
CATERPILLAR® T20 
Uživatelská příručka



2

POZNÁMKA: Poznámka označuje důležité informace, které vám umožní naplno využít tablet T20.

 UPOZORNĚNÍ: Upozornění označuje riziko poškození hardwaru nebo ztráty dat, pokud nebudete postupovat podle pokynů.

VÝSTRAHA: Výstraha označuje nebezpečí smrti, zranění nebo poškození majetku.

POZNÁMKY, UPOZORNĚNÍ A VÝSTRAHY:
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 PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ
© 2017 Caterpillar. Všechna práva vyhrazena. CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, příslušná loga, „Caterpillar Yellow“, obchodní 
úprava „Power Edge“ a také korporátní a produktová identita použitá v tomto dokumentu jsou ochranné známky společnosti 
Caterpillar a bez povolení nesmějí být použity.
Společnost Bullitt Mobile Ltd. je držitelem licence společnosti Caterpillar Inc.

Ochranné známky společnosti Bullitt Mobile Ltd. a třetích stran jsou majetkem příslušných vlastníků.

Žádnou část tohoto dokumentu nesmíte žádnou formou ani prostředky reprodukovat ani přenášet bez předchozího písemného souhlasu společnosti 
Caterpillar Inc.

Výrobek popsaný v této příručce může obsahovat software chráněný autorským právem a možné držitele licencí. Zákazníci nesmějí takový software 
ani hardware žádným způsobem reprodukovat, distribuovat, měnit, dekompilovat, rozebírat, dešifrovat, rozbalovat, analyzovat, pronajímat, přiřazovat 
ani na něj poskytovat další licence, pokud takové omezení nezakazují platné zákony nebo takové akce nejsou v licenci povoleny příslušnými držiteli 
autorských práv.

Logo a slovní značka Bluetooth® jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek ze strany 
společnosti Bullitt Group podléhá licenci. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy třetích stran jsou majetkem příslušných vlastníků.

Wi-Fi® je registrovaná ochranná známka společnosti Wi-Fi Alliance®.

 UPOZORNĚNÍ
Některé zde popsané funkce výrobku a jeho příslušenství závisejí na nainstalovaném softwaru, kapacitě a nastavení místní sítě, a nemusejí být 
aktivovány nebo mohou být místními operátory nebo poskytovateli služeb omezeny. Proto popisy v této příručce nemusí přesně odpovídat 
zakoupenému produktu nebo jeho příslušenství.

Výrobce si vyhrazuje právo měnit nebo upravovat jakékoli informace nebo technické údaje uvedené v této příručce, a to bez předchozího upozornění 
nebo jakéhokoli závazku.

Výrobce nenese zodpovědnost za legitimnost ani kvalitu jakýchkoli produktů, které přes toto zařízení odešlete nebo stáhnete, včetně autorsky 
chráněných textů, obrázků, hudby, fi lmů a softwaru, který není součástí výrobku. Za jakékoli důsledky vyplývající z instalace nebo použití výše 
uvedených produktů na tomto zařízení jste odpovědní vy.

 BEZ ZÁRUKY
Obsah této příručky je poskytován „tak jak je“. S výjimkou požadavků platných zákonů nejsou v souvislosti s přesností, spolehlivostí nebo obsahem 
této příručky poskytovány žádné vyjádřené ani předpokládané záruky, včetně, nikoli však pouze, předpokládaných záruk prodejnosti a vhodnosti pro 
konkrétní účel.

V maximální míře povolené platnými zákony není výrobce v žádném případě zodpovědný za žádné speciální, náhodné, nepřímé ani následné škody, 
ztrátu zisku, obchodních příležitostí, příjmů, dat, dobré pověsti ani předpokládaných úspor.

