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OPOMBA: OPOMBA označuje pomembno informacijo, ki vam omogoča, da kar najbolje izkoristite svoj tablični računalnik T20.

 POZOR: POZOR označuje možnosti poškodb strojne opreme ali izgubo podatkov, če ne sledite navodilom.

OPOZORILO: OPOZORILO označuje možnosti poškodb lastnine, telesno poškodbo ali smrt.

OPOMBE, SVARILA IN OPOZORILA:
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PRAVNO OBVESTILO
© 2017 Caterpillar. Vse pravice pridržane. CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, njihovi zadevni logotipi, 
tridimenzionalne znamke „Caterpillar Yellow,“ „Power Edge“ ter identiteta podjetja in proizvodov, ki so uporabljeni 
tukaj, so blagovne znamke podjetja Caterpillar in se ne smejo uporabljati brez dovoljenja.
Bullitt Mobile Ltd je imetnik licence družbe Caterpillar Inc.

Blagovne znamke družbe Bullitt Mobile Ltd. in tretjih oseb so last njihovih lastnikov.

Noben del tega dokumenta ni dovoljeno razmnoževati ali prenašati v kakršni koli obliki ali na kakršen koli način brez predhodnega 
pisnega soglasja Caterpillar Inc.

Izdelek, opisan v tem priročniku, lahko vključuje programsko opremo, zaščiteno z avtorskimi pravicami, in morebitne licence. Stranke na 
noben način ne razmnožujejo, distribuirajo, spreminjajo, dekompilirajo, razstavljajo, dekodirajo, pridobivajo, se poslužujejo obratnega 
inženirstva, dajejo v najem, dodeljujejo ali podlicencirajo omenjene programske ali strojne opreme, razen če takšne omejitve prepoveduje 
veljavna zakonodaja ali takšna dejanja dovoljujejo lastniki avtorskih pravic pod licenco.

Besedne znamke in logotipi Bluetooth® so zaščitene blagovne znamke v lasti podjetja Bluetooth SIG, Inc. in vsakršna uporaba takšnih 
oznak s strani skupine Bullitt je pod licenco. Vse ostale blagovne znamke in trgovska imena tretjih oseb pripadajo njihovim lastnikom.

Wi-Fi® je registrirana blagovna znamka Wi-Fi Alliance®.

OBVESTILO
Nekatere funkcije izdelka in njene opreme, opisane v tem priročniku, so odvisne od nameščene programske opreme, zmogljivosti in 
nastavitev lokalnega omrežja ter jih morda ni mogoče aktivirati ali so omejene zaradi operaterjev lokalnega omrežja ali izvajalcev 
omrežnih storitev. Zato se opisi v tem priročniku morda ne bodo povsem ujemali s kupljenim izdelkom ali njegovo opremo.

Proizvajalec si pridržuje pravico, da spremeni ali popravi kakršne koli informacije ali specifikacije, navedene v tem priročniku, brez 
predhodnega obvestila ali obveznosti.

Proizvajalec ni odgovoren za legitimnost in kakovost katerih koli produktov, ki jih prenesete ali naložite prek te naprave, vključno 
z besedilom, slikami, glasbo, filmi in nevgrajeno programsko opremo z zaščito avtorskih pravic. Vse posledice, ki izhajajo iz namestitve ali 
uporabe prej omenjenih produktov na tej napravi, nosite vi.

BREZ GARANCIJE
Vsebina tega priročnika je ponujena takšna, kot je. Nobenih jamstev katere koli vrste (niti izrecnih niti posrednih), vključno z, vendar ne 
omejeno na posredna jamstva o prodaji in ustreznosti za določen namen, ni bilo zagotovljenih v povezavi s točnostjo, zanesljivostjo ali 
vsebino tega priročnika.

