lasti njihovih lastnikov. 
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OBVESTILO 
Nekatere funkcije izdelka in njegove dodatne opreme, opisane v tem priročniku, so odvisne od nameščene programske opreme, 
zmogljivosti in nastavitev lokalnega omrežja ter jih morda ni mogoče aktivirati ali so omejene zaradi operaterjev lokalnega omrežja 
ali izvajalcev omrežnih storitev. Zato se opisi v tem priročniku morda ne bodo povsem ujemali s kupljenim izdelkom ali njegovo 
dodatno opremo. 
Proizvajalec si pridržuje pravico, da spremeni ali popravi kakršne koli informacije ali specifikacije, navedene v tem priročniku, brez 
predhodnega obvestila ali obveznosti. 
Proizvajalec ni odgovoren za legitimnost in kakovost katerega koli izdelka, ki ga prenesete ali naložite prek te naprave, vključno z 
besedilom, slikami, glasbo, filmi in nevgrajeno programsko opremo z zaščito avtorskih pravic. Za vse posledice, ki izhajajo iz 
namestitve ali uporabe prej omenjenih izdelkov na tej napravi, ste odgovorni sami. 

 

 

UVOZNA IN IZVOZNA PREDPISOV 
Stranke morajo upoštevati vse veljavne izvozne ali uvozne zakone in predpise. Stranke morajo pridobiti vsa potrebna vladna 
dovoljenja in licence za izvoz, ponovni izvoz ali uvoz proizvodov, navedenih v tem priročniku, vključno s programsko opremo in 
tehničnimi podatki. 
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DOBRODOŠLI V CAT® Q10 
 Naprava Cat Q10 je napredna strokovna naprava, prenosna robustna naprava, ki služi kot dostopna vroča točka (hotspot). Ponaša     
 se s solidno specifikacijo in mnogo potrjenimi primeri profesionalne uporabe. 
Izdelana, da ponuja robustno zaščito z dizajnom, ki omogoča enostavno prenosljivost. Če veliko delate in tudi veliko prostega časa 
preživite pred ekranom, je naprava Cat Q10 prava izbira, saj je dovolj robustno zasnovana, da lahko premaga padce, udarce in 
udrtine, ki se lahko pojavijo ob vsakodnevni uporabi, obenem pa zagotavlja zanesljivost, ki jo naši kupci od najbolj priljubljenih 
izdelkov znamke Caterpillar, znane po svojih trpežnih izdelkih. 

 

 

TRPEŽNOST  

PADEC NAPRAVE: 
• Priporočilo: Napravo lahko uporabljate do višine 1,8 metra, saj je do te višine odporna na padce. 
• Priporočilo: Telefona ne mečite s silo oz. ga ne vrzite z višine več kot 1,8 metra, saj je telefon odporen, a ni neuničljiv. 
VODOODPORNOST: 
• Priporočilo: Napravo lahko uporabljate v vlažnih in mokrih pogojih. Poskrbite, da bodo vse komponente in pokrovi ustrezno zaprti pred 

uporabo naprave v tovrstnih okoljih. 
ODPORNOST NA PRAŠNE DELCE: 
• Priporočilo: Napravo lahko uporabljate v umazanih in prašnih okoljih. Naprava Cat® Q10 je certificirana z zaščito IP68, ki je standardni 

razred zaščite v industriji mobilnih telefonov, ki se nanaša na vzdržljivost. 
EKSTREMNE TEMPERATURE: 
• Priporočilo: Napravo uporabljajte v območju s temperaturnim razponom od -10 °C do 55 °C. Naprava lahko prav tako prenese 

ekstremne temperaturne spremembe, tj. zelo hitro prehajanje iz hladnega v vroče območje in obratno. 
• Priporočilo: Naprave ne uporabljajte izven temperaturnega območja od 0 °C do 45 °C; če pa to počnete, pri tem uporabite zaščitne 

rokavice. 
 

 

KAJ JE V ŠKATLI 
• Naprava 
• Priročnik za hiter začetek 
• Napajalni kabel USB C 

 
 
 

UVOD 
OPIS NAPRAVE 

1. Gumb za vklop/izklop 

2. Vrata SIM 

3. Pokrovček za USB 

4. LED-lučka za signal omrežja 

5. LED-lučka za WI-Fi 

6. LED-lučka za baterijo 
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NAMESTITE KARTICE SIM 
1. S konico prsta odprite vrata SIM. 
2. Kartico SIM položite v režo SIM z zlatimi zatiči kartice SIM obrnjenimi proti gumbu za vklop/izklop naprave na sprednji strani 

naprave. 
3. Kartico SIM potisnite noter, dokler ne zaslišite, da se zaskoči. 
4. Vrata SIM potisnite nazaj v ustrezen položaj, dokler se varno ne zaskočijo. 

