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• Läs den här handboken och de rekommenderade säkerhetsföreskrifterna noggrant för att säkerställa korrekt användning 
av den här enheten. 

• Trots dess robusta natur ska du undvika att slå på, kasta, klämma, punktera eller böja enheten. 

• Slå inte på enheten i en omständighet när det är förbjudet att använda enheter, eller där den kan vålla störningar  
eller fara. 

• Använd aldrig enheten när du kör. 

• Följ alltid regler eller förordningar gällande mobiltelefonanvändning på sjukhus och sjukvårdsinrättningar och stäng 
av enheten i närheten av medicinska apparater. 

• Stäng av enheten eller aktivera flygplansläge när du befinner dig i ett flygplan eftersom den kan orsaka störningar 
i flygplanets utrustning. 

• Stäng av enheten nära elektroniska enheter med hög precision eftersom den kan påverka deras prestanda. 

• Försök inte att ta isär enheten eller dess tillbehör. Endast kvalificerad personal kan reparera eller utföra service på den. 

• Placera inte enheten eller dess tillbehör i behållare med ett kraftigt elektromagnetiskt fält. 

• Placera inte magnetiska lagringsmedier nära enheten. Strålning från enheten kan radera informationen som lagras 
på dem. 

• Använd inte enheten i en miljö med brandfarlig gas, såsom en bensinstation, eller placera inte enheten på en plats med 
hög temperatur. 

• Förvara enheten och dess tillbehör utom räckhåll för barn. Låt inte barn använda enheten utan uppsikt. 

• Använd endast godkända laddare för att undvika explosionsrisk. 

• Följ lagar eller föreskrifter angående användning av trådlösa enheter, och respektera andra personers privatliv och 
juridiska rättigheter. 

• Patienter med medicinska implantat (hjärta, leder osv.) ska hålla enheten 15 cm från implantatet och under telefonsamtal 
ska enheten hållas på motsatt sida av implantatet. 

• Följ noggrant relevanta anvisningar i den här handboken när du använder USB-kabeln. Annars kan det leda till skador 
på enheten eller datorn. 

LÄS FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING  
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
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JURIDISKT MEDDELANDE
© 2018 Caterpillar.

CAT, CATERPILLAR, 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. 
www.cat.com/www.caterpillar.com 

Bullitt Mobile Ltd är en licensinnehavare tillhörande Caterpillar Inc.

BULLITT och tredje parts varumärken 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.

Bluetooth®-märket och logotyper är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning 
av sådana märken av Bullitt Group sker under licens. Alla övriga tredje parts varumärken och varunamn tillhör 
respektive ägare.

Wi-Fi® är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance®.

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.

FÖRESKRIFTER OM IMPORT OCH EXPORT
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® B35
Den riktigt robusta mobiltelefonen Cat B35 är konstruerad för att hantera utmaningar du stöter på varje dag 
på  jobbet och fritiden. Cat B35, som är späckad med ultratåliga funktioner och ett batteri som varar längre, 
kommer inte att göra dig besviken.

Din nya mobiltelefon är certifierad enligt branschstandarden för robusthet samt vatten- och dammtålighet. 
Den klarar fall på betong från en imponerande höjd av 1,8 m, den är vattentät i upp till 35 minuter på upp till 
1,2 meters djup och tålig nog att hantera termiska chocker och besvärliga saltvattenstänk. Den är väl utrustad 
med praktiska funktioner som hjälper dig få ut mesta möjliga av din dag, och batteriet och det expanderbara 
lagringsutrymmet på upp till 32 GB garanterar att prestandan aldrig äventyras.

ROBUSTA EGENSKAPER
STÖTSKYDDAD:

• Gör: Använd enheten på upp till 1,8 meters höjd – den klarar fall från den här höjden.

• Gör inte: Kasta den med kraft eller tappa den från en högre höjd än 1,8 meter – den är hållbar, men inte oförstörbar.

VATTENTÄT:

• Gör: Använd enheten under fuktiga och våta förhållanden. Säkerställ att alla komponenter och skydd är ordentligt 
stängda innan du använder den i vatten. Enheten tål ett djup på 1,2 meter i upp till 35 minuter.

• Gör inte: Försök inte att använda enheten längre än 35  minuter vid 1,2  meter djup eller på ett djup som är större 
än 1,2 meter.

DAMMTÄT OCH REPSÄKER:

• Gör: Använd enheten i dammiga och smutsiga miljöer. Cat B35 är certifierad enligt IP68, ett branschstandardmått för 
hållbarhet.

EXTREMA TEMPERATURER:

• Gör: Använd enheten i temperaturer mellan –25 °C och +55 °C. Den kan klarar även av extrema temperaturförändringar, 
dvs. snabba skiftningar mellan kallt och varmt och tvärtom.

• Gör inte: Använd den inte utanför temperaturområdet -25 ºC till +55 °C.
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I FÖRPACKNINGEN 

• Enhet
• Snabbstartguide
• USB-strömkabel och laddningsadapter

VIKTIGA FUNKTIONER 

STRÖMKNAPP 
• Tryck och håll ned för att starta enheten.
• Tryck och håll ned för att öppna alternativen Stäng av (Stäng av/Starta om) när enheten är på. 
• Tryck en gång för att aktivera skärmen när enheten är inaktiv.

NAVIGERINGSKNAPP
• Använd den flerriktade navigeringsknappen för att flytta runt i menyer.
• Tryck och håll ned navigeringsknappen (uppåt)  i tre sekunder för att tända/släcka ficklampan.

VÄNSTER OCH HÖGER PROGRAMSTYRDA KNAPPAR 
• Dessa knappar motsvarar alternativen som visas längst ned på skärmen (vänster och höger).
• Funktionen för dessa knappar ändras beroende på menyn.

OK-KNAPP 
• Tryck på knappen för att göra ett val.
• Tryck och håll ned i tre sekunder för att väcka Google Assistant.

1. HÖRLUR
2. FICKLAMPA
3. SIM/SD-SKYDD
4.  VÄNSTER PROGRAMSTYRD 

KNAPP
5. RING/SVARA-KNAPP
6. TANGENTBORDSLÅS
7.  HÖGER PROGRAMSTYRD 

KNAPP
8.  NAVIGERINGSKNAPP/

FICKLAMPA PÅ/AV
9.  OK/GOOGLE ASSISTANT-

KNAPP*
10.  STRÖM-/BAKÅT-/AVSLUTA 

SAMTAL-KNAPP
11. TYST LÄGE/SKIFT-KNAPP
12. HÖGTALARE
13. KAMERA
14. USB-PORT
15. HEADSET-UTTAG
16. REMHÅL*

*Variantberoende, vissa 
enheter har kanske inte 
någon mikrofonikon.
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KOMMA IGÅNG

INSTALLERA ETT NANO-SIM-KORT 
1. Placera enheten på en plan, ren yta med skärmen vänd uppåt.
2. Ta av SD-/SIM-skyddet och använd sedan fingertoppen för att dra ut SIM-/SD-facket.
3. Placera nano-SIM-kortet i SIM-fack 1 eller 2 med de guldfärgade stiften uppåt.
4. För försiktigt in SIM-/SD-korthållaren i SIM-/SD-kortplatsen igen.

OBS!
• Säkerställ att SIM-kortet sitter fast ordentligt i SIM-korthållaren innan du för in den.
• Tryck in SIM-korthållaren igen tills den sitter i ordentligt och se till att SIM-luckan är helt stängd. 

ENHET MED ETT SIM-KORT: 
Har stöd för ett SIM-kort och ett microSD-kort.

ENHET MED DUBBLA SIM:
Har stöd för ett SIM kort och ett microSD-kort eller två SIM-kort.