Proizvajalcev ne bo v nobenem primeru odgovoren za kakršno koli posebno, naključno, posredno ali posledično škodo ali izgubo dobička, 
poslovanja, prihodkov, podatkov, dobrega imena ali pričakovanih prihrankov, in sicer do največjega obsega, dovoljenega z veljavnim 
zakonom.

UVOZNE IN IZVOZNE UREDITVE
Stranke morajo upoštevati vse veljavne izvozne ali uvozne zakone in predpise. Stranke morajo pridobiti vsa potrebna vladna dovoljenja 
in licence za izvoz, ponovni izvoz ali uvoz proizvodov, navedenih v tem priročniku, vključno s programsko opremo in tehničnimi podatki.
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UPORABA TABLIČNEGA RAČUNALNIKA T20
1.0 
FUNKCIJE

Sprednje in zadnje funkcije

1. ZVOČNIK
2. REŽA ZA POLNJENJE 
3. POKROVČEK ZA REŽO ZA MICRO USB 
4. POKROVČEK ZA REŽO ZA HDMI 
5. PRIKLJUČEK ZA ZVOK ZA HDMI-POKROVČKOM 
6. FOTOAPARAT 2.0 MP
7. STEKLO CORNING GLASS
8. TIPKA ZA VKLOP/IZKLOP
9. GUMB ZA POVEČANJE GLASNOSTI
10. GUMB ZA ZMANJŠANJE GLASNOSTI
11. REŽA ZA KARTICO SD
12. REŽA ZA KARTICO SIM (MICRO SIM)
13. FOTOAPARAT 5.0 MP

1
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2.0 
DODATKI

Vaš tablični računalnik T20 vključuje naslednje pripomočke:

• 1 x polnilec in kabel
• 1 x vodnik za hitri začetek
• 1 x garancijska izjava

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



8

3.0 
NASTAVITEV TABLIČNEGA RAČUNALNIKA T20

 OPOZORILO: Preden začnete izvajati katerega koli od postopkov, opisanih v tem razdelku, preberite varnostne informacije na 
tabličnem računalniku. 

3.1   POLNJENJE TABLIČNEGA RAČUNALNIKA

1. Odprite pokrovček za režo za polnjenje.

2. Vstavite napajalni kabel v režo za polnjenje – glejte (2) na 6. strani.

3. Povežite vtič z omrežno vtičnico.

Opomba: Baterija pred prvo uporabo tabličnega računalnika ni napolnjena. Priporočamo, da v celoti napolnite tablični 
računalnik T20, preden ga začnete uporabljati s pomočjo baterije.

 POZOR: Baterijo polnite pri temperaturi okolja med 0 °C in 35 °C.

 POZOR: Uporabljajte samo polnilnike in kable, ki jih je odobril Caterpillar®. Neodobreni električni adapterji ali kabli lahko močno 
poškodujejo vaš tablični računalnik T20 in razveljavijo garancijo. 

Postopek polnjenja lahko nadzirate s pomočjo lučke za polnjenje baterije v zgornjem desnem kotu tabličnega računalnika T20. Ko se bo vaš 
tablični računalnik polnil, bo rdeča lučka utripala ali svetila.

Napredek polnjenja baterije lahko spremljate tudi na zaslonu, kjer je prikazan simbol za baterijo:

Svetlobne aktivnosti Opis

Sveti rdeča lučka Baterija je polna

Utripa rdeča lučka Baterija se polni

Ikona akumulatorja Opis

Polna baterija in napajanje

                              100% Vaš tablični računalnik je napolnjen in priključen na električno napajanje.

Delno napolnjena baterija in napajanje
           50%

Vaš tablični računalnik je delno napolnjen in priključen na električno napajanje.
OPOMBA: Če kliknete na ikono, se vam bo prikazala stopnja napolnjenosti baterije 
in preostali čas za polnjenje vašega tabličnega računalnika.

Delno napolnjena baterija
        

                        
Vaš tablični računalnik deluje na akumulator. Naprava se napaja iz akumulatorja 
in prazni baterijo.

