
CATERPILLAR® T20 
Ръководство за потребителя



2

ЗАБЕЛЕЖКА: ЗАБЕЛЕЖКА показва важна информация, която ще ви позволи да извлечете максимума от вашия таблет T20.

  ВНИМАНИЕ: ВНИМАНИЕ показва потенциална повреда в хардуера или загуба на данни, ако не следвате инструкциите.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ показва потенциални повреди на имущество, телесна повреда или смърт.

ЗАБЕЛЕЖКИ, ЗНАЦИ ЗА ВНИМАНИЕ 
И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:
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 ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ
© 2017 Caterpillar. Всички права запазени. CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, техните съответни емблеми, външното 
оформление Caterpillar Yellow, Power Edge, както и фирмената и продуктова идентичност, използвани тук, са търговски 
марки на Caterpillar и не могат да бъдат използвани без позволение.
Bullitt Mobile Ltd е лицензополучател на Caterpillar Inc.

Търговските марки на Bullitt Mobile Ltd. и на трети страни са притежание на съответните им собственици.

Никаква част от този документ не може да бъде възпроизвеждана или предавана под каквато и да е форма или по какъвто и да е начин без 
предварителното писмено съгласие на Caterpillar Inc.

Продуктът, описан в настоящото ръководство, може да включва софтуер с авторски права и възможни лицензодатели. Клиентите не трябва 
по никакъв начин да възпроизвеждат, разпространяват, променят, декомпилират, деасемблират, дешифрират, извличат, извършват 
обратно инженерство, отдават под наем, присвояват или отдават с подлиценз посочения софтуер или хардуер, освен ако тези ограничения 
не се забраняват от действащите закони или тези действия не бъдат одобрени от съответните носители на авторски права под лиценз.

Словната марка и емблемите на Bluetooth® са регистрирани търговски марки, притежавани от Bluetooth SIG, Inc., и всяко използване 
на тези марки от Bullitt Group е под лиценз. Всички други търговски марки и търговски наименования от трети лица са притежание на 
съответните им собственици.

Wi-Fi® е регистрирана търговска марка на Wi-Fi Alliance®.

 БЕЛЕЖКА
Някои функции на продукта и неговите аксесоари, описани в настоящото, разчитат на инсталирания софтуер, възможности и настройки на 
локалната мрежа и е възможно да не могат да се активират или да са ограничени от операторите на локалната мрежа или доставчиците 
на мрежови услуги. Затова описанията в това ръководство може да не съвпадат точно със закупения продукт или неговите аксесоари.

Производителят си запазва правото да променя или изменя информацията или спецификациите, съдържащи се в настоящото ръководство, 
без предизвестие и без да поема задължение.

Производителят не е отговорен за легитимността и качеството на продукти, които качвате или изтегляте чрез това устройство, включително 
текст, изображения, музика, филми и невграден софтуер със защита на авторското право. Носите отговорност за всякакви последици, 
произтичащи от инсталирането или използването на гореспоменатите продукти на това устройство.

 ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИЯ
Съдържанието на това ръководство се предоставя „както е“. Освен както се изисква от приложимото законодателство, гаранции от какъвто 
и да е вид, без значение дали изрично упоменати, или подразбиращи се, включително, но не ограничено до, подразбиращи се гаранции за 
продаваемост и пригодност за определена цел, не се поемат по отношение на точността, надеждността или съдържанието на настоящото 
ръководство.

До максималната степен, позволена от приложимото право, производителят в никакъв случай не носи отговорност за специални, 
инцидентни, косвени или последващи щети или загуба на ползи, стопанска дейност, приходи, данни, положителната репутация или 
очаквани спестявания.

