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PASTABA. PASTABA reiškia svarbią informaciją, kuri suteiks jums galimybę geriausiai panaudoti jūsų T20 planšetinį kompiuterį.

  ATSARGIAI! ATSARGIAI nurodo galimą įrangos apgadinimą ar duomenų praradimą, jei jūs nevykdysite instrukcijų.

ĮSPĖJIMAS. ĮSPĖJIMAS nurodo galimą nuosavybės apgadinimą, asmens sužalojimą arba mirtį.

PASTABOS, PERSPĖJIMAI IR ĮSPĖJIMAI
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TEISINIS PRANEŠIMAS
© 2017 m. „Caterpillar“. Visos teisės saugomos. Čia naudojami CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT ir jų atitinkami 
logotipai, „Caterpillar Yellow“, „Power Edge“ apipavidalinimas bei įmonės ir gaminių tapatybė yra „Caterpillar“ 
prekių ženklai, kurių negalima naudoti be leidimo.
„Bullitt Mobile Ltd.“ turi „Caterpillar Inc.“ licenciją.

„Bullitt Mobile Ltd.“ ir trečiųjų šalių prekių ženklai priklauso jų atitinkamiems savininkams.

Nė viena šio dokumento dalis negali būti atgaminama ar siunčiama bet kokia forma ar priemonėmis be išankstinio rašytinio 
„Caterpillar Inc.“ sutikimo.

Šiame vadove aprašytas gaminys gali apimti autorių teisių saugomą programinę įrangą ir galimus licencijų išdavėjus. Klientai negali kokiu 
nors būtu minėtos programinės ar aparatinės įrangos atgaminti, platinti, modifikuoti, dekompiliuoti, išmontuoti, iššifruoti, ištraukti, 
inžinerijos būdu apdoroti, išnuomoti, perduoti ar išduoti jai licencijas, išskyrus atvejus, kai galiojantys įstatymai tokius apribojimus 
draudžia arba tokius veiksmus pagal licencijas patvirtina atitinkami autorių teisių turėtojai.

„Bluetooth®“ žodinis prekių ženklas ir logotipai yra registruotieji prekių ženklai, priklausantys „Bluetooth SIG, Inc.“, „Bullitt“ grupė tokius 
ženklus visada naudoja pagal licenciją. Visi kiti trečiųjų šalių prekių ženklai ir prekių pavadinimai priklauso jų atitinkamiems savininkams.

„Wi-Fi®“ yra registruotasis „Wi-Fi Alliance®“ prekės ženklas.

PRANEŠIMAS
Kai kurios čia aprašytos gaminio ir jo priedų funkcijos priklauso nuo įdiegtos programinės įrangos ir nuo vietinio tinklo gebos, todėl 
vietinių tinklų operatoriai arba tinklo paslaugos teikėjai jų gali nesuaktyvinti arba jas apriboti. Todėl šiame vadove pateikiami aprašymai 
gali ne visiškai atitikti jūsų pirktą gaminį ar jo priedus.

Gamintojas pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo ar įsipareigojimo keisti ar modifikuoti bet kokią šiame vadove pateikiamą informaciją 
ar specifikacijas.

Gamintojas nėra atsakingas už bet kokių gaminių, kuriuos naudodamiesi šiuo įrenginiu išsiunčiate ar parsisiunčiate (įskaitant (tačiau 
tuo neapsiribojant) tekstus, nuotraukas, muzikos kūrinius, filmus ir autorių teisių saugomą įtaisytąją programinę įrangą) teisėtumą ar 
kokybę. Atsakomybė už bet kokias pasekmes, atsiradusias dėl anksčiau minėtų produktų įdiegimo arba naudojimo šiame įrenginyje, 
tenka jums.

JOKIOS GARANTIJOS
Šio vadovo turinys pateikiamas „toks, koks yra“. Išskyrus atvejus, kai to reikalauja galiojantys įstatymai, nėra suteikiamos jokios aiškiai 
išreikštos ar numanomos garantijos, įskaitant (tačiau tuo neapsiribojant) numanomas tinkamumo parduoti ar tinkamumo konkrečiam 
tikslui garantijas, susijusias su šio vadovo ar jo turinio tikslumu ir patikimumu.