Opozorilo za nizko stanje napolnjenosti 
baterije 

Vaš tablični računalnik deluje in se napaja iz akumulatorja. Nizko stanje 
napolnjenosti baterije.

Izjemno nizko stanje napolnjenosti 
baterije

x

Vaš tablični računalnik se napaja iz akumulatorja in stanje napolnjenosti baterije 
je izjemno nizko. Prosimo, priključite ga na električno napajanje.
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3.2   VKLOP TABLIČNEGA RAČUNALNIKA

 OPOZORILO: Preden začnete izvajati katerega koli od postopkov, opisanih v tem razdelku, preberite varnostne informacije na 
tabličnem računalniku. 

3.3   NASTAVITEV RAČUNA MICROSOFT

Z računom Microsoft imate dostop do trgovine Windows, pomnilnika v oblaku za varnostno kopiranje datotek in podatkov, socialnih omrežij, 
kontaktnih podatkov in še veliko več.

1. Ko prvič vklopite tablični računalnik T20, se bo na zaslonu najprej prikazal začetni zagon za Windows 10. Da bi lahko začeli 
uporabljati svoj tablični računalnik, morate opraviti začetni zagon za Windows.  

OPOMBA:
Priporočljivo je, da ustvarite račun Microsoft in se tako seznanite z vsemi razpoložljivimi posodobitvami Microsofta. Tako bo operacijski 
sistem na vašem tabličnem računalniku vedno posodobljen in bo vseboval najnovejše varnostne popravke.

2. Z računom Microsoft boste nastavili E-poštni račun in geslo, da se boste lahko varno prijavili v svoj uporabniški račun Windows. 
Ta namestitev je brezplačna in enostavna. Nov uporabniški račun lahko nastavite z večino elektronskih naslovov, toda če bo vaš izjema, 
lahko ustvarite nov elektronski naslov.

OPOMBA: 
Če tablični računalnik uporablja več kot ena oseba, priporočamo, da vsak uporabnik ustvari svoj račun. Tako si lahko vsak uporabnik prilagodi 
profil in nastavi lastne parametre.

3. Sledite navodilom na zaslonu in namestite operacijski sistem.
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3.4   IZKLOP TABLIČNEGA RAČUNALNIKA
• Pritisnite in nekaj sekund držite gumb za vklop.

• Za izklop tabličnega računalnika podrsnite v smeri puščice
       ALI
• pritisnite na gumb za vklop/izklop v spodnjem levem kotu zaslona. Ponudile se vam bodo možnosti spanje, zaustavitev 

sistema ali vnovični zagon. Izberite želeno možnost. 

4.0 
VSTAVLJANJE KARTICE SIM IN microSD

4.1   VSTAVLJANJE KARTICE SIM

OPOMBA:
Vaš tablični računalnik T20 sprejema samo kartice micro SIM. Če želite uporabiti manjšo kartico SIM, boste potrebovali adapter.

1. Odprite pokrovček za režo SIM – glejte (12) na 6. strani.

2. Položite tablični računalnik na ravno površino z zaslonom, obrnjenim navzdol, in sicer na kos blaga, ki bo ščitil vaš zaslon. 

3. Potiskajte micro SIM v režo, dokler ne zaslišite klika in je kartica nameščena na svoje mesto.

4.2   VSTAVLJANJE KARTICE microSD

OPOMBA:
Vaš tablični računalnik T20 sprejema samo kartice micro SD.

1. Odprite pokrovček za režo za kartico SD – glejte (11) na 6. strani.

2. Položite kartico micro SD tako, da je čip usmerjen proti reži, kot prikazuje spodnja slika.

3. Potisnite kartico micro SD v režo in zaprite pokrovček.
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Spodnja slika prikazuje lokacijo priključkov in rež ter kartic micro SD in SIM. 