 

 

 

NAMESTITEV BATERIJE 
 

- Odstranite zadnjo stranico ohišja naprave. 
- Napravo položite na ravno površino, in sicer obrnjeno na glavo. 
- Najdite kovinske kontakte na baterije in poiščite zatiče na ohišju. 
- Baterijo potisnite navzdol v napravo, dokler se ne zaskoči. 
- Če želite zamenjati zadnjo stranico naprave, poskrbite, da bo del lokatorja na hrbtni strani ustrezno nameščen, da se vstavi v 

luknjo za ponastavitev na hrbtni strani naprave ob bateriji. Ko to uredite, stranico ohišja ustrezno pritrdite nazaj na napravo. 
Upoštevajte, da če zadnje stranice ohišja ne boste ustrezno namestili nazaj, lahko to škoduje tesnjenju naprave in vpliva na 
vodoodpornost naprave Cat Q10. 
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POLNJENJE NAPRAVE 

 

7. S konico prsta odprite pokrovček vrat USB. 
8. Vstavite kabel USB. 
9. Po končanem polnjenju odstranite kabel USB in poskrbite, da so vrata USB ustrezno in varno zaprta. 

 

 

 
Ko je baterija skoraj prazna, se bo naprava samodejno izklopila. Čas polnjenja baterije je odvisen od starosti baterije in 
temperature okolja. 
Če je baterija popolnoma izpraznjena, se naprava morda ne bo vklopila takoj po začetku polnjenja. Preden jo poskušate vklopiti, 
počakajte, da se baterija nekaj minut polni. 

 

OPOMBA: 
Med uporabo se lahko vaša naprava samodejno izklopi, če porablja več energije, kot pa jo zagotavlja 
polnilnik. Da se temu izognete, priporočamo uporabo polnilnika Quick Charge 2 za hitro polnjenje ali z 
napravo skladnega polnilnika v naprednejši različici. 
 

VKLOP IN IZKLOP NAPRAVE 
 
VKLOP 
Pritisnite in držite gumb za vklop/izklop 3 sekunde, dokler vse tri LED-lučke ne zasvetijo zeleno. 
• Medtem ko se naprava zaganja, bo LED-lučka za baterijo začela utripati. 
• LED-lučki za signal in Wi-Fi boste izklopljeni, dokler naprava ne bo pripravljena za uporabo. 
• Ko zasvetijo vse tri LED-lučke, je naprava vklopljena. To običajno traja eno minuto, razen če se v napravi izvaja posodobitev vgrajene 

programske opreme. 
• Če ikoni za omrežje in Wi-Fi utripata rdeče, je naprava morda zaznala težavo. (glejte POGOSTA VPRAŠANJA) 
 

IZKLOP 
• Pritisnite in držite gumb za vklop/izklop 3 sekunde, dokler vse tri LED-lučke ne začnejo utripati v rumeni barvi. 
• Medtem ko se naprava izklaplja, bo LED-lučka za baterijo še naprej utripala. 
• Ko so vse LED-lučke izklopljene, je izklopljena tudi vaša naprava. 
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OPREDELITVE LED-LUČK 
 

LED-LUČKA ZA BATERIJO 
 

LED-LUČKA ZA DELOVANJE STANJE BATERIJE 
Močna zelena 60 % + 
Močna rumenorjava 21 %–59 % 
Močna rdeča 1 %–20 % 
Utripajoča zelena 60 % + in polnjenje 
Utripajoča rumenorjava 21 %–59 % in polnjenje 
Utripajoča rdeča 1 %–20 % in polnjenje 
Brez LED-lučke Naprava je izklopljena in se ne polni 

 

 

OPOMBA: 
Napravo Cat Q10 lahko uporabljate tudi brez vstavljene baterije. Če želite napravo uporabljati v načinu brez 
baterije, bodo vidni naslednji kazalniki baterije: 
 

LED-LUČKA ZA DELOVANJE STANJE NAPRAVE 
Utripajoča zelena Naprava deluje običajno 
Utripajoča rdeča Polnilnik ni primeren za ta način delovanja. Naprava se ne bo vklopila. 

 

 

LED-LUČKA ZA WI-FI 
 

  

LED-LUČKA ZA DELOVANJE STANJE NAPRAVE 
MOČNA ZELENA Omogočeno je omrežje Wi-Fi 
BREZ LUČKE Omrežje Wi-FI je izklopljeno (način varčevanja z energijo) 
UTRIPAJOČA RDEČA Napaka v omrežju Wi-Fi 

 

 

LED-LUČKA ZA SIGNAL OMREŽJA 
 

LED-LUČKA ZA DELOVANJE STANJE SIGNALA 
MOČNA ZELENA Povezano z mobilnim omrežjem 
UTRIPAJOČA RDEČA Ni povezano z mobilnim omrežjem 
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POVEZOVANJE Z VAŠO NAPRAVO CAT Q10 
POVEŽI Z NAPRAVO CAT Q10 

 

1. Poskrbite, da je vaša naprava Cat Q10 vklopljena in da LED-lučke kažejo na prisotnost omrežja. 
2. Iskanje omrežij Wi-Fi iz naprave, ki jo želite priklopiti. 
3. Med razpoložljivimi omrežji boste videli ime omrežja Cat Q10 (SSID), in sicer v formatu Cat Q10 – XXXX 
4. Vnesite privzeto geslo za to povezavo in se povežite z omrežjem. 

