
CATERPILLAR® T20 
Manual de utilizare



2

NOTĂ: O NOTĂ indică informații importante, care vă vor permite să profitați la maximum de tableta dumneavoastră T20.

  ATENȚIONARE: O ATENȚIONARE indică un pericol potențial de deteriorare a hardware-ului sau pierderi de date dacă nu urmați instrucțiunile.

AVERTISMENT: Un AVERTISMENT indică pagube potențiale ale bunurilor, răniri sau deces.

NOTE, ATENȚIONĂRI ȘI AVERTISMENTE:
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NOTĂ JURIDICĂ
© 2017 Caterpillar. Toate drepturile rezervate. CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT (inclusiv siglele corespunzătoare), 
„Caterpillar Yellow” și imaginea comercială „Power Edge”, precum și identitatea corporativă și identitatea produselor 
prezentate aici sunt mărci comerciale deținute de Caterpillar, neputând fi utilizate fără permisiune.
Bullitt Mobile Ltd este un concesionar al Caterpillar Inc.

Mărcile comerciale Bullitt Mobile Ltd. și ale terților aparțin proprietarilor respectivi.

Nicio parte a acestui document nu poate fi reprodusă sau transmisă în nicio formă și prin niciun mijloc, fără acordul scris prealabil 
al Caterpillar Inc.

Produsul descris în acest manual poate include software cu drepturi de autor și posibili licențiatori. Clienții nu vor reproduce, distribui, 
modifica, decompila, dezasambla, decripta, extrage, reface programul sursă, da în leasing, atribui sau sublicenția în niciun fel software-ul 
sau hardware-ul menționat, decât dacă astfel de restricții sunt interzise de legile în vigoare sau dacă astfel de acțiuni sunt aprobate de 
deținătorii drepturilor de autor respective sub licențe.

Sigla text și siglele Bluetooth® sunt mărci comerciale înregistrate deținute de Bluetooth SIG, Inc., iar orice utilizare a acestor mărci de către 
Bullitt Group se face sub licență. Toate celelalte mărci comerciale înregistrate și denumiri comerciale terță parte aparțin proprietarilor 
respectivi.

Wi-Fi® este marcă comercială înregistrată deținută de Wi-Fi Alliance®.

NOTIFICARE
Unele caracteristici ale produsului și ale accesoriilor acestuia descrise în prezentul document se bazează pe software-ul instalat, 
pe capacitățile și setările rețelei locale, iar acestea nu pot fi activate și pot fi limitate de operatorii rețelei locale sau de furnizorii serviciilor 
de rețea. Prin urmare, este posibil ca descrierile din acest manual să nu corespundă exact produsului achiziționat sau accesoriilor acestuia.

Producătorul își rezervă dreptul de a schimba sau modifica informațiile sau specificațiile cuprinse în acest manual fără notificare prealabilă 
și fără obligații.

Producătorul nu este responsabil pentru legitimitatea și calitatea tuturor produselor pe care le încărcați sau le descărcați prin intermediul 
acestui dispozitiv, inclusiv text, imagini, muzică, filme și software neîncorporat care poate fi protejat prin drept de autor. Orice consecințe 
care rezultă din instalarea sau utilizarea produselor menționate pe acest dispozitiv sunt suportate de dvs.

NU SE ACORDĂ GARANȚII
Conținutul acestui manual este furnizat „ca atare”. Cu excepția cazului în care legile în vigoare cer acest lucru, nu se acordă nicio garanție 
de orice fel, fie explicită sau implicită, inclusiv dar fără a se limita la garanțiile implicite de vandabilitate și adecvare la un anumit scop, 
în ceea ce privește acuratețea, corectitudinea sau conținutul acestui manual.

În limita maximă permisă de legea în vigoare, în niciun caz producătorul nu este responsabil pentru orice daune speciale, subsecvente, 
indirecte sau incidente ori pentru pierderea de profituri, afaceri, venituri, date, reputații sau câștiguri anticipate.

