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POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje dôležité informácie, ktoré vám umožnia využiť tablet T20 na maximum.

  UPOZORNENIE: UPOZORNENIE označuje možné poškodenie hardvéru alebo stratu údajov, ak sa nebudete riadiť pokynmi.

VÝSTRAHA: VÝSTRAHA označuje možné poškodenie majetku, zranenie osôb alebo smrť.

POZNÁMKY, UPOZORNENIA A VÝSTRAHY:
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PRÁVNE INFORMÁCIE
© 2017 Caterpillar. Všetky práva vyhradené. CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, príslušné logá, „Caterpillar Yellow“, 
obchodný obal „Power Edge“ a identita podniku a výrobku, ktoré sa v tomto dokumente uvádzajú, sú ochranné 
známky spoločnosti Caterpillar a nesmú sa používať bez jej povolenia.
Bullitt Mobile Ltd je držiteľ licencie spoločnosti Caterpillar Inc.

Ochranné známky spoločnosti Bullitt Mobile Ltd. a tretích strán sú majetkom ich príslušných vlastníkov.

Žiadna časť tohto dokumentu sa nesmie reprodukovať alebo prenášať v akejkoľvek forme alebo akýmkoľvek spôsobom bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Caterpillar Inc.

Výrobok, ktorý je opísaný v tomto návode, môže obsahovať autorské práva na softvér a možných držiteľov licencie. Zákazníci nesmú 
za žiadnych okolností reprodukovať, distribuovať, upravovať, spätne prekladať, rozoberať, dešifrovať, extrahovať, spätne analyzovať, 
prenajímať, postupovať alebo poskytovať licenciu na uvedený softvér alebo hardvér tretím stranám, kým takéto obmedzenia nezakazujú 
platné zákony alebo kým takéto úkony neschvália príslušní držitelia autorských práv na základe licencií.

Slovná ochranná známka a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky, ktoré vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek 
použitie týchto značiek spoločnosťou Bullitt Group podlieha licencii. Všetky ostatné ochranné známky a obchodné názvy tretích strán 
patria príslušným vlastníkom.

Wi-Fi® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Wi-Fi Alliance®.

OZNÁMENIE
Niektoré funkcie tohto výrobku a jeho príslušenstva, ktoré sú v tomto dokumente opísané, závisia od nainštalovaného softvéru, možností 
a nastavení miestnej siete a operátori miestnych sietí alebo poskytovatelia sieťových služieb ich nemusia aktivovať alebo ich môžu 
obmedzovať. Popisy uvádzané v tejto príručke preto nemusia presne zodpovedať zakúpenému výrobku alebo príslušenstvu.

Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu alebo úpravu informácií alebo technických parametrov uvedených v tejto príručke 
bez predchádzajúceho upozornenia alebo iných záväzkov.

Výrobca nezodpovedá za správnosť a kvalitu akýchkoľvek výrobkov, ktoré nahráte alebo si prevezmete prostredníctvom tohto zariadenia, 
okrem iného, textu, obrázkov, hudby, filmov a nevstavaného softvéru, ktoré podliehajú autorským právam. Za akékoľvek dôsledky 
vyplývajúce z inštalácie alebo používania predchádzajúcich produktov v tomto zariadení nesiete zodpovednosť vy.

VYLÚČENIE ZÁRUKY
Obsah tohto návodu sa poskytuje „tak ako je“. Okrem rozsahu, ktorý vyžadujú platné zákony, sa neposkytujú žiadne záruky akéhokoľvek 
druhu, či už výslovné alebo predpokladané, vrátane, okrem iného, implicitných záruk predajnosti a vhodnosti na konkrétny účel, vo vzťahu 
k presnosti, spoľahlivosti alebo obsahu tohto návodu na použitie.

Výrobca nezodpovedá za žiadnu mimoriadnu, náhodnú, nepriamu alebo následnú škodu, stratu zisku, podnikania, príjmu, údajov, dobrej 
povesti alebo predpokladaných úspor, a to v maximálnom rozsahu povolenom rozhodným právom.

