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LÄS DESSA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖRE 
FÖRSTA ANVÄNDNINGEN 
Läs den här handboken och de rekommenderade säkerhetsföreskrifterna för att säkerställa korrekt användning av den här 
enheten. 
Om enheten används i saltvatten ska produkten sköljas av efteråt för att undvika korrosion. 
Undvik att slå på, kasta, krossa, sticka hål på eller böja enheten. 
Slå inte på enheten i en omständighet när det är förbjudet, eller där den kan vålla störningar eller fara. 
När du kör ska du följa lokala lagar om användning av telefoner. 
Följ alltid alla regler för enhetens användning på sjukhus och sjukvårdsanläggningar. 
Rådgör med din läkare och enhetstillverkare för att avgöra om användningen av enheten kan störa funktionen hos din 
medicintekniska enhet. 
När du reser med flyg ska du följa flygpersonalens riktlinjer gällande användning av mobiltelefoner på flygplan. 
Slå inte på enheten på en plats där det är förbjudet att använda mobiltelefoner eller i en situation där enheten kan orsaka 
störningar eller fara. 
Observera att demontering av enheten kan påverka dess garanti. 
Var försiktig och följ riktlinjer när du använder enheten i miljöer med brandfarlig gas, såsom en bensinstation. 
Förvara enheten och dess tillbehör utom räckhåll för barn. Låt inte barn använda enheten utan uppsikt. 
Det rekommenderas att använda en Cat Phones-godkänd laddare för att ladda din enhet. 
Följ alla lagar eller föreskrifter angående användning av trådlösa enheter. Respektera andra personers privatliv och juridiska 
rättigheter när du använder den trådlösa enheten. 
Stäng av enheten när du är i områden där det skyltas att ”tvåvägsradio” eller ”elektroniska enheter” ska stängas av för att undvika 
störningar på annan utrustning. 
Kompletta säkerhetsinstruktioner finns på https://www.catphones.com/support 

 

https://www.catphones.com/support/
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RÄTTSLIGT MEDDELANDE 
© 2022 Caterpillar. Med ensamrätt. 
CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, deras respektive logotyper, ”Caterpillar Yellow”, utstyrseln ”Power Edge” samt företagets och 
produktens identitet som används häri är varumärken som tillhör Caterpillar och får inte användas utan tillåtelse. 
Bullitt Mobile Ltd. är en licensinnehavare tillhörande Caterpillar Inc. 
Varumärken som tillhör Bullitt Mobile Ltd och tredje part är respektive ägares egendom. 
Ingen del av det här dokumentet får reproduceras eller överföras i någon form eller på något sätt utan föregående skriftlig 
tillåtelse från Caterpillar Inc. 
Produkten som beskrivs i den här handboken kan omfatta upphovsrättsskyddade program och möjliga licensgivare. Kunder får inte 
på något sätt reproducera, distribuera, ändra, dekompilera, demontera, dekryptera, extrahera, bakåtkompilera, hyra ut, överlåta 
eller underlicensiera denna programvara eller maskinvara, förutom om sådana begränsningar är förbjudna av gällande lagar eller 
om sådana åtgärder godkänns av respektive upphovsrättsinnehavare under licenser. 
Innehållet i den här handboken tillhandahålls ”i befintligt skick”. Förutom om det krävs av gällande lagar, ges inga garantier av 
något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men inte begränsat till, underförstådda garantier som avser 
säljbarhet, lämplighet för visst ändamål, med hänsyn till precision, pålitlighet eller innehållet i den här handboken. 
I den fulla utsträckning som lagen tillåter, kan tillverkaren inte i något som helst fall anses vara ansvarig för några som helst 
särskilda, indirekta eller följdskador, eller utebliven vinst, verksamhet, inkomst, data, goodwill eller förväntade besparingar. 
Wi-Fi® är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance®. 
Alla andra tredje parts varumärken och varumärken, inklusive Bullitt-varumärken, är de av respektive ägare. 
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MEDDELANDE 
Vissa funktioner i den här produkten och dess tillbehör som beskrivs häri förlitar sig på programvaran som installerats samt 
kapaciteterna och inställningarna hos lokala nätverk, och kan inte aktiveras eller begränsas av lokala nätverksoperatörer eller 
nätverksleverantörer. Således kanske beskrivningarna i den här handboken inte exakt stämmer överens med den köpta produkten 
eller dess tillbehör. 
Tillverkaren förbehåller sig rätten att ändra eller modifiera information eller specifikationer som finns i den här handboken utan 
föregående underrättelse eller förpliktelse. 
Tillverkaren är inte ansvarig för legitimiteten och kvaliteten på någon produkt som du överfört eller hämtat genom enheten, 
inklusive, men inte begränsat till, text, bilder, musik, filmer och ej inbyggda upphovsrättsskyddade programvaror. Du ansvarar för 
eventuella följder som uppstår till följd av installation eller användning av ovan nämnda produkter på den här enheten. 