4.3    ODSTRANITEV KARTICE microSIM

1. Odprite pokrovček. 

2. Potisnite rob kartice micro SIM v tablični računalnik. Tablični mehanizem bo sprostil kartico micro SIM.

3. Zdaj lahko odstranite kartico micro SIM.

4.4    ODSTRANITEV KARTICE microSD

 POZOR: Odstranitev kartice micro SD ob hkratni uporabi tabličnega računalnika lahko privede do izgube podatkov ali težave 
z  aplikacijami. Prepričajte se, da ste zaključili z vsemi trenutnimi aktivnostmi s kartico micro SD, preden jo poskušate odstraniti. 
Odprite pokrovček. 

1. Odprite pokrovček.

2. Na spodnji desni strani zaslona je simbol ^. Dotaknite se ga in prikazala se bo ikona za USB. 

3. Tapnite ikono za USB, da boste lahko odstranili kartico micro SD.

4. Na vašem tabličnem računalniku se bo prikazalo sporočilo, da lahko varno odstranite kartico micro SD.

5. Odprite režo za micro SD in potisnite rob kartice micro SD. Tablični mehanizem bo izvrgel kartico micro SD.

6. Potem lahko odstranite kartico micro SD.
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5.0 
BREZŽIČNA OMREŽJA

5.1   POVEZAVA Z BREZŽIČNIM OMREŽJEM

1. Za dostop do SREDIŠČA ZA OPRAVILA podrsnite od desnega roba zaslona. 

2. Izberite omrežje (spodaj desno). V naslednjem oknu se bo prikazalo izklopljeno brezžično omrežje.

3. Tapnite Nastavitve omrežij na dnu okna. 

4. Odprlo se bo novo okno s prikazom „Wi-Fi Off“ (izklopljeno brezžično omrežje). Kliknite na prikaz, da omogočite Wi-Fi. Prikazalo se bo 
„Wi-Fi On“ (vklopljeno brezžično omrežje).

5. Prebrskajte možnosti: Razpoložljiva omrežja (Available Networks), Lastnosti strojne opreme (Hardware Properties) in Upravljanje 
poznanih omrežij (Manage Known Networks). Izberite omrežje, s katerim se želite povezati, in sledite navodilom.

6. Opomba: zaščitena omrežja zahtevajo vpis gesla. 

5.2   IZKLOP BREZŽIČNEGA OMREŽJA

1. Za dostop do SREDIŠČA ZA OPRAVILA podrsnite od desnega roba zaslona. 

2. V SREDIŠČU ZA OPRAVILA tapnite ikono Wi-Fi.

3. V naslednjem oknu ponovno tapnite ikono Wi-Fi, da onemogočite brezžično povezavo na tabličnem računalniku.
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6.0 
NAUČITE SE UPORABLJATI VEČDOTIČNI ZASLON

Vaš tablični računalnik T20 ima večdotični zaslon. Za upravljanje zaslona tabličnega računalnika uporabljajte sledeče  
gibe s prsti:

7.0 
SEZNANITEV Z MICROSOFTOVIM WINDOWSOM 10

Ko prvič zaženete svoj tablični računalnik T20, morate dokončati namestitev Windowsa. Na zaslonu se bo najprej prikazal začetni 
zagon za Windows. Sledite navodilom na zaslonu, da pravilno namestite operacijski sistem.

OPOMBA: 
Priporočamo, da ustvarite račun Microsoft, saj boste tako seznanjeni z razpoložljivimi posodobitvami Microsoft.