PREDPISY TÝKAJÚCE SA DOVOZU A VÝVOZU
Zákazníci musia dodržiavať všetky príslušné vývozné alebo dovozné zákony a predpisy. Zákazníci musia získať všetky potrebné vládne 
povolenia a licencie na vývoz, opätovný vývoz alebo dovoz výrobku uvedeného v tejto príručke, vrátane softvéru a technických údajov.
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POUŽÍVANIE TABLETU T20
1.0 
FUNKČNÉ PRVKY

Funkčné prvky na prednej a zadnej strane

1. REPRODUKTOR
2. NABÍJACÍ PORT 
3. KRYT PORTU MICRO USB 
4. KRYT PORTU HDMI 
5. ZVUKOVÝ KONEKTOR POD KRYTOM KONEKTORA HDMI 
6. FOTOAPARÁT S ROZLÍŠENÍM 2,0 MP
7. SKLO CORNING
8. TLAČIDLO ZAP./VYP.
9. TLAČIDLO ZVÝŠENIA HLASITOSTI
10. TLAČIDLO ZNÍŽENIA HLASITOSTI
11. SLOT NA KARTU SD
12. SLOT NA KARTU SIM (MICRO SIM)
13. FOTOAPARÁT S ROZLÍŠENÍM 5,0 MP

1
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2.0 
PRÍSLUŠENSTVO

S tabletom T20 sa dodáva nasledujúce príslušenstvo:

• 1 x nabíjačka a kábel
• 1 x príručka so stručným návodom
• 1 x informácie o záruke

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 
PRÍPRAVA TABLETU T20

 VÝSTRAHA: Skôr ako začnete vykonávať ktorýkoľvek postup uvedený v tejto časti, prečítajte si bezpečnostné informácie dodané s 
vaším tabletom. 

3.1   NABITE BATÉRIU TABLETU

1. Otvorte kryt nabíjacieho portu.

2. Pripojte napájací kábel do nabíjacieho portu – pozrite bod (2) na strane 6.

3. Pripojte nabíjačku do elektrickej zásuvky.

Poznámka: Po rozbalení tabletu bude batéria vybitá. Pred prvým použitím tabletu s napájaním z batérie odporúčame tablet 
T20 úplne nabiť.

 UPOZORNENIE: Batériu nabíjajte pri okolitej teplote 0 °C až 35 °C.

 UPOZORNENIE: Používajte iba nabíjačky a káble schválené spoločnosťou Caterpillar®. Použitím neschválených napájacích adaptérov 
alebo káblov môžete vážne poškodiť svoj tablet T20 a stratiť záruku. 

Priebeh nabíjania môžete sledovať pomocou LED indikátora nabitia batérie umiestneného v pravej hornej časti tabletu T20. Keď sa tablet 
nabíja, červený LED indikátor buď bliká alebo svieti.

Okrem toho môžete sledovať priebeh nabíjania batérie prostredníctvom ikony batérie na obrazovke:

Správanie LED indikátora Popis

Svieti na červeno Batéria je plne nabitá

Bliká na červeno Batérie sa nabíja

Ikona batérie Popis

Batéria úplne nabitá a pripojené

                              100% Tablet je úplne nabitý a pripojený k sieťovému napájaciemu adaptéru.

Batéria čiastočne nabitá a pripojené
           50%

Tablet je pripojený k sieťovému napájaciemu adaptéru a čiastočne nabitý.
POZNÁMKA: Kliknutím na ikonu sa zobrazí úroveň nabitia batérie a zvyšný  
čas do úplného nabitia tabletu.

Batéria čiastočne nabitá
        

                        
Tablet je v režime napájania z batérie. Zariadenie je napájané z batérie a batéria 
sa vybíja.

Symbol upozornenia na vybitú batériu 

Tablet je v režime napájania z batérie. Batéria má nízku úroveň nabitia.