 

 

IMPORT- OCH EXPORTFÖRORDNINGAR 
Kunder ska följa alla tillämpliga lagar och förordningar gällande export eller import. Kunder måste införskaffa alla nödvändiga 
myndighetstillstånd och licenser för att exportera, återexportera eller importera produkten som omnämns i den här handboken, 
inklusive programvaran och tekniska data. 
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VÄLKOMMEN TILL CAT® Q10 
 Cat Q10 är ett avancerat professionellt verktyg, en bärbar robust hotspot med muskler. En solid specifikation, men många   
 professionella användningsfunktioner. 
Konstruerad med en överlägsen nivå av robust skydd i en mycket bärbar design. Om du jobbar hårt och njuter av livet är Cat Q10 
tuff nog för att överleva det dagliga livets fall, stötar och slag, och tillhandahåller ändå den tillförlitlighet som våra kunder 
förväntar sig av Caterpillars kategoriledande robusta referenser. 

 

 

STABILA EGENSKAPER 

STÖTSKYDDAD: 
• Gör: Använd enheten på upp till 1,8 meters höjd – den klarar fall från den här höjden. 
• Inte OK: Att kasta den med kraft eller tappa den från en högre höjd än 1,8 meter – den är hållbar, men inte oförstörbar. 
VATTENTÄTHET: 
• OK: Använd enheten under fuktiga och våta förhållanden. Se till att alla komponenter och höljen är ordentligt stängda innan du 

använder den i sådana miljöer. 
DAMMSÄKER: 
• OK: Använda enheten i smutsiga, dammiga miljöer. Cat® Q10 är certifierad enligt IP68, ett branschstandardmått för hållbarhet. 
EXTREMA TEMPERATURER: 
• Gör: Använd enheten inom det operativa temperaturintervallet på -10 °C (14 °F) till 55 °C (131 °F). Den kan också hantera extrema 

temperaturförändringar: att växla mellan kall och varm eller vice versa mycket snabbt. 
• Gör inte: Använda den utanför intervallet 0 °C till 45 °C utan användning av skyddshandskar. 

 

 

VAD SOM FINNS I FÖRPACKNINGEN 
• Enhet 
• Snabbstartguide 
• USB C nätkabel  

 
 
 

KOMMA IGÅNG 
BESKRIVNING AV ENHET 

1. Av/på-knapp 

2. SIM-lucka 

3. USB-hölje 

4. LED-lampa för nätverkssignal 

5. WI-FI LED 

6. Batterilampa 
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INSTALLERA SIM-KORT 
1. Använd din fingertopp för att öppna SIM-luckan 
2. För in SIM-kortet till SIM-kortplatsen med guldstiften på SIM-kortet riktade mot strömknappen på enhetens framsida. 
3. Tryck på SIM-kortet inåt tills du hör ett klick och det lokaliserar. 
4. Tryck in SIM-luckan tillbaka i dess läge tills den är ordentligt stängd. 

 

 

 

INSTALLERA BATTERI 
 

- Ta bort det bakre höljet från enheten. 
- Placera enheten upp och ner på en plan yta. 
- Lokalisera metallkontakterna på batteriet för stiften på höljet. 
- Tryck ned batteriet i enheten tills det sitter i sin position. 
- För att byta ut det bakre höljet ska du se till att lokaliseringsstiftet på det bakre höljet är korrekt placerat så att det löper in 

återställningsöppningen på enhetens baksida intill batteriet. När det är lokaliserat ska höljet tryckas tillbaka ordentligt på 
enheten. Observera att försummelse att göra detta kommer att äventyra tätningen på enheten och Cat Q10:s vattentäthet. 
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LADDNINGSENHET 
 

7. Använd din fingertopp för att öppna USB-portens hölje. 
8. Sätt in USB-kabel. 
9. När laddningen är slutförd tar du bort USB-kabeln och ser till att luckan är ordentligt stängd. 

 

 

 
När batteriet nästan är helt urladdat stängs enheten av automatiskt. Tiden som krävs för att ladda batteriet beror på batteriets 
ålder och på omgivningstemperaturen. 
Om batteriet är helt urladdat startas enheten eventuellt inte direkt efter att laddningen har startat. Låt batteriet ladda i några 
minuter innan du försöker slå på det. 

 

OBS! 
Enheten kan också stängas av under användning om den förbrukar mer ström än den tillhandahålls av 
laddaren. För att undvika detta rekommenderar vi att du använder en Quick Charge 2 eller senare version 
av kompatibel laddare. 
 