 РЕГЛАМЕНТИ ЗА ВНОС И ИЗНОС
Клиентите трябва да спазват всички приложими закони и регламенти за износ или внос. Клиентите трябва да получат всички необходими 
държавни разрешения и лицензии за износ, реекспорт или внос на продукта, посочени в настоящото ръководство, включително софтуера 
и техническите данни.
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ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВАШИЯ ТАБЛЕТ T20
1.0 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Характеристики от предната и задната страни

1. ВИСОКОГОВОРИТЕЛ
2. ПОРТ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ 
3. КАПАЧЕ НА MICRO USB ПОРТ 
4. КАПАЧЕ НА HDMI ПОРТ 
5. ПОРТ ЗА АУДИО ЖАК ЗАД КАПАЧЕТО НА HDMI 
6. КАМЕРА 2,0 MP
7. СТЪКЛО CORNING
8. БУТОН ЗА ВКЛ./ИЗКЛ.
9. БУТОН ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ СИЛАТА НА ЗВУКА
10. БУТОН ЗА НАМАЛЯВАНЕ СИЛАТА НА ЗВУКА
11. СЛОТ ЗА SD КАРТА
12. СЛОТ ЗА SIM (MICRO SIM)
13. КАМЕРА 5,0 MP
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2.0 
АКСЕСОАРИ

Таблетът T20 включва следните аксесоари:

• 1 x зарядно и кабел
• 1 х кратко ръководство за потребителя
• 1 x изявление за гаранцията

CATERPILLAR 
T20 TABLET 

QUICK START GUIDE

1 2

LIMITED WARRANTY STATEMENT

English ................................................................................ 3
Cesky .................................................................................. 3
Deutsch .............................................................................. 3
Español ............................................................................... 3
Français .............................................................................. 3
Hrvatski .............................................................................. 3
Italiano ............................................................................... 3
Magyar ............................................................................... 3
Nederlands ......................................................................... 3
Polski .................................................................................. 3
Slovencina .......................................................................... 3
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3.0 
НАСТРОЙВАНЕ НА ТАБЛЕТА T20

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Преди да започнете някоя от процедурите, описани в този раздел, се уверете, че сте прочели 
информацията за безопасност, предоставена с таблета. 

3.1   ЗАРЕЖДАНЕ НА ТАБЛЕТА

1. Отворете капачето на порта за зареждане.

2. Свържете захранващия кабел към порта за зареждане – вж. (2) на стр. 6.

3. Включете зарядното устройство в контакт за променлив ток.

Забележка: Батерията няма да е заредена, когато разопаковате таблета си. Препоръчваме напълно да заредите 
таблета T20, преди да го използвате за първи път в режим на батерия.

   ВНИМАНИЕ: Зареждайте батерията при околна температура от 0 °C до 35 °C.

  ВНИМАНИЕ: Използвайте само одобрени от Caterpillar® зарядни устройства и кабели. Използването на неразрешени 
адаптери за захранване или кабели може сериозно да повреди таблета T20 и да анулира гаранцията. 

Можете да следите процеса на зареждане, като гледате LED индикатора за заряд на батерията в горната дясна част на таблета Т20. 
Когато таблетът се зарежда, LED индикаторът или ще мига в червено, или ще свети непрекъснато в червено.

Освен това на дисплея с икона за батерията на екрана можете да следите напредъка на зареждане на батерията:

Поведение на LED индикатора Описание

Непрекъснато червено Батерията е напълно заредена

Мигащо червено Батерията се зарежда

Икона за батерията Описание

Пълна батерия и щепсел

                              100% Таблетът е напълно зареден и свързан към контакт за променлив ток

Частично заредена батерия и щепсел

         50%
Таблетът е свързан към контакт за променлив ток и е частично зареден.
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако щракнете върху иконата, тя ще покаже нивото на заряд 
на батерията и оставащото време, докато таблетът се зареди напълно

Частично заредена батерия

        

                        

Таблетът е в режим на батерия. Устройството работи на захранване от батерията 
и зарядът на батерията спада

Символ за предупреждение за изтощена 

батерия 
Таблетът е в режим на батерия и работи на захранване от батерията. Батерията 
е с нисък заряд

Батерията е с критично нисък заряд

x
Таблетът работи на захранване от батерията и зарядът на батерията е критично 
нисък. Свържете с контакт за променлив ток
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3.2   ВКЛЮЧВАНЕ НА ТАБЛЕТА

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Преди да започнете някоя от процедурите, описани в този раздел, се уверете, че сте прочели 
информацията за безопасност, предоставена с таблета. 

