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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μια ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες που θα σας επιτρέψουν να αξιοποιήσετε πλήρως το tablet T20.

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Μια επισήμανση με την ένδειξη ΠΡΟΣΟΧΗ υποδεικνύει το ενδεχόμενο πρόκλησης ζημιάς σε υλικό ή απώλειας δεδομένων αν δεν 
τηρήσετε τις οδηγίες.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μια επισήμανση με την ένδειξη ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ υποδεικνύει το ενδεχόμενο πρόκλησης ζημιάς σε περιουσιακά στοιχεία, 
τραυματισμού ή θανάτου.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΗΜΆΝΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΟΥ 
ΧΡΕΙΆΖΟΝΤΆΙ ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΆΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:
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ΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
© 2017 Caterpillar. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Τα CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, τα αντίστοιχα 
λογότυπά τους, το «Caterpillar Yellow», το εμπορικό σήμα «Power Edge», καθώς και η εταιρική ταυτότητα και η 
ταυτότητα προϊόντος που χρησιμοποιούνται στο παρόν, είναι εμπορικά σήματα της Caterpillar και απαγορεύεται η 
χρήση τους χωρίς άδεια.
Η Bullitt Mobile Ltd είναι δικαιοδόχος της Caterpillar Inc.

Τα εμπορικά σήματα της Bullitt Mobile Ltd. και τρίτων ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.

Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή να μεταδοθεί, σε καμία μορφή και με κανένα μέσο, χωρίς 
προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Caterpillar Inc.

Το προϊόν που περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο μπορεί να περιλαμβάνει λογισμικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα 
και πιθανούς δικαιοπαρόχους. Οι πελάτες δεν επιτρέπεται να προβαίνουν σε αναπαραγωγή, διανομή, τροποποίηση, ανακατασκευή, 
αποσυναρμολόγηση, αποκρυπτογράφηση, εξαγωγή, αποσυμπίληση, εκμίσθωση, εκχώρηση ή παραχώρηση επιμέρους άδειας του εν λόγω 
λογισμικού ή υλικού, εκτός εάν οι συγκεκριμένοι περιορισμοί απαγορεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία ή εάν αυτές οι ενέργειες έχουν 
εγκριθεί από τους αντίστοιχους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων βάσει αδείας.

Το σήμα και τα λογότυπα Bluetooth® είναι σήματα κατατεθέντα που ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση των εν λόγω 
σημάτων της Bullitt Group διέπεται από άδεια χρήσης. Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα και οι εμπορικές ονομασίες τρίτων ανήκουν 
στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους.

Το Wi-Fi® είναι σήμα κατατεθέν της Wi-Fi Alliance®.

ΔΗΛΩΣΗ
Ορισμένες λειτουργίες του προϊόντος και των βοηθητικών του εξαρτημάτων που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο βασίζονται στο 
εγκατεστημένο λογισμικό και στις δυνατότητες και ρυθμίσεις του τοπικού δικτύου και επομένως ενδέχεται να μην είναι ενεργοποιημένες ή να 
είναι περιορισμένες από τις τοπικές εταιρείες δικτύου ή τους παρόχους υπηρεσιών δικτύου. Ως εκ τούτου, οι λειτουργίες που περιγράφονται 
στο παρόν εγχειρίδιο ενδέχεται να μην αντιστοιχούν επακριβώς στο προϊόν ή τα βοηθητικά εξαρτήματα του προϊόντος που αγοράσατε.

Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής ή τροποποίησης των πληροφοριών ή των προδιαγραφών που αναφέρονται στο παρόν 
εγχειρίδιο χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση ή άλλη υποχρέωση.

Ο κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για τη νομιμότητα και την ποιότητα κανενός προϊόντος που θα αποστείλετε ή θα λάβετε μέσω αυτής της 
συσκευής όπως κείμενα, φωτογραφίες, μουσική, ταινίες και μη ενσωματωμένο λογισμικό με προστασία πνευματικών δικαιωμάτων. Φέρετε την 
ευθύνη για οποιεσδήποτε συνέπειες τυχόν προκύπτουν από την εγκατάσταση ή τη χρήση από τα προηγούμενα προϊόντα σε αυτήν τη συσκευή.

ΆΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
Το περιεχόμενο αυτού του εγχειριδίου παρέχεται «ως έχει». Με εξαίρεση όσα προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, δεν παρέχεται 
κανενός είδους εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένης χωρίς περιορισμό κάθε σιωπηρής εγγύησης εμπορευσιμότητας και 
καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, σε σχέση με την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του παρόντος εγχειριδίου.

Στον μέγιστο επιτρεπόμενο βαθμό από την ισχύουσα νομοθεσία, ο κατασκευαστής δεν φέρει σε καμία περίπτωση ευθύνη για ειδικές, 
συμπτωματικές, έμμεσες ή παρεπόμενες ζημίες κανενός είδους, ούτε και για διαφυγόντα κέρδη, διαφυγόντα επιχειρηματικά έσοδα, 
απώλεια δεδομένων, άυλων περιουσιακών στοιχείων ή προσδοκώμενων κερδών.

ΚΆΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΙΣΆΓΩΓΩΝ ΚΆΙ ΕΞΆΓΩΓΩΝ
Οι πελάτες πρέπει να συμμορφώνονται με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς περί εξαγωγών και εισαγωγών. Οι πελάτες πρέπει 
να λαμβάνουν όλες τις απαραίτητες κρατικές άδειες και άδειες χρήσης για την εξαγωγή, την επανεξαγωγή ή την εισαγωγή του προϊόντος 
που αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού και των τεχνικών δεδομένων.
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ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ TABLET T20
1.0 
ΧΆΡΆΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ

Χαρακτηριστικά μπροστινού και πίσω μέρους

1. ΗΧΕΙΟ
2. ΘΥΡΆ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 
3. ΚΆΛΥΜΜΆ ΘΥΡΆΣ MICRO USB 
4. ΚΆΛΥΜΜΆ ΘΥΡΆΣ HDMI 
5. ΘΥΡΆ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΒΥΣΜΆΤΟΣ ΗΧΟΥ ΠΙΣΩ ΆΠΟ ΤΟ ΚΆΛΥΜΜΆ ΤΗΣ ΘΥΡΆΣ HDMI 
6. ΚΆΜΕΡΆ 2,0 MP
7. ΓΥΆΛΙ CORNING
8. ΚΟΥΜΠΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΆΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ
9. ΚΟΥΜΠΙ ΆΥΞΗΣΗΣ ΕΝΤΆΣΗΣ
10. ΚΟΥΜΠΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΝΤΆΣΗΣ
11. ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΆΡΤΆΣ SD
12. ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΆΡΤΆΣ SIM (MICRO SIM)
13. ΚΆΜΕΡΆ 5,0 MP

1
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2.0 
ΆΞΕΣΟΥΆΡ

Το tablet T20 περιλαμβάνει τα ακόλουθα αξεσουάρ:

• 1 x Φορτιστής και καλώδιο
• 1 x Οδηγός γρήγορης εκκίνησης
• 1 x Δήλωση εγγύησης

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 
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ TABLET T20

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε από τις διαδικασίες που περιγράφονται σε αυτή την ενότητα, βεβαιωθείτε ότι έχετε 
διαβάσει τις πληροφορίες ασφάλειας που παρέχονται με το tablet. 

3.1   ΦΟΡΤΙΣΤΕ ΤΟ TABLET

1. Ανοίξτε το κάλυμμα της θύρας φόρτισης.

2. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στη θύρα φόρτισης – δείτε το (2) στη σελίδα 6.

3. Συνδέστε το φορτιστή σε πρίζα Ε.Ρ. τάσης δικτύου.

Σημείωση: Η μπαταρία δεν θα είναι φορτισμένη όταν βγάλετε το tablet από τη συσκευασία. Συνιστούμε να φορτίσετε πλήρως 
το tablet T20 πριν το χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά με τροφοδοσία από τη μπαταρία.

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Φορτίστε τη μπαταρία σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 0°C έως 35°C.

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Να χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένους φορτιστές και καλώδια Caterpillar®. Η χρήση μη εγκεκριμένων τροφοδοτικών ή 
καλωδίων μπορεί να προκαλέσει σοβαρή βλάβη στο tablet T20 και να ακυρώσει την εγγύηση. 

Μπορείτε να παρακολουθείτε τη διαδικασία φόρτισης συμβουλευόμενοι τη λυχνία LED φόρτισης μπαταρίας που βρίσκεται πάνω δεξιά στο 
tablet T20. Όταν φορτίζει το tablet, η λυχνία LED είτε θα αναβοσβήνει είτε θα είναι μόνιμα αναμμένη με κόκκινο χρώμα.

Μπορείτε επίσης να παρακολουθείτε την πρόοδο της φόρτισης της μπαταρίας, ανατρέχοντας στην ένδειξη του εικονιδίου μπαταρίας στην οθόνη:

Συμπεριφορά LED Περιγραφή

Σταθερό κόκκινο Η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη

Αναλάμπον κόκκινο Φόρτιση μπαταρίας σε εξέλιξη

Εικονίδιο μπαταρίας Περιγραφή

Πλήρως φορτισμένη μπαταρία  
και σύνδεση

                              100%
Το tablet έχει φορτιστεί πλήρως και είναι συνδεδεμένο σε πρίζα εναλλασσόμενου 
ρεύματος τάσης δικτύου

Μερικώς φορτισμένη μπαταρία  
και σύνδεση

           50%

Το tablet είναι συνδεδεμένο σε πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος τάσης δικτύου και 
είναι μερικώς φορτισμένο.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν κάνετε κλικ στο εικονίδιο, θα εμφανιστεί το επίπεδο φόρτισης της 
μπαταρίας και ο χρόνος που απομένει μέχρι την πλήρη φόρτιση του tablet