REGLEMENTĂRILE PRIVIND IMPORTUL ȘI EXPORTUL
Clienții vor respecta toate legile și reglementările în vigoare privind exportul sau importul. Clienții trebuie să obțină toate aprobările 
guvernamentale necesare și toate licențele pentru exportul, reexportul sau importul produsului menționat în acest manual, inclusiv 
software-ul și datele tehnice.
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UTILIZAREA TABLETEI DUMNEAVOASTRĂ T20
1.0 
CARACTERISTICI

Caracteristici față și spate

1. DIFUZOR
2. PORT DE ÎNCĂRCARE 
3. CAPAC PORT MICRO USB 
4. CAPAC PORT HDMI 
5. PORT MUFĂ AUDIO JACK ÎN SPATELE CAPACULUI PENTRU PORTUL HDMI 
6. CAMERĂ 2.0 MP
7. CORNING GLASS
8. BUTON PORNIRE/OPRIRE
9. BUTON DE CREȘTERE A VOLUMULUI
10. BUTON DE MICȘORARE A VOLUMULUI
11. SLOT PENTRU CARDUL SD
12. SLOT PENTRU CARTELA SIM (microSIM)
13. CAMERĂ 5.0 MP

1

13
8

2

11

6

12

34

9

5

10
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2.0 
ACCESORII

Tableta dumneavoastră T20 include următoarele accesorii:

• 1 x încărcător și cablu
• 1 x ghid de pornire rapidă
• 1 x declarație de garanție

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 
CONFIGURAREA TABLETEI T20

         AVERTISMENT: Înainte de a începe orice procedură indicată în această secțiune, asigurați-vă că ați citit informațiile de siguranță 
furnizate împreună cu tableta. 

3.1   ÎNCĂRCAREA TABLETEI

1. Deschideți capacul portului de încărcare.

2. Conectați cablul de alimentare la portul de încărcare – consultați secțiunea (2) de la pagina 6.

3. Conectați încărcătorul la o priză de c.a.

Notă: Bateria nu va fi încărcată la despachetarea tabletei. Vă recomandăm să încărcați complet tableta T20 înainte de prima 
utilizare în modul baterie.

 ATENȚIONARE: Încărcați bateria la o temperatură ambientală de 0 °C – 35 °C.

 ATENȚIONARE: Utilizați numai încărcătoare și cabluri Caterpillar® omologate. Utilizarea adaptoarelor sau cablurilor neautorizate 
poate deteriora grav tableta T20 și va anula garanția. 

Puteți monitoriza procesul de încărcare prin consultarea LED-ului pentru încărcarea bateriei din partea dreaptă sus a tabletei T20. Atunci când 
tableta se încarcă, va afișa fie un LED roșu intermitent, fie roșu compact.

În plus, prin consultarea pictogramei bateriei de pe ecran, puteți monitoriza progresul de încărcare a bateriei:

Comportamentul LED-urilor Descriere

Roșu compact Bateria este complet încărcată

Roșu intermitent Bateria se încarcă

Pictograma bateriei Descriere

Baterie încărcată, conectat la energie

                              100% Tableta este complet încărcată și conectată la sursa de c.a.

Baterie încărcată parțial, conectat 
la energie

           50%

Tableta este conectată la sursa de c.a. și este încărcată parțial.
NOTĂ: Dacă faceți clic pe pictogramă, aceasta va indica nivelul de încărcare 
a bateriei și timpul rămas până când tableta este complet încărcată

Baterie încărcată parțial
        

                        
Tableta este în Modul baterie. Dispozitivul funcționează pe baterie și bateria 
se descarcă

Simbol avertizare baterie slabă 

Tableta este în Modul baterie și funcționează pe baterie. Nivelul bateriei este scăzut

Baterie aproape epuizată

x
Tableta funcționează pe baterie și bateria este aproape epuizată.  
Conectați dispozitivul la o priză de c.a.
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3.2   PORNIREA TABLETEI

        AVERTISMENT: Înainte de a începe orice procedură indicată în această secțiune, asigurați-vă că ați citit informațiile de siguranță 
furnizate împreună cu tableta. 

3.3   CONFIGURAREA UNUI CONT MICROSOFT

Cu un cont Microsoft, aveți acces la magazinul Windows, la stocarea în cloud pentru backupul fișierelor și datelor, la rețele de socializare, 
la informații de contact și multe altele

1. Atunci când porniți tableta T20 pentru prima dată, primul ecran afișat va fi ecranul de pornire Windows 10. Pentru a începe să 
utilizați tableta, trebuie să finalizați configurarea Windows.  

NOTĂ:
Este recomandat să creați un cont Microsoft pentru a vă asigura că aflați despre toate actualizările distribuite de Microsoft. Astfel vă veți 
asigura că sistemul de operare al tabletei dumneavoastră este actualizat și dispune de cele mai recente corecții de securitate.