Enkrat tapnite To vam Funkcije:

Tapnite na zaslon s prstom • Uporaba gumbov na zaslonu
• Vnos besedila s pomočjo tipkovnice na zaslonu
• Izbira elementov na zaslonu, vključno z možnostmi, vnosi, slikami in ikonami
• Zagon aplikacij

Enkrat tapnite in zadržite

Tapnite in pridržite prst na zaslonu • Prikaz podrobnih informacij o elementu
• Odpiranje menija elementa za nadaljnje izvajanje dejanj

Povlecite

1. Tapnite in držite prst na 
elementu 

2. Zadržite prst v stiku 
z zaslonom in nato s konico 
prsta premaknite element 
na želeno mesto

3. Element spustite tako, da 
odstranite prst iz zaslona 

• Premikanje predmetov, kot so slike in ikone na zaslonu

Podrsnite

Premikajte prst v navpični ali 
vodoravni smeri na zaslonu

• Pomik po začetnem zaslonu, spletnih straneh, seznamih, vnosih, fotografijah, stikih itd.
• Zapiranje aplikacije. (Podrsnite aplikacijo na dno zaslona.)

Povečajte 

Dotaknite se zaslona z dvema 
prstoma in nato premaknite 
prste narazen

• Povečava slike ali spletne strani

Pomanjšajte 

Dotaknite se zaslona z dvema 
prstoma in nato premaknite 
prste skupaj

• Zmanjšanje slike ali spletne strani
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7.1   POVEZAVA Z BREZŽIČNIM OMREŽJEM

• Začetni zaslon Windows 10 prikazuje privzete dinamične ploščice po meri, ki delujejo kot bližnjice do pošte, Microsoft EDGE, aplikacije 
za vreme, koledarja, trgovine Windows, Skypa in drugih nameščenih aplikacij. 

• Dinamične ploščice na vašem začetnem zaslonu se sproti spreminjajo in posodabljajo, da prikazujejo novice in športne novosti, 
vremenske posodobitve, novosti na socialnih omrežjih in tako dalje.

• Vmesnik vam omogoča neposreden dostop do nazadnje uporabljenih aplikacij, E-pošte, fotografij, glasbe, videoposnetkov, stikov, 
novosti na socialnih omrežjih in pogosto obiskanih spletnih straneh. Svoje najljubše aplikacije lahko označite kot ploščice, da prilagodite 
začetni zaslon.

7.2   DOSTOP DO ZAČETNEGA ZASLONA

Ko se vaš tablični računalnik zažene v Windowsih, lahko dostopate do začetnega zaslona iz katerega koli okna ali aplikacije tako, da uporabite 
eno od naslednjih metod.

• Pritisnite na ikono Windows
ALI
• za dostop do SREDIŠČA ZA OPRAVILA podrsnite od desnega roba zaslona. 

• Nato izberite tablični način.

7.3  PRILAGODITEV PLOŠČIC NA ZAČETNEM ZASLONU

• Pripenjanje ikone: tapnite in pridržite ikono, ki jo želite premakniti s seznama aplikacij na začetni zaslon.

• Premikanje ikon: povlecite ikono na želeno mesto na začetnem zaslonu in jo nato spustite.

• Več možnosti za ikone: zadržite ikono.

OPOMBA: 
Začetni zaslon lahko prilagodite tudi tako, da nastavite svojo najljubšo sliko kot ozadje.
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7.4   PODRSNITE V LEVO

Za prikaz SREDIŠČA ZA OPRAVILA podrsnite od desnega roba zaslona. SREDIŠČE ZA OPRAVILA nudi dostop do sistemskih ukazov, kot so 
tablični način, zaklepanje vrtenja, opombe, letalski način, lokacija, način tiho, stanje baterije, Bluetooth, VPN, podaljšano delovanje baterije, 
Wi-Fi in vse nastavitve. 

7.5   PODRSNITE V DESNO

• Za prikaz aplikacij, ki se trenutno izvajajo, hitro podrsnite iz levega roba zaslona.

• Dotaknite se ikone aplikacije, ki se izvaja, da bi jo odprli. 