Μερικώς φορτισμένη μπαταρία
        

                        

Το tablet βρίσκεται σε κατάσταση λειτουργίας με μπαταρία. Η συσκευή λειτουργεί 
με τροφοδοσία από την μπαταρία και αποφορτίζει την μπαταρία

Σύμβολο προειδοποίησης χαμηλής 
στάθμης φόρτισης μπαταρίας Το tablet βρίσκεται σε κατάσταση λειτουργίας με μπαταρία και τροφοδοτείται από 

την μπαταρία. Η στάθμη φόρτισης της μπαταρίας είναι χαμηλή

Κρίσιμα χαμηλή στάθμη φόρτισης 
μπαταρίας

x

Το tablet λειτουργεί με τροφοδοσία από την μπαταρία και η στάθμη φόρτισης 
της μπαταρίας είναι πολύ χαμηλή. Συνδεθείτε στο δίκτυο τροφοδοσίας 
εναλλασσόμενου ρεύματος
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3.2   ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ TABLET

        ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε από τις διαδικασίες που περιγράφονται σε αυτή την ενότητα, βεβαιωθείτε ότι έχετε 
διαβάσει τις πληροφορίες ασφάλειας που παρέχονται με το tablet. 

3.3   ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΆ ΛΟΓΆΡΙΆΣΜΟΥ MICROSOFT

Με έναν λογαριασμό Microsoft, έχετε πρόσβαση στο Windows Store, σε αποθηκευτικό χώρο στο Cloud για την αποθήκευση αρχείων και 
δεδομένων, σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, σε πληροφορίες επικοινωνίας και σε πολύ περισσότερα.

1. Όταν ενεργοποιείτε το tablet T20 για πρώτη φορά, η πρώτη οθόνη που εμφανίζεται είναι η οθόνη εκκίνησης των Windows 10. Για να 
αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το tablet, πρέπει να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση των Windows.  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Συνιστάται να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό Microsoft για να διασφαλίσετε ότι θα ειδοποιήστε για όλες τις ενημερώσεις που διανέμονται από 
τη Microsoft. Με αυτόν τον τρόπο, διασφαλίζεται ότι το λειτουργικό σύστημα του tablet θα είναι πάντα το τελευταίο που έχει κυκλοφορήσει 
και ότι το tablet θα διαθέτει τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις κώδικα ασφαλείας.

2. Ο λογαριασμός Microsoft θα σας δώσει τη δυνατότητα να ρυθμίσετε έναν λογαριασμό email και έναν κωδικό πρόσβασης, έτσι ώστε να 
μπορείτε να συνδέεστε στο λογαριασμό χρήστη των Windows με ασφάλεια. Αυτή η ρύθμιση λογαριασμού είναι δωρεάν και τα βήματα 
είναι εύκολα. Μπορείτε να ρυθμίσετε έναν λογαριασμό με τις περισσότερες διευθύνσεις email. Αν δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη 
διεύθυνση email που έχετε ήδη, μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
Αν το tablet χρησιμοποιείται από περισσότερα από ένα άτομα, συνιστούμε ο κάθε χρήστης να δημιουργήσει τον δικό του λογαριασμό.  
Με αυτόν τον τρόπο, κάθε χρήστης μπορεί να εξατομικεύσει το προφίλ του και να ρυθμίσει τις δικές του παραμέτρους.

3. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να εγκαταστήσετε το λειτουργικό σύστημα.
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3.4   ΆΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ TABLET
• Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί για δύο δευτερόλεπτα

• Σύρετε προς την κατεύθυνση του βέλους για να τερματίσετε τη λειτουργία του tablet
       Ή
• Πατήστε το εικονίδιο τροφοδοσίας που βρίσκεται στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης. Προσφέρει τις επιλογές Αναστολή 

λειτουργίας, Τερματισμός λειτουργίας ή Επανεκκίνηση. Ορίστε την επιθυμητή επιλογή 

4.0 
ΕΙΣΆΓΩΓΗ ΚΆΡΤΆΣ SIM ΚΆΙ ΚΆΡΤΩΝ microSD

4.1   ΕΙΣΆΓΩΓΗ ΚΆΡΤΆΣ SIM

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Το tablet T20 δέχεται μόνο κάρτες micro-SIM. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε μικρότερη κάρτα SIM, θα χρειαστείτε προσαρμογέα.

1. Ανοίξτε το κάλυμμα της θύρας υποδοχής της κάρτας SIM - βλ. (12) στη σελίδα 6.

2. Τοποθετήστε το tablet σε επίπεδη επιφάνεια με την οθόνη προς τα κάτω, πάνω σε ύφασμα ώστε να προστατεύεται η οθόνη. 

3. Σπρώξτε την κάρτα micro-SIM μέχρι να «κουμπώσει» στη θέση της.