3.3   НАСТРОЙВАНЕ НА АКАУНТ В MICROSOFT

С акаунт в Microsoft имате достъп до Microsoft Store, място за съхранение в облака за архивиране на файлове и данни, сайтове 
на социални мрежи, информация за контакти и много повече.

1. Когато включите таблета T20 за пръв път, първият показан екран ще бъде началният екран на Windows 10. За да започнете 
да използвате таблета си, трябва да завършите инсталацията на Windows. 

ЗАБЕЛЕЖКА:
Препоръчително е да си създадете акаунт в Microsoft, за да сте сигурни, че получавате информация за всички разпространявани от 
Microsoft актуализации. Това ще гарантира, че операционната система на вашия таблет остава актуална и разполага с най-новите 
корекции на защитата.

2. Вашият акаунт в Microsoft ще ви позволи да настроите имейл акаунт и парола, така че да можете безопасно да влезете във 
вашия потребителски акаунт в Windows. Настройването е безплатно и стъпките са лесни за изпълнение. Възможно е да 
настроите акаунт с повечето имейл адреси, но можете и да създадете нов имейл адрес.

ЗАБЕЛЕЖКА: 
Ако повече от едно лице използва таблета, препоръчваме всеки потребител да си създаде свой собствен акаунт. Така всеки 
потребител ще може да персонализира потребителския си профил и да зададе свои собствени параметри.

3. Изпълнете инструкциите на екрана, за да инсталирате операционната система.
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3.4   ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ТАБЛЕТА
• Натиснете и задръжте бутона на захранването за няколко секунди

• Плъзнете в посоката на стрелката, за да изключите таблета
        ИЛИ
• Натиснете иконата за захранване, разположена в долния ляв ъгъл на екрана. Ще ви предложи опциите „Заспиване“, 

„Изключване“ или „Рестартиране“. Изберете предпочитаната.

4.0 
ПОСТАВЯНЕ НА SIM И microSD КАРТИ

4.1.  ПОСТАВЯНЕ НА SIM КАРТА

ЗАБЕЛЕЖКА:
Таблетът T20 работи единствено с micro SIM карти. Ще ви е необходим преходник, ако желаете да използвате по-малки 
SIM карти.

1. Отворете капачето на порта на слота за SIM – вж. (12) на стр. 6.

2. Поставете таблета върху равна повърхност с обърнат надолу екран върху кърпа с цел защита на екрана. 

3. Натиснете micro SIM картата, докато не „щракне“ на място.

4.2  ПОСТАВЯНЕ НА microSD КАРТА

ЗАБЕЛЕЖКА:
Таблетът T20 работи единствено с microSD карти.

1. Отворете капачето на порта за SD карта – вж. (11) на стр. 6.

2. Поставете microSD картата, така че щифтовете да са насочени към слота, както е показано по-долу на илюстрацията.

3. Натиснете microSD картата в слота и затворете капачето на порта.
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Илюстрацията по-долу показва местоположението на портовете и microSD и SIM картите. 

4.3  ПРЕМАХВАНЕ НА micro SIM КАРТАТА

1. Отворете капачето на порта. 

2. Натиснете ръба на micro SIM картата в таблета. Механизмът на таблета ще освободи micro SIM картата.

3. Вече можете да премахнете micro SIM картата.

4.4  ПРЕМАХВАНЕ НА microSD КАРТА

  ВНИМАНИЕ: Премахването на microSD карта, докато таблетът се използва, може да причини загуба на данни или да доведе 
до грешки в дадено приложение. Уверете се, че сте завършили всички текущи действия с microSD картата, преди да се опитате 
да я премахнете. Отворете капачето на порта. 