 PŘEDPISY PRO DOVOZ A VÝVOZ
Zákazníci musí dodržovat všechny příslušné vývozní nebo dovozní zákony a předpisy. Zákazníci musí pro vývoz, opětovný vývoz nebo dovoz produktu 
zmíněného v této příručce, včetně softwaru a technických dat, získat všechna nezbytná vládní povolení a licence.
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POUŽÍVÁNÍ TABLETU T20
1.0 
VLASTNOSTI 

Prvky na přední a zadní straně

1. REPRODUKTOR
2. NABÍJECÍ PORT 
3. KRYT KONEKTORU MICRO USB 
4. KRYT KONEKTORU HDMI 
5. ZVUKOVÝ KONEKTOR ZA KRYTEM KONEKTORU HDMI 
6. FOTOAPARÁT 2,0 MPX
7. SKLO CORNING
8. VYPÍNAČ
9. TLAČÍTKO ZVÝŠENÍ HLASITOSTI
10. TLAČÍTKO SNÍŽENÍ HLASITOSTI
11. SLOT PRO SD KARTU
12. SLOT PRO SIM KARTU (MICRO SIM)
13. FOTOAPARÁT 5,0 MPX

1
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2.0 
PŘÍSLUŠENSTVÍ

Tablet T20 se dodává s následujícím příslušenstvím:

• 1× nabíječka a kabel
• 1× stručná příručka
• 1× prohlášení o záruce

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 
NASTAVENÍ TABLETU T20

         VÝSTRAHA: Než se pustíte do jakéhokoli postupu uvedeného v této části, nejprve si přečtěte informace o bezpečnosti dodané spolu 
s tabletem. 

3.1  NABÍJENÍ TABLETU

1. Otevřete kryt nabíjecího portu.

2. Připojte napájecí kabel k nabíjecímu portu – viz bod (2) na straně 6.

3. Zapojte nabíječku do síťové zásuvky.

Poznámka: Tablet se nedodává s nabitou baterií. Před zahájením používání tabletu T20 v režimu na baterii doporučujeme 
tablet nejprve zcela nabít.

 UPOZORNĚNÍ: Nabíjejte baterie v prostředí s teplotou 0 až 35 °C.

 UPOZORNĚNÍ: Používejte pouze nabíječky a kabely schválené společností Caterpillar®. Použití neschválených napájecích adaptérů 
nebo kabelů může způsobit vážné poškození tabletu T20 nebo ukončení platnosti záruky. 

Proces nabíjení můžete sledovat pomocí LED kontrolky nabíjení v  pravém horním rohu tabletu T20. Při nabíjení tabletu bude kontrolka 
červeně blikat nebo červeně svítit.

Proces nabíjení baterie můžete také sledovat pomocí ikony baterie na displeji:

LED indikátor Popis

Svítí červeně Baterie je plně nabitá

Bliká červeně Baterie se nabíjí

Ikona baterie Popis

Plná baterie a zapojená nabíječka

                              100% Váš tablet je plně nabitý a je zapojen do síťové zásuvky.

Částečně nabitá baterie a připojená nabíječka

          50%
Váš tablet je zapojen do síťové zásuvky a je částečně nabitý.
POZNÁMKA: Po klepnutí na tuto ikonu se zobrazí úroveň nabití baterie a čas zbývající 
do úplného nabití tabletu.

Částečně nabitá baterie

        

                        
Váš tablet je v režimu baterie. Přístroj je napájen z baterie a baterie se vybíjí.

Symbol upozornění na vybitou baterii 

Tablet je v režimu baterie a je napájen z baterie. Baterie je téměř vybitá

Kriticky vybitá baterie

x Tablet je napájen z baterie a baterie je kriticky vybitá. Zapojte tablet do síťové zásuvky.
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3.2  ZAPNUTÍ TABLETU

         VÝSTRAHA: Než se pustíte do jakéhokoli postupu uvedeného v této části, nejprve si přečtěte informace o bezpečnosti dodané spolu 
s tabletem. 

3.3  NASTAVENÍ ÚČTU MICROSOFT

S účtem Microsoft budete mít přístup k obchodu Windows Store, cloudovému úložišti, sociálním sítím, kontaktům a dalším funkcím.

1. Po prvním zapnutí tabletu T20 se zobrazí úvodní obrazovka Windows 10. Než budete tablet moci začít používat, je nutné dokončit 
nastavení systému Windows. 

