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MEGJEGYZÉS: A MEGJEGYZÉS olyan fontos információt jelez, amelyek segítségével a legtöbbet hozhatja ki a T20 táblagépből.

 VIGYÁZAT: A VIGYÁZAT lehetséges hardverkárosodást vagy adatvesztést jelez, ha nem követi az utasításokat.

FIGYELMEZTETÉS: A FIGYELMEZTETÉS lehetséges tulajdoni kárt, személyi sérülést vagy halált jelez.

MEGJEGYZÉSEK, FIGYELEMFELHÍVÁSOK ÉS 
FIGYELMEZTETÉSEK:
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JOGI KÖZLEMÉNY
© 2017 Caterpillar. Minden jog fenntartva. A CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, ezek emblémái,  
a „Caterpillar Yellow” és a „Power Edge” vizuális jegyek, valamint a jelen dokumentumban használt vállalati és 
termékeket azonosító elemek a Caterpillar védjegyei, melyek engedély nélkül nem használhatók.
A Bullitt Mobile Ltd a Caterpillar Inc. licencengedélyese.

A Bullitt Mobile Ltd. és harmadik felek védjegyei az azokhoz tartozó tulajdonosok tulajdonát képezik.

A Caterpillar Inc. előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a jelen dokumentum bármely részét sokszorosítani, illetve bármilyen formában 
vagy módon továbbadni.

A jelen kézikönyvben ismertetett termékhez szerzői joggal védett szoftver és esetleges licencelők tartozhatnak. A vásárlók számára 
tilos az ilyen szoftver, illetve hardver bármilyen jellegű sokszorosítása, forgalmazása, módosítása, visszafordítása, diszasszemblálása, 
visszafejtése, kivonatolása, visszaalakítása, bérbeadása, átruházása és továbbadása, kivéve, ha az ilyen korlátozásokat vonatkozó 
jogszabályok tiltják, illetve ezt az adott szerzői jogtulajdonosok licencek alapján jóváhagyják.

The Bluetooth® szójelzés és emblémák a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonában álló bejegyzett védjegyek, és a Bullitt csoport ezeket licenc 
alapján használja. Minden más, harmadik félhez tartozó védjegy és márkanév tulajdonosához tartozik.

A Wi-Fi® a Wi-Fi Alliance® bejegyzett védjegye.

KÖZLEMÉNY
A jelen kézikönyvben ismertetett terméknek és kiegészítőinek egyes funkciói a telepített szoftveren, illetve a helyi hálózat képességein és 
beállításain alapszanak, és előfordulhat, hogy nem kapcsolhatók be, illetve a helyi hálózatkezelők vagy hálózati szolgáltatók korlátozzák 
azokat. Ennek következtében a jelen kézikönyv leírásai nem feltétlenül érvényesek pontosan ebben a formában a megvásárolt termékre, 
illetve kiegészítőkre.

A gyártó fenntartja magának a jogot, hogy a jelen kézikönyvben található adatok és specifikációk bármelyikét előzetes értesítés vagy 
bármely kötelezettség nélkül megváltoztassa, illetve módosítsa.

A gyártó nem felel az eszközön keresztül fel- és letöltött termékek törvényességéért és minőségéért, ideértve a szövegeket, a képeket, 
a zenét, a filmeket, valamint a szerzői joggal védett, nem beépített szoftvereket. Az előzőekben említett termékek telepítéséből és 
használatából eredő mindenfajta következményeiért Ön tartozik felelősséggel.

NINCS GARANCIA
A jelen kézikönyv tartalmát adott állapotában biztosítjuk. A vonatkozó jogszabályok által megkövetelt eseteket kivéve semmiféle – 
kifejezett vagy beleértett – garancia nem vonatkozik a jelen kézikönyv pontosságára, megbízhatóságára és tartalmára, egyebek mellett 
ideértve az eladhatóság és az adott célra való alkalmasság beleértett garanciáit is.