7.6   VRTENJE ZASLONA

Za zagotovitev najboljše izkušnje pri uporabi tabličnega računalnika T20 bo funkcija vrtenja zaslona omogočila samodejno prilagoditev 
v pokončen ali ležeč format glede na to, kako držite napravo. Samodejno vrtenje zaslona lahko onemogočite v nastavitvah in ga zaklenete 
za ležeči ali pokončni format.

OPOMBA: 
Nekatere aplikacije ne podpirajo samodejnega vrtenja zaslona, ker so namenjene za delo z zgolj eno zaslonsko usmerjenostjo.

7.7   ZAKLEPANJE VRTENJA ZASLONA

1. Spremenite zaslon na želeno vrtenje.

2. Za dostop do SREDIŠČA ZA OPRAVILA podrsnite iz desnega roba zaslona tabličnega računalnika.

3. Ena izmed prikazanih možnosti je izbira zaklepanja vrtenja. Prikazana ikona „On“ pomeni, da je vrtenje zaslona zaklenjeno.

8.0 
SINHRONIZACIJA TABLIČNEGA RAČUNALNIKA

UPORABA RAČUNA MICROSOFT

1. Za dostop do SREDIŠČA ZA OPRAVILA podrsnite iz desnega roba zaslona tabličnega računalnika.

2. V SREDIŠČU ZA OPRAVILA izberite sinhronizacijo nastavitev.

3. Nato sledite navodilom na zaslonu. 

4. Vaš tablični računalnik T20 bo sinhroniziral vaše nastavitve z napravami, povezanimi z vašim uporabniškim imenom v Windowsu 10.
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9.0 
TEHNIČNI PODATKI

Mere 220 x 143 x 14 mm

Teža 650 g

Velikost prikaza 8”

Vrsta procesorja Intel Atom x5-Z8350

Hitrost procesorja 1,44 GHz

Ločljivost zaslona 800 x 1280

Fotoaparat na hrbtni strani 5 MP

Fotoaparat na sprednji strani 2 MP

Video konektor mini-HDMI

Pomnilnik RAM 2 GB

Pomnilnik ROM 64 GB

Kartica SD Micro SD – Max 64 GB

Hitrost USB USB 3.0 (micro)

Velikost baterije 7500 mAh

Različica operacijskega sistema 
Windows

Windows 10 (Home ali Pro, odvisno od modela)

Velikost kartice SIM Micro SIM

Možnosti polnjenja USB2.0 ali DC

Mobilna povezava GPRS, EDGE, HSPA, 4G

Hitrost 4G DL – 150 Mbps UL – 50 Mbps

Hitrost 2G 850, 900, 1800, 1900

Hitrost 3G 1, 2, 5, 8

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

WiFi povezljivost 802.11 b/g, 2.4 GHz
802.11.n, 2.4G/5G 
802.11.ac, a 5G  

Bluetooth BT4.1

GPS-podpora GPS, Glonass

Zaščita pred vdorom IP67 (vodotesnost na 1 m za 30 min)

Preizkus padca 1,2 m
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10.0 
INFORMACIJE O IZPOSTAVLJENOSTI RADIJSKIM FREKVENCAM (SAR) 

Ta naprava je bila preizkušena in izpolnjuje veljavne omejitve glede izpostavljenosti radijskim frekvencam (RF).

Stopnja specifične absorpcije (SAR) se nanaša na količino energije RF, ki jo telo absorbira. Omejitev za SAR je 2,0 W/kg (v povprečju na več kot 
10 gramov tkiva) v državah, ki upoštevajo omejitev Sveta Evropske unije. 
Preizkusi za vrednost SAR se izvajajo v običajnih položajih uporabe, pri čemer naprava oddaja pri najvišji certificirani moči v vseh preizkušenih 
frekvenčnih pasovih.

Ta naprava je bila preizkušena in izpolnjuje veljavne omejitve glede izpostavljenosti radijskim frekvencam pri ločilni razdalji 0 mm.
Najvišje izmerjene vrednosti SAR v skladu s predpisi CE za tablični računalnik so 1,649 W/kg.