Tiek, kiek tai leidžia galiojantys įstatymai, gamintojas jokiu atveju nebus atsakingas už bet kokią ypatingą, atsitiktinę, netiesioginę ar 
šalutinę žalą arba už prarastą pelną, verslą, pajamas, duomenis, prestižą ar numatomas santaupas.

IMPORTO IR EKSPORTO TAISYKLĖS
Klientai turi laikytis visų taikomų eksporto ar importo įstatymų ir taisyklių. Klientai privalo gauti visus reikiamus valdžios leidimus 
ir  licencijas eksportuoti, pakartotinai eksportuoti arba importuoti produktus, nurodytus šiame vadove, įskaitant programinę įrangą 
ir techninius duomenis.
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JŪSŲ T20 PLANŠETINIO KOMPIUTERIO NAUDOJIMAS
1.0 
FUNKCIJOS

Priekinė ir galinė įranga

1. GARSIAKALBIS
2. ĮKROVIMO PRIEVADAS 
3. MIKRO USB PRIEVADO DANGTELIS 
4. HDMI PRIEVADO DANGTELIS 
5. GARSO KIŠTUKO PRIEVADAS UŽ HDMI DANGTELIO 
6. 2,0 MP KAMERA
7. „CORNING“ STIKLAS
8. MAITINIMO ĮJUNGIMO IR IŠJUNGIMO MYGTUKAS
9. GARSUMO DIDINIMO MYGTUKAS
10. GARSUMO MAŽINIMO MYGTUKAS
11. SD KORTELĖS LIZDAS
12. SIM LIZDAS (MIKRO SIM)
13. 5,0 MP KAMERA
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2.0 
PRIEDAI

Prie jūsų planšetinio kompiuterio T20 pridedami šie priedai:

• 1 įkroviklis ir kabelis
• 1 greito pasirengimo darbui vadovas
• 1 garantijos pareiškimas

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 
JŪSŲ T20 PLANŠETINIO KOMPIUTERIO NUSTATYMAS

        ĮSPĖJIMAS. Prieš pradėdami bet kurią iš šiame skyriuje nurodytų procedūrų įsitikinkite, kad jūs perskaitėte saugos informaciją, 
pateiktą su jūsų planšetiniu kompiuteriu. 

3.1   JŪSŲ PLANŠETINIO KOMPIUTERIO ĮKROVIMAS

1. Atidarykite įkrovimo prievado dangtelį.

2. Prijunkite maitinimo kabelį prie įkrovimo prievado – žr. (2) 6 psl.

3. Prijunkite įkroviklį prie KS tinklo lizdo.

Pastaba. Baterija nebus įkrauta jums išpakavus savo planšetinį kompiuterį. Rekomenduojame visiškai įkrauti jūsų T20 
planšetinį kompiuterį prieš pirmą kartą jį naudodami baterijos režimu.

 ATSARGIAI! Įkraukite bateriją esant aplinkos temperatūrai nuo 0 °C iki 35 °C.

 ATSARGIAI! Naudokite tik „Caterpillar®“ patvirtintus įkroviklius ir kabelius. Naudojant nepatvirtintus maitinimo adapterius arba 
kabelius galimas didelis jūsų T20 planšetinio kompiuterio apgadinimas ir garantijos panaikinimas. 

Galite stebėti įkrovimo procesą pagal šviesos diodų baterijos įkrovimo indikatorių, esantį jūsų planšetinio kompiuterio T20 viršuje, dešinėje. 
Kai planšetinis kompiuteris įkraunamas, raudonas šviesos diodas mirksi arba nuolat šviečia.

Be to, galite stebėti baterijos įkrovimo eigą pagal ekrane rodomą baterijos piktogramą:

Šviesos diodų indikacija Aprašymas

Šviečia raudonai Baterija visiškai įkrauta

Mirksi raudonai Baterija įkraunama

Baterijos piktograma Aprašymas

Pilna baterija ir kištukas

                              100 % Jūsų planšetinis kompiuteris visiškai įkrautas ir prijungtas prie KS tinklo maitinimo