SLÅ PÅ/AV DIN ENHET 
 
Slå på 
Tryck och håll ned strömknappen i 3 sekunder tills alla tre lysdioder blinkar gröna. 
• Medan enheten startar, fortsätter batteriets LED-lampa att blinka. 
• Signalen och Wi-Fi-lampan kommer att förbli av tills den är klar. 
• När alla 3 lysdioder lyser har enheten startat. Detta bör ta ungefär 1 minut såvida inte enheten har en uppdatering av fast 

programvara att utföra 
• Om nätverks- och Wi-Fi-ikonerna blinkar röda kan du ha ett problem. (Se Vanliga frågor). 
 

STÄNG AV 
• Tryck och håll ned strömknappen i 3 sekunder tills alla tre lysdioder blinkar orangea. 
• Medan enheten stängs av fortsätter batteriets LED-lampa att blinka. 
• När alla lysdioder är av. Enheten är avstängd. 
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LED-DEFINITIONER 
 

BATTERIETS LED-LAMPA 
 

LED-BETEENDE BATTERISTATUS 
Solid grön 60 % + 
Solid amber 21 % - 59 % 
Solid röd 1 % - 20 % 
Blinkande grön 60 % + och laddning 
Blinkande amber 21 % - 59 % och laddning 
Blinkande röd 1 % - 20 % och laddning 
Ingen lampa Enheten är avstängd, den laddas inte 

 

 

OBS! 
Det går att använda Cat Q10 utan ett insatt batteri. Om du använder enheten i detta läge ser du följande 
batteriindikatorer: 
 

LED-BETEENDE ENHETSSTATUS 
Blinkande grön Enheten fungerar normalt 
Blinkande röd Laddaren är olämplig för denna funktion. Enheten kommer inte att slås på. 

 

 

Wi-Fi LED-LAMPA 
 

  

LED-BETEENDE ENHETSSTATUS 
FAST GRÖN Wi-Fi aktiverat 
INGET LJUS Wi-Fi av (strömsparläge) 
BLINKANDE RÖTT Wi-Fi-fel 

 

 

LED FÖR NÄTVERKSSIGNAL 
 

LED-BETEENDE SIGNALSTATUS 
FAST GRÖN Ansluten till mobilnätverk 
BLINKANDE RÖTT Inte ansluten till mobilnätverket 
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ANSLUTA TILL DIN CAT Q10 
ANSLUT TILL CAT Q10 

 

1. Se till att din Cat Q10 är aktiverad och att lysdioderna visar att nätverkstäckning är tillgänglig. 
2. Sök efter Wi-Fi-nätverk från den enhet som du vill ansluta till. 
3. Du bör se nätverksnamnet Cat Q10 (SSID) i formatet ”Cat Q10 – XXXX” 
4. Ange standardlösenordet för den här anslutningen och anslut till nätverket. 

 

OBS! 
Både standard SSID och LÖSENORD finns i rutan men kan också hittas innanför det bakre höljet på din Cat 
Q10. 
 

Om enheten du ansluter från kan skanna QR-koder kommer du alternativt att hitta en QR-kod i rutan ”ANSLUT TILL NÄTVERK” 
som ansluter dig till förinställd SSID med standardlösenordet. 

 
Du bör nu vara ansluten till internet via din Cat Q10. Du behöver inte göra något annat än att använda enheten. Vi rekommenderar 
dock att du loggar in i din MyQ10-portal för att ändra både användar- och administratörslösenorden. 

 

 

LOGGA IN I MyQ10-PORTALEN 
 När du är ansluten till din Cat Q10 kan du logga in i MyQ10-portalen för att konfigurera enheten. 
  Observera att detta är helt valfritt. 
 

- Starta en webbläsare på enheten som är ansluten till din Cat Q10. 
- Navigera till http://192.168.1.1 
- Läs och godkänn de uppdaterade villkoren för integritetspolicyn och programvaran. 
- Logga in i enheten med standardlösenordet för "admin” när du uppmanas att göra så 

 

 

ÄNDRA SSID och Wi-Fi-LÖSENORD 
- Navigera till ”Wi-Fi”. (Observera att på vissa enheter kan du behöva öppna menyn för inställningar för att se detta). 
- Ändra SSID och/eller lösenord. 
- Spara ändringar. 
- Enheten kommer att ta en minut att återställas, vid vilken punkt du måste återansluta till det nya SSID med det nya lösenordet 

om det ändrats. 
 

OBS: SSID och lösenordet som tillhandahålls i rutan och inuti det bakre  
höljet är inte längre giltigt om det ändras. Om du fabriksåterställer enheten för att återställa din enhet 
kommer SSID och lösenordet att återgå till standardinställningen. 