4.2   ΕΙΣΆΓΩΓΗ ΚΆΡΤΆΣ micro-SD

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Το tablet T20 δέχεται μόνο κάρτες microSD.

1. Ανοίξτε το κάλυμμα της θύρας κάρτας SD - βλ. (11) στη σελίδα 6.

2. Τοποθετήστε την κάρτα microSD έτσι ώστε οι ακίδες να είναι στραμμένες προς την υποδοχή, σύμφωνα με την παρακάτω 
απεικόνιση.

3. Σπρώξτε την κάρτα microSD στην υποδοχή και κλείστε το κάλυμμα της θύρας.
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Η παρακάτω απεικόνιση δείχνει τη θέση των θυρών για τις κάρτες microSD και SIM. 

4.3   ΆΦΆΙΡΕΣΗ ΚΆΡΤΆΣ micro-SIM

1. Ανοίξτε το κάλυμμα της θύρας. 

2. Σπρώξτε την άκρη της κάρτας micro-SIM μέσα στο tablet. Ο μηχανισμός του tablet θα ελευθερώσει την κάρτα micro-SIM.

3. Τώρα, μπορείτε να αφαιρέσετε την κάρτα micro-SIM.

4.4   ΆΦΆΙΡΕΣΗ ΚΆΡΤΆΣ microSD

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αφαίρεση μιας κάρτας microSD ενώ το tablet χρησιμοποιείται, θα μπορούσε να προκαλέσει απώλεια δεδομένων ή 
σφάλματα σε εφαρμογές. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ολοκληρώσει όλες τις τρέχουσες ενέργειες με την κάρτα microSD πριν επιχειρήσετε να την 
αφαιρέσετε. Ανοίξτε το κάλυμμα της θύρας. 

1. Ανοίξτε το κάλυμμα της θύρας.

2. Στο κάτω μέρος της οθόνης προς τα δεξιά του tablet υπάρχει ένα σύμβολο ^. Αγγίξτε το και θα εμφανιστεί ένα εικονίδιο USB. 

3. Πατήστε το εικονίδιο USB για να επιλέξετε την εξαγωγή της κάρτας microSD.

4. Το tablet θα εμφανίσει ένα μήνυμα που θα υποδεικνύει ότι είναι πλέον ασφαλές να αφαιρέσετε την κάρτα microSD.

5. Ανοίξτε τη θύρα microSD και πιέστε την ακμή της κάρτας microSD. Ο μηχανισμός του tablet θα εξαγάγει την κάρτα microSD.

6. Τώρα, μπορείτε να αφαιρέσετε την κάρτα microSD.
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5.0 
ΆΣΥΡΜΆΤΆ ΔΙΚΤΥΆ

5.1   ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ WI-FI

1. Σαρώστε προς τα μέσα από τη δεξιά ακμή της οθόνης, για να αποκτήσετε πρόσβαση στο ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ. 

2. Επιλέξτε Δίκτυο (κάτω δεξιά). Το επόμενο παράθυρο θα εμφανίζει το Wi-Fi απενεργοποιημένο.

3. Πατήστε την επιλογή Ρυθμίσεις δικτύου στο κάτω μέρος αυτού του παραθύρου. 

4. Αυτό θα εμφανίσει ένα νέο παράθυρο με την ένδειξη «Wi-Fi Off». Κάντε κλικ σε αυτό για να ενεργοποιήσετε το Wi-Fi. Τώρα θα εμφανίσει 
την ένδειξη «Wi-Fi On».

5. Πλοηγηθείτε στις επιλογές: Διαθέσιμα δίκτυα, Ιδιότητες υλικού και Διαχείριση γνωστών δικτύων. Επιλέξτε το δίκτυο στο οποίο θέλετε 
να συνδεθείτε και ακολουθήστε τις οδηγίες.

6. Σημείωση: Τα ασφαλή δίκτυα θα απαιτούν κωδικό πρόσβασης. 

5.2   ΆΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ WI-FI

1. Σαρώστε προς τα μέσα από τη δεξιά ακμή της οθόνης, για να αποκτήσετε πρόσβαση στο ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ. 

2. Στο ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ, πατήστε το εικονίδιο Wi-Fi.

3. Στη συνέχεια, στην επόμενη οθόνη, πατήστε ξανά το εικονίδιο Wi-Fi για να απενεργοποιήσετε το Wi-Fi του tablet.
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6.0 
ΜΆΘΕΤΕ ΝΆ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗΝ ΟΘΟΝΗ ΠΟΛΛΆΠΛΗΣ ΆΦΗΣ

Το tablet T20 διαθέτει οθόνη πολλαπλής αφής. Χρησιμοποιήστε αυτές τις χειρονομίες για να λειτουργήσετε την οθόνη του tablet:

7.0 
ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕ ΤΆ MICROSOFT WINDOWS 10

Κατά την αρχική ενεργοποίηση του tablet T20, πρέπει να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση των Windows. Η πρώτη οθόνη που 
εμφανίζεται θα είναι η οθόνη εκκίνησης των Windows. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να εγκαταστήσετε σωστά το 
λειτουργικό σύστημα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
Συνιστούμε να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό Microsoft για να διασφαλίσετε ότι θα συμβαδίζετε με τις τελευταίες ενημερώσεις 
των Windows που διανέμονται.