Iš dalies įkrauta baterija ir kištukas
           50 %

Jūsų planšetinis kompiuteris prijungtas prie KS tinklo maitinimo ir iš dalies 
įkrautas.
PASTABA. Jei spustelėsite piktogramą, bus parodytas baterijos įkrovos lygis 
ir likęs laikas iki visiško jūsų planšetinio kompiuterio įkrovimo

Iš dalies įkrauta baterija
        

                        
Jūsų planšetinis kompiuteris veikia baterijos režimu. Įrenginys veikia naudodamas 
baterijos energiją ir iškrauna bateriją

Senkančios baterijos įspėjimo simbolis 

Jūsų planšetinis kompiuteris veikia baterijos režimu ir naudoja baterijos energiją. 
Baterijos įkrova maža

Kritiškai maža baterijos įkrova

x
Jūsų planšetinis kompiuteris veikia naudodamas baterijos energiją ir baterijos 
įkrova yra kritiškai maža. Prijunkite prie KS tinklo
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3.2   JŪSŲ PLANŠETINIO KOMPIUTERIO ĮJUNGIMAS

         ĮSPĖJIMAS. Prieš pradėdami bet kurią iš šiame skyriuje nurodytų procedūrų įsitikinkite, kad jūs perskaitėte saugos informaciją, 
pateiktą su jūsų planšetiniu kompiuteriu. 

3.3   „MICROSOFT“ ABONEMENTO NUSTATYMAS

Naudodami „Microsoft“ abonementą, gaunate prieigą prie „Windows“ parduotuvės, debesies saugyklos atsarginėms failų ir duomenų 
kopijoms, socialinių tinklų svetainių, kontaktinės informacijos ir dar daug daugiau.

1. Jums pirmą kartą įjungus planšetinį kompiuterį T20, pirmasis ekrano vaizdas bus „Windows 10“ paleidimo ekranas. Norėdami pradėti 
naudoti savo planšetinį kompiuterį, turite užbaigti „Windows“ sąranką.  

PASTABA.
Jums rekomenduojama sukurti „Microsoft“ abonementą, siekiant užtikrinti, kad jūs žinosite apie visus „Microsoft“ platinamus naujinimus. 
Tai užtikrins, kad jūsų planšetinio kompiuterio OS išliks atnaujinta, ir kad bus įdiegtos naujausios saugumo pataisos.

2. Turėdami „Microsoft“ abonementą galėsite nustatyti el. pašto abonementą ir slaptažodį, kad galėtumėte saugiai prisijungti prie savo 
„Windows“ vartotojo abonemento. Nustatyti galima nemokamai ir veiksmus atlikti lengva. Galima nustatyti abonementą naudojant 
daugumą el. pašto adresų, tačiau jei ne, galite sukurti naują el. pašto adresą.

PASTABA. 
Jei planšetinį kompiuterį naudoja daugiau nei vienas asmuo, mes rekomenduojame kiekvienam vartotojui sukurti savo abonementą. 
Taip kiekvienas vartotojas gali suasmeninti savo profilį ir nustatyti savo parametrus.

3. Vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas, kad įdiegtumėte operacinę sistemą.
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3.4   JŪSŲ PLANŠETINIO KOMPIUTERIO IŠJUNGIMAS
• Paspauskite ir kelias sekundes laikykite maitinimo mygtuką

• Stumkite rodyklės kryptimi, kad išjungtumėte planšetinį kompiuterį
        ARBA
• Paspauskite maitinimo piktogramą, esančią apatiniame kairiajame ekrano kampe. Bus pasiūlyta įjungti miego režimą, 

išjungti arba paleisti iš naujo, pasirinkite savo norimą parinktį 

4.0 
SIM IR microSD KORTELIŲ ĮDĖJIMAS

4.1  SIM KORTELĖS ĮDĖJIMAS

PASTABA.
Jūsų planšetiniam kompiuteriui T20 tinka tik mikro SIM kortelės. Jums reikės adapterio, jei norėsite naudoti mažesnę SIM kortelę.

1. Atidarykite SIM lizdo prievado dangtelį – žr. (12) 6 psl.

2. Padėkite savo planšetinį kompiuterį ant lygaus paviršiaus ekranu žemyn, ant audeklo, kad apsaugotumėte ekraną. 

3. Stumkite mikro SIM kortelę, kol SIM spragtelės, įsistačiusi į vietą.

4.2  microSD KORTELĖS ĮDĖJIMAS

PASTABA.
Jūsų planšetiniam kompiuteriui T20 tinka tik microSD kortelės.