1. Отворете капачето на порта.

2. В долната част на дисплея към дясната част на таблета се намира символът „^“. Докоснете го и ще се покаже икона за USB. 
 
3. Натиснете иконата за USB за опцията за изваждане на microSD картата.

4. Таблетът ще покаже съобщение, указващо, че вече е безопасно да премахнете microSD картата.

5. Отворете порта на microSD картата и натиснете ръба на microSD картата. Механизмът на таблета вече ще извади microSD картата.

6. Вече можете да премахнете microSD картата.
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5.0 
БЕЗЖИЧНИ МРЕЖИ

5.1.  СВЪРЗВАНЕ КЪМ WI-FI

1. Плъзнете навътре от десния край на дисплея, за да осъществите достъп до РАБОТНИЯ ЦЕНТЪР. 

2. Изберете мрежа (долу вдясно). Следващият прозорец ще покаже, че функцията за Wi-Fi е изключена.

3. Натиснете „Мрежови настройки“ в дъното на този прозорец. 

4. Това ще изведе нов прозорец, показващ „Wi-Fi изкл.“. Щракнете върху него, за да активирате Wi-Fi. Вече ще показва 
„Wi-Fi вкл.“.

5. Навигирайте през опциите: „Налични мрежи“, „Свойства на хардуера“ и „Управление на известните мрежи“. Изберете мрежата, 
към която искате да се свържете, и следвайте инструкциите.

6. Забележка: Защитените мрежи ще изискват парола. 

5.2  ИЗКЛЮЧВАНЕ НА WI-FI

1. Плъзнете навътре от десния край на дисплея, за да осъществите достъп до РАБОТНИЯ ЦЕНТЪР. 

2. В РАБОТНИЯ ЦЕНТЪР натиснете иконата за Wi-Fi.

3. След това на следващия екран натиснете иконата за Wi-Fi отново, за да забраните Wi-Fi връзката на таблета си.
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6.0 
НАУЧЕТЕ СЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ВАШИЯ ЕКРАНЕН ДИСПЛЕЙ СЪС 
СИСТЕМА ЗА ДОКОСВАНЕ С НЯКОЛКО ПРЪСТА

Таблетът T20 има дисплей със система за докосване с няколко пръста. Използвайте следните жестове с пръсти, за да 
работите на екрана на таблета си:

7.0 
ЗАПОЗНАВАНЕ С MICROSOFT WINDOWS 10

След като първоначално заредите таблета T20, трябва да завършите инсталацията на Windows. Първият показан екран 
ще бъде началният екран на Windows. Изпълнете инструкциите на екрана, за да инсталирате правилно операционната 
система.

ЗАБЕЛЕЖКА: 
Препоръчваме да си създадете акаунт в Microsoft, за да сте сигурни, че получавате информация за всички 
разпространявани от Microsoft актуализации.

Еднократно натискане Това ви позволява да:

Натиснете дисплея с пръст • Използвате бутоните на екрана
• Въвеждате текст с помощта на екранната клавиатура
• Избирате елементите на екрана: включително опции, записи, изображения и икони
• Стартирате приложения

Еднократно натискане и задържане

Натиснете и задръжте пръст 
на дисплея

• Показвате подробна информация за даден елемент
• Отваряте менюто на елемент, за да изпълните допълнителни действия

Придърпване

1. Натиснете и задръжте пръст 
върху даден елемент 

2. Задръжте пръст в контакт 
с дисплея, след което с върха 
на пръста си преместете 
елемента до желаното 
местоположение

3. Премахнете пръст от дисплея, 
за да пуснете елемента 

• Премествате елементи, като изображения и икони, на дисплея

Плъзгане или плъзване

Придвижете пръст в хоризонтална 
или вертикална посока на дисплея

• Превъртате през началния екран, уеб страници, списъци, записи, снимки, контакти и др.
• Затваряте приложение (с плъзване на приложението към долния край на дисплея)