OBS!
När två SIM-kort används stöder det primära SIM-kortet 4G-, 3G- och 2G-anslutningar, medan det sekundära SIM-kortet 
endast stöder 2G-anslutningar.

SÄTTA I ETT MINNESKORT
 1. Placera enheten på en plan, ren yta med skärmen vänd uppåt. 
 2. Ta av SD-/SIM-skyddet och använd sedan fingertoppen för att dra ut SIM-/SD-facket.
 3. Placera microSD-kortet i SD-facket med de guldfärgade stiften uppåt.
 4. För försiktigt in SIM-/SD-korthållaren i SIM-/SD-kortplatsen igen.

             

OBS!
• Dra inte hårt i microSD-kortet eftersom det kan skada minneskortet och facket.
• När du sätter in microSD-kortet blir SIM 2-platsen upptagen och du kan inte installera SIM 2-kortet.
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LADDA BATTERIET
Du behöver ladda batteriet innan du använder enheten för första gången.

1. Anslut USB-strömkabeln till laddningsadaptern.
Använd endast laddare och kablar som är godkända av Cat®. Icke-godkänd utrustning kan skada enheten eller leda 
till att batterierna exploderar.

2. Öppna USB-portens skydd och anslut USB-strömkabeln till USB-porten.
Var försiktig och se till att inte trycka in USB-kabeln med överdriven kraft. Om du försöker ansluta kontakten åt fel håll 
kan det orsaka skador som inte täcks av garantin.

3.     Anslut laddaren till ett lämpligt eluttag.
 
 4.      När laddningen är klar drar du ur USB-kabeln från enheten och kopplar sedan bort nätadaptern från uttaget. Stäng 

luckan till enhetens USB-port.

  

OBS!  
• Undvik att lämna enheten inkopplad när batteriet är fulladdat.

VIKTIG INFORMATION OM FRAMTIDA ANVÄNDNING 
AV BATTERIET

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 den. Animeringen av laddningen på skärmen kanske inte visas under den här perioden.

När batterinivån är låg visar enheten ett meddelande. När batteriet nästan är helt urladdat stängs enheten av automatiskt. 
Tiden som krävs för att ladda batteriet beror på batteriets ålder och på omgivningstemperaturen.

SLÅ PÅ/STÄNGA AV ENHETEN 
SLÅ PÅ

• Tryck på och håll ned strömknappen . 

 Första gången du sätter på telefonen ser du en välkomstskärm. Välj önskat språk för att fortsätta installationen.

OBS!
• En Wi-Fi- eller dataanslutning krävs för att komma åt vissa tjänster. Du kan hoppa över konfigurationen och slutföra den 

vid ett annat tillfälle. Ett KaiOS-konto krävs för att du ska kunna använda vissa KaiOS-tjänster på din enhet.
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STÄNG AV

1. Tryck på och håll ned strömknappen .
2. Välj Stäng av.

STARTSKÄRMEN
Från startskärmen får du åtkomst till enhetens funktioner. Härifrån kan du komma åt meddelanden, kontakter, appfältet 
och Google Assistant.

Så här ser startskärmen ut:

APPFÄLT
Från startskärmen trycker du på OK för att visa appfältet  . Använd den flerriktade navigeringsknappen för att välja 
önskad app.

Du kan trycka på den högra programstyrda knappen (Alternativ) för att välja mellan:

• Flytta: Låter dig flytta appikoner. Välj en app, tryck på den högra programstyrda knappen (Alternativ), välj Flytta och 
använd sedan navigeringsknappen för att ändra position. Välj STÄLL IN för att fixera positionen.

• Listvy: Välj för att visa appikoner i en lista.
• Enkelvy: Välj för att visa stora appikoner.
• Rutnätsvy: Välj för att återgå till standardrutnätsvyn för appikoner.

GOOGLE ASSISTANT
Från luren trycker du och håller in OK i tre sekunder. Google Assistant svarar och gör att du kan söka på webben.

LÅSA OCH LÅSA UPP SKÄRMEN
LÅSA SKÄRMEN

1.      Om enheten är påslagen trycker du på och håller ned  i tre sekunder för att låsa/låsa upp skärmen. Du kan fortfarande 
ta emot meddelanden och samtal när skärmen är låst.

2.     Om enheten är inaktiv under en viss period låses skärmen automatiskt.
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• Om du vill justera periodens längd väljer du  > Inställningar. 
• Använd navigeringsknappen (vänster) och (höger) för att flytta mellan flikarna under Inställningar.
• Välj fliken Anpassning > Skärm > Skärmens tidsgräns för att ange tidsperioden.

LÅSA UPP SKÄRMEN

Tryck på strömknappen för att aktivera skärmen. Om du har ställt in ett skärmlås uppmanas du att låsa upp skärmen. 
Mer information finns i ”Skydda enheten med ett skärmlås” på sidan 23.

OBS!
• När det automatiska skärmlåset inaktiveras trycker du på och håller ned   för att låsa upp skärmen.

KAIOS-KONTO
Logga in på ditt KaiOS-konto för att ställa in stöldskyddsfunktionen – som låter dig låsa och radera telefonen 
via fjärranslutning om den blir stulen eller borttappad.

SKAPA ETT KONTO
Använd informationsmeddelandena för att skapa ett KaiOS-konto. Om du redan har ett loggar du in.

1.     Välj   > Inställningar   > fliken Konto > KaiOS-konto > Skapa konto.
2.     Godkänn villkoren för KaiOS-kontot och följ anvisningarna på skärmen.

OBS!
• I vissa fall kanske du behöver erhålla kontoinformation från nätverksadministratörens support. Till exempel kanske 

du behöver ta reda på kontots domän- eller serveradress.

KAISTORE
KaiStore låter dig komma åt och hämta program från tredje part.
Du behöver konfigurera KaiOS-kontot för att få åtkomst till appbutiken.

MEDDELANDEPANEL
MEDDELANDEN OCH STATUSINFORMATION 

Statusfältet visas högst upp på skärmen. Här visas meddelandeikoner, såsom missade samtal eller mottagna meddelanden 
(till vänster), och telefonens statusikoner, såsom batteristatus (till höger), samt aktuell tid.

STATUSIKONER

Meddelandeikoner Statusikoner
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MEDDELANDEIKONER

  4G Ansluten till 4G-mobilnät Vibrationsläge

   H Ansluten till 3G-mobilnät Batteriindikator, batteriet är fulladdat

  Ansluten till GPRS-mobilnät Batteriet laddas

Roaming Flygplansläge

SIM1 Mobilnätverkets signalstyrka Ansluten till ett Wi-Fi-nätverk

SIM2 Mobilnätverkets signalstyrka VoWifi aktiverad

SIM1 Svag signalstyrka i mobilnätverket VoLTE aktiverad

SIM2 Svag signalstyrka i mobilnätverket Bluetooth på

USB ansluten

Nytt e-postmeddelande Missat samtal

Nytt textmeddelande Högtalartelefonläge

Kommande händelse Hörlursläge

Larm är inställt Hörlurar är anslutna

Data synkroniseras Mikrofonens ljud är avstängt

Problem med inloggning eller synkronisering Hämtar data

Påminnelse
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MEDDELANDEPANEL

Meddelandepanelen visar aviseringar när du missar samtal, tar emot nya meddelanden eller har kommande evenemang.

ÖPPNA MEDDELANDEPANELEN

1. Från startskärmen trycker du på den vänstra programstyrda knappen (Meddelanden).
2. Använd navigeringsknappen (uppåt) och (nedåt) för att bläddra och markera ett meddelande.
3. Välj OK för att visa detaljer.

