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OPMERKING: OPMERKING bevat belangrijke informatie, waarmee u het maximale uit uw T20 tablet kunt halen.

 OPGEPAST: OPGEPAST waarschuwt voor mogelijke schade aan de hardware of gegevensverlies, indien u de instructies 
niet volgt.

WAARSCHUWING: WAARSCHUWING waarschuwt voor mogelijke materiële schade, lichamelijk letsel of overlijden.

JURIDISCHE KENNISGEVING
© 2017 Caterpillar. Alle rechten voorbehouden. CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, hun 
respectievelijke logo‘s, ´Caterpillar Yellow´, de ´Power Edge´-handelskenmerken, evenals hierin 
gebruikte zakelijke en productidentiteit, zijn handelsmerken van Caterpillar en mogen niet zonder 
toestemming worden gebruikt.
Bullitt Mobile Ltd. is een licentiehouder van Caterpillar Inc.

De handelsmerken van Bullitt Mobile Ltd. en derden zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

Geen enkel deel van dit document mag op enige wijze of in enige vorm worden gereproduceerd of overgebracht 
zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Caterpillar Inc.

Het in deze handleiding beschreven product kan auteursrechtelijk beschermde software en mogelijke licenties 
bevatten. Het is klanten op geen enkele wijze toegestaan om de genoemde software of hardware te reproduceren, 
distribueren, aan te passen, decompileren, deassembleren, ontsleutelen, uit te pakken, aan reverse-engineering 
te onderwerpen, leasen, over te dragen of in sublicentie te geven, tenzij toepasselijke wetgeving dergelijke 
beperkingen niet toestaat of dergelijke handelingen onder licenties door de respectieve houders van het auteursrecht 
goedgekeurd zijn.

Bluetooth®-woordmerk en -logo´s zijn geregistreerde handelsmerken in eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en gebruik 
van dergelijke merken door Bullitt Group vindt onder licentie plaats. Alle andere handelsmerken en handelsnamen 
van derden behoren aan hun respectievelijke eigenaars toe.

Wi-Fi® is een geregistreerd handelsmerk van Wi-Fi Alliance®.

KENNISGEVING
Sommige functies van het hierin beschreven product en accessoires zijn afhankelijk van de geïnstalleerde software 
en de capaciteit en instellingen van het lokale netwerk. Mogelijk zijn deze niet geactiveerd of beperkt voor lokale 
netwerkoperators of netwerkserviceproviders. Daarom kunnen de in deze handleiding opgenomen beschrijvingen 
niet exact overeenkomen met het gekochte product of accessoires.

De fabrikant behoudt zich het recht voor om de in deze handleiding opgenomen informatie of specificaties zonder 
voorafgaande kennisgeving of verplichting te wijzigen of aan te passen.

De fabrikant is niet verantwoordelijk voor de legitimiteit en kwaliteit van producten die u via dit apparaat uploadt of 
downloadt, waaronder tekst, afbeeldingen, muziek, films en externe software met auteursrechtelijke bescherming. 
Alle consequenties als gevolg van de installatie of het gebruik van de genoemde producten op dit apparaat zijn uw 
verantwoordelijkheid.

GEEN GARANTIE
De inhoud van deze handleiding wordt geleverd 'as is'. Behalve zoals vereist door de van toepassing zijnde 
wetgeving, worden geen expliciete of impliciete garanties gegeven van welke aard dan ook, inclusief (maar niet 
beperkt tot) de impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, met betrekking tot 
de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van deze handleiding.

Voor zover de toepasselijke wet dit toestaat, is de fabrikant in geen enkel geval aansprakelijk voor bijzondere, 
incidentele, indirecte schade of gevolgschade, gederfde winst, omzet of inkomsten of verlies van gegevens, goodwill 
of verwachte besparingen.

IMPORT- EN EXPORTREGELGEVING
Klanten moeten voldoen aan alle toepasselijke export- of importwetgeving en -regelgeving. Klanten moeten alle 
benodigde overheidsvergunningen en -licenties verkrijgen om het in de handleiding genoemde product, waaronder 
de software en technische gegevens, te exporteren, herexporteren of importeren.