 

 

ÄNDRA ADMIN-LÖSENORD 
- Navigera till ”System > Ändra lösenordet för inloggning” 
- Ange det aktuella admin-lösenordet, och bekräfta sedan det nya admin-lösenordet två gånger. 
- Spara ändringar. 
- Du kommer automatiskt att loggas ut från startskärmen, om du vill logga in igen måste du använda ditt nya password. 
- Om du förlorar ditt admin-lösenord och måste fabriksåterställa din Cat Q10 kan du göra det genom att trycka på 

återställningsknappen på enhetens baksida. 
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MyQ10-PORTAL 
När din CAT Q10 är igång ,kan du se för att använda några av de mer avancerade inställningarna på enheten om du vill det. Detta 
avsnitt fokuserar på att markera vissa (men inte alla) av de nyckelfunktioner som  finns tillgängliga för dig. Såvida du inte är en 
avancerad användare eller har ett starkt behov av att ändra dessa inställningar, rekommenderar vi att standardinställningarna 
bibehålls där så är möjligt. 

 

HEMSIDA 
- Detta är bara en instrumentpanel som beskriver enhetens status. 

o Din anslutningsstatus (ansluten /inte ansluten). 
o Din 5G-signalstyrka (om tillgänglig). 
o Din 4G LTE (om tillgänglig). 
o Din totala data som laddas upp och laddas ner. 
o Antal enheter som är anslutna till Cat Q10. 
o Batteristatus. 

 

Wi-Fi 
- Som tidigare beskrivits i detalj kan denna skärm användas för att ändra SSID och användarnamn. Du kan också konfigurera mer 

avancerade inställningar, som att visa 2.4 GHz och 5GHz SSID separat, konfigurera Wi-Fi-kanaler, dölja SSID och anpassa 
bandbredd och säkerhetsinställningar. 

 

INTERNET 
- Välj din önskade typ av internetanslutning. (Vi rekommenderar ”Auto”-läge) 
- Ändra ditt namn för åtkomstpunkt (APN). 
- Kontrollera din SIM-PIN för att göra enheten säkrare. 

 

OBS! 
Om du har en SIM-PIN-aktivering på ditt SIM-kort måste du logga in i MyQ10-portalen varje gång du slår på 
den och ange SIM-koden Du bör uppmanas att göra detta automatiskt efter att du loggat in i MyQ10-
portalen. Om du inte har angett din SIM-PIN-kod kommer enheten inte att ansluta till nätverket och 
nätverkets signallampa kommer att blinka rött. 
 

- Aktivera flygplansläge (inaktivera nätverksanslutning) 
- Aktivera dataroaming 

 

OBS! 
Om du inte har den här funktionen aktiverad kommer din Q10 inte att ansluta till internet utanför ditt 
hemnätverk. Enheten kommer inte att ansluta till nätverket och nätverkets signallampa kommer att blinka 
rött. Om du aktiverar den här funktionen kan roamingavgifter tillkomma. 
 
SYSTEM 

- Visa systeminformation, t.ex. IMEI-, MAC- och IP-adresser. 
- Kontrollera och utföra uppdateringar av fast programvara 
- Ändra admin-lösenord 
- Justera tidsinställningar 
- Utför MAC-filtrering 
- Ändra LAN-inställningar 
- Fabriksåterställningsenhet (Återställ ALLA inställningar till fabriksinställningar) 
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- Starta om enheten. 
 

 
ANSLUTNA ENHETER 

- Visar helt enkelt alla enheter som för närvarande är anslutna till din Cat Q10. 
 

 

QR CODE 
- Tillhandahåller QR-koder för andra användare för att ansluta till enheten. Observera att till skillnad från klistermärket i din ruta 

är denna QR-kod dynamisk och uppdateras när du ändrar ditt SSID och lösenord. 
 

BATTERI 
- Denna meny ger dig alternativet för att aktivera läget ”Alltid på". 

o Vi rekommenderar att du aktiverar den här funktionen om du planerar att kontinuerligt hålla enheten ansluten till en 
strömkälla. Detta läge begränsar batterikapaciteten till 60 % och hjälper till att förhindra batteriskador. Detta läge 
kommer inte att försämra enhetens prestanda. 

 

ÖVRIGT 
- Aktivera/inaktivera USB-delning (Standardinställd). 

o Detta gör att du kan använda din Cat Q10 via USB istället för via Wi-Fi. 
- Ställ in och övervaka dataanvändning. 

o Aktivera funktionen och ställ in en maximal dataanvändningsgräns och en påminnelse. 
▪ När du når din datagräns kommer enheten att förhindra ytterligare dataöverföring för det definierade 

intervallet, såvida den inte återställs. 
MEDDELANDEN 

- Din Cat Q10 kan ta emot SMS-meddelanden. 
o Du kan också skicka grundläggande SMS-meddelanden genom att klicka på ”+-symbolen på den här sidan. 

 

HÄNDELSER 
- Detta avsnitt innehåller systeminformation som relaterar till händelser som ström på/av, överhettning och FOTA-status. 