BAKGRUNDER
ÄNDRA BAKGRUND

1.     Välj    > Inställningar  > fliken Anpassning > Skärm > Bakgrund.
2.     Tryck på OK och välj bilder från kameran, bakgrunden eller galleriet för att ställa in en bakgrundsbild.
3.     Välj bild och tryck sedan på den högra programstyrda knappen (Spara).

ÖVERFÖRA MEDIA TILL OCH FRÅN ENHETEN
Överför din favoritmusik och dina favoritbilder mellan enheten och datorn.

1. Anslut först enheten till en dator med hjälp av USB-strömkabeln.
2.     Välj    > Inställningar  > Lagring > USB-lagring > välj Aktiverad.
         Enheten visas som en flyttbar enhet som visar telefonens interna lagringsutrymme. Om ett minneskort är isatt visas även 

information om microSD-kortet. Kopiera de valda filerna till enheten (för detaljerade instruktioner, se KOPIERA MUSIK 
TILL ENHETEN på s. 20)

ANVÄNDA FLYGPLANSLÄGE
På vissa platser kan du behöva stänga av dataanslutningar. Istället för att stänga av enheten kan du försätta den i flygplansläge.

1. Från startskärmen trycker du på navigeringsknappen (uppåt) för att visa menyn för flygplansläget.
2. Tryck på OK för att välja meny.
3. Tryck på navigeringsknappen (uppåt) eller (nedåt) för att välja På/Av och tryck på OK för att välja.

OBS!
• Flygplansläget kopplar från alla nätverksdata, Wi-Fi-anslutningar och andra anslutningar.
• Du kan också få åtkomst till läget via    > Inställningar > Nätverk och anslutningar > Flygplansläge.
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RINGA ETT TELEFONSAMTAL
Det finns flera sätt att ringa ett samtal. Du kan antingen:

RINGA ETT SAMTAL MED KNAPPSATSEN

Från startskärmen slår du ett telefonnummer med knappsatsen och väljer sedan RING eller trycker på Ring .

Tips! Din enhet har stöd för funktionen SmartDial. När du skriver ett nummer med knappsatsen söker enheten automatiskt 
i dina kontakter och visar alternativ för de kontakter som matchar numret.

RINGA ETT SAMTAL FRÅN KONTAKTER

1.     Välj    > Kontakter  för att visa kontaktlistan. 
2.     Använd navigeringsknappen (uppåt) och (nedåt) för att välja en kontakt.
3.     Välj kontaktens telefonnummer.
4.     Välj RING.

RINGA ETT TELEFONSAMTAL FRÅN SAMTALSLOGGEN

1. Välj   > Samtalslogg .
2. Använd navigeringsknappen (höger) och (vänster) för att växla mellan flikar och visa de senaste samtalen du har 

ringt, tagit emot och missat.
3. Använd navigeringsknappen (nedåt) och (uppåt) för att välja en kontakt från listan. 
4. Välj Ring  för att ringa kontakten.

BESVARA OCH AVVISA ETT TELEFONSAMTAL

När någon ringer till dig visas vem som ringer (om information finns) på skärmen för inkommande samtal.

1. Om du vill besvara ett samtal trycker du på Svara  eller den vänstra programstyrda knappen (Svara).
2. Om du vill avvisa ett samtal trycker du på Lägg på  eller på den högra programstyrda knappen (Avvisa).

OBS!
•  Tryck på  för att återgå till startskärmen.

AVSLUTA ETT TELEFONSAMTAL

Om du vill avsluta ett telefonsamtal trycker du på  för att lägga på.

KONFERENSSAMTAL 

Du kan skapa ett trepartssamtal under ett samtal.

1. Under samtalet med den första deltagaren trycker du på den högra programstyrda knappen (Alternativ) > välj Lägg 
till samtal.

2. Du kan antingen ange telefonnumret till den tredje deltagaren eller trycka på den högra programstyrda knappen 
(Kontakter) för att välja en kontakt från din kontaktlista. Det första samtalet parkeras automatiskt. 

3. Om du vill skapa ett konferenssamtal trycker du på den högra programstyrda knappen (Alternativ) > 
Sammanfoga samtal.

4. Om du vill avsluta konferenssamtalet trycker du på .

OBS!
•  Denna funktion kräver en nätverksanslutning.
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VÄXLA MELLAN SAMTAL

Om du får ett nytt samtal under ett pågående samtal kan du besvara det och växla mellan dem.

1. När du för ett samtal och ett annat samtal kommer in hör du två pip och uppringarens uppgifter visas överst på skärmen. 
Besvara samtalet genom att trycka på den högra programstyrda knappen (Alternativ) > Besvara.  

2. Ditt pågående samtal parkeras och det andra samtalet aktiveras.
3. Växla mellan samtal genom att trycka på den högra programstyrda knappen (Alternativ) > Byt samtal.
4. Du kan också koppla bort det pausade samtalet genom att välja Avsluta parkerat samtal på samma meny.

KONTAKTER
Med appen Kontakter kan du spara och hantera information om dina kontakter. 

ÖPPNA APPEN KONTAKTER

När du konfigurerar enheten visar Kontakter ett meddelande som beskriver hur du lägger till kontakter. Så här öppnar du 
appen:
  
•      Välj   > Kontakter .

OBS!
• Dina kontakter visas i bokstavsordning i en rullista.

IMPORTERA OCH EXPORTERA KONTAKTER

Så här importerar du dina kontakter:

1. Öppna Kontakter.
2. Tryck på navigeringsknappen (nedåt) och tryck sedan på den högra programstyrda knappen (Alternativ).
3. Välj Inställningar > Importera kontakter.
4. Välj källa (minneskort/Gmail eller Outlook).

Så här exporterar du dina kontakter:

1. Öppna Kontakter.
2. Tryck på navigeringsknappen (nedåt) och tryck sedan på den högra programstyrda knappen (Alternativ).
3. Välj Inställningar > Exportera kontakter.
4. Välj destination (minneskort/Bluetooth).

LÄGGA TILL EN NY KONTAKT 

1. I kontaktlistan trycker du på den vänstra programstyrda knappen (Ny).
2. Ange kontaktens namn, mobiltelefonnummer och e-postadress (valfritt).
3. Välj SPARA.

OBS! 
• Som standard sparas nya kontakter i mobilens minne.

LÄGGA TILL EN KONTAKT I FAVORITER

1. Markera kontakten i listan som du vill lägga till i Favoriter.
2. Välj kontakten och tryck sedan på den högra programstyrda knappen (Alternativ).
3. Välj Lägg till som favorit (  visas vid kontaktens namn).
4. Listan Favoritkontakter har nu skapats i Kontakter.
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SÖKA EFTER EN KONTAKT

1. I kontaktlistan väljer du sökrutan.
2. När du börjar skriva en kontakts namn visas kontakterna med matchande namn.

REDIGERA EN KONTAKT

Du kan alltid ändra informationen som du har sparat för en kontakt.

1. I kontaktlistan väljer du den kontakt som du vill redigera.
2. Tryck på den högra programstyrda knappen (Alternativ) > Redigera.
3. Gör ändringarna i kontaktinformationen och välj sedan SPARA. Avbryt eventuella ändringar väljer du den vänstra 

programstyrda knappen (Avbryt).

TA BORT EN KONTAKT

1. I kontaktlistan markerar du den kontakt som du vill ta bort.
2.     Höger programstyrd knapp (Alternativ) > Ta bort > Höger programstyrd knapp (Radera) för att bekräfta.

SMS OCH MMS
ÖPPNA MEDDELANDEN

Gör på ett av följande sätt för att öppna appen Meddelanden:
• Välj   > Meddelanden .
• Från startskärmen trycker du på navigeringsknappen (vänster).