MEDEDELINGEN EN WAARSCHUWINGEN:
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UW T20 TABLET GEBRUIKEN
1.0  
FUNCTIES

Functies voor en achter

1. LUIDSPREKER
2. LAADPOORT 
3. MICRO-USB-POORTAFDEKPLAATJE 
4. HDMI-POORTAFDEKPLAATJE 
5. AUDIOAANSLUITING ACHTER HET HDMI-AFDEKPLAATJE 
6. CAMERA 2.0 MP
7. CORNING GLASS
8. AAN/UIT-KNOP
9. KNOP VOLUME OMHOOG
10. KNOP VOLUME OMLAAG
11. SD-KAARTGLEUF
12. SIMKAARTGLEUF (MICROSIMKAART)
13. CAMERA 5.0 MP

2.0   
ACCESSOIRES

De volgende accessoires zitten bij uw T20 tablet:

• 1x oplader en kabel
• 1x snelstartgids
• 1x garantieverklaring
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QUICK START GUIDE
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LIMITED WARRANTY STATEMENT
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Cesky .................................................................................. 3
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Polski .................................................................................. 3
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3.0  
UW T20 TABLET INSTELLEN

 WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat u de met uw tablet meegeleverde veiligheidsinformatie heeft 
gelezen, voordat u begint met de procedures die in dit hoofdstuk staan. 

3.1 UW TABLET OPLADEN

1. Open het laadpoortafdekplaatje.

2. Sluit de stroomkabel aan op de laadpoort; zie (2) op pagina 6.

3. Steek de lader in een stopcontact.

Opmerking: De batterij is niet opgeladen wanneer u uw tablet uitpakt. Wij raden aan dat u uw T20 tablet 
volledig oplaadt, voordat u deze voor de eerste keer in batterijmodus gebruikt.

 OPGELET: Laad de batterij in een omgevingstemperatuur tussen 0 °C en 35 °C.

 OPGELET: Gebruik alleen door Caterpillar® goedgekeurde laders en kabels. Het gebruik van niet 
goedgekeurde laders of kabels kan uw T20 tablet ernstig beschadigen en kan de garantie laten vervallen. 

U kunt het laadproces volgen door naar de batterijlaadledlamp te kijken die zich rechtsboven op uw T20 tablet 
bevindt. Wanneer uw tablet wordt opgeladen, ziet u een knipperende of permanent brandende rode ledlamp.

Daarnaast kunt u het laadproces van de batterij volgen door naar de batterijweergave op het scherm 
te kijken:

Gedrag ledlamp Beschrijving

Voortdurend rood Batterij is volledig opgeladen

Knipperend rood Batterij is aan het opladen

Batterij-icoon Beschrijving

Volle batterij en stekker

                     100% Uw tablet is volledig opgeladen en aangesloten op het stopcontact

Deels opgeladen batterij en stekker
          50%

Uw tablet is aangesloten op het stopcontact en deels opgeladen.
OPMERKING: Indien u op de icoon klikt, geeft deze het laadniveau 
van de batterij weer en hoe lang het duurt voordat uw tablet volledig 
is opgeladen

Deels geladen batterij
        

                        
Uw tablet staat in batterijmodus. Het apparaat draait op batterijstroom 
en ontlaadt de batterij

Waarschuwingssymbool bijna lege batterij 
Uw tablet staat in batterijmodus en draait op batterijstroom. De batterij 
is bijna leeg

Batterij bijna geheel leeg

x
Uw tablet draait op batterijstroom en de batterij is bijna geheel leeg. 
Sluit deze op een stopcontact aan

3.2 UW TABLET AANZETTEN

  WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat u de met uw tablet meegeleverde veiligheidsinformatie heeft 
gelezen, voordat u begint met de procedures die in dit hoofdstuk staan. 

3.3 MICROSOFT-ACCOUNT CONFIGUREREN

U heeft met een Microsoft-account toegang tot de Windows store, cloudopslag om een back-up te maken 
van bestanden en gegevens, sociale media, contactinformatie en nog veel meer.

1. Wanneer u voor het eerst uw T20 tablet aanzet, is het eerste scherm dat wordt weergegeven, 
het opstartscherm van Windows 10. U moet de Windows-configuratie doorlopen om uw tablet 
te kunnen gebruiken.  