 

HJÄLP 
- Webblänkar för support, integritetspolicy och lagstadgad information. 
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Vanliga frågor 
HUR UPPDATERAR JAG FAST PROGRAMVARA FÖR CAT Q10? 

Standardinställningen är för automatiska uppdateringar av fast programvara Vi rekommenderar starkt att du håller detta alternativ 
aktiverat för att förbli uppdaterad med de senaste program- och säkerhetsuppdateringarna. Om du vill inaktivera den här funktionen när 
som helst kan du göra det genom att logga in i MyQ10-portalen och navigera till fast programvara och avmarkera 
alternativet ”Automatisk uppdatering” 

Inställningar > System > Fast programvaruversion > Automatisk uppdatering 
 

HUR KONTROLLERAR JAG OM DET FINNS EN PROGRAMUPPDATERING MANUELLT? 

Om du har inaktiverat automatiska uppdateringar av fast programvara och vill kontrollera att det finns en ny fast programvara för 
enheten. Du kan navigera till fast programvara och jämföra den ”Nuvarande versionen” mot ”Senaste versionen”. Om det finns en 
uppdatering för enheten kommer du att kunna klicka på ”FOTA UPPGRADERING" längst ner på sidan. Om den här knappen är gråad ut, 
finns det ingen uppdatering tillgänglig för enheten. 
 

HUR VET JAG NÄR MIN CAT Q10 UTFÖR EN UPPDATERING AV DEN FASTA PROGRAMVARAN?15 

LED-lampan blinkar grön i sekvens en efter den andra tills uppdateringen är klar. Stäng inte av enheten under den här aktiviteten. 
Enheten kommer att utföra en uppdatering vid ström på om det finns någon tillgänglig. Återigen visas detta genom gröna 
funktionslampor. 
 

VAD HÄNDER OM JAG GLÖMMER MITT WIFI-LÖSENORD? 

Du kan logga in i MyQ10-portalen och ändra ditt Wi-Fi-lösenord från Wi-Fi-sidan. 
  

VAD HÄNDER OM JAG GLÖMMER MITT ADMIN-LÖSENORD? 

Om du har ändrat och glömt ditt admin-lösenord kan du fabriksåterställa enheten som kommer att återställa enheten till 
fabriksinställningar. All användarinformation kommer att gå förlorad och du måste ansluta till enheten med det ursprungliga Wi-Fi-
lösenordet. Detta kommer också att återställa admin-lösenordet till ”admin”. 

För att fabriksåterställa enheten bör du se till att den är aktiverad. Ta bort det bakre höljet och tryck sedan på knappen ”återställa” på 
enhetens baksida. LED-lamporna på enheten kommer att blinka gröna tre gånger i tur och ordning och sedan strax efter kommer 
enheten att gå in i dess normala startsekvens. 
 

KAN JAG KOPPLA ENHETEN TILL MIN DATOR? 

Ja, det kan du. Om du ansluter enheten till en dator eller en bärbar dator och den är aktiverad bör den skapa en internetanslutning via 
din USB-anslutning. Du kan också komma åt MyQ10-portalen genom den här anslutningen. 
 

VARFÖR ÄR WIFI-LYSDIODEN PÅ MIN ENHET INTE TÄND? 

Detta beror på att läget för "energibesparing" har aktiverats på enheten. Wi-Fi är avstängt för att spara ström när det inte finns några 
enheter som är aktivt anslutna. För att lösa den här frågan trycker du på strömknappen och kan vänta cirka 30 sekunder för att Wi-Fi 
ska slås på. "Energibesparingsläget" är som standard inaktiverat på enheten. 
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VARFÖR BLINKAR NÄTVERKSLYSDIODEN PÅ MIN ENHET RÖD? 
Detta beror på att enheten inte har någon anslutning till ett mobilnät. Kontrollera följande: 
 

- Finns det ett SIM-kort insatt? 
- Är SIM-kortet insatt med rätt sida upp? 
- Finns det en SIM-PIN-kod som är aktiv på SIM-kortet? 

o Om så är fallet måste du logga in i MyQ10-portalen och ange the för SIM-PIN-koden för att aktivera SIM-kortet. 
- Har du rest utomlands? Om så är fallet måste du logga in i MyQ10-portalen och aktivera dataroaming. 
- Har SIM-kortet nått sin datagräns? 
- Har din Cat Q10 laddat in korrekt APN? 

o Du kan kontrollera detta genom att logga in i MyQ10-portalen och navigera till ”Internet > APN”. Om det inte finns 
någon APN kan du behöva lägga till en manuellt. Om APN är fel kan du redigera den manuellt. Du kan behöva kontakta 
din operatör för att ta reda på de rätta APN-inställningarna om du är osäker. 

 

 

VARFÖR ANSLUTER MIN CAT Q10 INTE TILL INTERNET? 