Kritická úroveň batérie

x
Tablet je napájaný z batérie a úroveň nabitia batérie je kriticky nízka.  
Pripojte zariadenie k sieťovému napájaciemu zdroju.
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3.2   ZAPNITE TABLET

         UPOZORNENIE: Skôr ako začnete vykonávať ktorýkoľvek postup uvedený v tejto časti, prečítajte si bezpečnostné informácie dodané s 
vaším tabletom. 

3.3   NASTAVENIE KONTA MICROSOFT

Pomocou konta Microsoft získate prístup obchodu Windows Store, cloudového ukladacieho priestoru na zálohovanie súborov a dát, sociálnym 
sieťam, kontaktom a oveľa viac.

1. Keď prvýkrát zapnete tablet T20, najskôr sa zobrazí úvodná obrazovka systému Windows 10. Aby ste mohli začať používať tablet, 
musíte dokončiť nastavenie systému Windows.  

POZNÁMKA:
Odporúčame vám vytvoriť si konto Microsoft, aby ste nepremeškali žiadne aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Vďaka tomu bude operačný 
systém vášho tabletu stále aktuálny a bude obsahovať najnovšie bezpečnostné záplaty.

2. Konto Microsoft vám umožní vytvoriť si e-mailové konto a heslo, pomocou ktorého sa môžete bezpečne prihlásiť do svojho 
používateľského konta systému Windows. Vytvorenie konta je zdarma a postup je jednoduchý. Svoje e-mailové konto si môžete 
vytvoriť s použitím väčšiny e-mailových adries. Ak žiadnu nemáte, môžete si vytvoriť novú e-mailovú adresu.

POZNÁMKA: 
Ak tablet používa viac než jedna osoba, odporúčame, aby si každý používateľ vytvoril vlastný účet. Vďaka tomu si každý používateľ môže 
prispôsobiť svoj profil a nastaviť vlastné parametre.

3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke a nainštalujte operačný systém.
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3.4   VYPNITE TABLET
• Stlačte a podržte tlačidlo napájania niekoľko sekúnd.

• Potiahnutím v smere šípky tablet vypnete.
        ALEBO
• Stlačte tlačidlo napájania v ľavom dolnom rohu obrazovky. Otvorí sa ponuka s položkami Uspať, Vypnúť, Reštartovať. 

Vyberte požadovanú možnosť. 

4.0 
VLOŽENIE KARTY SIM A KARTY microSD

4.1   VLOŽENIE KARTY SIM

POZNÁMKA:
V tablete T20 možno použiť iba karty micro-SIM. Ak chcete použiť menšiu kartu SIM, budete potrebovať adaptér.

1. Otvorte kryt slotu na kartu SIM – pozrite bod (12) na strane 6.

2. Položte tablet na rovný povrch obrazovkou smerom nadol na mäkkú tkaninu, aby sa displej ochránil pred poškriabaním. 

3. Zatlačte kartu micro-SIM do slotu, kým nebudete počuť „cvaknutie”.

4.2   VLOŽENIE KARTY micro-SD

POZNÁMKA:
V tablete T20 možno použiť iba karty microSD.

1. Otvorte kryt slotu na SD kartu – pozrite bod (11) na strane 6.

2. Kartu microSD otočte tak, aby kontakty smerovali do slotu, ako je znázornené na obrázku nižšie.

3. Zasuňte kartu microSD do slotu a zatvorte kryt slotu.
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Na obrázku nižšie je znázornené umiestnenie portov a slotov na karty microSD a SIM. 

4.3   VYBRATIE KARTY micro-SIM

1. Otvorte kryt slotu. 

2. Zatlačte hranu karty micro-SIM smerom do tabletu. Mechanizmus v tablete uvoľní kartu micro-SIM.

3. Teraz môžete kartu micro-SIM vytiahnuť.

4.4   VYBRATIE KARTY microSD

 UPOZORNENIE: Vybratie karty microSD počas používania tabletu môže mať za následok stratu údajov alebo chyby aplikácií. 
Pred vybratím karty microSD sa uistite, že ste dokončili všetky operácie s kartou. 

