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ПРИМІТКА. ПРИМІТКА позначає важливу інформацію для забезпечення ефективної роботи планшета T20.

 ОБЕРЕЖНО!  Застереження «ОБЕРЕЖНО!» позначає вказівки, недотримання яких може призвести до пошкодження обладнання 
або втрати даних.

УВАГА! Попередження «УВАГА!» позначає можливість пошкодження майна, тілесних ушкоджень або смерті.

ПРИМІТКИ, ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ:
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ПРАВОВЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
© 2017 Caterpillar. Усі права захищено. CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, відповідні логотипи, колір  
Caterpillar Yellow, маркування техніки Power Edge, а також корпоративний стиль та ідентифікатори виробу, 
що використовуються в цій публікації, є торговельними марками корпорації Caterpillar і не можуть 
використовуватися без відповідного дозволу.
Компанія Bullitt Mobile Ltd є ліцензіатом корпорації Caterpillar Inc.

Торговельні марки компанії Bullitt Mobile Ltd. і третіх сторін належать відповідним власникам.

Жодна частина цього документа не може бути відтворена або передана в будь-якій формі чи будь-якими засобами без 
попередньої письмової згоди корпорації Caterpillar Inc.

Виріб, описаний у цьому посібнику, може включати назви програмного забезпечення та можливих ліцензіарів, захищені 
авторськими правами. Клієнти не повинні в будь-який спосіб відтворювати, поширювати, змінювати, декомпілювати, 
розбирати, дешифрувати, витягувати, здійснювати зворотну розробку, надавати в оренду, передавати або субліцензувати 
згадане програмне забезпечення або обладнання, окрім випадків, коли такі обмеження суперечать чинному законодавству 
або якщо згоду на такі дії отримано за ліцензіями від відповідних власників авторських прав.

Значок і логотипи Bluetooth® є зареєстрованими торговельними марками, що належать компанії Bluetooth SIG, Inc. Компанія 
Bullitt Group використовує ці торговельні марки за ліцензією. Усі інші сторонні торговельні марки й фірмові найменування 
належать відповідним власникам.

Wi-Fi® є зареєстрованим товарним знаком компанії Wi-Fi Alliance®.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Деякі описані тут функції виробу та його аксесуарів залежать від установленого програмного забезпечення, можливостей 
і налаштувань локальної мережі й можуть бути вимкнені чи обмежені операторами локальних мереж або постачальниками 
послуг мережі. Тому описи в цьому посібнику можуть не зовсім точно відповідати придбаному виробу або його аксесуарам.

Виробник зберігає за собою право вносити зміни чи доповнення в будь-яку інформацію або технічні характеристики, 
що містяться в цьому посібнику, без попереднього повідомлення або зобов’язання.

Виробник не несе відповідальність за законність і якість продуктів, які ви завантажуєте на цей пристрій або з нього, зокрема 
за текст, зображення, музику, фільми та невбудоване програмне забезпечення, захищене авторськими правами. Ви несете 
відповідальність за будь-які наслідки встановлення або використання вищезгаданих продуктів на цьому пристрої.

ВІДСУТНІСТЬ ГАРАНТІЙ
Вміст цього посібника надається «як є». Окрім випадків, передбачених чинним законодавством, жодні гарантії (прямі або 
непрямі, зокрема, серед іншого, непрямі гарантії придатності для продажу й відповідності для певної мети) щодо точності, 
достовірності чи вмісту цього посібника не надаються.

Наскільки це дозволено чинним законодавством, виробник у жодному разі не несе відповідальності за будь-які спеціальні, 
випадкові, непрямі або опосередковані збитки, втрату прибутків, доходів, репутації чи очікуваної економії.

ПРАВИЛА ІМПОРТУ Й ЕКСПОРТУ
Клієнти повинні дотримуватися всіх відповідних законів і нормативно-правових актів щодо експорту й імпорту. Клієнти повинні 
отримати всі потрібні дозволи й ліцензії на експорт, реекспорт або імпорт продуктів, згаданих у цьому посібнику, зокрема 
програмного забезпечення та технічних даних.
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ВИКОРИСТАННЯ ПЛАНШЕТА T20
1.0 
ОСОБЛИВОСТІ