Kontrollera följande: 
- Enheten är laddad och påslagen 
- Ett SIM-kort är insatt i enheten 
- Kontrollera lysdioderna på enheten 

o Se till att du har nätverksanslutning 
o Se till att du är ansluten till Wi-Fi eller är kopplad till Cat Q10. 

- Kontrollera att du inte har ställt in och överskridit en datagräns på enheten. 
- Kontrollera att du har en giltig APN. 

o MyQ10-portal > Internet > APN 
▪ Här kan du ändra eller lägga till nya APN:ar. 
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BILAGA 
Användningstemperatur: 
Håll omgivningstemperaturen på mellan 0 °C och 45 °C under tiden som enheten laddas. Håll omgivningstemperaturen på mellan –
25 °C och 55 °C när enheten används med batteridrift. Använd skyddshandskar om enheten används utanför intervallet 0 ºC till 45 
ºC. 

 
VISA E-ETIKETTEN 
Gör så här om du vill visa gällande föreskrifter på enheten: 
Från startskärmen trycker du på > Inställningar > Hjälp > Sekretesspolicy. 
 

ÖVERENSSTÄMMELSE CE SAR 
Enheten uppfyller EU-kraven (1999/519/EG) om begränsning av allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält som 
hälsoskydd. 
 
Gränserna är en del av omfattande rekommendationer för skydd av allmänheten. De här rekommendationerna har utvecklats och 
kontrollerats av fristående vetenskapliga organisationer genom regelbundna och noggranna bedömningar av vetenskapliga studier. 
Måttenheten för Europeiska rådets rekommenderade gränsvärde för bärbara enheter är ”Specific Absorption Rate” (SAR), och SAR-
gränsvärdet är 2,0 W/kg som i genomsnitt uppgår till 10 gram vävnad. Det uppfyller kraven i Internationella kommissionen för 
skydd mot icke-joniserande strålning (ICNIRP). 
 
För användning när den bärs på kroppen har enheten testats och uppfyller kraven i ICNIRP-riktlinjerna för exponering och i den 
europeiska standarden EN 62209-2 för användning med avsedda tillbehör. Användning av andra tillbehör som innehåller metall kan 
leda till att ICNIRP-riktlinjer för exponering inte uppfylls. 
 
SAR-värdet mäts med utrustningen på 5 millimeters avstånd från kroppen då den sänder på högsta certifierade uteffektnivån i 
enhetens alla frekvensband. 
 
De högsta rapporterade SAR-värdena under CE-direktivet för telefonen visas i listan nedan: 
Kropp SAR: 1,206 W/kg, armar och ben SAR: 2,177 W/kg 
 
För att minska exponering för RF-energi ska du använda handsfree-tillbehör eller andra, liknande alternativ för att hålla enheten 
ifrån huvudet och kroppen. Enheten måste bäras minst 5 mm från kroppen för att säkerställa att exponeringsnivåerna ligger på eller 
under testnivåerna. Använd bältesspännen, hölster eller andra liknande kroppsburna tillbehör som inte innehåller 
metallkomponenter som stöd för sådan användning. Fodral med metalldelar kan ändra enhetens RF-prestanda, inklusive dess 
överensstämmelse med riktlinjerna för RF-exponering på ett sätt som inte har testats eller certifierats. Användning av sådana 
tillbehör ska därför undvikas. 

 
  

Gör så här för att minska exponeringsnivån för strålning: 
Använd enheten i goda mottagningsförhållanden för att minska mängden mottagen strålning (särskilt i 
underjordiska parkeringsplatser och vid tåg- eller bilresor). 
Gravida kvinnor bör hålla mobiltelefonen ifrån magen. 
Håll enheten på avstånd från genitalier. 
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INFORMATION OM KASSERING OCH ÅTERVINNING 
 Den här symbolen på utrustningen (och alla inkluderade batterier) anger att de inte ska kasseras som normalt 
hushållsavfall. Kassera inte enheten eller batterierna som osorterat kommunalt avfall. Enheten (och batterier) ska 
överlämnas till en behörig återvinningsstation eller korrekt deponering av uttjänta produkter. 

 
För ytterligare information om återvinningen av enheten eller batterier, kontakta lokal myndighet, avdelningen för deponering av 
hushållsavfall eller återförsäljaren där du köpt den här utrustningen. 

 

Kassering av enheten omfattas av EU-direktivet om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning 
(WEEE). Orsaken till att WEEE och batterier ska separeras från annat avfall är för att minimera potentiella miljöeffekter på 
människors hälsa orsakade av de farliga ämnen som kan finnas. 