OPMERKING:
Aangeraden wordt dat u een Microsoft-account aanmaakt om te verzekeren dat u op de hoogte bent van 
alle door Microsoft uitgegeven updates. Dit verzekert dat het besturingssysteem van uw tablet up-to-date 
blijft en dat het de meest recente beveiligingspatches heeft.

2. Met uw Microsoft-account kunt u een e-mailaccount en wachtwoord configureren, zodat u veilig kunt 
inloggen op uw Windows-gebruikersaccount. Het configureren is gratis en de stappen zijn eenvoudig 
te volgen. U kunt een account met de meeste e-mailadressen configureren. Indien dit niet het geval is, 
kunt u een nieuw e-mailadres aanmaken.

OPMERKING: 
Indien meer dan een persoon de tablet gebruikt, raden wij aan om iedere gebruiker een eigen account te laten 
aanmaken. Op deze manier kan elke gebruiker zijn profiel personaliseren en zijn eigen instellingen instellen.

3. Volg de scherminstructies om het besturingssysteem te installeren.
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3.4 UW TABLET UITSCHAKELEN
• Druk op de aan/uit-knop en houd deze een paar seconden ingedrukt

• Schuif in de richting van de pijl om de tablet uit te schakelen
OF

• Druk op de aan/uit-icoon die zich in de linkerhoek onderaan het scherm bevindt. Kies een van 
de getoonde opties: Slapen, Uitschakelen of Herstarten 

4.0  
SIMKAARTEN EN MICROSD-KAARTEN PLAATSEN

4.1 SIMKAART PLAATSEN

OPMERKING:
Uw T20 tablet accepteert alleen microsimkaarten. U heeft een adapter nodig als u een kleinere 
simkaart wilt installeren.

1. Open het afdekplaatje van de simkaartgleuf; zie (12) op pagina 6.

2. Plaats uw tablet op een plat oppervlak met het scherm naar beneden bovenop een doek om het 
scherm te beschermen. 

3. Duw tegen de microsimkaart totdat de simkaart op zijn plek ¨klikt¨.

4.2 MICROSD-KAART PLAATSEN

OPMERKING:
Uw T20 tablet accepteert alleen microSD-kaarten.

1. Open het afdekplaatje van de SD-kaartpoort; zie (11) op pagina 6.

2. Plaat de microSD-kaart zo dat de contactpunten in richting van de gleuf staan, zoals op de 
onderstaande afbeelding.

3. Duw de microSD-kaart in de gleuf en sluit het afdekplaatje.

De onderstaande afbeelding toont de locatie van de poorten en de microSD- en simkaarten. 

4.3 MICROSIMKAART VERWIJDEREN

1. Open het afdekplaatje van de poort. 

2. Duw tegen de rand van de microsimkaart in de tablet. Het mechanisme van de tablet werpt 
de microsimkaart uit.

3. U kunt nu de microsimkaart verwijderen.

4.4 MICROSD-KAART VERWIJDEREN

 OPGELET: Een microSD-kaart verwijderen, terwijl de tablet in gebruik is, kan leiden tot gegevensverlies 
of fouten in de applicaties. Zorg ervoor dat u alle lopende acties met de microSD-kaart hebt afgerond, 
voordat u deze probeert te verwijderen. Open het afdekplaatje van de poort. 

1. Open het afdekplaatje van de poort.

2. Rechts onderaan het scherm van de tablet staat het symbool ^. Raak dit aan en een USB-icoon 
verschijnt. 

3. Tik op de USB-icoon voor de optie om de microSD-kaart uit te werpen.

4. Uw tablet toont een bericht met de mededeling dat u de microSD-kaart veilig kunt verwijderen.

5. Open de microSD-poort en duw tegen de rand van de microSD-kaart. Het mechanisme van de tablet 
werpt vervolgens de microSD-kaart uit.