 

OPOMBA: 
Privzeta SSID in GESLO sta navedena v dobavljeni škatli, najdete pa ju tudi na notranjem delu zadnje 
stranice vaše naprave Cat Q10. 
 

Če naprava, s katere se povezujete, lahko skenira kodo QR, boste kodo QR našli v škatli z navedbo "POVEŽI Z OMREŽJEM"z, prek 
katere se boste lahko povezali s privzetim SSID z uporabo privzetega gesla. 

 
Zdaj bi morali biti povezani s spletom prek naprave Cat Q10. Ni vam potrebno storiti ničesar drugega, kot da začnete uporabljati 
napravo. Vendar pa vam priporočamo, da se prijavite v portal MyQ10, da spremenite uporabniško in skrbniško geslo. 

 

 

PRIJAVA V PORTAL MyQ10 
 Zdaj, ko ste povezani z napravo Cat Q10, se lahko prijavite v portal MyQ10, da konfigurirate napravo. Upoštevajte, da je ta korak  
    popolnoma izbiren. 
 

- Zaženite kateri koli brskalnik v napravi, ki je povezana z napravo Cat Q10. 
- Vnesite URL-naslov http://192.168.1.1. 
- Preberite in se strinjate s pogoji za zasebnost in posodobitvijo programske opreme. 
- Prijavite se v napravo s privzetim skrbniškom geslom "admin". 

 

 

SPREMENITE GESLO SSID in GESLO ZA Wi-Fi 
- Odprite zavihek "Wi-Fi". (Upoštevajte, da boste morali v nekaterih napravah odpreti meni z nastavitvami za ogled tega zavihka). 
- Spremenite SSID in/ali geslo. 
- Shranite spremembe. 
- Naprava bo potrebovala kakšno minuto za ponastavitev, zatem pa se boste lahko ponovno povezali z novim SSID, in sicer z 

novim geslom, če ste ga spremenili. 
 

 
OPOMBA: SSID in geslo priložena v škatli in na notranjem delu zadnje stranice ne bosta več veljavna, če ste 
ju že spremenili. Vendar pa če se odločite za tovarniško ponastavitev svoje naprave, bosta SSID in geslo 
zopet vrnjena na privzeto. 
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SPREMENITE SKRBNIŠKO GESLO 
- Pojdite v »Sistem > Spremeni geslo za prijavo« 
- Vnesite trenutno skrbniško geslo in nato ponovno dvakrat potrdite novo skrbniško geslo. 
- Shranite spremembe. 
- Samodejno boste odjavljeni iz domače strani; če se želite ponovno prijaviti, boste morali uporabiti novo skrbniško geslo. 
- Če izgubite skrbniško geslo in morate tovarniško ponastaviti svojo napravo Cat Q10, lahko to storite tako, da kliknete gumb za 

ponastavitev na zadnji strani naprave. 
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PORTAL MyQ10 
Zdaj, ko vaša naprava CAT Q10 deluje, lahko izvedete nekaj bolj naprednih nastavitev vaše naprave, če želite. Ta razdelek se 
osredotoča na poudarjanje nekaterih (vendar ne vse) ključnih funkcij, ki so vam na razpolago. Če niste napredni uporabnik oz. nimate 
neke velike potrebe po spremembi teh nastavitev, vam priporočamo, da privzete nastavitve ohranite, če je to mogoče. 

 

DOMAČA STRAN 
- To je enostavno nadzorna plošča, ki podrobno opisuje stanje vaše naprave. 

o Vaše stanje povezave (povezano/ni povezano). 
o Vaša moč signala 5G (če je na voljo). 
o Vaša moč signala 4G LTE (če je na voljo). 
o Skupni naloženi in preneseni podatki. 
o Število naprav, povezanih z napravo Cat Q10. 
o Stanje baterije. 

 

Wi-Fi 
- Kot je bilo prej podrobno predstavljeno, lahko ta zaslon uporabljate za spreminjanje SSID in uporabniškega imena. Konfigurirate 

lahko tudi bolj napredne nastavitve, kot je prikazovanje 2.4GHz in 5GHz SSID ločeno, in sicer tako, da konfigurirate kanale Wi-
Fi, da skrijete SSID in prilagodite pasovno širino in varnostne nastavitve. 

 

SPLET 
- Izberite želeno vrsto internetne povezave. (Priporočamo način "Samodejno") 
- Spremenite ime točke za dostop (APN) 
- Varno poskrbite za kodo PIN za svojo kartico SIM, s čimer poskrbite za večjo varnost svoje naprave. 