2. Contul Microsoft vă va permite să creați un cont de e-mail și o parolă, astfel încât să vă puteți conecta la contul de utilizator Windows 
în siguranță. Configurarea acestuia este gratuită și pașii sunt ușor de urmărit. Puteți să configurați un cont cu majoritatea adreselor de 
e-mail, dar în caz contrar, aveți posibilitatea să creați o nouă adresă de e-mail.

NOTĂ: 
În cazul în care mai multe persoane utilizează tableta, vă recomandăm ca fiecare utilizator să-și creeze propriul cont. În acest fel, fiecare 
utilizator își poate personaliza profilul și seta propriii parametri.

3. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a instala sistemul de operare.
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3.4   OPRIREA TABLETEI
• Apăsați și țineți apăsat butonul de alimentare pentru câteva secunde

• Glisați în direcția săgeții pentru a opri tableta
        SAU
• Apăsați pe pictograma de alimentare din colțul din stânga sus al ecranului. Acesta va oferi varianta Repaus, Oprire sau 

Repornire. Selectați opțiunea preferată 

4.0 
INTRODUCEREA CARTELEI SIM ȘI A CARDURILOR microSD

4.1   INTRODUCEREA UNEI CARTELE SIM

NOTĂ:
Tableta dumneavoastră T20 acceptă numai cartele microSIM. Veți avea nevoie de un adaptor dacă doriți să utilizați o cartelă SIM 
mai mică.

1. Deschideți capacul slotului pentru cartela SIM – consultați secțiunea (12) de la pagina 6.

2. Plasați tableta pe o suprafață plană cu ecranul în jos, pe o cârpă, pentru a proteja ecranul. 

3. Împingeți cartela microSIM în locașul său până când aceasta face „clic”.

4.2   INTRODUCEREA UNUI CARD microSD

NOTĂ:
Tableta T20 acceptă numai carduri microSD.

1. Deschideți capacul portului pentru cardul SD – consultați secțiunea (11) de la pagina 6.

2. Poziționați cardul microSD astfel încât pinii să fie îndreptați spre slot, ca în imaginea de mai jos.

3. Împingeți cardul microSD în slot și închideți capacul portului.
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Ilustrația de mai jos arată locația porturilor, a cardului microSD și a cartelei SIM. 

4.3   SCOATEREA UNEI CARTELE microSIM

1. Deschideți capacul portului. 

2. Împingeți marginea cartelei microSIM în tabletă. Mecanismul tabletei va elibera cartela microSIM.

3. Acum puteți scoate cartela microSIM.

4.4   SCOATEREA UNUI CARD microSD

 ATENȚIONARE: Scoaterea unui card microSD în timp ce tableta este în uz poate provoca pierderi de date sau erori ale aplicațiilor. 
Asigurați-vă că ați terminat toate acțiunile curente cu cardul microSD înainte de a încerca să-l scoateți. Deschideți capacul portului. 

1. Deschideți capacul portului.

2. În partea de jos a ecranului, spre dreapta tabletei se află un simbol ^. Atingeți simbolul și va apărea o pictogramă USB. 

3. Atingeți pictograma USB pentru a afișa opțiunea de a scoate cardul microSD.

4. Tableta va afișa un mesaj care indică faptul că este sigur să scoateți cardul microSD.

5. Deschideți portul microSD și împingeți marginea cardului microSD. Mecanismul tabletei va elibera cardul microSD.

6. Acum puteți scoate cardul microSD.
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5.0 
REȚELE WIRELESS

5.1   CONECTAREA LA WI-FI

1. Glisați din marginea din dreapta a ecranului pentru a accesa CENTRUL DE ACȚIUNE. 

2. Selectați Rețea (dreapta jos). Următoarea fereastră va afișa Wi-Fi oprit.

3. Atingeți Setări de rețea în partea de jos a acestei ferestre. 

4. Astfel va apărea o fereastră nouă care va afișa „Wi-Fi oprit”. Faceți clic pe aceasta pentru a activa conexiunea Wi-Fi. Acum va afișa  
„Wi-Fi pornit”.

5. Navigați între opțiuni: Rețele disponibile, Proprietăți hardware și Gestionați rețele cunoscute. Selectați rețeaua la care doriți să vă 
conectați și urmați instrucțiunile.