6. U kunt nu de microSD-kaart verwijderen.
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5.0  
DRAADLOZE NETWERKEN

5.1 VERBINDING MAKEN MET WIFI

1. Veeg vanaf de rechterkant van het scherm om het ACTIECENTRUM te openen. 

2. Selecteer Netwerk (rechtsonder). Het volgende venster laat zien dat de wifi is uitgeschakeld.

3. Tik op Netwerkinstellingen onderaan dit venster. 

4. Een nieuw venster wordt getoond met ¨Wifi uit¨. Tik hierop om wifi in te schakelen. Het toont nu 
¨Wifi aan¨.

5. Navigeer door de opties: Beschikbare netwerken, Hardware-eigenschappen en Bekende netwerken 
beheren. Selecteer het netwerk waarmee u verbinding wilt maken, en volg de instructies.

6. Opmerking: Beveiligde netwerken hebben een wachtwoord nodig. 

5.2 WIFI UITSCHAKELEN

1. Veeg vanaf de rechterkant van het scherm om het ACTIECENTRUM te openen. 

2. Tik in het ACTIECENTRUM op de wifi-icoon.

3. Tik vervolgens in het volgende scherm opnieuw op de wifi-icoon om de wifi van uw tablet uit 
te schakelen.

 

6.0  
HET MULTITOUCH-SCHERM LEREN GEBRUIKEN

Uw T20 tablet heeft een multitouch-scherm. Gebruik de volgende vingerbewegingen om het 
scherm van uw tablet te bedienen:

7.0  
BEKEND RAKEN MET MICROSOFT WINDOWS 10

Wanneer u voor de eerste keer uw T20 tablet aanzet, moet u de Windows-configuratie doorlopen. 
Allereerst wordt het Windows opstartscherm getoond. Volg de scherminstructies om het 
besturingssysteem correct te installeren.

OPMERKING: 
Wij raden aan dat u een Microsoft-account aanmaakt om te verzekeren dat u op de hoogte bent 
van de uitgegeven Microsoft-updates.

Enkele tik Hiermee kunt u:

Op het scherm tikken met uw vinger • Toetsen op het scherm gebruiken
• Tekst invoeren met het schermtoetsenbord
• Onderdelen op het scherm selecteren: inclusief opties, 

invoergegevens, afbeeldingen en iconen
• Apps starten

Enkele tik en ingedrukt houden

Tik en houd uw vinger op het 
scherm

• Gedetailleerde informatie over een onderdeel weergeven
• Het menu van een onderdeel openen om meer acties uit te voeren

Slepen

1. Tik en houd uw vinger op een 
onderdeel 

2. Houd uw vinger op het scherm 
gedrukt en gebruik vervolgens 
uw vingertop om het onderdeel 
naar de door u gewenste 
locatie te verplaatsen

3. Haal uw vinger van het scherm 
om het onderdeel los te laten 

• Onderdelen, zoals afbeeldingen en iconen, over het scherm bewegen

Vegen of schuiven

Beweeg uw vinger verticaal 
of horizontaal over het scherm

• Door het startscherm, websites, lijsten, invoergegevens, foto´s, 
contacten, enz. scrollen

• Een app sluiten (de app naar de onderkant van het scherm vegen)

Inzoomen 

Raak het scherm aan met twee 
vinger en beweeg vervolgens uw 
vingers uit elkaar

• Een afbeelding of website vergroten

Uitzoomen 

Raak het scherm aan met twee 
vingers en beweeg vervolgens uw 
vingers naar elkaar

• Een afbeelding of website verkleinen
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7.1 VERBINDING MAKEN MET WIFI

• Het startscherm van Windows 10 geeft een lijst met standaard en gepersonaliseerde live-tegels weer, 
die als snelkoppelingen fungeren naar Mail, Microsoft EDGE, Weerapp, Agenda, Windows Store, 
Skype en andere geïnstalleerde apps. 

• Live-tegels op uw startscherm veranderen en worden in real-time geüpdatet om nieuws- 
en sportupdates, weerupdates, socialemediaberichten en veel meer weer te geven.

• De interface geeft u directe toegang tot uw meest recent gebruikte apps, e-mails, foto´s, muziek, 
video´s, contacten, updates van sociale media en vaak bezochte websites. U kunt uw favoriete apps 
als tegels vastzetten om het startscherm te personaliseren.

7.2 HET STARTSCHERM OPENEN

Wanneer uw tablet in Windows opstart, kunt u het startscherm vanuit elk venster of elke app openen door 
een van de volgende methodes te gebruiken.