A vonatkozó jogszabályok által engedélyezett legnagyobb mértékben a gyártó semmi esetre sem vonható felelősségre semmiféle 
különleges, baleseti, közvetett és következményként bekövetkező kárért, elveszett nyereségért, üzletért, bevételért, adatokért, 
jó hírnévért, illetve várt megtakarításért.

IMPORT- ÉS EXPORTELŐÍRÁSOK
Az ügyfelek kötelesek minden vonatkozó export- és importtörvényt és -előírást betartani. Az ügyfél köteles beszerezni a jelen kézikönyvben 
tárgyalt termék – ideértve a szoftvereket és a műszaki adatokat is – exportálásához, továbbexportálásához és importálásához szükséges 
kormányzati engedélyeket.
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A T20 TÁBLAGÉP HASZNÁLATA
1.0 
FUNKCIÓK

Első és hátsó funkciók

1. HANGSZÓRÓ
2. TÖLTŐPORT
3. MICRO USB PORTFEDÉL
4. HDMI PORTFEDÉL
5. AUDIÓCSATLAKOZÓ A HDMI FEDÉL MÖGÖTT
6. 2.0 MP-ES KAMERA
7. CORNING ÜVEG
8. BE-/KIKAPCSOLÓ GOMB
9. HANGERŐ NÖVELÉSE GOMB
10. HANGERŐ CSÖKKENTÉSE GOMB
11. SD KÁRTYANYÍLÁS
12. SIM-KÁRTYANYÍLÁS (MICRO SIM)
13. 5.0 MP-ES KAMERA
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2.0 
TARTOZÉKOK

A T20 táblagép a következő tartozékokat tartalmazza:

• 1 db töltő és kábel
• 1 db Útmutató a gyors kezdéshez
• 1 db jótállási nyilatkozat

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 
A T20 TÁBLAGÉP BEÁLLÍTÁSA

   FIGYELMEZTETÉS: Mielőtt nekifogna az ebben a részben ismertetett eljárásoknak, győződjön meg arról, hogy elolvasta a táblagéphez 
kapott biztonsági tájékoztatást. 

3.1   A TÁBLAGÉP TÖLTÉSE

1. Nyissa ki a töltőport fedelét.

2. Csatlakoztassa a tápkábelt a töltőporthoz – lásd: (2) a 6. oldalon.

3. Csatlakoztassa a töltőt hálózati tápaljzatba.

Megjegyzés: Az akkumulátor a táblagép kicsomagolásakor nincs feltöltve. Javasoljuk, hogy teljesen töltse fel a T20 
táblagépet, mielőtt először használná akkumulátoros módban.

 VIGYÁZAT: Az akkumulátort töltse környezeti hőmérsékleten (0–35°C).

 VIGYÁZAT: Kizárólag a Caterpillar® jóváhagyott töltőit és kábeleit használja. A nem engedélyezett hálózati adapterek és kábelek 
használata súlyosan károsíthatja a T20 táblagépet, és érvényteleníti a jótállást. 

A töltési folyamatot figyelemmel kísérheti a T20 táblagép jobb felső részén lévő töltésjelző LED-en. A táblagép töltése közben vagy villogó, 
vagy folyamatosan világító piros LED látható.

A képernyőn megjelenő akkumulátor ikonon pedig látható az akkumulátortöltés haladása:

LED magatartása Leírás

Folyamatos piros Az akkumulátor teljesen fel van töltve

Villogó piros Az akkumulátor töltődik

Akkumulátor ikon Leírás

Teli akkumulátort és csatlakoztatva

                              100% A táblagép teljesen fel van töltve, és csatlakozik a hálózati tápellátáshoz

Részben feltöltött akkumulátor  
és csatlakoztatva

           50%

A táblagép csatlakozik a hálózati tápellátáshoz, és részben fel van töltve.
MEGJEGYZÉS: Ha az ikonra kattint, az ikon jelzi az akkumulátor töltöttségi 
szintjét és a táblagép teljes feltöltéséig hátralévő időt