1. Otvorte kryt slotu.

2. V spodnej časti displeja na pravej strane obrazovky sa nachádza symbol ^. Dotknite sa ho a zobrazí sa ikona USB. 

3. Ťuknite na ikonu USB, aby sa zobrazila možnosť vysunúť kartu microSD.

4. Na obrazovke tabletu sa zobrazí oznámenie, že kartu microSD možno bezpečne vybrať.

5. Otvorte slot na kartu microSD a zatlačte na hranu karty microSD. Mechanizmus tabletu vysunie kartu microSD.

6. Teraz môžete kartu microSD vytiahnuť.
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5.0 
BEZDRÔTOVÉ SIETE

5.1   PRIPOJENIE K SIETI WI-FI

1. Potiahnite prstom smerom od pravého okraja obrazovky, aby sa zobrazilo CENTRUM AKCIÍ. 

2. Vyberte položku Sieť (vpravo dole). V ďalšom okne sa zobrazí ikona vypnutej siete Wi-Fi.

3. Ťuknite na položku Nastavenia siete a internetu v spodnej časti okna. 

4. Zobrazí sa nové okno s položkou „Wi-Fi vypnuté”. Kliknutím na položku zapnite sieť Wi-Fi. Zobrazí sa položka „Wi-Fi zapnuté”.

5. Postupne prejdite nasledujúcimi položkami: Dostupné siete, Vlastnosti hardvéru a Spravovať známe siete. Vyberte sieť, ku ktorej 
sa chcete pripojiť, a postupujte podľa pokynov.

6. Poznámka: Zabezpečené siete budú vyžadovať heslo. 

5.2   VYPNUTIE WI-FI

1. Potiahnite prstom smerom od pravého okraja obrazovky, aby sa zobrazilo CENTRUM AKCIÍ. 

2. V CENTRE AKCIÍ ťuknite na ikonu Wi-Fi.

3. Na ďalšej obrazovke znovu ťuknite na ikonu Wi-Fi, čím sa pripojenie Wi-Fi v tablete vypne.
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6.0 
POUŽÍVANIE MULTI-DOTYKOVÉHO DISPLEJA

Tablet T20 má multi-dotykový displej. Displej tabletu môžete ovládať prstom pomocou nasledujúcich gest:

7.0 
OBOZNÁMENIE SA SO SYSTÉMOM MICROSOFT WINDOWS 10

Pri prvom zapnutí tabletu T20 musíte dokončiť nastavenie systému Windows. Prvá zobrazená obrazovka bude úvodná obrazovka 
systému Windows. Postupujte podľa pokynov na obrazovke, aby ste operačný systém nainštalovali správne.

POZNÁMKA: 
Odporúčame vám vytvoriť si konto Microsoft, aby ste nepremeškali žiadne aktualizácie od spoločnosti Microsoft.

Jedno ťuknutie Popis funkcie:

Ťuknite na displej prstom • Používanie tlačidiel na obrazovke
• Vkladanie textu pomocou klávesnice na obrazovke
• Výber položiek na obrazovke: vrátane možností, vstupov, obrázkov a ikon
• Spustenie aplikácie

Ťuknutie a podržanie

Ťuknite a podržte prst na displeji • Zobrazenie podrobných informácií o položke
• Otvorenie ponuky položky s možnosťou vykonať ďalšie akcie

Presunutie

1. Ťuknite a podržte prst 
na položke 

2. Držte prst v kontakte 
s displejom a premiestnite 
položku do požadovanej 
polohy

3. Zdvihnite prst z displeja, 
čím položku uvoľníte 

• Presúvanie položiek, napríklad obrázkov a ikon, na displeji

Potiahnutie alebo posunutie prstom

Potiahnite prstom po displeji 
v zvislom alebo vodorovnom smere

• Prechádzanie ponuky Štart, webových stránok, zoznamov, položiek, fotografií, kontaktov 
a podobne.