POZNÁMKA:
Doporučujeme založit si účet Microsoft, abyste byli informováni o všech distribuovaných aktualizacích od společnosti Microsoft. Tak zajistíte, 
že operační systém vašeho tabletu bude aktuální a že bude obsahovat nejnovější bezpečnostní balíčky.

2. S  účtem Microsoft si můžete založit e-mailový účet a heslo, pomocí kterých se můžete bezpečně přihlašovat k  uživatelskému 
účtu systému Windows. Tento účet si můžete založit bezplatně. Celý postup je velmi jednoduchý. Účet si můžete založit s většinou 
e-mailových adres, můžete si však také vytvořit novou e-mailovou adresu.

POZNÁMKA: 
Pokud tablet používá více osob, doporučujeme, aby si každý uživatel založil svůj vlastní účet. Poté si budou všichni uživatelé moci přizpůsobit 
svůj profi l a nastavit vlastní parametry.

3. Nainstalujte operační systém podle pokynů na obrazovce.
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3.4   VYPNUTÍ TABLETU
• Přidržte vypínač několik sekund stisknutý.

• Vypněte tablet přesunutím ikony ve směru šipky.
 NEBO
• Stiskněte ikonu napájení v levém dolním rohu displeje. Vyberte jednu z nabídnutých možností. K dispozici jsou možnosti 

Spánek, Vypnout a Restartovat.

4.0 
VLOŽENÍ SIM KARTY A microSD KARTY

4.1  VLOŽENÍ SIM KARTY

POZNÁMKA:
Tablet T20 podporuje pouze karty micro SIM. Chcete-li použít SIM kartu, která je menší, bude třeba použít adaptér.

1. Otevřete kryt slotu pro SIM kartu – viz bod (12) na straně 6.

2. Položte tablet na rovný povrch displejem směrem dolů. Tablet podložte kusem tkaniny, abyste nepoškodili displej. 

3. Zatlačte kartu micro SIM, dokud neuslyšíte zacvaknutí.

4.2  VLOŽENÍ KARTY microSD

POZNÁMKA:
Tablet T20 podporuje pouze karty microSD.

1. Otevřete kryt slotu pro SD karty – viz bod (11) na straně 6.

2. Orientujte kartu microSD tak, aby kontakty směřovaly ke slotu, viz ilustrace níže.

3. Zatlačte kartu microSD do slotu a zavřete kryt portu.



11

Následující ilustrace ukazuje umístění portů a karet microSD a SIM karet. 

4.3  VYJMUTÍ KARTY micro SIM

1. Otevřete kryt portu. 

2. Zatlačte na hranu karty micro SIM. Mechanismus tabletu kartu micro SIM uvolní.

3. Nyní můžete kartu micro SIM vyjmout.

4.4  VYJMUTÍ KARTY microSD

  UPOZORNĚNÍ: Pokud kartu microSD vyjmete během používání tabletu, může to mít za následek ztrátu dat nebo chyby aplikací. 
Než se pokusíte vyjmout kartu microSD, dokončete nejprve všechny probíhající úkony. Otevřete kryt portu. 

1. Otevřete kryt portu.

2. V dolní části displeje na pravé straně tabletu se nachází symbol ^. Když na ni klepnete, zobrazí se ikona připojení USB. 

3. Po klepnutí na ikonu připojení USB se zobrazí možnost vysunutí karty microSD.

4. Na tabletu se zobrazí zpráva oznamující, že nyní můžete kartu microSD bezpečně vyjmout.

5. Otevřete slot pro kartu microSD a zatlačte na její hranu. Mechanismus tabletu kartu microSD vysune.

6. Nyní můžete kartu microSD vyjmout.
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5.0 
BEZDRÁTOVÉ SÍTĚ

5.1  PŘIPOJENÍ K SÍTI WI-FI

1. Otevřete centrum akcí posunutím prstu z pravého okraje displeje směrem dovnitř. 

2. Vpravo dole vyberte možnost Síť. Zobrazí se okno informující o tom, že je připojení Wi-Fi vypnuto.

3. Klepněte na možnost Nastavení sítě v dolní části tohoto okna. 

4. Otevře se nové okno s možností „Wi-Fi Vyp.“. Zapněte funkci Wi-Fi klepnutím na tuto možnost. Zobrazí se možnost „Wi-Fi Zap.“.