1. Atidarykite SD kortelės prievado dangtelį – žr. (11) 6 psl.

2. Pasukite microSD kortelę, kad kontaktai būtų nukreipti link lizdo, kaip parodyta iliustracijoje žemiau.

3. Įstumkite microSD kortelę į lizdą ir uždarykite prievado dangtelį.



11

Žemiau pateiktoje iliustracijoje parodyta prievadų ir microSD bei SIM kortelių vieta. 

4.3  microSIM KORTELĖS IŠĖMIMAS

1. Atidarykite prievado dangtelį. 

2. Stumkite mikro SIM kortelės kraštą į planšetinį kompiuterį. Planšetinio kompiuterio mechanizmas atpalaiduos mikro SIM.

3. Dabar galite išimti mikro SIM.

4.4  microSD KORTELĖS IŠĖMIMAS

 ATSARGIAI! Išėmus microSD kortelę, kai planšetinis kompiuteris naudojamas, gali būti prarasti duomenis arba įvykti programos 
klaidos. Įsitikinkite, kad atlikote visus dabartinius veiksmus su microSD kortele prieš bandydami ją išimti. Atidarykite prievado dangtelį. 

1. Atidarykite prievado dangtelį.

2. Planšetinio kompiuterio ekrano apačioje, dešinėje, yra ^ simbolis. Palieskite jį ir bus parodyta USB piktograma. 

3. Bakstelėkite USB piktogramą ir pasirinkite microSD kortelės išstūmimo parinktį.

4. Jūsų planšetiniame kompiuteryje bus parodytas pranešimas, kuriame nurodoma, kad dabar saugu išimti microSD kortelę.

5. Atidarykite microSD prievadą ir pastumkite microSD kortelės kraštą. Planšetinio kompiuterio mechanizmas dabar išstums microSD.

6. Dabar galite išimti microSD kortelę.
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5.0 
BELAIDŽIAI TINKLAI

5.1  PRISIJUNGIMAS PRIE „WIFI“

1. Braukite iš dešiniojo ekrano krašto, kad gautumėte prieigą prie VEIKSMŲ CENTRO. 

2. Pasirinkite tinklą (apačioje dešinėje). Kitame lange bus rodoma, kad „Wi-Fi“ išjungta.

3. Bakstelėkite tinklo parametrus šio lango apačioje. 

4. Bus parodytas naujas langas, kuriame rodoma „Wi-Fi Off“ („Wi-Fi“ išjungta). Spustelėkite tai, kad įjungtumėte „Wi-Fi“. Dabar bus 
rodoma „Wi-Fi On“ („Wi-Fi“ įjungta).

5. Naršykite parinktis: „Available Networks“ (Prieinami tinklai), „Hardware Properties“ (Aparatūros savybės) ir „Manage Known Networks“ 
(Žinomų tinklų tvarkymas). Pasirinkite tinklą, prie kurio norite prisijungti, ir vykdykite instrukcijas.

6. Pastaba. Apsaugotiems tinklams reikės slaptojo kodo. 

5.2   „WIFI“ IŠJUNGIMAS

1. Braukite iš dešiniojo ekrano krašto, kad gautumėte prieigą prie VEIKSMŲ CENTRO. 

2. VEIKSMŲ CENTRE bakstelėkite „Wi-Fi“ piktogramą.

3. Tada kitame ekrane bakstelėkite „Wi-Fi“ piktogramą dar kartą, kad išjungtumėte savo planšetinio kompiuterio „Wi-Fi“.
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6.0 
IŠMOKITE NAUDOTI JŪSŲ KELIŲ LIETIMŲ EKRANĄ

T20 planšetinis kompiuteris aprūpintas kelių lietimų ekranu. Pasinaudokite šias pirštų gestais, atlikdami veiksmus savo 
planšetinio kompiuterio ekrane:

7.0 
SUSIPAŽINIMAS SU „MICROSOFT WINDOWS 10“

Kai pirmą kartą įjungiate savo T20 planšetinio kompiuterio maitinimą, turite užbaigti „Windows“ sąranką. Pirmasis rodomas 
ekrano vaizdas bus „Windows“ paleidimo ekranas. Vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas, kad tinkamai įdiegtumėte 
operacinę sistemą.