Увеличение 

Докоснете дисплея с два пръста, 
след което ги разтворете

• Увеличавате изображения или уеб страници

Намаляване 

Докоснете дисплея с два пръста, 
след което ги приближете

• Намалявате изгледа на изображения или уеб страници.
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7.1.  СВЪРЗВАНЕ КЪМ WI-FI

• Началният екран на Windows 10 показва списък с динамични плочки по подразбиране и такива, избрани от потребителя, 
които действат като преки пътища към „Поща“, Microsoft Edge, приложението „Време“, „Календар“, Microsoft Store, Skype 
и други инсталирани приложения. 

• Динамичните плочки на вашия начален екран се променят и актуализират в реално време, за да показват новости в новините 
и спорта, времето, информационни канали от социални мрежи и др.

• Интерфейсът ви дава директен достъп до последно използваните приложения, имейли, снимки, музика, видеоклипове, 
контакти, актуализации от сайтовете на социалните мрежи и сайтове, които посещавате често. Можете да закачите 
предпочитаните си приложения като плочки, за да персонализирате началния екран.

7.2  ДОСТЪП ДО НАЧАЛНИЯ ЕКРАН

Когато таблетът зареди Windows, можете да осъществите достъп до началния екран от всеки прозорец или приложение, като 
използвате един от следните методи.

• Натиснете бутона с иконата на Windows.
ИЛИ
• Плъзнете навътре от десния край на дисплея, за да осъществите достъп до РАБОТНИЯ ЦЕНТЪР. 

• След това изберете режим на таблет.

7.3  ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ НА ПЛОЧКИТЕ НА НАЧАЛНИЯ ЕКРАН

• Закачане на икони: докоснете и задръжте иконата, която искате да преместите от вашия списък с приложения на 
началния екран.

• Преместване на икони: придърпайте иконата до желаното местоположение на началния екран, след което я пуснете.

• Още опции за икони: задръжте иконата.

ЗАБЕЛЕЖКА: 
Можете също да персонализирате началния екран чрез задаване на вашето любимо изображение като тапет.
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7.4  ПЛЪЗВАНЕ НАЛЯВО

Плъзнете навътре от десния край на дисплея, за да се покаже РАБОТНИЯТ ЦЕНТЪР. РАБОТНИЯТ ЦЕНТЪР предоставя достъп 
до системните команди, като например режим на таблет, заключване на въртенето, бележка, самолетен режим, местоположение, 
тихи часове, наличен заряд на батерията, Bluetooth, VPN, икономичен режим на батерията, Project Wi-Fi и всички опции за настройки. 

7.5  ПЛЪЗВАНЕ НАДЯСНО

• Плъзнете бързо навътре от левия края на дисплея, за да се покажат приложенията, които се изпълняват в момента.

• Докоснете миниатюрата на изпълняващо се приложение, за да се отвори 

7.6  ВЪРТЕНЕ НА ЕКРАНА

За да сте сигурни, че получавате най-доброто изживяване при гледане, когато използвате таблета T20, въртенето на екрана 
автоматично ще се регулира в портретен или пейзажен формат, в зависимост от това как държите устройството. Можете 
да забраните автоматичното въртене на екрана от настройките и да изберете да го заключите в пейзажен или портретен формат.

ЗАБЕЛЕЖКА: 
Някои приложения може да не поддържат автоматично въртене на екрана, тъй като са създадени да работят единствено в една 
ориентация на екрана

7.7  ЗАКЛЮЧВАНЕ НА ВЪРТЕНЕТО НА ЕКРАНА

1. Завъртете екрана в желаната позиция.

2. Плъзнете навътре от десния край на екрана на таблета, за да осъществите достъп до РАБОТНИЯ ЦЕНТЪР.

3. Една от опциите е избор на заключването на въртенето. Иконата ще покаже „Вкл.“, за да укаже, че въртенето на екрана 
е заключено.