5. Procházejte dostupné možnosti: Dostupné sítě, Vlastnosti hardwaru a  Spravovat známé sítě. Vyberte síť, ke které se chcete 
připojit, a postupujte podle pokynů.

6. Poznámka: Zabezpečené sítě vyžadují heslo. 

5.2  VYPNUTÍ FUNKCE WI-FI

1. Otevřete centrum akcí posunutím prstu z pravého okraje displeje směrem dovnitř. 

2. V centru akcí klepněte na ikonu Wi-Fi.

3. Poté na další obrazovce znovu klepněte na ikonu Wi-Fi, čímž funkci Wi-Fi vypnete.
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6.0 
POUŽÍVÁNÍ VÍCEDOTYKOVÉHO DISPLEJE

Tablet T20 je vybaven vícedotykovým displejem. Můžete ho ovládat pomocí následujících gest:

7.0 
SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM MICROSOFT WINDOWS 10

Po prvním zapnutí tabletu T20 bude nutné dokončit nastavení systému Windows. Po prvním zapnutí se zobrazí úvodní obrazovka 
systému Windows. Dokončete instalaci operačního systému podle pokynů na obrazovce.

POZNÁMKA: 
Doporučujeme založit si účet Microsoft, abyste byli informováni o všech dostupných aktualizacích od společnosti Microsoft.

Klepnutí Umožňuje:

Klepněte na displej prstem • Používat tlačítka na displeji
• Zadávat text pomocí klávesnice na obrazovce
• Vybírat položky na obrazovce, např. možnosti, vstupní pole, obrázky a ikony
• Spouštět aplikace

Klepnutí a podržení

Klepněte na displej a přidržte na něm prst • Zobrazit podrobné informace o položce
• Otevřít nabídku položky a provádět další úkony

Přetažení

1. Klepněte na položku a přidržte 
na ní prst 

2. Podržte prst na displeji a přesuňte 
položku na požadované místo

3. Uvolněte položku zvednutím prstu. 

• Přesouvat položky na displeji, jako jsou obrázky a ikony

Posunutí nebo přesunutí

Přiložte prst na displej a přesuňte ho ve 
svislém nebo vodorovném směru

• Procházet obrazovkou Start, webovými stránkami, seznamy, vstupními poli, fotografi emi, 
kontakty a podobně.

• Zavřít aplikaci (přesunutím aplikace do spodní části displeje).

Přiblížení 

Přiložte na displej dva prsty a roztáhněte 
je od sebe

• Zvětšit obrázek nebo webovou stránku

Oddálení 

Přiložte na displej dva prsty a posuňte je 
směrem k sobě

• Zmenšit zobrazení obrázku nebo webových stránek.
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7.1  PŘIPOJENÍ K SÍTI WI-FI

• Na obrazovce Start systému Windows  10 se zobrazí seznam výchozích a vlastních živých dlaždic, pomocí kterých můžete otevřít 
aplikace Pošta, Microsoft EDGE, Počasí, Kalendář, Windows Store, Skype a další nainstalované aplikace. 

• Živé dlaždice na obrazovce Start se aktualizují v  reálném čase a zobrazují například zprávy, informace o sportu, počasí, informační 
kanály sociálních sítí a další informace.

• Toto rozhraní umožňuje přímo přistupovat k  naposledy použitým aplikacím, e-mailům, fotografi ím, hudbě, videím, kontaktům, 
aktualizacím ze sociálních sítí a často navštěvovaným webovým stránkám. Obrazovku Start můžete přizpůsobit připnutím oblíbených 
aplikací, které se poté budou zobrazovat jako dlaždice.

7.2  PŘÍSTUP K OBRAZOVCE START

Po spuštění systému Windows můžete k obrazovce Start přistoupit z jakéhokoli okna nebo aplikace jedním z následujících způsobů.