 

OPOMBA: 
Če imate vklopljeno kodo PIN za svojo kartico SIM, se boste morali vsakič prijaviti v portal MyQ10, ko 
napravo vklopite, in vnesti svojo kodo PIN za kartico SIM. Za vnos kode boste vedno znova samodejno 
pozvani, ko se prijavite v portal MyQ10. Če niste vnesli kode PIN v svojo kartico SIM, se naprava ne bo 
povezala z omrežjem, pri čemer bo LED-lučka za stanje omrežja utripala rdeče. 
 

- Vklop letalskega načina (onemogočeno povezovanje z omrežjem) 
- Vklop gostovanja podatkov 

 

OPOMBA: 
Če te funkcije nimate omogočene, se vaša naprava Q10 ne bo povezala s spletom izven vašega domačega 
omrežja. Naprava se ne bo povezala z omrežjem in LED-lučka za signal v omrežju bo utripala rdeče. Če 
omogočite to funkcijo, lahko nastanejo stroški gostovanja. 
 
SISTEM 

- Ogled informacij sistema, npr. naslovov IMEI, MAC in IP. 
- Preverite in izvajajte posodobitve vgrajene strojne programske opreme 
- Sprememba skrbniškega gesla 
- Prilagoditev nastavitve časa 
- Izvedba filtriranja MAC 
- Sprememba nastavitev LAN 
- Tovarniška ponastavitev naprave (obnovitev VSEH nastavitev na tovarniško privzete) 
- Ponovni zagon naprave. 
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POVEZANE NAPRAVE 

- Prikaže vse naprave, ki so trenutno povezane z napravo Cat Q10. 
 

 

KODA QR 
- Nudi kode QR vsem ostalim uporabnikom za povezavo z vašo napravo. Upoštevajte, da je za razliko od nalepke v škatli ta koda 

QR dinamična in se posodablja, ko spreminjate svoja SSID in geslo. 
 

BATERIJA 
- Ta meni vam ponuja možnost omogočanja načina polnjenja "Vedno vklopljeno". 

o Priporočamo vam, da to funkcijo omogočite, če nameravate napravo okhraniti neprekinjeno povezano z virom energije. 
Ta način omejuje zmogljivost baterije na 60 % in pomaga preprečiti poškodbe baterije. Ta način ne bo zmanjšal 
delovanja naprave. 

 

DRUGO 
- Omogočitev/neomogočitev povezovanja prek USB (privzeto vklopljeno). 

o To vam omogoča uporabo naprave Cat Q10 prek USB in ne prek omrežja Wi-Fi. 
- Nastavite in spremljajte uporabo podatkov. 

o Omogočite funkcijo in nastavite največjo omejitev porabe podatkov in opomnik. 
▪ Ko boste dosegli omejitev podatkov, bo naprava preprečila nadaljnji prenos podatkov za določen interval, razen 

če omejitev ponastavite. 
SPOROČILA 

- Vaša naprava Cat Q10 lahko sprejema obvestila o SMS. 
o Prav tako lahko prek naprave pošiljate osnovna sporočila SMS, in sicer s klikom na simbol "+" na tej strani. 

 

DOGODKI 
- Ta razdelek vsebuje informacije o sistemu v povezavi z dogodki, kot so obvestila o vklopu/izklopu, obvestila o pregrevanju in 

stanju FOTA. 
 

POMOČ 
- Spletne povezave do Podpore, Politike zasebnosti in Nadzornih informacij. 
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POGOSTA VPRAŠANJA 
KAKO POSODOBIM VGRAJENO STROJNO PROGRAMSKO OPREMO V NAPRAVI CAT Q10? 

Privzeta nastavitev je za samodejno posodabljanje strojne programske opreme. Priporočamo vam, da to možnost ohranite zato, da 
ostanete na tekočem s posodobitvami programske opreme in varnostnimi posodobitvami. Če želite kadarkoli to funkcijo onemogočiti, 
lahko to storite tako, da se prijavite v portal MyQ10 in obiščete stran z vgradjeno v strojno programsko opremo in izberete možnost 
»Samodejna posodobitev«: 

Nastavitve > Sistem > Različica strojne programske opreme > Samodejna posodobitev 
 

KAKO LAHKO ROČNO PREVERIM POSODOBITVE PROGRAMSKE OPREME? 

Če ste onemogočili posodobitve vgrajene strojne programske opreme in želite preveriti, če je za vašo napravo na voljo nova vgrajena 
strojna programska oprema. Pomaknite se na stran vgrajene strojne programske opreme in primerjajte svojo trenutno različico z 
najnovejšo različico programske opreme. Če je za vašo napravo na voljo posodobitev, boste lahko kliknili na gumb "POSODOBI FOTA" na 
dnu strani. Če je ta gumb obarvan sivo, za vašo napravo ni na voljo nobene posodobitve. 
 

KAKO VEM, KDAJ MOJA NAPRAVA CAT Q10 IZVAJA POSODOBITEV VGRAJENE STROJNE PROGRAMSKE 
OPREME? 