• Druk op de knop met de Windows-icoon.
OF
• Veeg vanaf de rechterkant van het scherm om het ACTIECENTRUM te openen. 

• Selecteer vervolgens Tabletmodus.

7.3 DE TEGELS OP HET STARTSCHERM PERSONALISEREN

• Iconen vastzetten: Tik op de icoon die u wilt verplaatsen uit uw lijst met apps naar het startscherm, 
en houd deze ingedrukt.

• Iconen verplaatsen: Sleep de icoon naar de door u gewenste locatie op het startscherm en laat dan los.

• Meer opties voor iconen: Houd de icoon ingedrukt.

OPMERKING: 
U kunt ook het startscherm personaliseren door uw favoriete afbeelding als achtergrond in te stellen.

7.4 NAAR RECHTS VEGEN

Veeg vanaf de rechterkant van het scherm om het ACTIECENTRUM weer te geven. Het ACTIECENTRUM 
geeft toegang tot de systeemopdrachten, zoals de opties Tabletmodus, Schermrotatie vergrendelen, 
Meldingen, Vliegtuigmodus, Locatie, Stille uren, Beschikbare batterij, Bluetooth, VPN, Spaarstand, Wifi 
projecteren en Instellingen. 

7.5 NAAR LINKS VEGEN

• Veeg snel vanaf de linkerkant van het scherm om de momenteel draaiende apps weer te geven.

• Raak de miniatuur van een draaiende app aan om deze te openen 

7.6 SCHERMROTATIE

Om uw optimale kijkervaring te verzekeren als u uw T20 tablet gebruikt, verandert de schermrotatie 
automatisch naar portret- of landschapsweergave, afhankelijk van hoe u het apparaat houdt. U kunt de 
automatische schermrotatie in instellingen uitschakelen en ervoor kiezen om deze in landschaps- of 
portretweergave te vergrendelen.

OPMERKING: 
Sommige apps ondersteunen misschien automatische schermrotatie niet, omdat zij voor slechts een 
schermweergave zijn ontworpen

7.7 SCHERMROTATIE VERGRENDELEN

1. Het scherm veranderen naar de gewenste weergave.

2. Veeg vanaf de rechterkant van het tabletscherm om het ACTIECENTRUM te openen.

3. Een van de opties is Selecteer rotatievergrendeling. De icoon geeft ¨Aan¨ weer om aan te geven dat de 
schermrotatie is vergrendeld.

8.0  
UW TABLET SYNCHRONISEREN

MICROSOFT-ACCOUNT GEBRUIKEN

1. Veeg vanaf de rechterkant van het tabletscherm om het ACTIECENTRUM te openen.

2. Selecteer vanuit het ACTIECENTRUM Instellingen synchroniseren.

3. Volg vervolgens de schermaanwijzingen. 

4. Uw T20 tablet synchroniseert nu uw instellingen met apparaten die met uw accountnaam op Windows 
10 zijn geassocieerd.
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9.0  
TECHNISCHE SPECIFICATIES

Afmetingen 220 x 143 x 14 mm

Gewicht 650 g

Weergavegrootte 8”

Soort processor Intel Atom x5-Z8350

Snelheid processor 1,44 GHz

Weergaveresolutie 800 x 1280

Achtercamera 5 MP

Voorcamera 2 MP

Videoaansluiting mini-HDMI

RAM-geheugen 2 GB

ROM-geheugen 64 GB

SD-kaart MicroSD-kaart - max. 64 GB

Snelheid USB USB 3.0 (micro)

Batterijgrootte 7500 mAh

Versie Windows Windows 10 (Home of Pro afhankelijk van het model)

Grootte simkaart Microsimkaart

Laadopties USB2.0 of DC

Mobiele verbinding GPRS, EDGE, HSPA, 4G

Snelheid 4G DL – 150 Mbps UL – 50 Mbps

Snelheid 2G 850, 900, 1800, 1900

Snelheid 3G 1, 2, 5, 8

4G-Banden 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20

Wifiverbinding 802.11 b/g, 2,4 GHz
802.11.n, 2.4G/5G 
802.11.ac, a 5G 

Bluetooth BT4.1

Ondersteuning GPS GPS, Glonass

IP-beschermingsgraad IP67 (waterdicht 1 m gedurende 30 min.)