PASTABA. 
Mes rekomenduojame sukurti „Microsoft“ abonementą, siekiant užtikrinti, kad žinosite apie platinamus „Microsoft“ naujinimus.

Vienas bakstelėjimas Jūs galite:

Bakstelėkite ekrane pirštu • Naudoti mygtukus ekrane
• Įvesti tekstą naudojantis ekrano klaviatūra
• Pasirinkti ekrano elementus: įskaitant parinktis, įrašus, vaizdus ir piktogramas
• Paleisti programėles

Vienas bakstelėjimas ir laikymas

Bakstelėkite ir laikykite pirštą 
ant ekrano

• Parodyti išsamią informaciją apie elementą
• Atidaryti elemento meniu ir atlikti tolesnius veiksmus

Vilkimas

1. Bakstelėkite ir laikykite 
pirštą ant elemento 

2. Laikykite pirštą priliestą 
prie ekrano, tada piršto 
galu perkelkite elementą 
į norimą vietą

3. Patraukite pirštą bet 
kurioje ekrano vietoje, 
kad padėtumėte elementą 

• Perkelti elementus, pvz., vaizdus ir piktogramas ekrane

Perbraukimas arba stumtelėjimas

Stumkite pirštą ekrane vertikalia 
arba horizontalia kryptimi

• Slinkti per pradžios ekraną, žiniatinklio puslapius, sąrašus, įrašus, nuotraukas,  
kontaktus ir t. t.

• Uždaryti programėlę. (Stumkite programėlę į ekrano apačią.)

Padidinimas 

Palieskite ekraną dviem pirštais, 
tada savo pirštus išskirkite

• Padidinti vaizdą ar žiniatinklio puslapį

Sumažinimas 

Palieskite ekraną dviem pirštais, 
tada savo pirštus suglauskite

• Sumažinti vaizdą ar žiniatinklio puslapį.
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7.1   PRISIJUNGIMAS PRIE „WIFI“

• „Windows 10“ pradžios ekrane rodomas numatytosios ir pasirinktinės sąveikiosios plytelės, kurios veikia kaip nuorodos į paštą, 
„Microsoft EDGE“, orų programėlę, kalendorių, „Windows“ parduotuvę, „Skype“ ir kitas įdiegtas programas. 

• Sąveikiosios plytelės jūsų pradžios ekrane keičiamos ir atnaujinamos realiuoju laiku, kad būtų rodomos naujienos ir sporto naujienos, 
orų prognozės, socialinių tinklų informacijos santraukos ir pan.

• Sąsaja suteikia jums tiesioginę prieigą prie jūsų vėliausiai naudotų programėlių, el. laiškų, nuotraukų, muzikos, vaizdo įrašų, kontaktų, 
atnaujinimų iš socialinių tinklų svetainių ir dažnai lankomų žiniatinklio svetainių. Galite prisegti mėgstamas programėles kaip plytelės, 
norėdami tinkinti pradžios ekraną.

7.2   PRADŽIOS EKRANO PRIEIGA

Kai jūsų planšetinis kompiuteris įkrauna „Windows“, galite pasiekti pradžios ekraną iš bet kurio lango arba programėlės, naudodami vieną 
iš tolesnių metodų.

• Paspauskite mygtuką su „Windows“ piktograma.
ARBA
• Braukite iš dešiniojo ekrano krašto, kad gautumėte prieigą prie VEIKSMŲ CENTRO. 

• Tada pasirinkite planšetinio kompiuterio režimą.

7.3   PRADŽIOS EKRANO PLYTELIŲ TINKINIMAS

• Piktogramų prisegimas: bakstelėkite ir laikykite piktogramą, kurią norite perkelti iš savo programėlių sąrašą į pradžios ekraną.

• Piktogramų perkėlimas: nuvilkite piktogramą į norimą vietą pradžios ekrane, tada paleiskite.

• Daugiau parinkčių piktogramoms: laikykite piktogramą.