LED-lučke bodo utripale zeleno v zaporedju ena za drugim vse, dokler se posodobitev ne zaključi. Medtem ne izklapljajte naprave. 
Naprava bo izvedla posodobitev ob vklopu, če je posodobitev na voljo. To je prikazano s svetlečo lučko v zeleni barvi. 
 

KAJ SE ZGODI, ČE POZABIM GESLO ZA OMREŽJE Wi-Fi? 

Prijavite se lahko v portal MyQ10 in spremenite geslo za Wi-Fi na strani Wi-Fi. 
  

KAJ SE ZGODI, ČE POZABIM SKRBNIŠKO GESLO? 

Če ste spremenili in pozabili skrbniško geslo, lahko napravo ponastavite nazaj v tovarniške nastavitve. Vse informacije o uporabniku 
bodo izgubljene in z napravo se boste morali povezati z uporabo prvotnega gesla Wi-Fi. Na ta način bo skrbniško geslo ponastavljeno na 
"admin". 

Če želite tovarniško ponastaviti napravo, poskrbite, da je naprava vklopljena. Odstranite zadnjo stranico in nato pritisnite gumb 
"ponastavi" na zadnji strani naprave. LED-lučke naprave bodo trikrat zaporedoma utripnile v zeleni barvi, kmalu zatem pa se bo naprava 
normalno zagnala. 
 

ALI LAHKO NAPRAVO POVEŽEM S SVOJIM RAČUNALNIKOM? 

Da, lahko. Če napravo povežete z računalnikom ali prenosnim računalnikom in je naprava vklopljena, mora ustvariti in vzpostaviti spletno 
povezavo prek povezave USB. Prek te povezave lahko dostopate tudi do portala MyQ10. 
 

ZAKAJ LED-LUČKA ZA WI-FI NA MOJI NAPRAVI NI VKLOPLJENA? 

Razlog za to je, da je v napravi omogočen način "Varčevanje z energijo". Omrežje Wi-Fi je izklopljeno, da bi prihranili energijo, ko naprave 
niso aktivno povezane. Če želite rešiti to težavo, preprosto tapnite gumb za vklop/izklop in počakajte približno 30 sekund, da se omrežje 
Wi-Fi znova vklopi. Način varčevanja z energijo je privzeto onemogočen v napravi. 
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ZAKAJ LED-LUČKA NA MOJI NAPRAVI UTRIPA RDEČE? 
To je zato, ker naprava nima povezave z mobilnim omrežjem. Preverite naslednje: 
 

- Ali je kartica SIM vstavljena? 
- Ali je kartica SIM vstavljena ustrezno, in sicer z zatiči, obrnjenimi navzgor? 
- Ali je na kartici SIM aktivna koda PIN? 

o Če je odgovor da, se boste morali prijaviti v portal MyQ10 in vnesti kodo PIN za aktivacijo kartice SIM. 
- Ste potovali v tujino? Če je odgovor da, se boste morali prijaviti v portal MyQ10 in omogočiti gostovanje podatkov. 
- Ali je kartica SIM dosegla svojo omejitev podatkov? 
- Ali je vaša naprava Cat Q10 pravilno naložila APN? 

o To lahko preverite tako, da se prijavite v portal MyQ10, in sicer v razdelu "Splet > APN". Če noben APN ni prikazan, boste 
morda morali enega dodati ročno. Če je APN napačen, ga lahko ročno uredite. Morda se boste morali obrniti na 
ponudnika, da boste pridobili ustrezne nastavitve APN, če o njih niste prepričani. 

 

 

ZAKAJ SE MOJA CAT Q10 NE POVEŽE S SPLETOM? 

Preverite naslednje: 
- Da je naprava napolnjena in vklopljena. 
- Da je v napravo vstavljena kartica SIM. 
- Preverite LED-indikatorje na napravi. 

o Poskrbite, da imate povezljivost z omrežjem. 
o Poskrbite, da ste povezani z omrežjem Wi-Fi oz. povezani z napravo Cat Q10. 

- Preverite, da niste nastavili in presegli omejitve podatkov v napravi. 
- Preverite, da imate veljaven APN. 

o Portal MyQ10 > Splet > APN 
▪ Tukaj lahko spremenite ali dodate nove APN. 
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DODATEK 
DELOVNA TEMPERATURA 
Med polnjenjem naprave naj bo temperatura okolja med 0 °C in 45 °C. Napravo z baterijo uporabljajte v okolju s temperaturo med -
10 °C do 55 °C. Med uporabo naprave izven predvidenega temperaturnega območja med 0 °C in 45 °C uporabljajte zaščitne 
rokavice. 

 
OGLED E-OZNAKE 
Za ogled zakonsko predpisanih informacij v napravi naredite naslednje: 
Na začetnem zaslonu tapnite > Nastavitve > Pomoč > Pravilnik o zasebnosti. 
 

SKLADNOST CE SAR 
Ta naprava izpolnjuje zahteve EU (1999/519/ES) glede omejitve izpostavljenosti širše javnosti elektromagnetnim poljem zaradi 
zaščite zdravja. 
 