Valtest 1,2 m

10.0 
RF-BLOOTSTELLINGSINFORMATIE (SAR) 

Het apparaat is getest en voldoet aan de van toepassing zijnde grenzen voor blootstelling aan radiofrequentie-
energie (RF).

Specific Absorption Rate (SAR) verwijst naar de mate waarin het lichaam RF-energie absorbeert. SAR-
limieten zijn 2,0 W/kg (gemiddeld over 10 gram weefsel) in landen die de limiet van de Raad van de Europese 
Unie aanhouden. 
Testen voor SAR zijn uitgevoerd met standaardgebruiksposities, waarbij het apparaat in alle geteste 
frequentiebanden op zijn hoogste gecertificeerde niveau zond.

Dit apparaat is getest en voldoet aan de van toepassing zijnde grenzen voor radiofrequentieblootstelling op 
0 mm afstand.
De hoogste gerapporteerde SAR-waarden onder de CE-regelgeving voor het tablet is 1,649 W/kg.

10.1 EU-CONFORMITEITSVERKLARING

Dit apparaat mag alleen binnenshuis worden gebruikt indien het binnen het frequentiebereik 5150 tot 5350 
MHz wordt gebruikt.
Beperkingen in:
België (BE), Bulgarije (BG), Tsjechië (CZ), Denemarken (DK), Duitsland (DE), Estland (EE), Ierland (IE), 
Griekenland (EL), Spanje (ES), Frankrijk (FR), Kroatië (HR), Italië (IT), Cyprus (CY), Letland (LV), Litouwen 
(LT), Luxemburg (LU), Hongarije (HU), Malta (MT), Nederland (NL), Oostenrijk (AT), Polen (PL), Portugal 
(PT), Roemenië (RO), Slovenië (SI), Slowakije (SK), Finland (FI), Zweden (SE), Verenigd Koninkrijk (UK), 
Zwitserland (CH), Noorwegen (NO), IJsland (IS), Liechtenstein (LI) en Turkije (TR).

10.2 WAARSCHUWING

EXPLOSIERISICO BIJ VERVANGING MET VERKEERD SOORT BATTERIJ. VERWIJDER GEBRUIKTE 
BATTERIJEN VOLGENS DE AANWIJZINGEN.

10.3 AFGEDANKTE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR (AEEA)

Dit symbool betekent dat volgens de lokale wet- en regelgeving uw product en/of zijn batterij 
gescheiden van huishoudelijk afval moet worden verwijderd. 

Wanneer dit product het einde van zijn levensduur bereikt, neem het naar een door de lokale 
autoriteiten aangewezen verzamelpunt. Correcte recycling van uw product beschermt de 
publieke gezondheid en het milieu.  

  
   
  
  Luister niet langere tijd op hoog volume om mogelijke gehoorschade te voorkomen.
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11.0 
RF-SPECIFICATIE

Functie Gebruiksfrequentie Max. RF-
outputvermogen

Limiet

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: 2,41dBm

20 dBm

WIFI 802.11B/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 (uplink): 880-915 Mhz;
RX (downlink): 925-960 Mhz

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

Klasse 4
(33±3 dBm)

GPRS/EDGE 1800
TX (uplink): 1710 -1785 Mhz;
RX (downlink): 1805-1880 Mhz

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

Klasse 1
(30±3 dBm)

WCDMA B1
TX (uplink): 1920-1980 Mhz;
RX (downlink): 2110-2170 Mhz

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

WCDMA B8
TX (uplink): 880-915 Mhz;
RX (downlink): 925-960 Mhz

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

LTE FDD B1
TX (uplink): 1920-1980 Mhz;
RX (downlink): 2110-2170 Mhz

23,11 dBm 23 (dBm) ±2,7 (dBm)

LTE FDD B3
TX (uplink): 1710-1785 Mhz;
RX (downlink): 1805-1880 Mhz

24,08 dBm 23 (dBm) ±2,7 (dBm)

LTE FDD B7
TX (uplink): 2500-2570 Mhz;
RX (downlink): 2620-2690 Mhz

22,94 dBm 23 (dBm) ±2,7 (dBm)

LTE FDD B8
TX (uplink): 880-915 Mhz;
RX (downlink): 925-960 Mhz

24,25 dBm 23 (dBm) ±2,7 (dBm)

LTE FDD B20
TX (uplink): 832-862 Mhz;
RX (downlink): 791-821 Mhz

24,09 dBm 23 (dBm) ±2,7 (dBm)

GPS RX: 1,57542 Ghz Niet beschikbaar Niet beschikbaar

Dit product kan in EU-lidstaten worden gebruikt.