PASTABA. 
Pradžios ekraną taip pat galite individualizuoti, nustatydami savo mėgstamą paveikslą kaip foną.
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7.4   PERBRAUKIMAS Į KAIRĘ

Braukite iš dešiniojo ekrano krašto, kad būtų parodytas VEIKSMŲ CENTRAS. VEIKSMŲ CENTRAS suteikia prieigą prie sistemos komandų, pvz., 
planšetinio kompiuterio režimo, pasukimo užrakto, „Note“, lėktuvo režimo, vietos, tylos valandų, likusios baterijos įkrovos, „Bluetooth“, VPN, 
baterijos energijos taupymo funkcijos, projekto „Wi-Fi“ ir visų parametrų parinkčių. 

7.5   PERBRAUKIMAS Į DEŠINĘ

• Greitai braukite iš kairiojo ekrano krašto, kad būtų parodytos dabar veikiančios programėlės.

• Palieskite veikiančios programėlės miniatiūrą, kad atidarytumėte 

7.6   EKRANO PASUKIMAS

Siekiant užtikrinti, kad žiūrėjimas naudojant jūsų planšetinį kompiuterį T20 būtų optimalus, ekrano pasukimo funkcija automatiškai pritaikys 
stačią arba gulsčią formatą, priklausomai nuo to, kaip laikote įrenginį. Galite išjungti automatinį ekrano pasukimą parametruose ir pasirinkti 
užrakinti jį gulsčiai arba stačiai.

PASTABA. 
Kai kurios programos gali nepalaikyti automatinio ekrano pasukimo, nes jos skirtos dirbti tik esant vienai ekrano orientacijai.

7.7   EKRANO PASUKIMO UŽRAKINIMAS

1. Pakeiskite ekrano pasukimą į norimą.

2. Perbraukite iš dešiniojo planšetinio kompiuterio ekrano krašto, kad gautumėte prieigą prie VEIKSMŲ CENTRO.

3. Viena iš parinkčių yra pasukimo užrakto pasirinkimas. Piktograma bus rodoma įjungta, kad būtų nurodytas ekrano pasukimo 
užrakinimas.

8.0 
JŪSŲ PLANŠETINIO KOMPIUTERIO SINCHRONIZAVIMAS

NAUDOJANT „MICROSOFT“ ABONEMENTĄ

1. Perbraukite iš dešiniojo planšetinio kompiuterio ekrano krašto, kad gautumėte prieigą prie VEIKSMŲ CENTRO.

2. VEIKSMŲ CENTRE pasirinkite sinchronizuoti savo parametrus.

3. Tada vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus. 

4. Jūsų planšetinis kompiuteris T20 dabar sinchronizuos jūsų parametrus su įrenginiais, susietais su jūsų „Windows 10“ abonemento 
pavadinimu.
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9.0 
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Matmenys 220 x 143 x 14 mm

Svoris 650 g

Ekrano dydis 8”

Procesoriaus tipas Intel Atom x5-Z8350

Procesoriaus greitis 1,44 GHz

Ekrano skiriamoji geba 800 x 1280

Galinė kamera 5 MP

Priekinė kamera 2 MP

Vaizdo jungtis mini HDMI

RAM 2 GB

ROM 64 GB

SD kortelė Mikro SD – maks. 64 GB

USB greitis USB 3.0 (mikro)

Baterijos dydis 7500 mAh

„Windows“ versija „Windows 10“ („Home“ arba „Pro“, priklausomai nuo modelio)

SIM kortelės dydis Mikro SIM

Įkrovimo parinktys USB 2.0 arba NS

Korinio ryšio jungiamumas GPRS, EDGE, HSPA, 4G

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

2G greitis 850, 900, 1800, 1900

3G greitis 1, 2, 5, 8

4G ruožai 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20

„WiFi“ jungiamumas 802.11 b/g, 2,4 GHz
802.11.n, 2,4 G / 5 G 
802.11.ac, a 5 G  

„Bluetooth“ BT4.1

GPS palaikymas GPS, „Glonass“

Apsauga nuo prasiskverbimo IP67 (atsparus vandeniui 1 m gylyje 30 min.)

Kritimo testas 1,2 m
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10.0 
RD POVEIKIO INFORMACIJA (SAR) 

Šis įrenginys buvo išbandytas ir atitinka visus taikomus radijo dažnio (RD) poveikio apribojimus.