Részben feltöltött akkumulátor
        

                        
A táblagép akkumulátor üzemmódban van. Az eszközt az akkumulátor táplálja, 
mely merül

Alacsony töltöttség figyelmeztető 
szimbóluma

A táblagép akkumulátor üzemmódban van, és az akkumulátor táplálja.  
Az akkumulátor töltése alacsony

Akkumulátor töltése kritikusan alacsony

x
A táblagépet akkumulátor táplálja, és az akkumulátor kritikusan alacsony töltésû. 
Csatlakozza a táphálózatra



9

3.2   A TÁBLAGÉP BEKAPCSOLÁSA

             FIGYELMEZTETÉS: Mielőtt nekifogna az ebben a részben ismertetett eljárásoknak, győződjön meg arról, hogy elolvasta a táblagéphez 
kapott biztonsági tájékoztatást. 

3.3   MICROSOFT-FIÓK BEÁLLÍTÁSA

A Microsoft-fiók segítségével hozzáférhet a Windows áruházhoz, a fájlok és adatok biztonsági mentésére szolgáló felhőbeli tárhelyhez, 
a közösségi hálózati oldalakhoz, a kapcsolattartási adatokhoz és még sok máshoz.

1. Amikor először bekapcsolja a T20 táblagépet, elsőként a Windows 10 indulási képernyője jelenik meg. A táblagép használatának 
megkezdéséhez el kell végeznie a Windows beállítását.  

MEGJEGYZÉS:
Ajánlatos Microsoft-fiókot létrehozni annak érdekében, hogy a Microsoft által kiadott frissítésekkel tisztában legyen. Ez biztosítja,  
hogy a táblagép opercáiós rendszere naprakész maradjon, és rákerüljenek a legújabb biztonsági javítások.

2. A Microsoft-fiók lehetővé teszi e-mail-fiók és jelszó beállítását, így biztonságosan bejelentkezhet a Windows felhasználói fiókba. 
Létrehozása ingyenes, és a lépések könnyen követhetők. A legtöbb e-mail-címmel be lehet állítani a fiókot, ha azonban nem, akkor 
létrehozhat új e-mail-címet.

MEGJEGYZÉS: 
Ha több személy használja a táblagépet, javasoljuk, hogy minden felhasználó hozzon létre saját fiókot. Így minden felhasználó személyre 
szabhatja profilját, és saját paramétereket állíthat be.

3. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az operációs rendszer telepítéséhez.
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3.4   A TÁBLAGÉP KIKAPCSOLÁSA
• Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot néhány másodpercig

• Csúsztassa ujját a nyíl irányába a táblagép leállításához
        VAGY
• Nyomja meg a bekapcsológomb ikonját, mely a képernyő bal alsó sarkában helyezkedik el. Felkínálja az Alvás, Leállítás és 

Újraindítás funkciókat – válassza ki a kívánt lehetőséget 

4.0 
A SIM- ÉS microSD KÁRTYÁK BEHELYEZÉSE

4.1. A SIM-KÁRTYA BEHELYEZÉSE

MEGJEGYZÉS:
A T20 táblagép csak micro SIM-kártyával működik. Ha kisebb SIM-kártyát szeretne használni, adapter szükséges.

1. Nyissa ki a SIM-kártyanyílás fedelét – lásd: (12) a 6. oldalon.

2. Helyezze a táblagépet sík felületen a képernyőjével lefelé egy kendőre, amely megvédi a képernyőt. 

3. Nyomja befelé a micro SIM-kártyát addig, amíg a helyére nem kattan.

4.2   micro-SD KÁRTYA BEHELYEZÉSE

MEGJEGYZÉS:
A T20 táblagép kizárólag micro SD kártyával működik.

1. Nyissa ki az SD kártyanyílás fedelét – lásd: (11) a 6. oldalon.

2. igazítsa úgy a microSD-kártyát, hogy érintkezői az alábbi ábrán láthatóak szerint mutassanak a nyílás felé.