Ένα πάτημα Άυτό σας επιτρέπει να:

Πατήστε την οθόνη με το δάχτυλο • Χρησιμοποιείτε κουμπιά στην οθόνη
• Εισαγάγετε κείμενο με το πληκτρολόγιο οθόνης
• Επιλέγετε στοιχεία στην οθόνη: συμπεριλαμβανομένων επιλογών, στοιχείων εισόδου, 

εικόνων και εικονιδίων
• Κάνετε εκκίνηση εφαρμογών

Παρατεταμένο πάτημα

Πατήστε παρατεταμένα την οθόνη 
με το δάχτυλο

• Εμφανίζετε λεπτομερείς πληροφορίες για ένα στοιχείο
• Ανοίγετε το μενού ενός στοιχείου για να εκτελέσετε επιπρόσθετες ενέργειες

Σύρσιμο:

1. Πατήστε παρατεταμένα 
ένα στοιχείο 

2. Διατηρήστε το δάχτυλο σε 
επαφή με την οθόνη και, 
στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε 
το δάχτυλο για να 
μετακινήσετε το στοιχείο 
στην επιθυμητή θέση

3. Σηκώστε το δάχτυλο 
σε οποιοδήποτε σημείο 
της οθόνης για να αφήσετε 
το στοιχείο 

• Μετακινήσετε στοιχεία όπως εικόνες και εικονίδια στην οθόνη

Σάρωση ή ολίσθηση

Μετακινήστε το δάχτυλο οριζόντια 
ή κατακόρυφα πάνω στην οθόνη

• Κάνετε κύλιση στην οθόνη έναρξης, ιστοσελίδες, λίστες, εισαγωγές, φωτογραφίες, επαφές 
και ούτω καθ' εξής.

• Κλείσετε μια εφαρμογή. (Σύρετε την εφαρμογή στο κάτω μέρος της οθόνης.)

Μεγέθυνση 

Αγγίξτε την οθόνη με δύο δάχτυλα 
και, στη συνέχεια, απομακρύνετέ τα

• Μεγεθύνετε μια εικόνα ή ιστοσελίδα

Σμίκρυνση 

Αγγίξτε την οθόνη με δύο δάχτυλα 
και, στη συνέχεια, πλησιάστε τα

• Μειώσετε την προβολή μιας εικόνας ή ιστοσελίδας.
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7.1   ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ WI-FI

• Η οθόνη έναρξης των Windows 10 εμφανίζει λίστα με προεπιλεγμένα και προσαρμοσμένα δυναμικά πλακίδια, τα οποία λειτουργούν 
ως συντομεύσεις στην αλληλογραφία, το Microsoft EDGE, την εφαρμογή πρόγνωσης καιρού, το Windows Store, το Skype και άλλες 
εγκατεστημένες εφαρμογές. 

• Τα δυναμικά πλακίδια στην οθόνη έναρξης αλλάζουν και ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο ώστε να εμφανίζουν ειδήσεις και 
ενημερώσεις αθλητικών ειδήσεων, πρόγνωση καιρού, αναρτήσεις μέσων κοινωνικής δικτύωσης και ούτω καθ' εξής.

• Το περιβάλλον εργασίας χρήστη σάς προσφέρει άμεση πρόσβαση στις πιο πρόσφατα χρησιμοποιημένες εφαρμογές, email, 
φωτογραφίες, μουσική, βίντεο, επαφές, ενημερώσεις από ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης και ιστότοπους που επισκέπτεστε συχνά. 
Μπορείτε να καρφιτσώσετε τις αγαπημένες σας εφαρμογές με τη μορφή πλακιδίων, για να προσαρμόσετε την οθόνη έναρξης.

7.2   ΠΡΟΣΒΆΣΗ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ ΕΝΆΡΞΗΣ

Κατά την εκκίνηση του tablet στα Windows, μπορείτε να μπείτε στην οθόνη έναρξης από οποιοδήποτε παράθυρο ή εφαρμογή, χρησιμοποιώντας 
μία από τις ακόλουθες μεθόδους.

• Πατήστε το κουμπί με το εικονίδιο των Windows.
Ή
• Σαρώστε προς τα μέσα από τη δεξιά ακμή της οθόνης, για να αποκτήσετε πρόσβαση στο ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ. 

• Στη συνέχεια, επιλέξτε τη Λειτουργία tablet.

7.3   ΠΡΟΣΆΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΛΆΚΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ ΕΝΆΡΞΗΣ

• Καρφίτσωμα εικονιδίων: Πατήστε και κρατήστε πατημένο το εικονίδιο που θέλετε να μετακινήσετε από τη λίστα των εφαρμογών 
στην οθόνη έναρξης.