10.1   IZJAVA EU O SKLADNOSTI

Ta naprava je omejena na uporabo v zaprtih prostorih, kadar deluje v frekvenčnem območju med 5.150 in 5.350 MHz.
Omejitve:
Belgija (BE), Bolgarija (BG), Češka republika (CZ), Danska (DK), Nemčija (DE), Estonija (EE), Irska (IE), Grčija (EL), Španija (ES), Francija (FR), 
Hrvaška (HR), Italija (IT), Ciper (CY), Latvija (LV), Litva (LT), Luksemburg (LU), Madžarska (HU), Malta (MT), Nizozemska (NL), Avstrija (AT), 
Poljska (PL), Portugalska (PT), Romunija (RO), Slovenija (SI), Slovaška (SK), Finska (FI), Švedska (SE), Združeno kraljestvo (UK), Švica (CH), 
Norveška (NO), Islandija (IS), Lihtenštajn (LI) in Turčija (TR).

10.2   POZOR

ČE BATERIJO ZAMENJATE Z NEUSTREZNO BATERIJO, LAHKO PRIDE DO EKSPLOZIJE. IZRABLJENE BATERIJE ODLOŽITE MED ODPADKE 
V SKLADU Z NAVODILI.

10.3   ODPADNA ELEKTRIČNA IN ELEKTRONSKA OPREMA (WEEE)

Ta simbol pomeni, da se v skladu z lokalno zakonodajo in predpisi vaš izdelek in/ali njegovo baterijo odstrani ločeno od 
gospodinjskih odpadkov. 

Ko se življenjska doba tega izdelka izteče, ga odnesite na zbirno mesto, ki ga je določila lokalna skupnost. Pravilno recikliranje 
vašega izdelka bo obvarovalo zdravje ljudi in okolja. 

  
   
  
  Da preprečite morebitne poškodbe sluha, ne poslušajte dlje časa pri visoki glasnosti.
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11.0 
SPECIFIKACIJE RF

Funkcija Frekvenca delovanja Največja izhodna moč RF Omejitev

BLE 2402–2480 MHz 5.08dBm 20dBm

BT(BR+EDR)
2402–2480 MHz GFSK:3.08dBm;

Pi/4 DQPSK:2.59dBm;
8DPSK:2.41dBm

20dBm

WIFI802.11B/G/N
(HT20,HT40)

802.11b/g/n(20Mhz):
2412–2472 MHz;
802.11n(40Mhz):
2422–2462 Mhz

802.11b:16.25dBm;
802.11g:14.36dBm;
802.11n20:12.31dBm;
802.11n40:12.39dBm;

20dBm

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

5180–5240 MHz 802.11a:14.76dBm;
802.11n20:13.76dBm;
802.11n40:10.73dBm;
802.11ac20:10.74dBm;
802.11ac40:10.36dBm;
802.11ac80:7.62dBm

23dBm

GPRS/EDGE 900
TX(Uplink):880-915Mhz;
RX(Downlink):925-960Mhz

GPRS 900:31.57dBm;
EDGE 900:26.57dBm

Razred 4
(33±3dBm)

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

GPRS 1800:28.67dBm;
EDGE 1800:25.35dBm

Razred 1
(30±3dBm)

WCDMA B1
TX(Uplink):1920-1980Mhz;
RX(Downlink):2110-2170Mhz

21.69dBm 24(dBm)+1.7/-3.7(dBm)

WCDMA B8
TX(Uplink):880-915Mhz;
RX(Downlink):925-960Mhz

22.75dBm 24(dBm)+1.7/-3.7(dBm)

LTE FDD B1
TX(Uplink):1920-1980Mhz;
RX(Downlink):2110-2170Mhz

23.11dBm 23(dBm)±2.7(dBm)

LTE FDD B3
TX(Uplink):1710-1785Mhz;
RX(Downlink):1805-1880Mhz

24.08dBm 23(dBm)±2.7(dBm)