SKAPA OCH SKICKA ETT TEXTMEDDELANDE

Du kan skapa ett nytt textmeddelande eller öppna en pågående meddelandetråd.

1. Från Meddelanden trycker du på den vänstra programstyrda knappen (Ny) för att skapa ett nytt textmeddelande.
2. Ange ett telefonnummer eller kontaktnamn i fältet Till eller tryck på den högra programstyrda knappen (Lägg till) 

för att lägga till ett telefonnummer från kontaktlistan. När du skriver försöker SmartDial matcha inmatningen med 
enhetens kontakter. Välj en föreslagen mottagare eller fortsätt att skriva. 

3. Tryck på navigeringsknappen (nedåt) för att flytta till fältet SMS och skriv meddelandet.
4. När meddelandet är klart att skickas trycker du på den vänstra programstyrda knappen (Skicka).
5. Om du vill öppna en befintlig meddelandetråd markerar du den bara och trycker på OK.

OBS!
•  När du visar och skickar ytterligare meddelanden skapas en meddelandetråd.

SKAPA OCH SKICKA ETT MULTIMEDIEMEDDELANDE

1. Från Meddelanden trycker du på den vänstra programstyrda knappen (Ny) för att skapa ett nytt textmeddelande. 
2. Börja mata in ett telefonnummer eller kontaktnamn i fältet Till eller tryck på den högra programstyrda knappen (Lägg 

till) för att lägga till ett telefonnummer från kontaktlistan.
3. Tryck på navigeringsknappen (nedåt) för att flytta till fältet SMS och skriv meddelandet.
4. Tryck på den högra programstyrda knappen (Alternativ) > Lägg till bilaga för att välja den typ av mediefil du vill 

bifoga till meddelandet.
5. Välj den fil du vill bifoga och tryck sedan på den vänstra programstyrda knappen (Skicka).
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ÖPPNA OCH SVARA PÅ ETT MEDDELANDE

1. Tryck på en sms- eller multimedietråd i meddelandelistan för att öppna den.
2. Skriv meddelandet i fältet SMS.
3. När du är klar trycker du på den vänstra programstyrda knappen (Skicka).

ANPASSA MEDDELANDEINSTÄLLNINGARNA

I meddelandelistan trycker du på den högra programstyrda knappen (Alternativ) > Inställningar. 

Välj mellan:
• SMS: Ställ in leveransrapport (På/Av).
• MMS: Ställ in automatisk hämtning av meddelanden (Av/På med roaming/På utan roaming).
• WAP Push-meddelanden: Ställ in WAP Push (På/Av).
• SMS-centralnummer: Ställ in SMS-centralnumret.
• Trådlösa nödvarningar: Ställ in trådlösa nödvarningar.

WI-FI®

Tillgång till trådlösa åtkomstpunkter (hotspots) krävs för att använda Wi-Fi på enheten.

SLÅ PÅ WI-FI OCH ANSLUTA TILL ETT TRÅDLÖST NÄTVERK

1. Välj    > Inställningar  > fliken Nätverk och anslutningar.
2. Välj Wi-Fi > På. 
3. Rulla ned till listan med tillgängliga nätverk och välj det Wi-Fi som du vill ansluta till.
4. Om du väljer ett öppet nätverk ansluter enheten automatiskt. Om du väljer ett säkert nätverk för första gången måste 

du ange ditt lösenord och sedan trycka på den högra programstyrda knappen (Anslut).

OBS!
• Du behöver inte ange lösenordet för ett skyddat nätverk när du återansluter till det, såvida inte enheten har återställts 

till standardinställningarna eller Wi-Fi-lösenordet har ändrats.
• Hinder som blockerar Wi-Fi-signalen minskar dess styrka.

BLUETOOTH®

Bluetooth skapar en trådlös anslutning med andra Bluetooth-enheter så att du kan dela filer med dina vänner, ha händerna 
fria när du talar i telefon med Bluetooth-headset eller till och med överföra bilder från enheten till en dator.

Om du använder Bluetooth ska du komma ihåg att hålla dig inom 10 meter från den Bluetooth-enhet som du vill ansluta till. 
Notera att hinder, som väggar eller annan elektronisk utrustning, kan störa Bluetooth-anslutningen.

AKTIVERA BLUETOOTH

1. Välj    > Inställningar .
2. Använd navigeringsknappen (höger) och (vänster) för att hitta fliken Nätverk och anslutning.
3. Välj Bluetooth > På. Bluetooth-ikonen  visas i statusfältet.

PARKOPPLA OCH ANSLUTA EN BLUETOOTH-ENHET

Med Bluetooth kan du:
• Använda en handsfree Bluetooth-enhet.
• Använda ett mono- eller stereo-Bluetooth-headset
• Fjärrstyra vad som spelas genom Bluetooth-headsetet.
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Innan du använder Bluetooth måste du koppla din enhet till en annan Bluetooth-enhet på följande sätt:

1. Se till att Bluetooth-funktionen på enheten är aktiverad och inställd på Synlig för alla.
2. Välj Enheter i närheten. Cat B35 söker efter Bluetooth-enheter inom räckhåll.
3. Välj den enhet som du vill parkoppla med från listan.
4. Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra anslutningen.

OBS!
• När du har skapat ett partnerskap blir du inte ombedd att ange ett lösenord för att ansluta till enheten igen.
• Du kan trycka på den högra programstyrda knappen (Sök igen) för att uppdatera sökningen efter enheter i närheten.

SKICKA FILER VIA BLUETOOTH

Du kan dela bilder, videor och musikfiler med familj och vänner via Bluetooth.

1. Välj den fil som du vill skicka.
2.     Höger programstyrd knapp (Alternativ) > Dela > Bluetooth > välj en parkopplad enhet. 

KOPPLA FRÅN ELLER TA BORT PARKOPPLING MED EN BLUETOOTH-ENHET

Så här kopplar du från Bluetooth:

1. Välj    > Inställningar .
2. Använd navigeringsknappen (höger) och (vänster) för att hitta fliken Nätverk och anslutning.
3. Bluetooth > Av.

Ta bort parkopplingen med en Bluetooth-enhet:

1.     Välj   > Inställningar .
2.     Använd navigeringsknappen (höger) och (vänster) för att hitta fliken Nätverk och anslutning.
3.      Bluetooth > Parkopplade enheter > välj den enhet du vill ta bort parkopplingen till > höger programstyrd knapp 

(Glöm) > höger programstyrd knapp (Glöm) igen.

FOTOGRAFERA OCH SPELA IN VIDEOR
Du kan använda CAT B35 till att fotografera och filma samt dela bilder och filmer.

ÖPPNA KAMERAN

Öppna appen Kamera på något av följande sätt:
 
• Välj   > Kamera .
• Från startskärmen trycker du på navigeringsknappen (höger).
 
Tryck på Tillbaka   för att stänga appen Kamera.

TA ETT FOTO OCH SPELA IN VIDEO

1. Välj   > Kamera .
2. Använd navigeringsknappen (vänster) och (höger) för att växla mellan foto- och videoläge.
3. Använd navigeringsknappen (uppåt) och (nedåt) för att zooma in och ut.
4. Välj  för att ta ett foto eller  för att spela in en video.

OBS!
Tryck på den högra programstyrda knappen (Alternativ) och använd sedan navigeringsknappen (vänster) och (höger) 
för att växla mellan inställningarna för kameran och video. 
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VISA FOTON

I fotoläget visar du dina foton i appen Kamera genom att trycka på den högra programstyrda knappen (Alternativ) > fliken 
Galleri > KLAR.