6. Notă: Rețelele securizate vor solicita o parolă. 

5.2   DEZACTIVAREA CONEXIUNII WI-FI

1. Glisați din marginea din dreapta a ecranului pentru a accesa CENTRUL DE ACȚIUNE. 

2. În CENTRUL DE ACȚIUNE, atingeți pictograma Wi-Fi.

3. Apoi, în ecranul următor, apăsați pictograma Wi-Fi din nou pentru a dezactiva conexiunea Wi-Fi a tabletei.
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6.0 
UTILIZAREA ECRANULUI MULTITACTIL

Tableta T20 are un ecran multitactil. Folosiți aceste gesturi cu degetul pentru a utiliza ecranul tabletei:

7.0 
FAMILIARIZAREA CU MICROSOFT WINDOWS 10

Atunci când porniți tableta T20 pentru prima dată, trebuie să finalizați configurarea Windows. Primul ecran afișat va fi ecranul 
de pornire Windows. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a instala sistemul de operare în mod corect.

NOTĂ: 
Vă recomandăm să creați un cont Microsoft pentru a vă asigura că aflați despre toate actualizările distribuite de Microsoft.

O singură atingere Acest lucru vă permite să:

Atingeți ecranul cu degetul • Utilizați butoanele de pe ecran
• Introduceți text utilizând tastatura de pe ecran
• Selectați elemente de pe ecran: inclusiv opțiuni, intrări, imagini și pictograme
• Porniți aplicații

O singură atingere lungă

Atingeți și țineți degetul pe ecran • Afișați informații detaliate despre un element
• Deschideți meniul unui element pentru a efectua mai multe acțiuni

Glisare

1. Atingeți și țineți degetul pe 
un articol 

2. Țineți degetul în contact cu 
ecranul, apoi utilizați vârful 
degetului pentru a muta 
elementul în locația dorită

3. Luați degetul de pe ecran 
pentru a fixa elementul 

• Mutați elemente, cum ar fi imaginile și pictogramele de pe ecran

Glisare sau tragere cu degetul

Mișcați-vă degetul într-o direcție 
verticală sau orizontală pe ecran

• Derulați în ecranul Start, pe pagini web, în liste, înregistrări, fotografii, contacte etc.
• Închideți o aplicație. (Glisați aplicația spre partea de jos a ecranului.)

Mărire 

Atingeți ecranul cu două degete, 
apoi depărtați degetele

• Măriți o imagine sau o pagină web

Micșorare 

Atingeți ecranul cu două degete, 
apoi apropiați degetele

• Reduceți dimensiunea unei imagini sau pagini web.
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7.1   CONECTAREA LA WI-FI

• Ecranul de Start Windows 10 afișează o listă de Dale dinamice implicite și personalizate, care sunt comenzi rapide pentru e-mail, 
Microsoft EDGE, aplicația Weather, Calendar, magazinul Windows, Skype și alte aplicații instalate. 

• Dalele dinamice de pe ecranul Start se schimbă și se actualizează în timp real pentru a afișa știri sportive, meteo, feed-uri ale rețelelor 
de socializare etc.

• Interfața vă oferă acces direct la cele mai recent utilizate aplicații, e-mail, fotografii, muzică, videoclipuri, contacte, actualizări ale 
rețelelor de socializare și site-uri web vizualizate recent. Puteți fixa aplicațiile preferate ca dale pentru a personaliza ecranul Start.

7.2   ACCESAREA ECRANULUI START

Atunci când tableta pornește în Windows, puteți accesa ecranul Start din orice fereastră sau aplicație utilizând una dintre metodele 
următoare.

• Apăsați butonul Pictogramă Windows.
SAU
• Glisați din marginea din dreapta a ecranului pentru a accesa CENTRUL DE ACȚIUNE. 

• Apoi selectați Modul tabletă.

7.3   PERSONALIZAREA DALELOR DIN ECRANUL START

• Fixarea pictogramelor: Apăsați și mențineți apăsată pictograma pe care doriți să o mutați din lista de aplicații în ecranul Start.

• Mutarea pictogramelor: Glisați pictograma în locația dorită din ecranul Start, apoi fixați-o.

• Mai multe opțiuni pentru pictograme: Păstrați pictograma.