Omejitve so del obsežnih priporočil za zaščito širše javnosti. Ta priporočila so razvile in preverile neodvisne znanstvene organizacije 
z rednimi in temeljitimi ocenami znanstvenih študij. Merska enota za priporočeno omejitev s strani Evropskega sveta za mobilne 
naprave je »Specifična stopnja absorpcije (SAR) in omejitev SAR je 2,0 W/kg v povprečju na 10 gramov tkiva. Izpolnjuje zahteve 
Mednarodne komisije za zaščito pred neionizirajočim sevanjem (ICNIRP). 
 
Ta naprava je preizkušena pri uporabi na telesu in izpolnjuje smernice za izpostavljenost ICNIRP in zahteve evropskega standarda EN 
62209–2 za uporabo z namensko dodatno opremo. Uporaba druge dodatne opreme, ki vsebuje kovine, morda ne zagotavlja 
skladnosti s smernicami za izpostavljenost ICNIRP. 
 
SAR se meri, ko je naprava na razdalji 5 mm od telesa, in sicer pri oddajanju na najvišji potrjeni stopnji izhodne energije na vseh 
frekvenčnih pasovih naprave. 
 
Najvišje izmerjene vrednosti SAR v skladu s predpisi CE za telefon so navedene spodaj: 
SAR telesa: 1,206 W/kg, SAR okončni: 2,177 W/kg 
 
Če želite zmanjšati izpostavljenost radiofrekvenčni energiji, uporabite komplet za prostoročno telefoniranje ali druge podobne 
možnosti, da naprava ne bo v bližini glave in telesa. Napravo morate imeti pri sebi 5 mm od telesa, da zagotovite, da raven 
izpostavljenosti ostane na dovoljeni ravni oz. pod njo. Uporabite zaponke za na pas, tokove ali druge podobne dodatke za nošnjo na 
telesu, ki ne vsebujejo kovinskih delov, da zagotovite takšno delovanje. Ovitki s kovinskimi deli lahko spremenijo radiofrekvenčno 
delovanje naprave, vključno z njeno skladnostjo s smernicami za izpostavljenost RF-sevanju, na način, ki ni bil preizkušen ali potrjen. 
Zato se izogibajte uporabi take dodatne opreme. 

 
  

Če želite zmanjšati raven izpostavljenosti sevanju, naredite naslednje: 
• Napravo uporabljajte v dobrih pogojih signala za zmanjšanje količine prejetega sevanja, zlasti v podzemnih 
parkiriščih in na potovanjih z vlakom ali z avtomobilom). 
• Nosečnice naj ne uporabljajo naprave v bližini trebuha 
• Naprave ne uporabljajte v bližini spolovil. 
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INFORMACIJE O ODSTRANITVI IN RECIKLIRANJU 
Ta oznaka na napravi (in morebitnih priloženih baterijah) označuje, da se je ne sme odlagati kot običajne gospodinjske 
odpadke. Naprave ali baterij ne odvrzite med nesortirane komunalne odpadke. Napravo (in morebitne baterije) predajte 
na uradnem zbirnem mestu za recikliranje ali pravilno odstranitev ob koncu življenjske dobe. 

 
Za podrobnejše informacije o recikliranju naprave ali baterij se obrnite na lokalni urad, izvajalca storitev odstranjevanja 
gospodinjskih odpadkov ali trgovino, kjer ste napravo kupili. 

 

Za odlaganje naprave velja Direktiva EU o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO). Razlog za ločevanje OEEO in baterij od 
drugih odpadkov je zmanjšanje možnih okoljskih vplivov na zdravje ljudi zaradi nevarnih snovi, ki so lahko prisotne. 

 

ZMANJŠANJE KOLIČINE NEVARNIH SNOVI 
Ta naprava je v skladu z Uredbo EU o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) (Uredba EU (ES) št. 
1907/2006 (REACH) Evropskega parlamenta in Sveta) in omejitvijo EU za nevarne snovi (RoHS). 
Direktiva (Direktiva 2011/65/EU (RoHS) in Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta (EU) 2015/863, ki jo dopolnjuje). 
Priporočamo, da redno obiskujete spletno mesto, ker se informacije na njem posodabljajo. 