• Välj en bild för att visa den i helskärmsläge. Använd navigeringsknappen (vänster) och (höger) för att visa bilderna.
• Zooma genom att trycka på den vänstra programstyrda knappen (Zooma) och sedan på den högra programstyrda 

knappen (Zooma in). Zooma ut genom att trycka på den vänstra programstyrda knappen (Zooma ut).

OBS!
•      Från startskärmen kan du visa dina foton genom att välja   > Galleri .

VISA VIDEOR

I videoläget visar du dina videor i appen Kamera genom att trycka på den högra programstyrda knappen (Alternativ) > 
fliken Video > KLAR.

• Välj en video och tryck sedan på  för att spela den.
• Tryck på Tillbaka  för att återgå till videolistan och den vänstra programstyrda knappen (Kamera) för att återgå till 

kameravyn.

OBS!
•      Från startskärmen kan du visa dina videor genom att välja   > Video .

REDIGERA BILDER
JUSTERA EXPONERINGEN

1. När du visar en bild i galleriet trycker du på den högra programstyrda knappen (Alternativ) > Redigera > .
2. Använd navigeringsknappen (vänster) och (höger) för att justera ljusstyrkan.
3. Tryck på KLAR för att spara.

ROTERA BILD

1. När du visar en bild i galleriet trycker du på den högra programstyrda knappen (Alternativ) > Redigera > .
2.     Höger programstyrd knapp (Rotera) för att rotera bilden.
3.     Tryck på KLAR för att spara.

BESKÄRA EN BILD

1. När du visar en bild i galleriet trycker du på den högra programstyrda knappen (Alternativ) > Redigera > .
2. Använd navigeringsknappen (vänster) och (höger) för att välja proportionerna och välj sedan OK.
3. Använd navigeringsknappen (vänster), (höger), (uppåt) eller (nedåt) för att välja del av bilden att beskära. Tryck 

sedan på OK.
4. Välj den högra programstyrda knappen (Spara) för att spara din beskurna bilden.
5. Om du vill ignorera ändringarna väljer du den vänstra programstyrda knappen (Avbryt) > Ignorera.

TILLÄMPA FILTER

1. När du visar en bild i galleriet trycker du på den högra programstyrda knappen (Alternativ) > Redigera > .
2. Använd navigeringsknappen (vänster) och (höger) för att välja önskat filter.
3. Tryck på KLAR för att spara.

AUTOMATISK BILDKORRIGERING

1. När du visar en bild i galleriet trycker du på den högra programstyrda knappen (Alternativ) > Redigera > .
2. Använd navigeringsknappen (vänster) och (höger) för att välja mellan På och Av.
3. Tryck på KLAR för att spara.

DELA FOTON
Välj ett foto att dela och använd sedan den högra programstyrda knappen (Alternativ) > Dela för att välja det 
delningsprogram du vill använda. 
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MUSIK
Musikfiler kan överföras från en dator till Cat B35 så att du kan lyssna på musik var du än är. 
Kontrollera först att USB-lagringsenheten har aktiverats (Inställningar > fliken Lagring > USB-lagring > Aktiverad).

KOPIERA MUSIK TILL ENHETEN

1. Anslut först enheten till en dator med hjälp av USB-kabeln.
2. På datorn navigerar du till USB-enheten och öppnar den.
3. Skapa en mapp i rotkatalogen på enheten (till exempel Musik).
4. Kopiera musiken från datorn till den nya mappen.
5. För att det ska vara säkert att ta bort enhet från datorn ska du vänta tills musiken har kopierats och sedan mata 

ut enheten på det sätt som datorns operativsystem kräver. Koppla bort USB-kabeln.

LYSSNA PÅ FM-RADIO
Du kan lyssna på FM-radiostationer i appen FM Radio.

STÄLLA IN FM-RADION

• Anslut headsetet till ljuduttaget innan du öppnar appen. 
• Välj   > FM-radio  > AKTIVERA.
• Tryck på den högra programstyrda knappen (Skanna) när du uppmanas att söka efter alla tillgängliga kanaler.

Manuell och automatisk sökning:

•      Från startskärmen för FM-radio använder du navigeringsknappen (vänster) och (höger) för att ställa in en frekvens 
manuellt.

•      Tryck på den vänstra programstyrda knappen (Stationer) > höger programstyrda knapp (Alternativ) > Skanna 
stationer för att söka efter radiostationer automatiskt.

OBS! 

• Om du vill visa alla tillgängliga kanaler trycker du på den vänstra programstyrda knappen (Stationer).
• Om du vill lägga till den aktuella radiostationen bland dina favoriter väljer du den högra programstyrda knappen 

(Alternativ) > Lägg till i Favoriter. 
• I Alternativ kan du också justera volymen och växla till högtalare.
• Stäng av FM-radion genom att trycka på Tillbaka  > STÄNG AV.

ANVÄNDA ANDRA APPAR

E-POST
Följ instruktionerna på skärmen för att konfigurera ditt e-postkonto.

VÄXLA MELLAN KONTON
 
1. Välj   > E-post  .
2. Tryck på den högra programstyrda knappen (Alternativ) > Inställningar.
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SKAPA OCH SKICKA ETT E-POSTMEDDELANDE

1. Välj   > E-post .
2. Tryck på den vänstra programstyrda knappen (Skriv).
3. Skriv in mottagarens e-postadress manuellt eller tryck på den högra programstyrda knappen (Lägg till kontakt) för 

att lägga till en e-postadress från din kontaktlista. Om du vill skicka ett e-postmeddelande till flera mottagare avgränsar 
du e-postadresserna med blanksteg. 

4. Om du vill skicka kopior eller hemliga kopior till andra mottagare går du ned till ämnes- eller meddelandefältet och 
trycker på den högra programstyrda knappen (Alternativ) > Lägg till kopia eller Lägg till hemlig kopia.

5. Lägg till en bilaga med den högra programstyrda knappen (Alternativ) > Lägg till bilaga.
6. Tryck på den vänstra programstyrda knappen (Skicka) för att skicka e-posten.

SVARA PÅ E-POST ELLER VIDAREBEFORDRA

1. Välj e-postadressen på inkorgsskärmen.
2. För att svara på e-postmeddelandet trycker du på den vänstra programstyrda knappen (Svara).
3. Vidarebefordra e-postmeddelandet genom att trycka på den högra programstyrda knappen (Alternativ) > 

Vidarebefordra.

SÖKA E-POST

Från inkorgsskärmen väljer du den högra programstyrda knappen (Alternativ) > Sök.

WEBBLÄSARE 
1. Öppna din webbläsare genom att välja   > Webbläsare .
2. Tryck på den vänstra programstyrda knappen (Sök), skriv in webbadressen och tryck på GÅ.
3. Stäng webbläsaren genom att trycka på den högra programstyrda knappen (Alternativ) > Avsluta.

KALENDER
Använd Kalender för att skapa och hantera händelser, möten och avtalade tider. Beroende på synkroniseringsinställningarna 
förblir kalendern på enheten synkroniserad med kalendern på webben.

ÖPPNA KALENDERN

Välj   > Kalender .
 
SKAPA EN HÄNDELSE

1. Välj KALENDER och tryck sedan på den vänstra programstyrda knappen (Lägg till) för att börja lägga till en händelse.
2. Ange händelsetitel och plats.
3. Om det finns en tidsram för händelsen väljer du start- och slutdatum samt tider.
4. Om det är ett speciellt tillfälle, såsom en födelsedag eller en helgdag, markerar du rutan Heldagshändelse.
5. Ange tiden för händelsen och ställ in en påminnelse och lägg sedan till anteckningar om du så önskar.
6. När alla uppgifter har angetts trycker du på den högra programstyrda knappen (Spara).