NOTĂ: 
De asemenea, puteți personaliza ecranul Start prin setarea imaginii preferate ca imagine de fundal.
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7.4   GLISAREA LA STÂNGA

Glisați din marginea din dreapta a ecranului pentru a afișa CENTRUL DE ACȚIUNE. CENTRUL DE ACȚIUNE vă oferă acces la comenzile de sistem, 
cum ar fi Modul tabletă, Blocare rotație, Notă, Mod avion, Locație, Ore de liniște, nivelul bateriei, Bluetooth, VPN, Mod de economisire 
a bateriei, opțiuni Wi-Fi și Setări pentru proiecte. 

7.5   GLISAREA LA DREAPTA

• Glisați rapid din marginea din stânga a ecranului pentru a afișa aplicațiile care rulează.

• Atingeți miniatura unei aplicații care rulează pentru a o deschide 

7.6   ROTIREA ECRANULUI

Pentru a vă asigura că vă bucurați de o vizionare optimă atunci când utilizați tableta T20, rotația ecranului se va ajusta automat în format 
portret sau peisaj, în funcție de cum țineți dispozitivul. Puteți dezactiva Rotația automată a ecranului în setări și puteți alege să blocați 
ecranul în format peisaj sau portret.

NOTĂ: 
Este posibil ca unele aplicații să nu accepte rotația automată a ecranului, deoarece sunt proiectate să funcționeze într-o singură orientare 
a ecranului.

7.7   BLOCAREA ROTIRII ECRANULUI

1. Schimbați rotația ecranului la setarea dorită.

2. Glisați din marginea din dreapta a ecranului tabletei pentru a accesa CENTRUL DE ACȚIUNE.

3. Una dintre opțiuni este selectarea blocării rotației ecranului. Pictograma va afișa „Pornit” pentru a indica faptul că rotația ecranului 
este blocată.

8.0 
SINCRONIZAREA TABLETEI

UTILIZAREA UNUI CONT MICROSOFT

1. Glisați din marginea din dreapta a ecranului tabletei pentru a accesa CENTRUL DE ACȚIUNE.

2. Din CENTRUL DE ACȚIUNE, selectați Sincronizați setările.

3. Apoi urmați instrucțiunile de pe ecran. 

4. Tableta T20 vă va sincroniza setările cu dispozitivele asociate cu numele dumneavoastră de cont din Windows 10.
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9.0 
SPECIFICAȚII TEHNICE

Dimensiuni 220 x 143 x 14 mm

Greutate 650 g

Dimensiunea ecranului 8”

Tipul procesorului Intel Atom x5-Z8350

Viteza procesorului 1,44 GHz

Rezoluția ecranului 800 x 1.280

Cameră foto spate 5 MP

Cameră foto frontală 2 MP

Conector video Mini-HDMI

Memorie RAM 2 GB

Memorie ROM 64 GB

Card SD Micro SD – Max. 64 GB

Viteză USB USB 3.0 (micro)

Dimensiunea bateriei 7.500 mAh

Versiune Windows Windows 10 (Home sau Pro în funcție de model)

Dimensiune cartelă SIM Micro SIM

Opțiuni de încărcare USB 2.0 sau DC

Conectivitate mobilă GPRS, EDGE, HSDPA, 4G

Viteză 4G DL – 150 Mbps, UL – 50 Mbps

Viteză 2G 850, 900, 1800, 1900

Viteză 3G 1, 2, 5, 8

Benzi 4G 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20

Conectivitate Wi-Fi 802.11b/g/n, 2,4 GHz
802.11n, 2,4/5 GHz
802.11ac, 5 GHz

Bluetooth BT4.1

Suport GPS GPS, Glonass

Protecție la pătrundere IP67 (rezistent la apă de 1 m timp de 30 minute)

Test de cădere 1,2 m
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10.0 
INFORMAȚII PRIVIND EXPUNEREA LA RF (SAR) 

Acest dispozitiv a fost testat și îndeplinește limitele în vigoare de expunere la energie de radiofrecvență (RF).

Rata specifică de absorbție (SAR) se referă la rata cu care organismul absoarbe energie RF. Limita SAR este de 2,0 W/kg (medie pe 10 grame 
de țesut) în țările care respectă limita recomandată de Consiliul European. 
Testele SAR sunt efectuate folosind pozițiile standard de funcționare cu dispozitivul în regim de emisie la cel mai înalt nivel admis de putere, 
în toate benzile de frecvență testate.