• Μετακίνηση εικονιδίων: Σύρετε το εικονίδιο στην επιθυμητή θέση στην οθόνη έναρξης και, στη συνέχεια, αφήστε το.

• Περισσότερες επιλογές για εικονίδια: Κρατήστε πατημένο το εικονίδιο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
Επίσης, μπορείτε να εξατομικεύσετε την οθόνη έναρξης, ορίζοντας την αγαπημένη σας φωτογραφία ως ταπετσαρία.
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7.4   ΣΆΡΩΣΗ ΆΡΙΣΤΕΡΆ

Σαρώστε προς τα μέσα από τη δεξιά ακμή της οθόνης, για να εμφανίσετε το ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ. Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ προσφέρει πρόσβαση 
στις εντολές του συστήματος, όπως Λειτουργία tablet, Κλείδωμα περιστροφής, Λειτουργία πτήσης, Τοποθεσία, Ώρες αναστολής ειδοποιήσεων, 
Διαθέσιμη φόρτιση μπαταρίας, Bluetooth, VPN, Οικονομία μπαταρίας, Wi-Fi έργου και στις επιλογές Ρυθμίσεων. 

7.5   ΣΆΡΩΣΗ ΔΕΞΙΆ

• Σαρώστε προς τα μέσα γρήγορα από την αριστερή ακμή της οθόνης για να εμφανίσετε τις εφαρμογές που εκτελούνται αυτήν τη στιγμή.

• Αγγίξτε τη μικρογραφία μιας εκτελούμενης εφαρμογής για να την ανοίξετε 

7.6   ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΟΘΟΝΗΣ

Για να διασφαλίσετε βέλτιστη προβολή κατά τη χρήση του tablet T20, η περιστροφή οθόνης προσαρμόζει αυτόματα τον οριζόντιο 
ή κατακόρυφο προσανατολισμό, ανάλογα με το πώς κρατάτε τη συσκευή. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την αυτόματη περιστροφή οθόνης 
μέσα από τις ρυθμίσεις και να επιλέξετε να κλειδώσετε την οθόνη σε οριζόντιο ή κατακόρυφο προσανατολισμό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
Ορισμένες εφαρμογές μπορεί να μην υποστηρίζουν την αυτόματη περιστροφή οθόνης, καθώς έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν μόνο σε 
έναν προσανατολισμό οθόνης

7.7  ΚΛΕΙΔΩΜΆ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΘΟΝΗΣ

1. Αλλάξτε την οθόνη στον επιθυμητό προσανατολισμό.

2. Σαρώστε προς τα μέσα από τη δεξιά ακμή της οθόνης του tablet για να αποκτήσετε πρόσβαση στο ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ.

3. Μία από τις επιλογές είναι το Κλείδωμα περιστροφής. Θα εμφανιστεί το εικονίδιο «On» για να υποδείξει ότι η περιστροφή οθόνης είναι 
κλειδωμένη.

8.0 
ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ TABLET

ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΆΡΙΆΣΜΟΥ MICROSOFT

1. Σαρώστε προς τα μέσα από τη δεξιά ακμή της οθόνης του tablet για να αποκτήσετε πρόσβαση στο ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ.

2. Στο ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ, επιλέξτε Συγχρονισμός ρυθμίσεων.

3. Στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη. 

4. Τώρα, το tablet T20 θα συγχρονίσει τις ρυθμίσεις με συσκευές που είναι συσχετισμένες με το όνομα του λογαριασμού σας στα  
Windows 10.
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9.0 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΆΓΡΆΦΕΣ

Διαστάσεις 220 x 143 x 14 mm

Βάρος 650 g

Μέγεθος οθόνης 8”

Τύπος επεξεργαστή Intel Atom x5-Z8350

Ταχύτητα επεξεργαστή 1,44 GHz

Άνάλυση οθόνης 800 x 1280

Πίσω κάμερα 5 MP

Μπροστινή κάμερα 2 MP

Υποδοχή βίντεο mini-HDMI

Μνήμη RAM 2 GB

Μνήμη ROM 64 GB

Κάρτα SD Micro SD - Μέγ. 64 GB

Ταχύτητα USB USB 3.0 (micro)

Μέγεθος μπαταρίας 7500 mAh

Έκδοση Windows Windows 10 (Home ή Pro ανάλογα με το μοντέλο)

Μέγεθος κάρτας SIM Micro SIM

Επιλογές φόρτισης USB 2.0 ή Σ.Ρ.

Συνδεσιμότητα κινητής 
τηλεφωνίας

GPRS, EDGE, HSPA, 4G

Ταχύτητα 4G Λήψη – 150 Mbps Αποστολή – 50 Mbps

Ταχύτητα 2G 850, 900, 1800, 1900

Ταχύτητα 3G 1, 2, 5, 8

Ζώνες συχνοτήτων 4G 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20

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

Bluetooth BT4.1

Υποστήριξη GPS GPS, Glonass

Βαθμός στεγανότητας IP67 (Αδιάβροχο έως 1 m για 30 λεπτά)

Δοκιμή πτώσης 1,2 m
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10.0 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΆ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΡΆΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ (SAR) 

Αυτή η συσκευή έχει δοκιμαστεί και πληροί τα ισχύοντα όρια για έκθεση σε ραδιοσυχνότητες (RF).