• Zatvorenie aplikácie. (Potiahnite aplikáciu smerom k spodnej časti displeja.)

Priblíženie 

Dotknite sa displeja dvomi prstami 
a roztiahnite ich od seba

• Zväčšenie obrázka alebo webovej stránky.

Vzdialenie 

Dotknite sa displeja dvomi prstami 
a pritiahnite ich k sebe

• Zmenšenie obrázka alebo webovej stránky.
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7.1   PRIPOJENIE K SIETI WIFI

• V ponuke Štart systému Windows 10 sa zobrazuje zoznam predvolených a vlastných živých dlaždíc, ktoré slúžia ako odkaz na aplikácie 
Pošta, Microsoft EDGE, Počasie, Kalendár, Windows Store, Skype a iné nainštalované aplikácie. 

• Živé dlaždice na obrazovke Štart sa menia a aktualizujú v reálnom čase a zobrazujú sa na nich správy, športové informácie, počasie, 
informačné kanály sociálnych sietí a podobne.

• Rozhranie poskytuje priamy prístup k naposledy používaným aplikáciám, e-mailom, fotografiám, hudbe, videám, kontaktom, 
aktualizáciám zo sociálnych sietí a často prezeraným webovým stránkam. Obrazovku Štart si môžete prispôsobiť a pripnúť si na ňu 
svoje obľúbené aplikácie ako dlaždice.

7.2   OTVORENIE OBRAZOVKY ŠTART

Keď tablet načíta systém Windows, obrazovku Štart môžete otvoriť z ľubovoľného okna alebo aplikácie jedným z nasledujúcich spôsobov.

• Stlačte tlačidlo s ikonou Windows.
ALEBO
• Potiahnite prstom smerom od pravého okraja obrazovky, aby sa zobrazilo CENTRUM AKCIÍ. 

• Vyberte položku Režim tabletu.

7.3   PRISPÔSOBENIE DLAŽDÍC NA OBRAZOVKE ŠTART

• Pripnutie ikony: ťuknite a podržte ikonu, ktorú chcete presunúť zo zoznamu aplikácií na obrazovku Štart.

• Presunutie ikony: presuňte ikonu na požadované miesto na obrazovke Štart a uvoľnite ju.

• Ďalšie možnosti ikony: podržte ikonu.

POZNÁMKA: 
Obrazovku Štart si tiež môžete prispôsobiť tak, že si nastavíte svoj obľúbený obrázok ako tapetu.
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7.4   POTIAHNUTIE PRSTOM DOĽAVA

Potiahnutím prstom smerom od pravého okraja obrazovky sa zobrazí CENTRUM AKCIÍ. CENTRUM AKCIÍ obsahuje položky so systémovými 
príkazmi, ako sú Režim tabletu, Uzamknúť otáčanie, Poznámka, Režim v lietadle, Poloha, Obdobie kľudu, Zvyšná úroveň nabitia batérie, 
Bluetooth, VPN, Šetrič batérie, Premietať a Všetky nastavenia. 

7.5   POTIAHNUTIE PRSTOM DOPRAVA

• Potiahnutím prstom smerom od ľavého okraja sa zobrazia aktuálne spustené aplikácie.

• Ak chcete aplikáciu otvoriť, dotknite sa zobrazenej miniatúry príslušnej aplikácie 

7.6   OTÁČANIE OBRAZOVKY

Na zabezpečenie optimálneho zobrazenia pri používaní tabletu T20 sa obrazovka automaticky otočí na výšku alebo na šírku, v závislosti 
od toho, ako zariadenie držíte. Automatické otáčanie obrazovky môžete zakázať v nastaveniach a vybrať si pevné zobrazenie na šírku alebo 
na výšku.