OBS!
•      Du kan ändra information om en händelse eller ange en ny påminnelse genom att markera den och trycka på den högra 

programstyrda knappen (Redigera). Spara sedan ändringarna med hjälp av den högra programstyrda knappen 
(Spara). 

KLOCKA
Du kan ställa in ett nytt larm eller ändra ett befintligt alarm, använda timern och stoppuret:

• Välj   > Klocka >  för att få tillgång till alla ovanstående.
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KALKYLATOR
Din Cat B35 är utrustad med en kalkylator i standardläge.

Välj   > Kalkylator  för att öppna appen.

• Använd den numeriska knappsatsen för att mata in data och funktionstangentbordet för att välja matematiska symboler.
• Använd den vänstra programstyrda knappen (Rensa) för att ta bort ett nummer eller använd den högra programstyrda 

knappen (Rensa alla) för att ta bort alla nummer.

HANTERA ENHETEN
Om du vill konfigurera enheten väljer du   > Inställningar .

STÄLLA IN DATUM OCH TID

När du slår på enheten första gången kan du välja att uppdatera datum och tid automatiskt genom att använda den tid som 
nätverket anger.

OBS!
Du kan inte ange datum, tid och tidszon manuellt om du använder det automatiska alternativet. 
Så här justerar du datum- och tidsinställningarna manuellt:

1.     Inställningar > fliken Anpassning > Datum och tid.
2.     Välj Datum, lägg till rätt datum och välj SPARA.
3.     Välj Tid, lägg till rätt tid och välj VÄLJ.
4.     Välj Tidszon och välj sedan rätt tidszon i listan och VÄLJ.
5.     Välj Tidsformat och aktivera/inaktivera 12/24-timmarsformat.

JUSTERA BILDSKÄRMSINSTÄLLNINGAR

För att konfigurera din enhet väljer du   > Inställningar  > fliken Anpassning  > Skärm > Ljusstyrka.
Använd navigeringsknappen (vänster) och (höger) för att justera skärmens ljusstyrka.
Inställningarna för ljusstyrka sparas automatiskt när du navigerar bort från alternativet.

JUSTERA TIDEN INNAN SKÄRMEN STÄNGS AV

Om din enhet är inaktiv under en längre tid stängs skärmen av för att spara batteri. Ställa in en längre eller kortare inaktiv tid:

6. Välj   > Inställningar  > fliken Anpassning  > Skärm > Skärmens tidsgräns.
7. Välj hur länge du vill att skärmen ska lysa innan den slocknar.

OBS!
När enheten är i viloläge trycker du på strömknappen för att väcka skärmen.

STÄLLA IN DIN RINGSIGNAL
ÄNDRA RINGSIGNALEN

1. I Inställningar väljer du Ljud > Toner > Ringsignaler.
2. Ett smakprov av alla ringsignaler spelas upp när du använder navigeringsknappen (uppåt) och (nedåt) för att 

navigera.  
3. Använd VÄLJ för att välja ringsignal.
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JUSTERA RINGSIGNALENS VOLYM

Du kan justera volymen på ringsignalen i Inställningar. 

1. Välj   > Inställningar  > fliken Anpassning > Ljud > Volym. 
2. Använd navigeringsknappen (vänster) och (höger) för att välja önskad volym för Media, Ringsignaler och 

signaler och ditt larm.

AKTIVERA TYST LÄGE

1. Lås upp tangentbordet om det är inaktivt.
2. Tryck på och håll ner Tyst läge  för att stänga av alla ljud, förutom media och larm.

ANGE ATT ENHETEN SKA VIBRERA VID INKOMMANDE SAMTAL

•      I Inställningar väljer du fliken Anpassning > Ljud > Toner > Vibrera för att välja På/Av.

KORTKOMMANDON
Från startskärmen kan du använda kortkommandon för att enkelt hoppa till vissa användbara funktioner:
 
Tryck på och håll ner:
• Numeriska knappar  Få åtkomst till förprogrammerade telefonnummer
• Navigeringsknappen (uppåt)  Ficklampa på/av
•   Låsa/låsa upp knappsatsen 
•  Stänga av ljud 

Tryck en gång:
• Navigeringsknappen (vänster) – Öppna appen Meddelanden
• Navigeringsknappen (höger) – Öppna appen Kamera
• Navigeringsknappen (uppåt) – Öppna Inställningar
• Navigeringsknappen (nedåt) – Justera volymen

STÄLLA IN TELEFONTJÄNSTER
AKTIVERA DATAROAMING

1. Välj Inställningar > fliken Nätverk och anslutning > Mobila nätverk och data > Dataroaming.
2. Aktivera dataroaming.

OBS!
Kom ihåg att användning av datatjänster vid roaming kan leda till betydande tilläggsavgifter. Fråga din nätverksoperatör om 
avgifter för dataroaming.

INAKTIVERA DATATJÄNST

1. Välj Inställningar > fliken Nätverk och anslutning > Mobila nätverk och data > Dataanslutning. 
2. Välj Av.
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SKYDDA ENHETEN
SKYDDA ENHETEN MED ETT SKÄRMLÅS

Skydda dina data på din Cat B35 genom att välja en skärmlåsningsmetod.

• Automatiskt knapplås – när skärmen blir inaktiv låser den sig (tryck på och håll ned  för att låsa upp).
      Välj Inställningar > fliken Anpassning > Skärm > Automatiskt knapplås för att välja På/Av.

• Skärmlås – när skärmen blir inaktiv krävs en fyrsiffrig lösenkod för att låsa upp den.
      Välj Inställningar > fliken Sekretess och säkerhet > Skärmlås för att välja alternativ.

OBS!
Om du anger fel lösenord tre gånger låses SIM-kortet.

ÅTERSTÄLLA ENHETEN
ÅTERSTÄLLA FABRIKSINSTÄLLNINGAR

Om du återställer fabriksinställningarna återställs de inställningar som konfigurerades på fabriken. Alla dina personliga 
data från enhetens interna lagring, inklusive kontoinformation, system- och programinställningar och alla hämtade program, 
raderas. 

En återställning av enheten raderar inte några uppdateringar av systemets programvara som har hämtats eller några filer 
på microSD-kortet, såsom musik eller fotografier.

1. Välj Inställningar > fliken Enhet > Enhetsinformation > Återställ telefonen.
2. Tryck på den högra programstyrda knappen (Återställ) för att återställa fabriksinställningarna på din enhet och starta 

om. Använd den vänstra programstyrda knappen (Avbryt) för att avbryta.

ÅTERSTÄLLA MASKINVARA
Cat B35 har ett inbyggt batteri och därför kan maskinvaran inte återställas genom att den bara tas bort. Du kan behöva 
återställa maskinvaran om enheten inte laddas när den är ansluten till ett vägguttag.

Tryck på och håll ned strömknappen  tills enheten stängs av (15 sekunder). Ignorera menyn Stäng av. Telefonen startar 
om automatiskt.
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BILAGA
VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Det här avsnittet innehåller viktig information angående användarinstruktionerna för den här enheten. Det innehåller även 
information om hur du använder enheten på ett säkert sätt. Läs noggrant igenom den här informationen innan du använder 
enheten.

VATTENTÄTT HÖLJE
USB- och headset-uttagens skydd måste vara sitta på ordentligt för att garantera 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. 

• Medicintekniska produkter – 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.

• Bilar – på grund av risken för störningar med elektronisk utrustning förbjuder vissa biltillverkare att mobiltelefoner 
används såvida inte en extern antenn ingår i installationen.

• Andra enheter – använd inte enheten på en plats där den kan orsaka skada eller störa andra elektroniska enheter.