• Stiskněte klávesu s ikonou Windows.
NEBO
• Otevřete centrum akcí posunutím prstu z pravého okraje displeje směrem dovnitř. 

• Poté vyberte možnost Režim tabletu.

7.3  PŘIZPŮSOBENÍ DLAŽDIC NA OBRAZOVCE START

• Připínání ikon: Klepněte a podržte ikonu, kterou chcete přesunout ze seznamu aplikací na obrazovku Start.

• Přesouvání ikon: Přetáhněte ikonu na požadované místo na obrazovce Start a poté ji uvolněte.

• Další možnosti: Přidržte ikonu.

POZNÁMKA: 
Obrazovku Start můžete také přizpůsobit nastavením tapety.
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7.4  POSUNUTÍ DOLEVA

Otevřete centrum akcí posunutím prstu z  pravého okraje displeje směrem dovnitř. Prostřednictvím centra akcí můžete přistupovat 
k systémovým příkazům, jako je Režim tabletu, Zámek otáčení, Poznámka, Režim V letadle, Poloha, Doba klidu, Nabíjení baterie, Bluetooth, 
VPN, Spořič baterie, Wi-Fi hotspot a všechny možnosti Nastavení. 

7.5  POSUNUTÍ DOPRAVA

• Rychlým posunutím prstu z levého okraje displeje zobrazíte aktuálně spuštěné aplikace.

• Spuštěnou aplikaci otevřete klepnutím na její miniaturu. 

7.6  OTOČENÍ DISPLEJE

Aby bylo při používání tabletu T20 zajištění optimální zobrazení, displej se automaticky otočí do orientace na výšku nebo na šířku podle toho, 
jakým způsobem držíte zařízení. Automatické otáčení displeje můžete vypnout v nastavení. Otočení můžete zamknout v orientaci na šířku 
nebo na výšku.

POZNÁMKA: 
Některé aplikace nemusí podporovat automatické otáčení obrazovky, jelikož jsou určeny pouze pro použití v jedné orientaci.

7.7  ZAMKNUTÍ ORIENTACE DISPLEJE

1. Nastavte obrazovku do požadované orientace.

2. Otevřete centrum akcí posunutím prstu z pravého okraje displeje tabletu směrem dovnitř.

3. Vyberte možnost Zámek otáčení. U ikony se zobrazí text „Zap.“, který označuje, že je otáčení displeje uzamknuto.

8.0 
SYNCHRONIZACE TABLETU

POMOCÍ ÚČTU MICROSOFT

4. Otevřete centrum akcí posunutím prstu z pravého okraje displeje tabletu směrem dovnitř.

5. V centru akcí vyberte možnost Synchronizovat nastavení.

6. Poté postupujte podle pokynů na obrazovce. 

7. Tablet T20 synchronizuje vaše nastavení se zařízeními, která jste přiřadili ke svému účtu v systému Windows 10.
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9.0 
TECHNICKÉ PARAMETRY

Rozměry 220 × 143 × 14 mm

Hmotnost 650 g

Velikost displeje 8”

Typ procesoru Intel Atom x5-Z8350

Rychlost procesoru 1,44 GHz

Rozlišení displeje 800 × 1280

Zadní fotoaparát 5 MPx

Přední fotoaparát 2 MPx

Video konektor mini-HDMI

Paměť RAM 2 GB

Paměť ROM 64 GB

SD karta Micro SD – max. 64 GB

Rychlost USB USB 3.0 (micro)

Kapacita baterie 7500 mAh

Verze systému Windows Windows 10 (Home nebo Pro v závislosti na modelu)

Velikost SIM karty Micro SIM

Možnosti nabíjení USB 2.0 nebo elektrická zásuvka

Mobilní připojení GPRS, EDGE, HSPA, 4G

Rychlost 4G DL – 150 Mb/s; UL – 50 Mb/s

Rychlost 2G 850, 900, 1800, 1900

Rychlost 3G 1, 2, 5, 8

Pásma 4G 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20

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

Bluetooth BT4.1

Podpora GPS GPS, Glonass

Stupeň krytí IP67 (vodotěsné do hloubky 1 metru po dobu 30 minut)

Zkouška odolnosti proti pádu 1,2 m
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10.0 
INFORMACE O VYSTAVENÍ RADIOFREKVENČNÍMU ZÁŘENÍ (SAR) 

Toto zařízení bylo testováno a splňuje platná omezení pro vystavení záření radiofrekvenční energie (RF).