POZNÁMKA: 
Niektoré aplikácie nepodporujú automatické otáčanie displeja a sú navrhnuté iba na prácu v jednom režime otočenia.

7.7   UZAMKNUTIE OTÁČANIA OBRAZOVKY

1. Otočte obrazovku do požadovanej polohy.

2. Potiahnite prstom smerom od pravého okraja obrazovky tabletu, aby sa zobrazilo CENTRUM AKCIÍ.

3. Jednou z položiek je ikona Uzamknúť otáčanie. Na ikone sa zobrazí „Zapnuté”, čo znamená, že otáčanie obrazovky je uzamknuté.

8.0 
SYNCHRONIZÁCIA TABLETU

POMOCOU KONTA MICROSOFT

1. Potiahnite prstom smerom od pravého okraja obrazovky tabletu, aby sa zobrazilo CENTRUM AKCIÍ.

2. V CENTRE AKCIÍ vyberte položku Synchronizácia nastavení.

3. Potom postupujte podľa zobrazených pokynov. 

4. Tablet T20 bude synchronizovať vaše nastavenia vo všetkých zariadeniach prepojených s vaším kontom v systéme Windows 10.
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9.0 
TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozmery 220 x 143 x 14 mm

Hmotnosť 650 g

Veľkosť displeja 8”

Typ procesora Intel Atom x5-Z8350

Rýchlosť procesora 1,44 GHz

Rozlíšenie displeja 800 x 1280

Zadný fotoaparát 5 MP

Predný fotoaparát 2 MP

Konektor videa mini-HDMI

Pamäť RAM 2 GB

Pamäť ROM 64 GB

Karta SD Micro SD – max. 64 GB

Rýchlosť rozhrania USB USB 3.0 (micro)

Kapacita batérie 7500 mAh

Verzia systému Windows Windows 10 (Home alebo Pro v závislosti od modelu)

Veľkosť karty SIM Micro SIM

Možnosť nabíjania USB2.0 alebo sieťový zdroj

Mobilné pripojenie GPRS, EDGE, HSPA, 4G

Rýchlosť pripojenia 4G download – 150 Mbit/s, upload – 50 Mbit/s

Rýchlosť pripojenia 2G 850, 900, 1800, 1900

Rýchlosť pripojenia 3G 1, 2, 5, 8

Pásma pripojenia 4G 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20

Pripojenie WiFi 802.11 b/g, 2,4 GHz
802.11.n, 2,4 G/5 G 
802.11.ac, 5 G  

Bluetooth BT4.1

Podpora GPS GPS, Glonass

Ochranné krytie IP67 (vodotesné do hĺbky 1 m na 30 minút)

Test odolnosti pri páde 1,2 m
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10.0 
INFORMÁCIE O RÁDIOFREKVENČNOM VYŽAROVANÍ (SAR) 

Toto zariadenie bolo testované a spĺňa platné limity pre rádiofrekvenčnú (RF) expozíciu.

Špecifický koeficient absorpcie (SAR) predstavuje mieru, v akej telo absorbuje rádiofrekvenčnú energiu. Limity SAR v krajinách, v ktorých platí 
limit určený Radou Európskej únie, je 2,0 W/kg (priemerná hodnota na 10 gramov tkaniva). 
Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách s prístrojom vysielajúcim na najvyššej certifikovanej výkonovej úrovni 
vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach.

Toto zariadenie bolo testované a spĺňa platné limity pre rádiofrekvenčnú expozíciu vo vzdialenosti 0 mm.
Najvyššia oznámená hodnota SAR podľa smernice CE pre tento tablet je 1,649 W/kg