Ο Ειδικός ρυθμός απορρόφησης (SAR) αναφέρεται στον ρυθμό με τον οποίο το σώμα απορροφά ραδιοσυχνότητες (RF). Τα όρια του SAR είναι 
2,0 W/kg (κατά μέσο όρο ανά 10 γραμμάρια ιστού) σε χώρες που τηρούν το όριο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. 
Οι δοκιμές για τον SAR διεξάγονται με τυπικές θέσεις λειτουργίας, με τη συσκευή να εκπέμπει στο ύψιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος σε 
όλες τις ελεγμένες ζώνες συχνοτήτων.

Η παρούσα συσκευή έχει δοκιμαστεί και πληροί τα ισχύοντα όρια για έκθεση σε ραδιοσυχνότητες (RF) σε απόσταση διαχωρισμού 0 mm.
Οι υψηλότερες αναφερόμενες τιμές SAR σύμφωνα με τους κανονισμούς CE για το tablet είναι 1649 W/kg

10.1   ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Ε.Ε.

Επιτρέπεται η χρήση της συσκευής μόνο σε εσωτερικό χώρο, όταν λειτουργεί στο εύρος συχνοτήτων 5150 έως 5350 MHz.
Περιορισμοί:
Βέλγιο (BE), Βουλγαρία (BG), Τσεχική Δημοκρατία (CZ), Δανία (DK), Γερμανία (DE), Εσθονία (EE), Ιρλανδία (IE), Ελλάδα (EL), Ισπανία (ES), Γαλλία 
(FR), Κροατία (HR), Ιταλία (IT), Κύπρος (CY), Λετονία (LV), Λιθουανία (LT), Λουξεμβούργο (LU), Ουγγαρία (HU), Μάλτα (MT), Κάτω Χώρες (NL), 
Αυστρία (AT), Πολωνία (PL), Πορτογαλία (PT), Ρουμανία (RO), Σλοβενία (SI), Σλοβακία (SK), Φινλανδία (FI), Σουηδία (SE), Ηνωμένο Βασίλειο 
(UK), Ελβετία (CH), Νορβηγία (NO), Ισλανδία (IS), Λιχτενστάιν (LI) και Τουρκία (TR).

10.2   ΠΡΟΣΟΧΗ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΚΡΗΞΗΣ ΕΑΝ Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΕΣΦΑΛΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ. ΑΠΟΡΡΙΨΤΕ ΤΙΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.

10.3  ΆΠΟΒΛΗΤΆ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΆΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΆΗΗΕ)

Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς, το προϊόν και/ή η μπαταρία πρέπει να 
απορρίπτονται ξεχωριστά από τα οικιακά απόβλητα. 

Όταν το προϊόν φθάσει στο τέλος της ζωής του, προσκομίστε το σε σημείο συλλογής που καθορίζεται από τις τοπικές αρχές. 
Η σωστή ανακύκλωση του προϊόντος προστατεύει την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. 

  
   
  
  Για να αποφύγετε ενδεχόμενη βλάβη της ακοής, μην ακούτε σε υψηλή ένταση για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.
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11.0 
ΠΡΟΔΙΆΓΡΆΦΗ ΠΕΡΙ ΡΆΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ (RF)

Λειτουργία Συχνότητα λειτουργίας Μέγιστη ισχύς εξόδου 
ραδιοσυχνοτήτων (RF)

Όριο

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 (Ανοδική ζεύξη): 880-915 Mhz·
RX (Καθοδική ζεύξη): 925-960 Mhz

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

Κλάση 4
(33±3 dBm)

GPRS/EDGE 1800
TX (Ανοδική ζεύξη): 1710-1785 Mhz·
RX (Καθοδική ζεύξη): 1805-1880 Mhz

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

Κλάση 1
(30±3 dBm)

WCDMA B1
TX (Ανοδική ζεύξη): 1920-1980 Mhz·
RX (Καθοδική ζεύξη): 2110-2170 Mhz

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

WCDMA B8
TX (Ανοδική ζεύξη): 880-915 Mhz·
RX (Καθοδική ζεύξη): 925-960 Mhz

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

LTE FDD B1
TX (Ανοδική ζεύξη): 1920-1980 Mhz·
RX (Καθοδική ζεύξη): 2110-2170 Mhz

23,11 dBm 23 (dBm) ±2,7 (dBm)

LTE FDD B3
TX (Ανοδική ζεύξη): 1710-1785 Mhz·
RX (Καθοδική ζεύξη): 1805-1880 Mhz

24,08 dBm 23 (dBm) ±2,7 (dBm)