Specifi cká míra absorpce (SAR) představuje míru, jakou živá tkáň absorbuje radiofrekvenční energii. V  zemích, které se řídí limitem 
stanoveným Radou Evropské unie, je maximální hodnota SAR 2,0 W/kg (v průměru na 10 gramů tkáně). 
Testování SAR se provádí ve standardních provozních polohách se zařízením, které vysílá na nejvyšší certifi kovaný výkon ve všech testovaných 
frekvenčních pásmech zařízení.

Toto zařízení bylo testováno a splňuje platná omezení pro vystavení záření radiofrekvenční energie ve vzdálenosti 0 mm.
Nejvyšší hlášené hodnoty SAR podle předpisů CE pro tento tablet jsou 1,649 W/kg.

10.1  PROHLÁŠENÍ O SHODĚ S PŘEDPISY EU

Toto zařízení je při provozu ve frekvenčním pásmu 5150 až 5350 MHz určeno pouze k použití uvnitř budov.
Omezení platí pro následující země:
Belgie (BE), Bulharsko (BG), Česká republika (CZ), Dánsko (DK), Estonsko (EE), Finsko (FI), Francie (FR), Chorvatsko (HR), Irsko (IE), Islandu 
(IS), Itálie (IT), Kypr (CY), Lichtenštejnsko (LI), Litva (LT), Lotyšsko (LV), Lucembursko (LU), Maďarsko (HU), Malta (MT), Německo (DE), 
Nizozemsko (NL), Norsko (NO), Polsko (PL), Portugalsko (PT), Rakousko (AT), Rumunsko (RO), Řecko (EL), Slovensko (SK), Slovinsko (SI), 
Spojené království (UK), Španělsko (ES), Švédsko (SE), Švýcarsko (CH) a Turecko (TR).

10.2  UPOZORNĚNÍ

NAHRADÍTE-LI BATERII NESPRÁVNÝM TYPEM, HROZÍ NEBEZPEČÍ VÝBUCHU. POUŽITÉ BATERIE LIKVIDUJTE PODLE POKYNŮ.

10.3 ODPADNÍ ELEKTRICKÁ A ELEKTRONICKÁ ZAŘÍZENÍ (OEEZ)

Tento symbol znamená, že podle místních zákonů a předpisů je nutné produkt nebo jeho baterii zlikvidovat odděleně od 
domovního odpadu. 

Jakmile produkt dosáhne konce životnosti, předejte ho na sběrné místo stanovené místními úřady. Řádná recyklace produktu 
chrání zdraví ostatních a životní prostředí.  

  
   
  
  Chcete-li zabránit možnému poškození sluchu, neposlouchejte hlasitý zvuk po delší dobu.
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11.0 
RADIOFREKVENČNÍ SPECIFIKACE

Funkce Provozní frekvence Maximální výstupní 
RF výkon

Limit

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 (odchozí připojení): 880–915 Mhz;
RX (příchozí připojení): 925–960 Mhz

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

Třída 4
(33 ± 3 dBm)

GPRS/EDGE 1800
TX (odchozí připojení): 1710–1785 Mhz;
RX (příchozí připojení): 1805–1880 Mhz

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

Třída 1
(30 ± 3 dBm)

WCDMA B1
TX (odchozí připojení): 1920–1980 Mhz;
RX (příchozí připojení): 2110–2170 Mhz

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

WCDMA B8
TX (odchozí připojení): 880–915 Mhz;
RX (příchozí připojení): 925–960 Mhz

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

LTE FDD B1
TX (odchozí připojení): 1920–1980 Mhz;
RX (příchozí připojení): 2110–2170 Mhz

23,11 dBm 23 (dBm) ± 2,7 (dBm)