 

MINSKNING AV FARLIGA ÄMNEN 
Denna enhet följer EU:s förordning (EU/EG) om registrering, utvärdering, tillstånd och begränsning för kemikalier (REACH) Nr 
1907/2006 från Europaparlamentet och rådet och EU:s begränsning av skadliga ämnen (RoHS). 
Direktiv (2011/65/EU (RoHS) och dess ytterligare direktiv (EU) 2015/863 från Europaparlamentet och rådet). Vi rekommenderar 
att du regelbundet besöker webbplatsen för att ta del av aktuell information. 

 

ÖVERENSSTÄMMELSE MED EU:S LAGSTIFTNING 
Bullitt Mobile Ltd. försäkrar att den här enheten överensstämmer med de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i 
direktiv 2014/53/EU. För försäkran om överensstämmelse kan du se webbplatsen: 
https:/www.catphones.com/nedladdning/Certifiering 
 
Godkänd representant: 
Authorised Representative Service 
77 Camden Street Lower 
Dublin D02 XE80 
Ireland 

 

EU:s efterlevnadsförklaring 
Denna enhet får endast användas inomhus när den använder frekvensintervallet 5 150 till 5 350 MHz. Restriktioner i: Belgien (BE), 
Bulgarien (BG), Tjeckien (CZ), Danmark (DK), Tyskland (DE), Estland (EE), Irland (IE), Grekland (EL), Spanien (FR), Frankrike (FR), 
Kroatien (HR), Italien (IT), Cypern (CY), Lettland (LV), Litauen (LT), Luxemburg (LU), Ungern (HU), Malta (MT), Nederländerna (NL). 
Österrike (AT), Polen (PL), Portugal (PT), Rumänien (RO), Slovenien (SI), Slovakien (SK), Finland (FI), Sverige (SE), Nordirland 
(UK(NI), Schweiz (CH), Norge (NO), Island (IS), Liechtenstein (LI) och Turkiet (TR). 
  

OBS! 
Iaktta nationella lokala föreskrifter på den plats där utrustningen ska användas. Enheten kan begränsas för användning i vissa eller 
flera medlemsstater inom EU. 
 
Vissa band kanske inte är tillgängliga i alla länder eller områden. Kontakta din lokala operatör för mer information. 
 
Maximal radiofrekvensström överförd i frekvensbanden i vilka radioutrustningen används: 

https://www.catphones.com/download/Certification
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Den maximala strömmen för alla band är mindre än det högsta gränsvärdet som anges i relaterad harmoniserad standard. 
 
Frekvensbandens och överföringsströmmens nominella gränser som gäller för denna radioutrustning är enligt följande: 

 
SPEKTRUM OCH EFFEKTTABELL 
 

Teknik Effekt 
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 REGELEFTERLEVNAD 
Bullitt Mobile Ltd. försäkrar att radioutrustningen som följer den här deklarationen och är försedd med UKCA-märkningen 
överensstämmer med 2017 års föreskrifter för radioutrustning i Storbritannien. Den fullständiga texten i den brittiskas försäkran 
om överensstämmelse finns tillgänglig på följande webbadress: https://www.catphones.com/Certifiering 
 

 

UKCA EFTERLEVNADSFÖRKLARING 
Endast i Storbritannien: 5150 till 5350 MHz endast vid inomhusbruk. 

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

 
VARNINGAR OCH FÖRSIKTGHETSÅTGÄRDER 
Det här avsnittet innehåller viktig information angående användarinstruktionerna för den här enheten. Det innehåller även 
information om hur du använder mobilen på ett säkert sätt. Läs noggrant igenom den här informationen innan du använder enheten. 
 
VATTENTÄTT FODRAL 
SIM/SD-luckan måste stängas ordentligt för att säkerställa att enheten är vattentät. 

 
ANVÄND INTE ENHETEN UNDER FÖLJANDE FÖRHÅLLANDEN: 
Stäng av enheten om du befinner dig i en situation där det är förbjudet att använda den, till exempel: 
• Sjukhus och vårdinrättningar – detta är att förhindra eventuella störningar med känslig medicinsk utrustning. 
• Medicinsk utrustning – rådfråga din läkare och enhetens tillverkare för att avgöra om användningen av enheten kan störa driften av 

din medicinska utrustning. Följ regler och föreskrifter som anges av sjukhus och sjukvårdsinrättningar. 
• Pacemaker-tillverkare rekommenderar att ett minimiavstånd på 15 cm hålls mellan en mobil och en pacemaker för att förhindra en 

eventuell störning av pacemakern. Om du har en pacemaker ska du använda enheten på motsatt sida från pacemakern och inte bära 
enheten i fickan på framsidan av ditt klädesplagg. 
• Flygplan – konsultera flygplanspersonalen om användning av trådlösa enheter ombord på flygplanet. Om det finns ett flygplansläge på 

din enhet måste det aktiveras innan du går ombord på ett flygplan. 
• Andra enheter – använd inte enheten på en plats där den kan orsaka skada eller störa andra elektroniska enheter. 