10.1   VYHLÁSENIE O ZHODE PRE EÚ

Toto zariadenie je určené na používanie iba v interiéri pri prevádzkovaní vo frekvenčnom rozsahu 5 150 až 5 350 MHz.
Obmedzenia:
Belgicko (BE), Bulharsko (BG), Česká republika (CZ), Dánsko (DK), Nemecko (DE), Estónsko (EE), Írsko (IE), Grécko (EL), Španielsko (ES), 
Francúzsko (FR), Chorvátsko (HR), Taliansko (IT), Cyprus (CY), Lotyšsko (LV), Litva (LT), Luxembursko (LU), Maďarsko (HU), Malta (MT), 
Holandsko (NL), Rakúsko (AT), Poľsko (PL), Portugalsko (PT), Rumunsko (RO), Slovinsko (SI), Slovensko (SK), Fínsko (FI), Švédsko (SE), 
Spojené kráľovstvo (UK), Švajčiarsko (CH), Nórsko (NO), Island (IS), Lichtenštajnsko (LI) a Turecko (TR).

10.2   UPOZORNENIE

AK DÔJDE K VÝMENE BATÉRIE ZA NESPRÁVNY TYP, HROZÍ NEBEZPEČENSTVO VÝBUCHU. POUŽITÉ BATÉRIE ZLIKVIDUJTE V SÚLADE 
S POKYNMI.

10.3   ODPAD Z ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ (OEEZ)

Tento symbol znamená, že podľa miestnych zákonov a predpisov sa musí produkt alebo jeho batéria likvidovať oddelene od 
domového odpadu. 

Keď výrobok dosiahne koniec životnosti, odovzdajte ho na zbernom mieste určenom miestnymi orgánmi. Správna recyklácia 
vášho produktu chráni ľudské zdravie a životné prostredie.  

  
   
  
  Aby sa zabránilo možnému poškodeniu sluchu, nepočúvajte zariadenie dlhšiu dobu pri vysokej hlasitosti.



18

11.0 
RÁDIOFREKVENČNÉ ŠPECIFIKÁCIE

Funkcia Prevádzková frekvencia Max. RF výstupný výkon Limit

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

WIFI 802.11B/G/N
(HT20, HT40)

802.11b/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;
802.11n20: 12,31 dBm;
802.11n40: 12,39 dBm;

20 dBm

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

5 180 – 5 240 MHz 802.11a: 14,76 dBm;
802.11n20: 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 (Uplink): 880 – 915 MHz;
RX (Downlink): 925 – 960 MHz

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

Trieda 4
(33 ± 3 dBm)

GPRS/EDGE 1800
TX (Uplink): 1 710 – 1 785 MHz;
RX (Downlink): 1 805 – 1 880 MHz

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

Trieda 1
(30 ± 3 dBm)

WCDMA B1
TX (Uplink): 1 920 – 1 980 MHz;
RX (Downlink): 2 110 – 2 170 MHz

21,69 dBm 24 (dBm) +1,7/–3,7 (dBm)

WCDMA B8
TX (Uplink): 880 – 915 MHz;
RX (Downlink): 925 – 960 MHz

22,75 dBm 24 (dBm) +1,7/–3,7 (dBm)

LTE FDD B1
TX (Uplink): 1 920 – 1 980 MHz;
RX (Downlink): 2 110 – 2 170 MHz

23,11 dBm 23 (dBm) ± 2,7 (dBm)

LTE FDD B3
TX (Uplink): 1 710 – 1 785 MHz;
RX (Downlink): 1 805 – 1 880 MHz

24,08 dBm 23 (dBm) ± 2,7 (dBm)

LTE FDD B7
TX (Uplink): 2 500 – 2 570 MHz;
RX (Downlink): 2 620 – 2 690 MHz

22,94 dBm 23 (dBm) ± 2,7 (dBm)

LTE FDD B8
TX (Uplink): 880 – 915 MHz;
RX (Downlink): 925 – 960 MHz

24,25 dBm 23 (dBm) ± 2,7 (dBm)

LTE FDD B20
TX (Uplink): 832 – 862 MHz;
RX (Downlink): 791 – 821 MHz

24,09 dBm 23 (dBm) ± 2,7 (dBm)