3. Nyomja befelé a microSD kártyát a nyílásba, és zárja be a port fedelét.
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Az alábbi ábra a portok, valamint a microSD és a SIM-kártya helyét mutatja. 

4.3   A micro-SIM-KÁRTYA ELTÁVOLÍTÁSA

1. Nyissa ki a port fedelét. 

2. Nyomja be a micro-SIM-kártya szélét a táblagépbe. A táblagép mechanizmusa kioldja a micro-SIM-kártyát.

3. Ekkor eltávolíthatja a micro-SIM-kártyát.

4.4   A microSD KÁRTYA ELTÁVOLÍTÁSA

 VIGYÁZAT: A microSD kártya eltávolítása a táblagép használata közben adatvesztéshez vezethet, vagy alkalmazáshibákat 
eredményezhet. Győződjön meg róla, hogy elvégezte az összes aktuális műveletet a microSD kártyával, mielőtt eltávolítani próbálja.  
Nyissa ki a port fedelét. 

1. Nyissa ki a port fedelét.

2. A képernyő alján, a táblagép jobb oldala felé egy ^ szimbólum látható. Érintse meg ezt, és előugrik egy USB ikon. 

3. Koppintson az USB ikonra a microSD kártya kiadási lehetőségéért.

4. A táblagépen ekkor megjelenik egy üzenet, jelezve, hogy most már biztonsággal kiveheti a microSD kártyát.

5. Nyissa ki a microSD-portot, és nyomja meg a microSD kártya szélét. A táblagép mechanizmusa ekkor kiadja a microSD kártyát.

6. Ekkor eltávolíthatja a microSD kártyát.
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5.0 
A VEZETÉK NÉLKÜLI HÁLÓZATOK

5.1   KAPCSOLÓDÁS WI-FI-HEZ

1. Csúsztassa ujját a képernyő jobb szélétől a MŰVELETKÖZPONT eléréséhez. 

2. Válassza ki a Hálózat lehetőséget (jobbra alul). A következő ablak megjeleníti a kikapcsolt Wi-Fi-t.

3. Koppintson a hálózati beállításokra az ablak alján. 

4. Ezzel megjelenik egy új ablak, melyben a „Wi-Fi ki” felirat látható. Kattintson erre a Wi-Fi bekapcsolásához. Ekkor a „Wi-Fi be”  
felirat látható.

5. Lépkedjen végig a következő lehetőségeken: Elérhető hálózatok, Hardver tulajdonságai és Ismert hálózatok kezelése. Válassza ki 
a csatlakoztatni kívánt hálózatot, és kövesse az utasításokat.

6. Megjegyzés: A védett hálózatokhoz jelkód szükséges. 

5.2   A WI-FI KIKAPCSOLÁSA

1. Csúsztassa ujját a képernyő jobb szélétől a MŰVELETKÖZPONT eléréséhez. 

2. A MŰVELETKÖZPONTBAN koppintson a Wi-Fi ikonra.

3. A következő képernyőn koppintson ismét a Wi-Fi ikonra a táblagép Wi-Fi-jének kikapcsolásához.
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6.0 
A TÖBBÉRINTÉSES KÉPERNYŐ HASZNÁLATÁNAK ELSAJÁTÍTÁSA

A T20 táblagépen többérintéses kijelző található. Az alábbi ujjmozdulatokkal kezelheti a táblagép képernyőjét:

7.0 
ISMERKEDÉS A MICROSOFT WINDOWS 10-ZEL

A T20 táblagép első beállításakor el kell végezni a Windows beállítását. Elsőként a Windows 10 indulási képernyője jelenik meg. 
Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az operációs rendszer megfelelő telepítéséhez.

MEGJEGYZÉS: 
Ajánlatos Microsoft-fiókot létrehozni annak érdekében, hogy a Microsoft által kiadott frissítésekkel tisztában legyen.