8.0 
СИНХРОНИЗИРАНЕ НА ТАБЛЕТА

ЧРЕЗ АКАУНТ В MICROSOFT

1. Плъзнете навътре от десния край на екрана на таблета, за да осъществите достъп до РАБОТНИЯ ЦЕНТЪР.

2. От РАБОТНИЯ ЦЕНТЪР изберете „Синхронизиране на настройките“.

3. След това изпълнете инструкциите на екрана. 

4. Таблетът T20 сега ще синхронизира вашите настройки с устройствата, свързани с името на вашия акаунт за Windows 10.
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9.0 
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Размери 220 x 143 x 14 мм

Тегло 650 г

Размер на дисплея 8”

Тип процесор Intel Atom x5-Z8350

Скорост на процесора 1,44 GHz

Разделителна способност на дисплея 800 x 1280

Задна камера 5 MP

Предна камера 2 MP

Видео съединител mini HDMI

RAM памет 2 ГБ

ROM памет 64 ГБ

SD карта Micro SD – макс. 64 ГБ

USB скорост USB 3.0 (micro)

Размер на батерията 7500 mAh

Версия на Windows Windows 10 (Home или Pro в зависимост от модела)

Размер на SIM карта Micro SIM

Опции за зареждане USB 2.0 или DC

Мобилна свързаност GPRS, EDGE, HSPA, 4G

4G скорост DL – 150 Mbps, UL – 50 Mbps

2G скорост 850, 900, 1800, 1900

3G скорост 1, 2, 5, 8

4G честотни ленти 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20

Wi-Fi свързаност 802.11 b/g, 2,4 GHz
802.11.n, 2.4G/5G 
802.11.ac, a 5G  

Bluetooth BT4.1

Поддръжка на GPS GPS, Glonass

Защита от външни въздействия IP67 (водоустойчив на 1 м за 30 мин)

Изпитване на падане 1,2 м
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10.0 
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗЛАГАНЕ НА РАДИОЧЕСТОТНИ ВЪЛНИ (SAR) 

Това устройство е тествано и отговаря на приложимите граници за излагане на радиочестотни (РЧ) вълни.

Специфичният коефициент на поглъщане (SAR) се отнася до коефициентът, с който тялото поглъща РЧ енергия. Ограничението 
на SAR е 2,0 W/kg (осреднено за 10 грама тъкан) в страни, които следват ограничението на Съвета на Европейския съюз. 
Тестовете за SAR се провеждат, използвайки стандартните позиции на работа, като устройството предава с най-високото 
си сертифицирано ниво на мощност при всички изпитвани честотни ленти.

Това устройство е тествано и отговаря на приложимите граници за излагане на радиочестотни вълни на дистанция от 0 мм.
Най-високите отчетени стойности на SAR, съобразно нормативната уредба по CE, за таблета е 1,649 W/kg

10.1  ЕС ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Това устройство е ограничено до използване на закрито само когато работи в честотния диапазон от 5150 до 5350 Mhz.
Ограничения в:
Белгия (BE), България (BG), Република Чехия (CZ), Дания (DK), Германия (DE), Естония (EE), Ирландия (IE), Гърция (EL), Испания (ES), 
Франция (FR), Хърватия (HR), Италия (IT), Кипър (CY), Латвия (LV), Литва (LT), Люксембург (LU), Унгария (HU), Малта (MT), 
Нидерландия (NL), Австрия (AT), Полша (PL), Португалия (PT), Румъния (RO), Словения (SI), Словакия (SK), Финландия (FI), 
Швеция (SE), Обединеното кралство (UK), Швейцария (CH), Норвегия (NO), Исландия (IS), Лихтенщайн (LI) и Турция (TR).

10.2  ВНИМАНИЕ

РИСК ОТ ЕКСПЛОЗИЯ, АКО БАТЕРИЯТА БЪДЕ ЗАМЕНЕНА С ТАКАВА ОТ НЕПРАВИЛЕН ВИД. ИЗХВЪРЛЯЙТЕ ИЗПОЛЗВАНИТЕ БАТЕРИИ 
СЪГЛАСНО ИНСТРУКЦИИТЕ.