 

SKLADNOST S PREDPISI EU 
Družba Bullitt Mobile Ltd. izjavlja, da je ta naprava v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 
2014/53/EU. Če si želite ogledati izjavo o skladnosti, obiščite spletno stran: https://www.catphones.com/download/Certification 
 
Pooblaščeni zastopnik: 
Pooblaščeni ponudnik storitev 
77 Camden Street Lower 
Dublin D02 XE80 
Irska 

 

IZJAVA O SKLADNOSTI EU 
Naprava je omejena na uporabo v zaprtih prostorih, kadar deluje v frekvenčnem območju med 5150 in 5350 MHz. Omejitve veljajo 
za naslednje države: Belgija (BE), Bolgarija (BG), Češka (CZ), Danska (DK), Nemčija (DE), Estonija (EE), Irska (IE), Grčija (EL), Španija 
(ES), Francija (FR), Hrvaška (HR), Italija (IT), Ciper (CY), Latvija (LV), Litva (LT), Luksemburg (LU), Madžarska (HU), Malta (MT), 
Nizozemska (NL), Avstrija (AT), Poljska (PL), Portugalska (PT), Romunija (RO), Slovenija (SI), Slovaška (SK), Finska (FI), Švedska 
(SE), Severna Irska (UK(NI)), Švica (CH), Norveška (NO), Islandija (IS), Lihtenštajn (LI) in Turčija (TR). 
  

OPOMBA: 
Upoštevajte nacionalne lokalne predpise na lokaciji, kjer uporabljate napravo. Uporaba te naprave je lahko omejena na nekatere ali 
vse države članice Evropske unije (EU). 
 
Nekateri pasovi morda niso na voljo v vseh državah ali na vseh območjih. Za več podrobnosti se obrnite na lokalnega ponudnika 
mobilnih storitev. 
 
Največja radiofrekvenčna moč oddajanja v frekvenčnih pasovih, v katerih deluje radijska oprema: 
Največja moč za vse pasove je manjša od najvišje mejne vrednosti, določene v ustreznem usklajenem standardu. 

https://www.catphones.com/download/Certification
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Frekvenčni pasovi in nazivne omejitve moči, ki veljajo za to radijsko opremo, so: 

 
SPEKTER IN TABELA ENERGIJE 
 

Tehnologija Energija 
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 

 

UKCA SKLADNOST Z REGULATIVO 
Družba Bullitt Mobile Ltd. izjavlja, da je radijska oprema s to izjavo in oznako UKCA skladna s pravili o radijski opremi Združenega 
kraljestva za radijsko opremo 2017. Celotno besedilo izjave o skladnosti Združenega kraljestva je na voljo na tem spletnem 
naslovu: https://www.catphones.com/download/Certification 
 

 

IZJAVA O SKLADNOSTI UKCA 
Omejitev v Združenem kraljestvu: 5150 do 5350 MHz samo za uporabo v zaprtih prostorih. 

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

 
OPOZORILA IN VARNOSTNI UKREPI 
V tem poglavju so pomembne informacije v zvezi z navodili za uporabo te naprave. Vsebuje tudi informacije o varni uporabi naprave. 
Pred uporabo naprave skrbno preberite te informacije. 
 
VODOODPORNO OHIŠJE 
Vrata SIM/SD morajo biti varno zaprta, da poskrbite za vodotesnost naprave. 

 
NAPRAVE NE UPORABLJAJTE V NASLEDNJIH POGOJIH: 
Če se nahajate v situaciji, ko je uporaba naprave prepovedana, izklopite napravo: 
• Bolnišnice in zdravstvene ustanove – zaradi preprečevanja morebitnih motenj v delovanju občutljive medicinske opreme. 
• Medicinske naprave – s svojim zdravnikom in proizvajalcem naprave se posvetujte, ali lahko delovanje naprave vpliva na delovanje 

vaše medicinske naprave Upoštevajte pravila in predpise, ki jih določijo bolnišnice in zdravstvene ustanove. 
• Proizvajalci spodbujevalnikov priporočajo, da med napravo in spodbujevalnikom ohranite vsaj 15 cm razdalje, da preprečite morebitne 

motnje srčnega spodbujevalnika. Če imate spodbujevalnik, napravo uporabljajte na nasprotni strani od tiste, kjer je spodbujevalnik, in 
je ne nosite v sprednjem žepu. 
• Letala – glede uporabe brezžičnih naprav na letalu se posvetujte z osebjem letalskega prevoznika. Če naprava ponuja izbiro letalskega 

načina, mora biti ta omogočen, preden se vkrcate na letalo. 
• Druge naprave – naprave ne uporabljajte, kjer lahko povzroči poškodbe ali motnje drugih elektronskih naprav. 

 

• Potencialno eksplozivno okolje – izklopite napravo na vseh območjih s potencialno eksplozivnim okoljem in upoštevajte vse znake in 
navodila. Območja, kjer je lahko potencialno eksplozivno okolje, vključujejo območja, kjer je priporočljivo izklopiti motor vozila. 
Sprožitev isker na teh območjih bi lahko povzročila eksplozijo ali požar, ki ima lahko za posledico telesne poškodbe ali celo smrt. 
Naprave ne vklapljajte na točkah, kjer poteka dotakanje goriva, kot so bencinski servisi. Upoštevanje omejitve uporabe radijske 
opreme v skladiščih goriva, na distribucijskih točkah ali v kemičnih tovarnah. Poleg tega upoštevajte omejitve na območjih, kjer 
poteka razstreljevanje. Pred uporabo naprave bodite pozorni na območja, kjer so lahko potencialno eksplozivna okolja, ki so pogosto, 
vendar ne vedno jasno označena. Take lokacije vključujejo območja v podpalubju ladij, objekte za prenos ali shranjevanje kemikalij ter 
območja, kjer zrak vsebuje kemikalije ali delce, kot so žita, prah ali kovinski praški. Pri proizvajalcih vozil, ki uporabljajo utekočinjen 
naftni plin (kot je propan ali butan), se pozanimajte, ali je to napravo mogoče varno uporabljati v njihovi bližini. 