Egyetlen koppintás Ez lehetővé teszi a következőket:

Koppintson ujjával a kijelzőre • Használja a gombokat a képernyőn
• Szöveget írjon be a képernyőbillentyűzettel
• Válasszon ki képernyőn lévő elemeket: köztük beállításokat, bejegyzéseket, képeket és 

ikonokat
• Indítson el alkalmazásokat

Egyetlen koppintás és lenyomva tartás:

Koppintson a kijelzőre, 
és tartsa rajta az ujját

• Jelenítse meg elem részletes adatait
• Nyissa meg elem menüjét további műveletek elvégzéséhez

Húzás

1. Koppintson egy elemre, 
és tartsa rajta az ujját 

2. Tartsa az ujját a kijelzővel 
érintkezésben, majd 
ujjhegyével helyezze az 
elemet a kívánt helyre

3. Vegye le ujját a képernyőről 
az elem elejtéséhez 

• Helyezzen át elemeket – például képeket és ikonokat – a képernyőn

Csúsztatás

Mozgassa az ujját függőleges vagy 
vízszintes irányban a képernyőn

• Görgessen végig a Start képernyőn, weboldalakon, listákon, bejegyzéseken, fényképeken, 
névjegyeken és egyebeken.

• Zárjon be alkalmazást. (Csúsztassa az alkalmazást a képernyő aljára.)

Nagyítás

Érintse meg a képernyőt két ujjal, 
majd húzza szét ujjait

• Kép vagy weboldal nagyítása

Kicsinyítés

Érintse meg a képernyőt két ujjal, 
majd közelítse egymáshoz ujjait

• Csökkentse kép vagy weboldal nézetét.
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7.1   KAPCSOLÓDÁS WI-FI-HEZ

• A Windows 10 Start képernyőn az alapértelmezett és egyéni Élő csempék listája jelenik meg, amely a Levelezés, a Microsoft EDGE, 
az Időjárás alkalmazás, a Naptár, a Windows Áruház, a Skype és más telepített alkalmazások parancsikonjaként működik. 

• A Start képernyőn lévő Élő csempék valós időben változnak és frissülnek, és híreket és sporthíreket, időjárási híreket, közösségi hálózati 
hírcsatornákat és egyebeket jelenítenek meg.

• A felület révén közvetlenül hozzáférhet a legutóbb használt alkalmazásokhoz, e-mailekhez, fotókhoz, zenékhez, videókhoz, 
névjegyekhez, a közösségi hálózatok frissítéseihez és a gyakran felkeresett webhelyekhez. Csempeként rögzítheti kedvenc 
alkalmazásait, így testreszabhatja a Start képernyőt.

7.2   A START KÉPERNYŐ ELÉRÉSE

Amikor a táblagépen elindul a Windows, bármelyik ablakból vagy alkalmazásból hozzáférhet a Start képernyőhöz a következő módszerek 
valamelyikével.

• Nyomja meg a Windows ikont.
VAGY
• Csúsztassa ujját a képernyő jobb szélétől a MŰVELETKÖZPONT eléréséhez. 

• Válassza ki a táblagép módot.

7.3   A START KÉPERNYŐ CSEMPÉINEK TESTRESZABÁSA

• Ikonok rögzítése: Tartsa ujját azon az ikonon, amelyet az alkalmazások listájáról a Start képernyőre szeretne helyezni.

• Ikonok áthelyezése: Húzza az ikont a kívánt helyre a Start képernyőn, majd engedje el.

• További lehetőségek az ikonokkal: Tartsa ujját az ikonon.