10.3  ОТПАДЪЦИ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ (ОЕЕО)

Този символ означава, че според местните закони и разпоредби вашият продукт и/или неговата батерия трябва да 
се изхвърлят отделно от битовите отпадъци. 

Когато този продукт достигне края на експлоатационния си живот, го занесете в събирателен пункт, определен 
от местните власти. Правилното рециклиране на вашия продукт ще защити здравето на хората и околната среда.  

  
   
  
  За предотвратяване на евентуално увреждане на слуха не използвайте с висока сила на звука за дълго време.
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11.0 
РАДИОЧЕСТОТНИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Функция Работна честота Максимална 
радиочестотна 
изходна мощност

Граница

BLE 2402 – 2480 MHz 5,08 dBm 20 dBm

BT(BR+EDR)
2402 – 2480 MHz GFSK: 3,08 dBm;

PI/4 DQPSK: 2,59 dBm;
8DPSK: 2,41 dBm

20 dBm

WIFI802.11B/G/N
(HT20, HT40)

802.11b/g/n (20 Mhz):
2412 – 2472 MHz;
802.11n (40 Mhz):
2422 – 2462 Mhz

802.11b: 16,25 dBm;
802.11g: 14,36 dBm;
802.11n20: 12,31 dBm;
802.11n40: 12,39 dBm;

20 dBm

802.11a/n(20/40)/AC(20/40/80)

5180 – 5240 Mhz 802.11a: 14,76 dBm;
802.11n20: 13,76 dBm;
802.11n40: 10,73 dBm;
802.11ac20: 10,74 dBm;
802.11ac40: 10,36 dBm;
802.11ac80: 7,62 dBm

23 dBm

GPRS/EDGE 900
TX (възходяща): 880 – 915 Mhz;
RX (низходяща): 925 – 960 Mhz

GPRS 900: 31,57 dBm;
EDGE 900: 26,57 dBm

Клас 4
(33 ± 3 dBm)

GPRS/EDGE 1800
TX (възходяща): 1710 – 1785 Mhz;
RX (низходяща): 1805 – 1880 Mhz

GPRS 1800: 28,67 dBm;
EDGE 1800: 25,35 dBm

Клас 1
(30 ± 3 dBm)

WCDMA B1
TX (възходяща): 1920 – 1980 Mhz;
RX (низходяща): 2110 – 2170 Mhz

21,69 dBm 24 (dBm) +1,7/-3,7 (dBm)

WCDMA B8
TX (възходяща): 880 – 915 Mhz;
RX (низходяща): 925 – 960 Mhz

22,75 dBm 24 (dBm) +1,7/-3,7 (dBm)

LTE FDD B1
TX (възходяща): 1920 – 1980 Mhz;
RX (низходяща): 2110 – 2170 Mhz

23,11 dBm 23 (dBm) ± 2,7 (dBm)

LTE FDD B3
TX (възходяща): 1710 – 1785 Mhz;
RX (низходяща): 1805 – 1880 Mhz

24,08 dBm 23 (dBm) ± 2,7 (dBm)

LTE FDD B7
TX (възходяща): 2500 – 2570 Mhz;
RX (низходяща): 2620 – 2690 Mhz

22,94 dBm 23 (dBm) ± 2,7 (dBm)

LTE FDD B8
TX (възходяща): 880 – 915 Mhz;
RX (низходяща): 925 – 960 Mhz

24,25 dBm 23 (dBm) ± 2,7 (dBm)

LTE FDD B20
TX (възходяща): 832 – 862 Mhz;
RX (низходяща): 791 – 821 Mhz

24,09 dBm 23 (dBm) ± 2,7 (dBm)