GPS RX: 1,57542 GHz nevzťahuje sa nevzťahuje sa

Tento produkt možno používať v členských štátoch EÚ.
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ODOLNÝ TABLET
ČÍSLO MODELU: T20
PREVÁDZKOVÁ TEPLOTA: -20 °C AŽ 40 °C

Tento prístroj bol testovaný v súvislosti s typickým používaním v blízkosti tela. Aby sa dodržali požiadavky expozície voči rádiofrekvenčnému žiareniu, musí sa dodržať minimálny 
odstup 0 mm medzi telom používateľa a zariadením vrátane antény. Držiaky na pás, puzdrá a podobné príslušenstvo od tretích strán používané s týmto zariadením nesmie 
obsahovať žiadne kovové komponenty. Príslušenstvo nosené na tele, ktoré nespĺňa tieto požiadavky, nemusí vyhovovať požiadavkám expozície voči rádiofrekvenčnému 
žiareniu a nemalo by sa používať. Používajte iba dodávanú alebo schválenú anténu.

Toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a iné príslušné ustanovenia smernice 2014/53/ES. Boli vykonané všetky základné zostavy rádiových testov.

1. Používajte opatrne so slúchadlami.  Nadmerný akustický tlak zo slúchadiel môže spôsobiť stratu sluchu

2. UPOZORNENIE: AK DÔJDE K VÝMENE BATÉRIE ZA NESPRÁVNY TYP, HROZÍ NEBEZPEČENSTVO VÝBUCHU. POUŽITÉ BATÉRIE LIKVIDUJTE V SÚLADE S POKYNMI.

3. Výrobok by sa mal pripájať len k rozhraniu USB verzie USB 2.0. 

4. Adaptér musí byť nainštalovaný v blízkosti zariadenia a musí byť ľahko prístupný.

5. Dodaný adaptér sa považuje za samostatné zariadenie k tabletu T20.

6. Zariadenie vyhovuje špecifikáciám rádiofrekvenčného vyžarovania, pokiaľ sa zariadenie používa vo vzdialenosti 0 mm od vášho tela.

7. USB 3.0: zaťaženie až do 0,5 A

SI SK
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Vyhlásenie o zhode
Výrobca:
 Názov: Bullitt Mobile Limited
 Adresa: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, Anglicko RG1 1AR 

TYP ZARIADENIA  :   Odolný tablet
KÓD MODELU  :   T20

My, spoločnosť Bullitt Group, vyhlasujeme na našu výlučnú zodpovednosť, že produkt opísaný vyššie je v súlade s príslušnými právnymi predpismi Únie v oblasti harmonizácie:
Smernica RE (2014/53/EÚ)

UPLATŇOVANIE SMERNICE RADY:      

PODPIS  : Wayne Huang 
POZÍCIA  : Riaditeľ správy ODM 
DÁTUM VYDANIA : 21. septembra 2017   

 

Aplikované/dodržané harmonizované normy
Smernica RE 2014/53/EÚ,
článok 3(1)(a)
Bezpečnosť

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

Smernica RE 2014/53/EÚ,
článok 3(1)(a)
Zdravie

Smernica RE 2014/53/EÚ,
článok 3(1)(a)
Zdravie

Smernica RE 2014/53/EÚ,
článok 3(1)(b)
EMC

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

Smernica RE 2014/53/EÚ,
článok 3(2)
Rádio 

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 vydal: Shenzhen NTEK Testing Technology Co., Ltd. Číslo osvedčenia: RE-17092006
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© 2017 Caterpillar. Všetky práva vyhradené. CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, príslušné logá, „Caterpillar Yellow“, obchodný obal „Power Edge“ a identita podniku 
a výrobku, ktoré sa v tomto dokumente uvádzajú, sú ochranné známky spoločnosti Caterpillar a nesmú sa používať bez jej povolenia. 

Bullitt Mobile Ltd je držiteľ licencie spoločnosti Caterpillar Inc.

CATERPILLAR® T20 
Používateľská príručka