MEGJEGYZÉS: 
A Start képernyőt testreszabhatja kedvenc kép háttérképként való beállításával is.
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7.4   UJJ CSÚSZTATÁSA BALRA

Csúsztassa ujját a képernyő jobb szélétől a MŰVELETKÖZPONT megjelenítéséhez. A MŰVELETKÖZPONT révén hozzáférhet a rendszer 
parancsaihoz, így a táblagép módhoz, az elforgatási zároláshoz, a megjegyzéshez, a repülőgépes módhoz, a helyadatokhoz, a nyugodt 
órákhoz, a rendelkezésre álló akkumulátortöltöttséghez, a Bluetooth-hoz, a VPN-hez, az akkumulátortakarékossághoz, a Wi-Fi vetítéséhez 
és a Beállítások minden lehetőségéhez. 

7.5   UJJ CSÚSZTATÁSA JOBBRA

• Csúsztassa ujját gyorsan a képernyő jobb szélétől a jelenleg futó alkalmazások megjelenítéséhez.

• A megnyitáshoz érintse meg az adott futó alkalmazás bélyegképét

7.6   A KÉPERNYŐ ELFORGATÁSA

Annak érdekében, hogy a megtekintés optimális legyen a T20 táblagép használatakor, a képernyőforgatást automatikusan álló vagy 
fekvő formátumra áll, attól függően, hogyan tartja az eszközt. Az automatikus képernyőelforgatást a beállításokban kikapcsolhatja,  
és megadhatja, hogy álló vagy fekvő helyzetben reteszeli.

MEGJEGYZÉS: 
Egyes alkalmazások nem feltétlenül támogatják automatikus képernyőelforgatást, mivel csak egy képernyőtájolásban való működésre 
készültek

7.7   A KÉPERNYŐ-ELFORGATÁS ZÁROLÁSA

1. Állítsa a képernyőt a kívánt tájolásúra.

2. Csúsztassa ujját a táblagép képernyőjének jobb szélétől a MŰVELETKÖZPONT eléréséhez.

3. A lehetőségek közt szerepel az elforgatási zárolás kiválasztása. A ikonon „Be” felirat jelzi a képernyőelforgatás zárolását.

8.0 
A TÁBLAGÉP SZINKRONIZÁLÁSA

MICROSOFT-FIÓK HASZNÁLATA

1. Csúsztassa ujját a táblagép képernyőjének jobb szélétől a MŰVELETKÖZPONT eléréséhez.

2. A MŰVELETKÖZPONT-ban válassza ki a beállítások szinkronizálását.

3. Ezután kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. 

4. A T20 táblagép ekkor szinkronizálja a beállításokat a Windows 10-ben lévő fióknévvel társított eszközökkel.
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9.0 
MŰSZAKI ADATOK

Méretek 220x143x14mm

Tömeg 650g

Kijelző mérete 8”

Processzortípus Intel Atom x5-Z8350

Processzor sebessége 1,44 GHz

Kijelző felbontása 800x1280

Hátsó kamera 5MP

Első kamera 2MP

Videócsatlakozó mini-HDMI

RAM memória 2GB

ROM memória 64GB

SD kártya Micro SD – Max. 64GB

USB sebessége USB 3.0 (micro)

Akkumulátor mérete 7500mAh

Windows-verzió Windows 10 (Home vagy Pro a modelltől függően)

SIM-kártya mérete Micro SIM

Töltési lehetőségek USB2.0 vagy DC

Mobil csatlakozási lehetőségek GPRS, EDGE, HSPA, 4G

4G sebessége letöltés – 150 Mbps, feltöltés – 50 Mbps

2G sebessége 850, 900, 1800, 1900

3G sebessége 1, 2, 5, 8

4G sávok 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20

WiFi-kapcsolat 802.11 b/g, 2,4 GHz
802.11.n, 2,4G/5G 
802.11.ac, a 5G  

Bluetooth BT4.1

GPS-támogatás GPS, Glonass

Behatolás elleni védelem IP67 (vízálló 1m-30 perc)

Leejtési teszt 1,2 m
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10.0 
RÁDIÓFREKVENCIÁS KITETTSÉGI INFORMÁCIÓK (SAR) 

Az eszköz tesztelésen ment keresztül, és megfelel a rádiófrekvenciás (RF) kitettség vonatkozó határértékeinek.