• Tändhattar och sprängningsområden – stäng av din enhet eller trådlösa enhet när du befinner dig i ett sprängningsområde 
eller i områden med skyltar där du uppmanas stänga av radioenheter med tvåvägskommunikation och elektroniska 
enheter för att undvika störningar vid sprängningar.

• 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.

TRAFIKSÄKERHET

Följ lokala lagar och föreskrifter när du använder den här enheten. Om du måste använda enheten när du kör bil ska 
du dessutom följa de här riktlinjerna:

• Koncentrera dig på körningen. Ditt främsta ansvar är att köra säkert.

• Tala inte i enheten när du kör. Använd handsfree-tillbehör.

• Om du måste ringa eller svara på ett samtal ska du köra åt sidan och parkera fordonet innan du använder enheten.

• RF-signaler kan påverka motorfordons elektroniska system. Kontakta fordonstillverkaren för ytterligare information.
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• I ett motorfordon ska du inte placera enheten över krockkudden eller i krockkuddens utvecklingsområde. Om krockkudden 
utlöses och enheten är placerad ovanpå kan den starka kraften orsaka allvarliga skador.

• Om du reser med flygplan ska du sätta enheten i flygplansläge. Användning av trådlösa enheter i ett flygplan kan påverka 
flygplanets funktion negativt och störa det trådlösa telefonnätet. Det kan även anses vara olagligt.

DRIFTSMILJÖ

• Använd inte och ladda inte enheten på dammiga, fuktiga eller smutsiga platser eller platser med magnetiska fält. Det 
kan leda till ett funktionsfel på kretsen.

• Enheten överensstämmer med RF-specifikationerna när den används nära ditt öra eller på 1,0 cm avstånd från din kropp. 
Se till att enhetens tillbehör, som fodral och hölster, inte består av metalldelar. Håll enheten 1,0 cm från din kropp för 
att uppfylla kraven som tidigare nämnts.

• Vid storm med åska ska du inte använda enheten medan den laddas. Detta för att förhindra eventuell fara orsakad 
av blixtnedslag.

• Vidrör inte antennen under ett samtal. Om du vidrör antennen kan det påverka kvaliteten på samtalet och leda till högre 
effektförbrukning. Detta leder i sin tur till att samtalstiden och standby-tiden minskar.

• Under tiden som mobilen används ska lokala lagar och föreskrifter iakttas, och andra personers privatliv och juridiska 
rättigheter ska respekteras.

• Se till att omgivningstemperaturen är mellan 0 °C och 40 °C under tiden som mobilen laddas. Håll omgivningstemperaturen 
mellan –25 °C och 55 °C när enheten används med batteridrift.

MINSKA RISKEN FÖR HÖRSELSKADOR

Användning av headset med hög volym kan skada hörseln. Minska risken för hörselskada genom att sänka headsetvolymen 
till en säker och bekväm nivå.

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 tillbehören.

TILLBEHÖR

Välj endast batterier, laddare och tillbehör som godkänts av mobiltillverkaren för användning med den här modellen. 
Användning av en annan typ av laddare eller tillbehör kan leda till att mobilens garanti upphör att gälla, kan strida mot lokala 
regler eller lagar och kan vara farligt. Kontakta enhetens återförsäljare för information om tillgängligheten av godkända 
batterier, laddare och tillbehör där du bor.

BATTERI OCH LADDARE

• Koppla ifrån laddaren från eluttaget och enheten när laddaren inte används.

• Batteriet kan laddas eller laddas ur hundratals gånger innan det till slut slits ut.

• Använd den strömförsörjning som anges i laddarens specifikationer. En felaktig spänning kan orsaka brand eller 
funktionsfel på laddaren.

• Om batteriets elektrolyt läcker ut ska du se till att elektrolyten inte kommer i kontakt med din hud eller dina 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 visar tecken på deformation, färgförändring eller onormal uppvärmning under laddning ska du sluta 
använda enheten omedelbart. Det kan i annat fall leda till batteriläckage, överhettning, explosion eller brand.
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• Om USB-strömkabeln är skadad (t.ex. om sladden är oskyddad eller trasig) eller om kontakten sitter löst ska du 
omedelbart sluta använda kabeln. Det kan i annat fall leda till elstöt, kortslutning av laddaren eller brand.

• Släng inte enheten i eld eftersom den kan explodera. Batterier kan även explodera om de skadas

• Ändra inte på eller fabricera om enheten, försök inte föra in främmande föremål i enheten, lägg inte enheten i och utsätt 
den inte för vatten eller andra vätskor. Utsätt den heller inte för eld, explosion och andra faror.

• Undvik att tappa enheten. Om du tappar enheten, speciellt på hårda ytor, och du misstänker att en skada har uppstått 
ska du överlämna den till ett behörigt servicecenter för kontroll. Felaktig användning kan leda till brand, explosion eller 
andra faror.

• Kassera omedelbart gamla batterier i enlighet med lokala föreskrifter.

• Mobilen ska endast anslutas till produkter som bär logotypen USB-IF eller har genomgått USB-IF-
överensstämmelseprogram.

• När batteriet laddas ska du se till att laddaren är ansluten till ett eluttag i närheten av enheten. Det måste vara lätt att 
komma åt laddaren.

• USB-strömkabeln räknas inte som en del av laddningsadaptern.

• Laddarens märkeffekt är DC 5 V, 1,5 A.

VARNING - RISK FÖR EXPLOSION OM BATTERIET BYTS UT MOT ETT BATTERI AV FEL TYP. 
KASSERA GAMLA BATTERIER I ENLIGHET MED INSTRUKTIONERNA.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

• Laddaren är inte vattenbeständig. Håll den torr. Skydda laddaren mot vatten och ånga. Ta inte i laddaren med våta 
händer. Det kan leda till kortslutning, funktionsfel i enheten och du kan få en elstöt.

• Placera inte mobilen och laddaren på platser där de kan skadas av stötar. Det kan annars leda till batteriläckage, 
funktionsfel, överhettning, brand eller explosion.

• Placera inte magnetiska lagringsmedier, såsom magnetiska kort och disketter, nära enheten. Strålning från enheten kan 
radera informationen som lagras på dem.

• Lämna inte enheten och laddaren på en plats med extremt hög eller låg temperatur. Då kan de sluta fungera som de ska 
och det kan leda till brand eller explosion. När temperaturen är lägre än 0 °C påverkas batteriets prestanda.

• Placera inte vassa metallföremål, som till exempel nålar, i närheten av hörluren. Hörluren kan dra till sig sådana objekt 
och skada dig.

• Innan du rengör eller utför underhåll på enheten ska du stänga av den och koppla ifrån laddaren.

• Använd inte några kemiska rengöringsmedel, pulver eller andra kemiska agenser (som alkohol och bensen) för att 
rengöra enheten och laddaren. Annars kan delar på enheten skadas, eller så kan det leda till brand. Du kan rengöra 
enheten med en mjuk antistatisk trasa.

• Plocka inte isär enheten eller dess tillbehör. I annat fall kan garantin för mobilen och tillbehören upphöra att gälla och 
tillverkaren är inte ansvarig för ersättning av några skador.

• Om enhetens skärm går sönder på grund av stötar från hårda föremål ska du inte vidröra den eller försöka ta bort trasiga 
delar. I en sådan situation ska du omedelbart sluta använda enheten och kontakta ett auktoriserat servicecenter.
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Gör så här för att minska exponeringsnivån för strålning:
• Använd mobiltelefonen i förhållanden med god täckning
• Använd handsfree-tillbehör
• Gravida kvinnor bör hålla mobiltelefonen ifrån magen.
• Håll mobiltelefonen på avstånd från genitalier

FÖREBYGGA HÖRSELSKADA
  Undvik att lyssna på hög volym under längre perioder för att minska risken att drabbas av hörselskador.