ROBUUSTE TABLET
MODELNUMMER: T20
GEBRUIKSTEMPERATUUR: -20 °C TOT 40 °C

Dit apparaat is getest voor het op gebruikelijke wijze dragen op het lichaam. Een minimum afstand van 0 mm moet worden aangehouden 
tussen het lichaam van de gebruiker en de handset, inclusief de antenne, om te voldoen aan de RF-blootstellingseisen. Riemklemmen, 
houders of soortgelijke accessoires van derden die voor dit apparaat worden gebruikt, mogen geen metalen onderdelen bevatten. 
Op het lichaam gedragen accessoires die niet aan deze eisen voldoen, voldoen misschien niet aan de RF-blootstellingseisen en 
moeten worden vermeden. Gebruik alleen de meegeleverde of een goedgekeurde antenne.

Dit apparaat voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EG. Alle essentiële radiotestreeksen 
zijn uitgevoerd.

1. Wees voorzichtig met oortelefoons. Overmatige geluidsdruk van oortelefoons en koptelefoons kan eventueel 
gehoorverlies veroorzaken

2. OPGEPAST: EXPLOSIEGEVAAR ALS BATTERIJ VERVANGEN WORDT DOOR EEN VERKEERD TYPE. VOER GEBRUIKTE 
BATTERIJEN AF CONFORM DE AANWIJZINGEN

3. Het product mag alleen worden aangesloten op een USB-aansluiting met versie USB 2.0 

4.  De adapter moet vlakbij de apparatuur worden geïnstalleerd en gemakkelijk bereikbaar zijn

5. De meegeleverde adapter wordt beschouwd als losstaand van de T20 tablet

6. Het apparaat voldoet aan de RF-specificaties wanneer het apparaat op 0 mm van uw lichaam wordt gebruikt

7. USB 3.0: Opladen tot en met 0,5 A

SI SK
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© 2017 Caterpillar. Alle rechten voorbehouden. CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, hun respectievelijke logo‘s, ´Caterpillar 
Yellow´, de ´Power Edge´-handelskenmerken, evenals hierin gebruikte zakelijke en productidentiteit, zijn handelsmerken 
van Caterpillar en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. 

Bullitt Mobile Ltd. is een licentiehouder van Caterpillar Inc.

CATERPILLAR® T20 
Gebruikershandleiding

Conformiteitsverklaring
Fabrikant:
 Naam:  Bullitt Mobile Limited
 Adres: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, RG1 1AR, Verenigd Koninkrijk 

SOORT APPARATUUR :   Robuuste tablet
MODELCODE  :   T20

Wij, Bullitt Mobile Limited, verklaren geheel onder onze eigen verantwoordelijkheid dat het product dat hierboven wordt beschreven, 
conform de relevante harmonisatieregelgeving van de Europese Unie is:
RE-Richtlijn (2014/53/EU)

TOEPASSING VAN RAADSRICHTLIJN:      

HANDTEKENING : Wayne Huang
FUNCTIE : Directeur ODM-management
UITGIFTEDATUM : 21 september 2017

Toegepaste/gevolgde geharmoniseerde standaarden
RE-Richtlijn 2014/53/EU,
Artikel 3.1(a)
Veiligheid

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

RE-Richtlijn 2014/53/EU,
Artikel 3.1(a)
Gezondheid

RE-Richtlijn 2014/53/EU,
Artikel 3.1(a)
Gezondheid

RE-Richtlijn 2014/53/EU,
Artikel 3.1(b)
EMC

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

RE-Richtlijn 2014/53/EU,
Artikel 3.2
Radio 

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
Documentatie door: Shenzhen NTEK Testing Technology 
Co., Ltd.

Certificaatnummer:  RE-17092006