 

• Explosionsfarliga omgivningar – stäng av enheten i explosionsfarliga omgivningar och följ samtliga skyltar och instruktioner. 
Områden som kan vara explosionsfarliga omgivningar omfattar områden där du rekommenderas att stänga av bilmotorn. En utlösning 
av gnistor i sådana områden kan orsaka explosion eller brand och leda till kroppsskador eller dödsfall. Slå inte på enheten på platser 
där tankning sker, till exempel på bensinstationer. Följ restriktioner angående användning av radioutrustning i bränsleupplag, 
förvarings- och distributionsområden och kemiska fabriker. Utöver det ska du följa restriktioner i områden där sprängningsarbeten 
pågår. Innan du använder enheten ska du hålla utkik efter områden med explosionsfarliga omgivningar som ofta, men inte alltid, är 
tydligt utmarkerade. Sådana platser omfattar områden under båtdäck, transporter av kemikalier eller lageranläggningar samt 
områden där luften innehåller kemikalier eller partiklar som korn, damm eller metallstoft. Fråga biltillverkare som använder LPG (som 
propan eller butan) om den här enheten är säker att använda i närheten av sådana fordon. 

 
 

 
DRIFTSMILJÖ 

• Enheten överensstämmer med RF-specifikationerna när enheten används på ett avstånd av 0,4 cm från kroppen. Se till att enhetens 
tillbehör, som fodral och hölster, inte består av metalldelar. Håll enheten 0,5 cm ifrån kroppen för att uppfylla de ovan nämnda 
kraven. 
• Vid storm med åska ska du inte använda enheten medan den laddas.  Detta för att förhindra eventuell fara orsakad av blixtnedslag. 
• Under tiden som mobilen används ska lokala lagar och föreskrifter iakttas och respektera andra personers privatliv och juridiska 

rättigheter. 
• Omfattningen av miljöförhållanden: 
• Föroreningsgrad: “2” Överspänningskategori: I 
• Den maximala användningshöjden: inte mer än 2 000 meter över havet. 

 

  



21  

BARNSÄKERHET 
Följ samtliga försiktighetsåtgärder gällande barnens säkerhet. Att låta barn leka med den här enheten eller dess tillbehör, som kan 
innehålla avtagbara delar, kan vara farligt eftersom kvävningsrisk föreligger. Se till att små barn inte kan komma åt enheten och 
dess tillbehör. 

 

BATTERI OCH LADDARE 
• Koppla ur laddaren från eluttaget och enheten när den inte används. 
• Batteriet kan laddas eller laddas ur hundratals gånger innan det till slut slits ut. 
• Utsätt inte batteriet för solljus, rök eller dammiga miljöer. Ett batteri som utsätts för extremt lågt lufttryck kan leda till explosion eller 

läckage av brandfarlig vätska eller gas. 
• I den ytterst osannolika händelsen att batterielektrolyter läcker ut, se till att elektrolyterna inte kommer i kontakt med hud och ögon. 

Om elektrolyten kommer i kontakt med din hud eller stänker i ögonen ska du tvätta ögonen omedelbart med rent vatten och rådfråga 
läkare. 
• Om batteriet deformeras, ändrar färg eller uppvisar onormal uppvärmning vid laddning, ska du omedelbart sluta använda enheten. Det 

kan i annat fall leda till batteriläckage, överhettning, explosion eller brand. 
• Släng inte enheten i eld eftersom den kan explodera. Batteriet kan också explodera om det går hål på det eller om det skadas 

allvarligt. 
• Ändra eller rekonstruera inte och försök inte att föra in främmande objekt i batteriet, sänka ned eller utsätta det för vatten eller andra 

vätskor, exponera det för brand, explosion eller andra faror. 
• Ta inte isär eller öppna batteriet, krossa, böja eller deformera, perforera eller riv sönder det. 
• Använd endast batteriet för det system för vilket det är avsett. 
• Använd endast batteriet med ett laddningssystem som har kvalificerats för systemet enligt CTIA:s certifieringskrav för 

batteriöverensstämmelse med IEEE 1725. Användning av ett okvalificerat batteri eller laddare kan innebära en risk för brand, 
explosion, läckage eller andra faror. 
• Kortslut inte ett batteri och låt inte metalliska ledande objekt komma i kontakt med batteripolerna. 
• Byt endast batteriet mot ett annat batteri som har kvalificerats för systemet enligt den här standarden, IEEE-Std-1725. Användning av 

ett okvalificerat batteri kan innebära en risk för brand, explosion, läckage eller andra faror. 
• Kassera omedelbart gamla batterier i enlighet med lokala föreskrifter. 
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CAT® Q10-SPECIFIKATION 

 

 

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

 
 

 * Design och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. 
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