LTE FDD B3
TX (odchozí připojení): 1710–1785 Mhz;
RX (příchozí připojení): 1805–1880 Mhz

24,08 dBm 23 (dBm) ± 2,7 (dBm)

LTE FDD B7
TX (odchozí připojení): 2500–2570 Mhz;
RX (příchozí připojení): 2620–2690 Mhz

22,94 dBm 23 (dBm) ± 2,7 (dBm)

LTE FDD B8
TX (odchozí připojení): 880–915 Mhz;
RX (příchozí připojení): 925–960 Mhz

24,25 dBm 23 (dBm) ± 2,7 (dBm)

LTE FDD B20
TX (odchozí připojení): 832–862 Mhz;
RX (příchozí připojení): 791–821 Mhz

24,09 dBm 23 (dBm) ± 2,7 (dBm)

GPS RX: 1,57542 Ghz Netýká se Netýká se

Tento výrobek lze používat ve všech členských státech EU.
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ODOLNÝ TABLET
ČÍSLO MODELU: T20
PROVOZNÍ TEPLOTA: −20 °C AŽ 40 °C

Toto zařízení bylo testováno při běžných úkonech při nošení na těle. Aby byly splněny požadavky na vystavení radiofrekvenčnímu záření, je nutné zachovávat vzdálenost 
0 mm mezi tělem uživatele a sluchátkem (včetně antény). Používejte pouze držáky na opasek, pouzdra a jiné podobné příslušenství pro toto zařízení, které neobsahují kovové 
součásti. Příslušenství nošené na těle, které tyto požadavky nesplňují, nemusí splňovat požadavky na vystavení radiofrekvenčnímu zařízení a proto je vhodné se jim vyvarovat. 
Používejte pouze dodanou nebo schválenou anténu.

Toto zařízení je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/ES. Byly provedeny veškeré základní radiotechnické zkoušky.

1. Při používání sluchátek buďte opatrní.  Sluchátka mohou v důsledku nadměrného akustického tlaku způsobit poškození sluchu.

2. UPOZORNĚNÍ: NAHRADÍTE-LI BATERII NESPRÁVNÝM TYPEM, HROZÍ NEBEZPEČÍ VÝBUCHU. POUŽITÉ BATERIE LIKVIDUJTE PODLE POKYNŮ.

3. Tento produkt lze připojovat pouze k výrobkům s rozhraním USB 2.0.

4.  Adaptér musí být nainstalován v blízkosti zařízení a musí být snadno přístupný.

5. Dodaný adaptér je považován za samostatné zařízení.

6. Zařízení splňuje radiofrekvenční specifi kace, když je umístěno ve vzdálenosti 0 mm od těla.

7. USB 3.0: zatížení až 0,5 A

SI SK
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Prohlášení o shodě
Výrobce:
 Název: Bullitt Mobile Limited
 Adresa: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, Anglie RG1 1AR 

TYP ZAŘÍZENÍ  :   Odolný tablet
KÓD MODELU  :   T20

My, společnost Bullitt Group, prohlašujeme na vlastní odpovědnost, že výše uvedený výrobek vyhovuje příslušným předpisům Unie o harmonizaci:
Směrnice RE (2014/53/EU)

UPLATNĚNÍ SMĚRNICE RADY:      

PODPIS  : Wayne Huang 
POZICE  : Ředitel správy ODM 
DATUM VYDÁNÍ : 21. září 2017   

 

Uplatněné/splněné harmonizované normy
Směrnice RE (2014/53/EU),
článek 3(1)(a)
Bezpečnost

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

Směrnice RE (2014/53/EU),
článek 3(1)(a)
Zdraví

Směrnice RE (2014/53/EU),
článek 3(1)(a)
Zdraví

Směrnice RE (2014/53/EU),
Článek 3(1)(b)
EMK

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

Směrnice RE (2014/53/EU),
Článek 3(2)
Rádio 

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 Dokument zhotovil: Shenzhen NTEK Testing Technology Co., Ltd. Číslo certifi kátu:  RE-17092006
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CATERPILLAR® T20 
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