Specifinė sugerties sparta („Specific Absorption Rate“, SAR) – tai sparta, kuria kūnas sugeria RD energiją. Šalyse, kuriose vadovaujamasi 
Europos Sąjungos Tarybos apribojimais, SAR ribos yra 2,0 W/kg (suvidurkinta 10 gramų audinio). 
SAR bandymai atliekami pasitelkiant standartines darbines padėtis, įrenginiui perduodant didžiausiu patvirtintu galios lygiu visose dažnių 
juostose.

Šis įrenginys buvo išbandytas ir atitinka taikomus radijo dažnio poveikio apribojimus 0 mm atskirties atstumu.
Didžiausia skelbiama SAR reikšmė pagal CE reglamentus planšetiniam kompiuteriui yra 1.649 W/kg

10.1   ES ATITIKTIES PAREIŠKIMAS

Šis įrenginys turi būti naudojamas tik patalpose, darbiniam dažniui esant nuo 5150 iki 5350 MHz.
Apribojimai:
Belgijoje (BE), Bulgarijoje (BG), Čekijoje (CZ), Danijoje (DK), Vokietijoje (DE), Estijoje (EE), Airijoje (IE), Graikijoje (EL), Ispanijoje (ES), 
Prancūzijoje (FR), Kroatijoje (HR), Italijoje (IT), Kipre (CY), Latvijoje (LV), Lietuvoje (LT), Liuksemburge (LU), Vengrijoje (HU), Maltoje (MT), 
Nyderlanduose (NL), Austrijoje (AT), Lenkijoje (PL), Portugalijoje (PT), Rumunijoje (RO), Slovėnijoje (SI), Slovakijoje (SK), Suomijoje (FI), 
Švedijoje (SE), Jungtinėje Karalystėje (JK), Šveicarijoje (CH), Norvegijoje (NO) , Islandijoje (IS), Lichtenšteine (LI) ir Turkijoje (TR).

10.2   PERSPĖJIMAS

SPROGIMO PAVOJUS, BATERIJĄ PAKEITUS NETINKAMO TIPO BATERIJA. NAUDOTAS BATERIJAS IŠMESKITE PAGAL INSTRUKCIJAS.

10.3   ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS (EEĮ) ATLIEKOS

Šis simbolis reiškia, kad pagal vietos įstatymus ir reglamentus jūsų produktą ir (arba) jo bateriją būtina šalinti atskirai nuo 
buitinių atliekų. 

Kai pasibaigia šio produkto naudojimo laikas, perduokite jį į vietos valdžios institucijų paskirtą surinkimo vietą.  
Tinkamai perdirbant jūsų produktą bus apsaugota žmonių sveikata ir aplinka.  

  
   
  
  Norėdami apsisaugoti nuo galimų klausos sutrikimų, neklausykite nustatę aukštą garso lygį ilgą laiką.
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11.0 
RD SPECIFIKACIJA

Funkcija Darbinis dažnis Maks. RD išėjimo galia Riba

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 (perdavimo): 880–915 MHz;
RX (priėmimo): 925–960 MHz

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

4 klasė
(33±3 dBm)

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

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

1 klasė
(30±3 dBm)

WCDMA B1
TX (perdavimo): 1920–1980 MHz;
RX (priėmimo): 2110–2170 MHz

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

WCDMA B8
TX (perdavimo): 880–915 MHz;
RX (priėmimo): 925–960 MHz

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

LTE FDD B1
TX (perdavimo): 1920–1980 MHz;
RX (priėmimo): 2110–2170 MHz

23,11 dBm 23 (dBm) ±2,7 (dBm)

LTE FDD B3
TX (perdavimo): 1710–1785 MHz;
RX (priėmimo): 1805–1880 MHz

24,08 dBm 23 (dBm) ±2,7 (dBm)

LTE FDD B7
TX (perdavimo): 2500–2570 MHz;
RX (priėmimo): 2620–2690 MHz

22,94 dBm 23 (dBm) ±2,7 (dBm)

LTE FDD B8
TX (perdavimo): 880–915 MHz;
RX (priėmimo): 925–960 MHz

24,25 dBm 23 (dBm) ±2,7 (dBm)