 
 

 
OKOLJE DELOVANJA 

• Naprava je v skladu s specifikacijami glede radiofrekvenc, ko je naprava uporabljena na razdalji 1,0 centimetra od telesa. Poskrbite, 
da dodatna oprema naprave, kot je ovitek ali opasnik zanjo, ne bo vsebovala kovinskih delov. Naprava naj bo vsaj 1 cm stran od vašega 
telesa, s čimer boste izpolnili prej navedene zahteve. 
• Na nevihtne dni z bliskanjem naprave ne uporabljajte med polnjenjem, da preprečite morebitno nevarnost, ki bi jo lahko povzročil udar 

strele. 
• Med uporabo naprave upoštevajte lokalne zakone in predpise ter spoštujte zasebnost in zakonske pravice drugih. 
• Vrsta okoljskih pogojev: 
• Stopnja onesnaženja : »2« Prenapetostna Kategorija: I 
• Napravo lahko uporabljate na nadmorski višini največ 2000 m. 
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VARNOST OTROK 
Upoštevajte vse varnostne ukrepe za varnost otrok. Igra otrok s to napravo ali njeno dodatno opremo, ki lahko ima dele, ki jih je 
mogoče ločiti od naprave, je lahko nevarna, saj lahko predstavlja nevarnost zadušitve. Poskrbite, da majhni otroci ne bodo v bližini 
naprave in njene dodatne opreme. 
 
BATERIJA IN POLNILNIK 
• Ko polnilnik ni v uporabi, ga odklopite iz električne vtičnice in naprave. 
• Baterija lahko gre skozi stotine ciklov polnjenja in praznjenja, preden se sčasoma izrabi. 
• Baterije ne izpostavljajte soncu ali prašnemu okolju. Baterija, ki je podvržena izredno nizkemu zračnemu tlaku, lahko povzroči 

eksplozijo ali uhajanje vnetljive tekočine ali plina. 
• V izjemno malo verjetnem primeru, da se elektroliti baterije razlijejo, poskrbite, da elektroliti ne pridejo v stik s kožo in očmi. Če se 

elektroliti dotaknejo ali pošpricajo oči, takoj sperite oči s čisto vodo in se posvetujte z zdravnikom. 
• Če med polnjenjem pride do poškodbe baterije, spremembe barve ali nenormalnega segrevanja, takoj prenehajte uporabljati napravo. 

Sicer lahko pride do puščanja baterije, pregrevanja, eksplozije ali požara. 
• Naprave ne odstranjujte s sežiganjem, ker lahko eksplodira. Baterija lahko eksplodira tudi, če jo prebodete ali močno poškodujete. 
• Ne spreminjajte ali obnavljajte naprave, ne poskušajte vstaviti tujih predmetov v baterijo, je potopiti ali izpostaviti vodi ali drugim 

tekočinam, izpostaviti požaru, eksploziji ali drugim nevarnostim. 
• Ne razstavljajte ali odpirajte, drobite, upogibajte ali poškodujte, prebadajte ali poskusite razdrobiti baterije. 
• Baterijo uporabljajte samo za sistem, za katerega je predvidena njena uporaba. 
• Baterijo uporabljajte samo s sistemom polnjenja, ki je bil prirejen s sistemom in certificiran s CTIA za skladnost s sistemom z baterijo 

IEEE 1725. Uporaba neustrezne baterije ali polnilnika lahko predstavlja tveganje za požar, eksplozijo, uhajanje ali druge nevarnosti. 
• Preprečitev kratkega stika z baterijo. Preprečiti pa morate tudi stik kovinskih prevodnih predmetov s kontakti prevodnih delov 

baterije. 
• Baterijo zamenjajte samo z drugo baterijo, skladno s sistemom in potrjeno s standardom, IEEEE-Std-1725. Uporaba neustrezne 

baterije lahko predstavlja tveganje za požar, eksplozijo, uhajanje ali druge nevarnosti. 
• Uporabljene naprave v čim krajšem času odstranite v skladu z lokalnimi predpisi. 
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SPECIFIKACIJA CAT® Q10 

 

 

MODEL BM1R1A 
SKU HW SKU 1, RF SKU 1 EMEA/AUS/LATAM 
MERE 80,8 mm x 127,8 mm x 26,3 mm 
BATERIJA 5300 mAh 
OS Odpri WRT 
RAM 8 Gb LPDDR4 
ROM 8 Gb 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 
ROBUSTNO IP68 

 
 

 * Oblikovanje in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. 
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