Acest dispozitiv a fost testat și îndeplinește limitele în vigoare de expunere la energie de radiofrecvență la o distanță de separare de 0 mm.
Cele mai înalte valori SAR raportate conform regulamentului CE pentru tabletă sunt de 1,649 W/kg.

10.1   DECLARAȚIA DE CONFORMITATE UE

Acest dispozitiv este restricționat la utilizarea numai în interior în cazul operării în intervalul de frecvență cuprins între 5.150 și 5.350 MHz.
Restricții în:
Belgia (BE), Bulgaria (BG), Republica Cehă (CZ), Danemarca (DK), Germania (DE), Estonia (EE), Irlanda (IE), Grecia (EL), Spania (ES), Franța 
(FR), Croația (HR), Italia (IT), Cipru (CY), Letonia (LV), Lituania (LT), Luxemburg (LU), Ungaria (HU), Malta (MT), Olanda (NL), Austria (AT), 
Polonia (PL), Portugalia (PT), România (RO), Slovenia (SI), Slovacia (SK), Finlanda (FI), Suedia (SE), Regatul Unit (UK), Elveția (CH), Norvegia 
(NO), Islanda (IS), Liechtenstein (LI) și Turcia (TR).

10.2   ATENȚIE

PERICOL DE EXPLOZIE DACĂ BATERIA ESTE ÎNLOCUITĂ CU UN TIP INCORECT. ARUNCAȚI BATERIILE UZATE CONFORM INSTRUCȚIUNILOR.

10.3 DEȘEURILE DE ECHIPAMENTE ELECTRICE ȘI ELECTRONICE (WEEE)

Acest simbol înseamnă că potrivit legilor și reglementărilor locale produsul și/sau bateria se aruncă separat de deșeurile 
menajere. 

Atunci când acest produs ajunge la sfârșitul vieții, duceți-l la un punct de colectare desemnat de autoritățile locale. Reciclarea 
corectă a produsului va proteja sănătatea oamenilor și mediul înconjurător. 

  
   
  
  Pentru a preveni posibila deteriorare a auzului, nu ascultați la niveluri ridicate de volum pe perioade îndelungate.
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11.0 
SPECIFICAȚII RF

Funcția Frecvența de funcționare Putere de ieșire RF max. Limita

BLE 2.402 – 2.480 MHz 5,08 dBm 20 dBm

BT (BR+EDR)
2.402 – 2.480 MHz GFSK: 3,08 dBm;

Pi/4 DQPSK: 2,59 dBm;
8DPSK: 2,41 dBm

20 dBm

WI-FI 802.11 B/G/N
(HT20, HT40)

802.11 b/g/n (20 Mhz):
2.412 – 2.472 MHz;
802.11n (40 Mhz):
2.422 – 2.462 Mhz

802.11b: 16,25 dBm;
802.11g: 14,36 dBm;
802.11n 20: 12,31 dBm;
802.11n 40: 12,39 dBm;

20 dBm

802.11a/n (20/40)/AC (20/40/80)

5.180 – 5.240 MHz 802.11a: 14,76 dBm;
802.11n 20: 13,76 dBm;
802.11n 40: 10,73 dBm;
802.11ac 20: 10,74 dBm;
802.11ac 40: 10,36 dBm;
802.11ac 80: 7,62 dBm

23 dBm

GPRS/EDGE 900
TX (Ascendent): 880 – 915 Mhz;
RX (Descendent): 925 – 960 Mhz

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

Clasa 4
(33±3 dBm)

GPRS/EDGE 1.800
TX (Ascendent): 1.710 – 1.785 Mhz;
RX (Descendent): 1.805 – 1.880 Mhz

GPRS 1.800: 28,67 dBm;
EDGE 1.800: 25,35 dBm

Clasa 1
(30±3 dBm)

WCDMA B1
TX (Ascendent): 1.920 – 1.980 Mhz;
RX (Descendent): 2.110 – 2.170 Mhz

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

WCDMA B8
TX (Ascendent): 880 – 915 Mhz;
RX (Descendent): 925 – 960 Mhz

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

LTE FDD B1
TX (Ascendent): 1.920 – 1.980 Mhz;
RX (Descendent): 2.110 – 2.170 Mhz

23,11 dBm 23 (dBm) ± 2,7 (dBm)