LTE FDD B20
TX (perdavimo): 832–862 MHz;
RX (priėmimo): 791–821 MHz

24,09 dBm 23 (dBm) ±2,7 (dBm)

GPS RX: 1,57542 GHz Netaikoma Netaikoma

Šis produktas gali būti naudojamas visose ES valstybėse narėse.
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TVIRTAS PLANŠETINIS KOMPIUTERIS
MODELIO NUMERIS: T20
DARBINĖ TEMPERATŪRA: NUO –20 °C IKI 40 °C

Šis įrenginys buvo išbandytas tipiškai naudojant prilietus prie kūno. Siekiant atitikties RD poveikio reikalavimams, mažiausias 0 mm atskirties atstumas turi būti išlaikytas 
tarp naudotojo kūno ir rankinio įrenginio, įskaitant anteną. Trečiosios šalies segikliai prie diržo, dėklai ir panašūs priedai, naudojami su šiuo įrenginiu, negali turėti jokių 
metalinių komponentų. Prie kūno dėvimi priedai, kurie neatitinka šių reikalavimų, gali neatitikti RD poveikio reikalavimų ir jų turėtų būti vengiama. Naudokite tik pateiktą 
ar patvirtintą anteną.

Šis įrenginys atitinka esminius reikalavimus ir kitas atitinkamas direktyvos 2014/53/EB nuostatas. Buvo atlikti visi būtini radijo bandymai.

1. Atsargiai naudokite su ausinėmis.  Pernelyg didelis garso slėgis iš ausinių gali lemti klausos praradimą

2. ATSARGIAI! SPROGIMO PAVOJUS PAKEITUS BATERIJĄ NETINKAMO TIPO BATERIJA. NAUDOTAS BATERIJAS IŠMESKITE PAGAL INSTRUKCIJAS

3. Produktas gali būti jungiamas tik prie USB 2.0 versijos USB sąsajos 

4. Adapteris turi būti įrengtas šalia įrenginio ir turi būti lengvai prieinamas

5. Tiekiamas adapteris laikomas kaip atskiras T20 planšetiniam kompiuteriui

6. Šis įrenginys atitinka RD specifikacijas, kai įrenginys naudojamas 0 mm atstumu nuo jūsų kūno

7. USB 3.0: apkrova iki 0,5 A

SI SK
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Atitikties deklaracija
Gamintojas:
 Pavadinimas:  „Bullitt Mobile Limited“
 Adresas: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, ENGLAND RG1 1AR 

ĮRANGOS TIPAS  :   Tvirtas planšetinis kompiuteris
MODELIO KODAS  :   T20

Mes, „Bullitt Mobile Limited“, prisiimdami visą atsakomybę pareiškiame, kad šis pirmiau aprašytas gaminys atitinka atitinkamų suderintų Sąjungos teisės aktų reikalavimus:
RS direktyva (2014/53/ES)

TARYBOS DIREKTYVOS TAIKYMAS:      

PARAŠAS  : Wayne Huang
PAREIGOS  : ODM valdymo direktorius
IŠDAVIMO DATA : 2017 m. rugsėjo 21 

 

Pritaikyti / atitinkantys darnieji standartai
RS direktyva 2014/53/ES,
3(1)(a) straipsnis
Sauga

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

RS direktyva 2014/53/ES,
3(1)(a) straipsnis
Sveikata

RS direktyva 2014/53/ES,
3(1)(a) straipsnis
Sveikata

RS direktyva 2014/53/ES,
3(1)(b) straipsnis
EMS

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

RS direktyva 2014/53/ES,
3(2) straipsnis
Radijas 

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 Dok. iš: Shenzhen NTEK Testing Technology Co., Ltd. Sertifikato numeris: RE-17092006
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© 2017 m. „Caterpillar“. Visos teisės saugomos. Čia naudojami CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, jų atitinkami logotipai, „Caterpillar Yellow“, „Power Edge“ 
apipavidalinimas bei įmonės ir gaminių tapatybė yra „Caterpillar“ prekių ženklai, kurių negalima naudoti be leidimo. 

„Bullitt Mobile Ltd.“ turi „Caterpillar Inc.“ licenciją.

CATERPILLAR® T20 
Naudotojo vadovas