A fajlagos elnyelési arány (SAR) arra a sebességre utal, amellyel a szervezet elnyeli a rádiófrekvenciás energiát. A SAR határértéke 2,0 W/kg 
(átlagosan több mint 10 gramm szövet) azokban az országokban, amelyek követik az Európai Unió Tanácsa által előírt értéket. 
A SAR-teszteket szokásos kezelési helyzetben végzik el úgy, hogy az eszköz az összes tesztelt frekvenciasávon a legmagasabb tanúsított 
energiaszinten sugároz.

Az eszköz tesztelésen ment keresztül, és 0 mm-es távolság mellett megfelel a rádiófrekvenciás kitettség vonatkozó határértékeinek.
A CE szabályozás szerinti legnagyobb bejelentett SAR-érték a táblagépnél 1649 W/kg

10.1   EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A készüléket az 5150–5350 Mhz frekvenciatartományban való üzemeltetés esetén kizárólag beltéri használatra tervezték.
Korlátozások:
Belgium (BE), Bulgária (BG), Csehország (CZ), Dánia (DK), Németország (DE), Észtország (EE), Írország (IE), Görögország (EL), Spanyolország 
(ES), Franciaország (FR), Horvátország (HR), Olaszország (IT), Ciprus (CY), Lettország (LV), Litvánia (LT), Luxemburg (LU), Magyarország (HU), 
Málta (MT), Hollandia (NL), Ausztria (AT), Lengyelország (PL), Portugália (PT), Románia (RO), Szlovénia (SI), Szlovákia (SK), Finnország (FI), 
Svédország (SE), Egyesült Királyság (UK), Svájc (CH), Norvégia (NO), Izland (IS), Lichtenstein (LI) és Törökország (TR).

10.2   VIGYÁZAT

ROBBANÁS TÖRTÉNHET, HA AZ AKKUMULÁTORT NEM MEGFELELŐ TÍPUSÚRA CSERÉLI. A HASZNÁLT AKKUMULÁTOROKAT A VONATKOZÓ 
UTASÍTÁSOKNAK MEGFELELŐEN ÁRTALMATLANÍTSA.

10.3   ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK HULLADÉKAI (WEEE)

Ez a szimbólum azt jelenti, hogy helyi törvények és előírások szerint a termék és/vagy az akkumulátor hulladékkezelését 
a háztartási hulladéktól külön kell végezni. 

Amikor ez a termék élettartama végére ér, vigye a helyi hatóságok által kijelölt gyűjtőhelyre. A termék megfelelő 
újrahasznosítása védi az emberi egészséget és a környezetet.  

  
   
  
  A halláskárosodás elkerülése érdekében ne hallgassa a készüléket hosszú ideig hangosan.
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11.0 
RÁDIÓFREKVENCIÁS MŰSZAKI ADATOK

Funkció Működési frekvencia Maximális rádiófrekvenciás 
kimeneti teljesítmény

Határérték

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 (felfelé): 880–915 MHz;
RX (lefelé): 925–960 MHz

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

Class 4
(33±3 dBm)

GPRS/EDGE 1800
TX (felfelé): 1710–1785 MHz;
RX (lefelé): 1805–1880 MHz

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

Class 1
(30±3 dBm)

WCDMA B1
TX (felfelé): 1920–1980 MHz;
RX (lefelé): 2110–2170 MHz

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

WCDMA B8
TX (felfelé): 880–915 MHz;
RX (lefelé): 925–960 MHz

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

LTE FDD B1
TX (felfelé): 1920–1980 MHz;
RX (lefelé): 2110–2170 MHz

23,11 dBm 23 (dBm)±2,7 (dBm)

LTE FDD B3
TX (felfelé): 1710–1785 MHz;
RX (lefelé): 1805–1880 MHz

24,08 dBm 23 (dBm)±2,7 (dBm)