LTE FDD B7
TX (Ανοδική ζεύξη): 2500-2570 Mhz·
RX (Καθοδική ζεύξη): 2620-2690 Mhz

22,94 dBm 23 (dBm) ±2,7 (dBm)

LTE FDD B8
TX (Ανοδική ζεύξη): 880-915 Mhz·
RX (Καθοδική ζεύξη): 925-960 Mhz

24,25 dBm 23 (dBm) ±2,7 (dBm)

LTE FDD B20
TX (Ανοδική ζεύξη): 832-862 Mhz·
RX (Καθοδική ζεύξη): 791-821 Mhz

24,09 dBm 23 (dBm) ±2,7 (dBm)

GPS RX: 1,57542 Ghz Δ/Ι Δ/Ι

Αυτό το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.
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RUGGED TABLET
ΆΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ: T20
ΘΕΡΜΟΚΡΆΣΙΆ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΆΣ: -20°C ΕΩΣ 40°C

Αυτή η συσκευή έχει δοκιμαστεί για τυπικές λειτουργίες ενώ φοριέται στο σώμα. Για να εξασφαλίζεται συμμόρφωση με τις απαιτήσεις έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες, πρέπει να 
τηρείται ελάχιστη απόσταση διαχωρισμού 0 mm μεταξύ του σώματος του χρήστη και του ακουστικού, συμπεριλαμβανομένης της κεραίας. Κλιπ ζώνης, θήκες ή άλλα παρόμοια 
αξεσουάρ τρίτων κατασκευαστών που χρησιμοποιούνται από αυτήν τη συσκευή, δεν θα πρέπει να περιέχουν μεταλλικά εξαρτήματα. Αξεσουάρ που φοριούνται στο σώμα τα 
οποία δεν πληρούν αυτές τις απαιτήσεις, ενδέχεται να μη συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες και θα πρέπει να αποφεύγονται. Να χρησιμοποιείτε 
μόνο την παρεχόμενη ή άλλη εγκεκριμένη κεραία.

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας 2014/53/EΚ. Έχουν εκτελεστεί όλες οι βασικές ακολουθίες 
ραδιοηλεκτρικών δοκιμών.

1. Να χρησιμοποιείτε προσεκτικά με ακουστικά. Η υπερβολική ηχητική πίεση από τα εσωτερικά ή εξωτερικά ακουστικά μπορεί να προκαλέσει βλάβη της ακοής

2. ΠΡΟΣΟΧΗ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΚΡΗΞΗΣ ΕΑΝ Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΕΣΦΑΛΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ. ΑΠΟΡΡΙΨΤΕ ΤΙΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

3. Το προϊόν πρέπει να συνδέεται μόνο σε διασύνδεση USB έκδοσης USB 2.0 

4. Ο προσαρμογέας πρέπει να εγκαθίσταται κοντά στον εξοπλισμό και να είναι εύκολα προσβάσιμος

5. Ο παρεχόμενος προσαρμογέας θεωρείται ξεχωριστή συσκευή από το tablet T20

6. Η συσκευή πληροί τις προδιαγραφές περί ραδιοσυχνοτήτων (RF) όταν χρησιμοποιείται σε απόσταση 0 mm από το σώμα

7. USB 3.0: φορτίο έως 0,5 A

SI SK
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Δήλωση συμμόρφωσης
Κατασκευαστής:
 Επωνυμία: Bullitt Mobile Limited
 Διεύθυνση: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, England RG1 1AR 

ΤΥΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  :   Rugged Tablet
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ  :   T20

Η Bullitt Mobile Limited δηλώνει, με αποκλειστική δική της ευθύνη, ότι το προϊόν που περιγράφεται παραπάνω συμμορφώνεται με τους σχετικούς νόμους εναρμόνισης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Οδηγία RE (2014/53/ΕΕ)

ΕΦΆΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΆΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:      

ΥΠΟΓΡΑΦΗ : Wayne Huang 
ΘΕΣΗ : Διευθυντής Διαχείρισης ODM 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : 21 Σεπτεμβρίου 2017  

 

Εναρμονισμένα πρότυπα εφαρμογής/συμμόρφωσης
Οδηγία RE 2014/53/ΕΕ,
Άρθρο 3(1)(α)
Ασφάλεια

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

Οδηγία RE 2014/53/ΕΕ,
Άρθρο 3(1)(α)
Υγεία

Οδηγία RE 2014/53/ΕΕ,
Άρθρο 3(1)(α)
Υγεία

Οδηγία RE 2014/53/ΕΕ,
Άρθρο 3(1)(β)
EMC

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

Οδηγία RE 2014/53/ΕΕ,
Άρθρο 3(2)
Ραδιοεξοπλισμός 

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 Έγγραφο από: Shenzhen NTEK Testing Technology Co., Ltd. Αριθμός πιστοποιητικού: RE-17092006
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Η Bullitt Mobile Ltd είναι δικαιοδόχος της Caterpillar Inc.

CATERPILLAR® T20 
Εγχειρίδιο χρήσης