GPS RX: 1,57542 Ghz N/A N/A

Този продукт може да се използва в държави членки на ЕС.
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ЗАЩИТЕН ТАБЛЕТ
НОМЕР НА МОДЕЛ: T20
РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА: -20 °C ДО 40 °C

Това устройство е тествано за обичайни операции, извършвани при носене до тялото. За да се спазят изискванията за излагане на радиочестотни вълни, минимално 
разстояние от 0 мм трябва да се поддържа между тялото на потребителя и апарата, включително антената. Щипки за колан, калъфи и подобни аксесоари на трети 
лица, използвани с това устройство, не трябва да съдържат метални компоненти. Аксесоари, които се носят на тялото и не отговарят на тези изисквания, може 
да не съответстват на изискванията за излагане на радиочестотни вълни и трябва да бъдат избягвани. Използвайте само с доставената или одобрена антена.

Това устройство е в съответствие с основните изисквания и други приложими разпоредби на Директива 2014/53/ЕО. Всички съществени серии изпитвания 
за радио честота са били извършени.

1.  Използвайте внимателно със слушалки. Прекомерното звуково налягане от слушалките може да причини възможна загуба на слуха

2.  ВНИМАНИЕ: РИСК ОТ ЕКСПЛОЗИЯ, АКО БАТЕРИЯТА БЪДЕ ЗАМЕНЕНА С ТАКАВА ОТ НЕПРАВИЛЕН ВИД. ИЗХВЪРЛЯЙТЕ ИЗПОЛЗВАНИТЕ БАТЕРИИ 
СЪГЛАСНО ИНСТРУКЦИИТЕ

3.  Продуктът трябва бъде свързван само с USB интерфейс, версия USB 2.0 

4.  Адаптерът трябва да се монтира близо до оборудването и да е леснодостъпен

5.  Предоставеният адаптер се счита за отделен от таблета T20

6.  Устройството отговаря на радиочестотните спецификации, когато се използва на разстояние от 0 мм от тялото

7.  USB 3.0 : заряд до 0,5 А

SI SK
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Декларация за съответствие
Производител:
 Име:  Bullitt Mobile Limited
 Адрес: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, Англия RG1 1AR 

ТИП ОБОРУДВАНЕ  :   Защитен таблет
КОД НА МОДЕЛ  :   T20

Ние, Bullitt Mobile Limited, декларираме на своя отговорност, че гореописаният продукт е в съответствие с приложимото законодателство на ЕС за хармонизация:
Директива за радио оборудване (2014/53/ЕС)

ПРИЛАГАНЕТО НА ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА:      

ПОДПИС  : Уейн Хуанг 
ПОЗИЦИЯ  : Директор „Управление на ODM (производител на оригинален дизайн)“ 
ДАТА НА ИЗДАВАНЕ : 21 септември 2017 г.   

 

Приложени/изпълнени хармонизирани стандарти
Директива за радио оборудване 2014/53/ЕС,
Член 3(1)(а)
Безопасност

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

Директива за радио оборудване 2014/53/ЕС,
Член 3(1)(а)
Изправност

Директива за радио оборудване 2014/53/ЕС,
Член 3(1)(а)
Изправност

Директива за радио оборудване 2014/53/ЕС,
Член 3(1)(b)
EMC

Проект на EN 301 489-1 V 2.2.0, Проект на EN 301 489-17 V3.2.0,
Проект на EN 301 489-19 V2.1.0, Проект на EN 301 489-52 V1.1.0
EN 55032:2015, EN 55024:2010+A1:2015

Директива за радио оборудване 2014/53/ЕС,
Член 3(2)
Радио 

EN 301 511 V12.5.1, EN 301 908-1 V11.1.1
EN 301 908-2 V11.1.1, EN 301 908-13 V11.1.1
EN 300 328 V2.1.1, EN 303 413 V1.1.1
EN 301 893 V2.1.1

CE Документ от: Shenzhen NTEK Testing Technology Co., Ltd. Номер на сертификата:  RE-17092006
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