LTE FDD B7
TX(Uplink):2500-2570Mhz;
RX(Downlink):2620-2690Mhz

22.94dBm 23(dBm)±2.7(dBm)

LTE FDD B8
TX(Uplink):880-915Mhz;
RX(Downlink):925-960Mhz

24.25dBm 23(dBm)±2.7(dBm)

LTE FDD B20
TX(Uplink):832-862Mhz;
RX(Downlink):791-821Mhz

24.09dBm 23(dBm)±2.7(dBm)

GPS RX:1.57542Ghz N/V N/V

Ta izdelek se lahko uporablja v državah članicah EU.
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ROBUSTNI TABLIČNI RAČUNALNIK
ŠTEVILKA MODELA: T20
DELOVNA TEMPERATURA: OD –20 °C DO 40 °C

Ta naprava je bila preizkušena za aktivnosti, ki vključujejo običajno rokovanje oziroma nošenje na telesu. V skladu z zahtevami za izpostavljenost RF mora biti ohranjena 
minimalna razdalja (to je 0 mm) med telesom uporabnika in napravo, vključno z anteno. Zaponke za pas, torbice in podobni dodatki tretjih oseb, uporabljenih na tej napravi, 
ne smejo vsebovati nobenih kovinskih delov. Dodatki za nošenje na telesu, ki ne izpolnjujejo teh pogojev, morda niso v skladu z zahtevami izpostavljenosti RF in se jim je treba 
izogibati. Uporabite le priloženo ali odobreno anteno.

Ta naprava je v skladu z osrednjimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 2014/53/ES. Vse bistvene serije radijski preskusov so bile izvedene.

1. Previdno uporabljajte s slušalkami. Previsok zvočni tlak v ušesnih in naglavnih slušalkah lahko povzroči izgubo sluha.

2. POZOR: ČE BATERIJO ZAMENJATE Z NEUSTREZNO BATERIJO, LAHKO PRIDE DO EKSPLOZIJE. IZRABLJENE BATERIJE ODLOŽITE MED ODPADKE V SKLADU Z NAVODILI.

3. Izdelek se lahko priključi samo na USB-vmesnik različice USB 2.0.

4. Adapter naj bo nameščen v neposredni bližini opreme in dostopen.

5. Priloženi adapter se smatra kot element, ločen od tabličnega računalnika T20.

6. Naprava izpolnjuje specifikacije RF, kadar se uporablja na razdalji 0 mm od telesa.

7. USB 3.0: obremenitev do 0,5 A.

SI SK
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Izjava o skladnosti
Proizvajalec:
 Naziv: Bullitt Mobile Limited
 Naslov: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, England RG1 1AR 

VRSTA OPREME  :   Robustni tablični računalnik
ŠIFRA MODELA  :   T20

Bullitt Mobile Limited z izključno odgovornostjo izjavljamo, da je zgoraj opisan izdelek v skladu z ustrezno usklajeno zakonodajo Unije:
RE Direktiva (2014/53/EU)

UPORABA DIREKTIVE SVETA:      

PODPIS  : Wayne Huang 
NAZIV  : Direktor operativnega poslovanja 
DATUM IZDAJE : 21. september 2017  

 

Uporabljeni/upoštevani usklajeni standardi
RE Direktiva 2014/53/EU,
Člen 3(1)(a)
Varnost

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

RE Direktiva 2014/53/EU,
Člen 3(1)(a)
Zdravje

RE Direktiva 2014/53/EU,
Člen 3(1)(a)
Zdravje

RE Direktiva 2014/53/EU,
Člen 3(1)(b)
Elektromagnetna združljivost (EMC)

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

RE Direktiva 2014/53/EU,
Člen 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 Dokument pripravil: Shenzhen NTEK Testing Technology Co., Ltd. Številka potrdila: RE-17092006
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