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 SS-EN 62209-2 för användning med avsedda tillbehör. Användning av andra tillbehör som innehåller 
metall kan leda till att kraven i ICNIRP-riktlinjerna 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 nedan:
SAR-värde huvud: 0,955 W/kg; SAR-värde kropp: 1,880 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.

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. Utrustningen  
(och batterier) ska överlämnas till en behörig återvinningsstation eller korrekt deponering av uttjänta produkter.

Om du vill ha mer information om återvinningen av enheten eller batterierna ska du kontakta kommunen, de som hanterar 
kassering av hushållsavfall eller återförsäljaren där du köpt enheten.

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 änniskors hälsa orsakade av de farliga ämnen som kan finnas.
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MINSKNING AV FARLIGA ÄMNEN

Den här enheten överensstämmer med EU-förordningen om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning 
av  kemikalier (REACH) (Europaparlamentets och rådets förordning nr 1907/2006/EG) och EU-direktivet om begränsning 
av  användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter (RoHS) (Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2011/65/EU). Mer information om utrustningens uppfyllande av REACH-förordningen finns på webbplatsen  
www.catphones.com/certification. Vi rekommenderar att du regelbundet besöker webbplatsen för att ta del av aktuell 
information.

ÖVERENSSTÄMMELSE MED EU:S LAGSTIFTNING

Tillverkaren försäkrar att den här utrustningen överensstämmer med de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser 
i direktivet 2014/53/EU. Försäkran om överensstämmelse finns på webbplatsen: www.catphones.com/support/b35-support/ 

OBS!
Iaktta nationella lokala föreskrifter på den plats där utrustningen ska användas. Enheten kan begränsas för användning i vissa 
eller flera medlemsstater inom EU.

Frekvensband inom vilket radioutrustningen används: 

Driftläge Frekvensintervall Maximal  
uteffekt dBm

GSM900 880–915 925–960 MHZ 33,5

GSM1800 1710–1785 1805–1880 MHZ 31

WDMA Band I 1920–1980 2110–2170 MHZ 23

WDMA-band V 824–829 869–894 MHZ 24

WDMA Band VIII 880–915 925–960 MHZ 24

LTE Band I 1920–1980 2110–2170 MHZ 23,5

LTE Band III 1710–1785 1805–1880 MHZ 23,5

LTE Band VII 2500–2570 2620–2690 MHZ 21,5

LTE Band VIII 880–915 925–960 MHZ 23,5

LTE Band XX 832–862 791–821 MHZ 23,5

Driftläge Frekvensintervall Maximal  
uteffekt (EIRP) dBm

WLAN b 2,4–2,48 GHZ 17,62

WLAN g 2,4–2,48 GHZ 14,13

WLAN n 2,4–2,48 GHZ 13,21

Bluetooth 2,4–2,48 GHZ 8,93

Driftläge Frekvensintervall Support

GLONASS 1559–1610 MHZ JA

GPS 1559–1610 MHZ JA

FM 87,5–108 MHZ JA

Vissa band kanske inte är tillgängliga i alla länder eller områden. Kontakta din lokala operatör för mer information.

Högsta radiofrekvenseffekten som sänds i frekvensbanden där radioutrustningen används: 
Maximal effekt för alla band är mindre än det högsta gränsvärdet som anges i den relaterade harmoniserade standarden.  

Frekvensbandens och sändareffektens nominella gränser som gäller för denna radioutrustning är följande:

Service  

GSM 900
GSM 1800

Effektnivå

33,5 dB
31 dB

https://www.catphones.com/support/b35-support/
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ARTIKEL SPECIFIKATIONER

Operativsystem KaiOS V2.5

Processor Qualcomm MSM8905 med dubbla kärnor

Minne
512 MB RAM
4 GB ROM
(Kan utökas med microSD-kort till 32 GB)

Mobilnät

ROW SKU-band:
• LTE-band: 1,3,7,8,20
• 3G-band: 1,2,5,8
• GSM-band: 850,900,1800,1900
• LTE Cat 4 (DL 150 Mbit/s/UL 50 Mbit/s)
• HSPA Cat 24 (DL 42 Mbit/s/UL 11 Mbit/s)
• GSM/GPRS/EDGE
• VoLTE, VoWiFi

Skärm 2,4' TFT, 240 * 320, QVGA

Kamera 2 M endast bakre kamera

Anslutning

Hörlursuttag: 3,5 mm;
Bluetooth: 4.1
WIFI: 802.11b/g/n (2,4 G)
USB: micro-USB 2.0
SIM-typ: Versionen med dubbla SIM är Nano SIM + Nano SIM
                 Versionen med enkelt SIM är Nano SIM + micro SD
GPS: GLONASS,GPS, aGPS

Batteri Litiumjonpolymerbatteri 2 300 mAH

Övrigt
Kapslingsklass: IP68
Fall: 1,8 m

Mått 139 × 60,6 × 13,9 mm

Vikt 125 g

SPECIFIKATIONER FÖR B35

* Design och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.



31

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
 

Tillverkare: 
 Namn: Bullitt Mobile Limited 
 Adress: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, England RG1 1AR   
Radioutrustning:  

Modell: B35  
Beskrivning: Mobile Phone 
Radiorelaterad programvaruversion: 1.0 
Radiorelaterad programvaruversion: LTE_0208120.0_B35 
Tillbehör och komponenter som ingår: USB cable, Adapter, Battery, Earphone 

Vi, Bullitt Mobile Limited, försäkrar under eget ansvar att produkten ovan uppfyller kraven i relevanta delar av 
EU:s harmoniseringslagstiftning: 
Radioutrustningsdirektivet (2014/53/EU), RoHS-direktivet (2011/65/EU) och kommissionens 
delegerade direktiv (EU)2015/863 

Följande harmoniserade standarder och/eller andra relevanta standarder har tillämpats: 
1. Hälsa och säkerhet (artikel 3.1(a) i radioutrustningsdirektivet) 
 SS-EN 62311:2008 
 SS-EN 50566-201:77, SS-EN 62209-2:2010 
 SS-EN 50360, utg 2:2017/SS-EN 62209-1, utg 2:2017 
 SS-EN 60950-1:2006/A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 
 SS-EN 50332-1, utg 2:2013 

2. Elektromagnetisk kompatibilitet (artikel 3.1 (b) i radioutrustningsdirektivet) 
 Utkast till ETSI EN 301 489-1 V2.2.0,  
 Slutgiltigt utkast till ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 
 Utkast till ETSI EN 301 489-17 V3.2.0  
 Utkast till ETSI EN 301 489-19 V2.1.0 
 Utkast till ETSI EN 301 489-52 V1.1.0 

3. Radiospektrumanvändning (artikel 3.2 i radioutrustningsdirektivet) 
 ETSI EN 301 908-1 V11.1.1, ETSI EN 301 908-2 V11.1.2, ETSI EN 301 908-13 V11.1.2 
 ETSI EN 300 328 V2.1.1 
 ETSI EN 301 511 V12.5.1 
 ETSI EN 303 413 V1.1.1 
 Slutgiltigt utkast till ETSI EN 303 345 V1.1.7 
 

 
Det anmälda organet (namn: CETECOM GMBH, id: 0680) utförde bedömningen av överensstämmelse enligt 
bilaga III till radiodirektivet och utfärdade i EU-typkontrollintyget (ref.nr: M18-0546-01-TEC). 
 

Undertecknat för och på uppdrag av: Bullitt Mobile Limited  

Plats: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, England RG1 1AR, Datum: 18 juli 2018 

 
Namn: Wayne Huang, befattning: Director of ODM Management, signatur: 
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