LTE FDD B7
TX (felfelé): 2500–2570 MHz;
RX (lefelé): 2620–2690 MHz

22,94 dBm 23 (dBm)±2,7 (dBm)

LTE FDD B8
TX (felfelé): 880–915 MHz;
RX (lefelé): 925–960 MHz

24,25 dBm 23 (dBm)±2,7 (dBm)

LTE FDD B20
TX (felfelé): 832–862 MHz;
RX (lefelé): 791–821 MHz

24,09 dBm 23 (dBm)±2,7 (dBm)

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

Ez a termék az EU tagállamaiban használható.
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STRAPABÍRÓ TÁBLAGÉP
TÍPUSSZÁM: T20
MŰKÖDÉSI HŐMÉRSÉKLET: -20° C – 40° C

Az eszköz tesztelése szokásos, testen viselt műveletek mellett történt. Az RF-kitettségi követelmények teljesüléséhez 0 mm-es minimális távolságot kell tartani a felhasználó 
teste és a készülék között, beleértve az antennát is. A harmadik felek által készített övcsipeszek, oldaltáskák és hasonló kiegészítők nem tartalmazhatnak fémből készült 
alkatrészeket. A követelményeket nem teljesítő, testen viselt tartozékok nem feltétlenül felelnek meg az RF-kitettségre vonatkozó követelményeknek, így kerülendők. 
Kizárólag a mellékelt vagy jóváhagyott antennát használjon.

Ez az eszköz megfelel a 2014/53/EK irányelv alapvető követelményeinek és az egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. Minden alapvető rádió-tesztsorozat elvégzése megtörtént.

1. Használja óvatosan a fülhallgatót.  A fülhallgató és fejhallgató magas hangnyomása halláskárosodást okozhat

2. VIGYÁZAT: AZ AKKUMULÁTOR NEM MEGFELELŐ TÍPUSSAL VALÓ CSERÉJE ESETÉN ROBBANÁSVESZÉLY. A HASZNÁLT AKKUMULÁTOROK HULLADÉKKEZELÉSÉT 
AZ UTASÍTÁSOKNAK MEGFELELŐEN VÉGEZZE

3. A termék csak USB 2.0-s verziójú USB-illesztőhöz csatlakoztatható 

4. Az adaptert a berendezés közelében kell elhelyezni, és könnyen hozzáférhetőnek kell lennie

5. A mellékelt adapter a T20 táblagéptől különállónak tekintendő

6. Az eszköz megfelel az RF-specifikációknak, ha használata a testtől 0 mm-re történik

7. USB 3.0: legfeljebb 0,5 A-ig töltendő

SI SK
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Megfelelőségi nyilatkozat
Gyártó:
 Név:  Bullitt Mobile Limited
 Cím: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, England RG1 1AR

BERENDEZÉS TÍPUSA  :   Strapabíró táblagép
TÍPUSKÓD   :   T20

Mi, a Bullitt Mobile Limited kizárólagos felelősségünkre kijelentjük, hogy a fent ismertetett termék megfelel a vonatkozó uniós harmonizációs jogszabályoknak:
RE irányelv (2014/53/EU)

TANÁCSI IRÁNYELV ALKALMAZÁSA:      

ALÁÍRÁS  : Wayne Huang 
HELYZET  : ODM Management igazgatója 
KIBOCSÁTÁS KELTE : 2017. szeptember 21.

 

Alkalmazott/teljesített harmonizált szabványok
RE irányelv 2014/53/EU,
3(1)(a) cikk
Biztonság

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

RE irányelv 2014/53/EU,
3(1)(a) cikk
 Egészség

RE irányelv 2014/53/EU,
3(1)(a) cikk
Egészség

RE irányelv 2014/53/EU,
3(1)(b) cikk
Elektromágneses összeférhetőség

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

RE irányelv 2014/53/EU,
3(2) cikk
Rádióhullámok 

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 Dokumentum szerzője: Shenzhen NTEK Testing Technology Co., Ltd. Tanúsítvány száma: RE-17092006
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