LTE FDD B3
TX (Ascendent): 1.710 – 1.785 Mhz;
RX (Descendent): 1.805 – 1.880 Mhz

24,08 dBm 23 (dBm) ± 2,7 (dBm)

LTE FDD B7
TX (Ascendent): 2.500 – 2.570 Mhz;
RX (Descendent): 2.620 – 2.690 Mhz

22,94 dBm 23 (dBm) ± 2,7 (dBm)

LTE FDD B8
TX (Ascendent): 880 – 915 Mhz;
RX (Descendent): 925 – 960 Mhz

24,25 dBm 23 (dBm) ± 2,7 (dBm)

LTE FDD B20
TX (Ascendent): 832 – 862 Mhz;
RX (Descendent): 791 – 821 Mhz

24,09 dBm 23 (dBm) ± 2,7 (dBm)

GPS RX: 1,57542 Ghz Nu se aplică Nu se aplică

Acest produs poate fi folosit în Statele membre ale UE.
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TABLETĂ REZISTENTĂ
NUMĂR MODEL: T20
TEMPERATURĂ DE FUNCȚIONARE: -20 °C – 40 °C

Acest dispozitiv a fost testat pentru operațiuni cu purtare pe corp. Pentru a respecta cerințele privind expunerea la RF, o distanță minimă de separare de 0 mm trebuie 
să  fie  menținută între corpul utilizatorului și dispozitiv, incluzând antena. Centurile, tocurile și accesoriile similare terță parte utilizate de acest dispozitiv nu trebuie să 
conțină componente metalice. Este posibil ca accesoriile purtate pe corp care nu îndeplinesc aceste cerințe să nu respecte cerințele privind expunerea la RF și ar trebui evitate. 
Utilizați numai antena livrată împreună cu aparatul sau o antenă aprobată.

Acest dispozitiv este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/CE. Au fost efectuate toate testele radio esențiale.

1. Utilizați cu atenție cu căștile. Presiunea excesivă a sunetului din căști poate provoca pierderea auzului

2. ATENȚIONARE: PERICOL DE EXPLOZIE DACĂ BATERIA ESTE ÎNLOCUITĂ CU UN TIP INCORECT. ARUNCAȚI BATERIILE UZATE CONFORM INSTRUCȚIUNILOR

3. Produsul poate fi conectat numai la o interfață USB versiunea USB 2.0 

4. Adaptorul trebuie instalat aproape de echipament și trebuie să fie ușor accesibil

5. Adaptorul furnizat este considerat ca separat pentru tableta T20

6. Dispozitivul este conform cu specificațiile RF atunci când este utilizat la 0 mm de corp

7. USB 3.0: încărcare până la 0,5 A

SI SK
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Declarație de conformitate
Producător:
 Nume: Bullitt Mobile Limited
 Adresă: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, RG 1 1AR, Anglia 

TIP ECHIPAMENT  :   Tabletă rezistentă
COD MODEL  :   T20

Noi, Bullitt Mobile Limited, declarăm pe proprie răspundere că produsul descris mai sus este în conformitate cu legislația relevantă de armonizare a Uniunii Europene:
Directiva RE (2014/53/UE)

APLICAREA DIRECTIVEI CONSILIULUI:      

SEMNĂTURA : Wayne Huang 
POZIȚIE  : Director de Management ODM 
DATA EMITERII : 21 septembrie 2017  

 

Aplicat/standardele armonizate îndeplinite
Directiva RE 2014/53/UE,
Articolul 3(1)(a)
Siguranță

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

Directiva RE 2014/53/UE,
Articolul 3(1)(a)
Sănătate

Directiva RE 2014/53/UE,
Articolul 3(1)(a)
Sănătate

Directiva RE 2014/53/UE,
Articolul 3(1)(b)
EMC

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

Directiva RE 2014/53/UE,
Articolul 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 Doc. de: Shenzhen NTEK Testing Technology Co., Ltd. Număr certificat: RE-17092006
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© 2017 Caterpillar. Toate drepturile rezervate. CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT (inclusiv siglele corespunzătoare), „Caterpillar Yellow” și imaginea comercială 
„Power Edge”, precum și identitatea corporativă și identitatea produselor prezentate aici sunt mărci comerciale deținute de Caterpillar, neputând fi utilizate fără 
permisiune. 

Bullitt Mobile Ltd este un concesionar al Caterpillar Inc.

CATERPILLAR® T20 
Manual de utilizare