Передня та задня частина пристрою

1. ДИНАМІК
2. ПОРТ ЗАРЯДЖАННЯ 
3. КРИШКА ПОРТУ MICRO USB 
4. КРИШКА ПОРТУ HDMI 
5. АУДІОГНІЗДО ПІД КРИШКОЮ ПОРТУ HDMI 
6. КАМЕРА (2,0 МП)
7. СКЛО CORNING
8. КНОПКА ВВІМКНЕННЯ/ВИМКНЕННЯ ЖИВЛЕННЯ
9. КНОПКА ЗБІЛЬШЕННЯ ГУЧНОСТІ
10. КНОПКА ЗМЕНШЕННЯ ГУЧНОСТІ
11. СЛОТ ДЛЯ SD-КАРТКИ
12. СЛОТ ДЛЯ МІКРО SIM-КАРТКИ
13. КАМЕРА (5,0 МП)
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2.0 
АКСЕСУАРИ

У комплекті з планшетом T20 є такі аксесуари:

• 1 x зарядний пристрій і кабель
• 1 x короткий посібник користувача
• 1 x гарантійний талон

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 
НАЛАШТУВАННЯ ПЛАНШЕТА T20

  УВАГА! Перш ніж виконувати будь-які дії, описані в цьому розділі, ознайомтеся з інформацією про заходи безпеки, яка 
постачається в комплекті з планшетом. 

3.1   ЗАРЯДЖАННЯ ПЛАНШЕТА

1. Відкрийте кришку порту заряджання.

2. Підключіть кабель живлення до порту заряджання — див. (2) на сторінці 6.

3. Підключіть зарядний пристрій до розетки змінного струму.

Примітка. Акумулятор постачається незарядженим. Рекомендуємо повністю зарядити планшет T20, перш ніж 
використовувати його в режимі живлення від акумулятора.

 ОБЕРЕЖНО! Під час заряджання акумулятора температура навколишнього середовища має бути від 0 °C до 35 °C.

 ОБЕРЕЖНО! Використовуйте лише зарядні пристрої й кабелі, схвалені компанією Caterpillar®. Використання неавторизованих 
адаптерів для заряджання або кабелів може призвести до серйозних пошкоджень планшета T20 та втрати гарантії. 

Можна відстежувати процес заряджання за допомогою світлодіодного індикатора, розташованого у верхньому правому куті 
планшета T20. Коли планшет заряджається, індикатор блимає або світиться червоним.

Крім того, прогрес заряджання можна відстежувати за допомогою значка акумулятора на екрані:

Сигнали світлодіодного індикатора Опис

Індикатор світиться червоним Акумулятор повністю заряджено

Індикатор блимає червоним Акумулятор заряджається

Значок акумулятора Опис

Акумулятор заряджено та підключено 
зарядний пристрій

                     100%
Планшет повністю заряджений і підключений до розетки змінного струму.

Акумулятор частково заряджений та 
підключений до зарядного пристрою

          50%

Планшет частково заряджений і підключений до розетки змінного струму.
ПРИМІТКА. Якщо натиснути на значок, ви побачите рівень заряду 
акумулятора та час до завершення заряджання.

Частково заряджений акумулятор
        

                        

Планшет знаходиться в режимі живлення від акумулятора. Пристрій працює 
від акумулятора та його розряджає

Символ попередження про низький 
заряд акумулятора Планшет працює в режимі живлення від акумулятора. Акумулятор має 

низький заряд

Критично низький заряд акумулятора

x
Планшет працює від акумулятора з критично низьким зарядом. Підключіть 
його до розетки змінного струму
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3.2   УВІМКНЕННЯ ПЛАНШЕТА

  УВАГА! Перш ніж виконувати будь-які дії, описані в цьому розділі, ознайомтеся з інформацією про заходи безпеки, 
яка постачається в комплекті з планшетом. 

3.3   НАЛАШТУВАННЯ ОБЛІКОВОГО ЗАПИСУ MICROSOFT

За допомогою облікового запису Microsoft ви отримаєте доступ до Магазину Windows, хмарного сховища для резервного 
копіювання файлів і даних, сайтів соціальних мереж, контактної інформації та багатьох інших функцій.

1. Під час першого ввімкнення планшета T20 на екрані з’являться вказівки щодо початку роботи з Windows 10. Щоб почати 
користуватися планшетом, потрібно налаштувати Windows.  

ПРИМІТКА.
Рекомендуємо створити обліковий запис Microsoft, щоб стежити за випуском оновлень. Так на вашому планшеті завжди буде 
остання версія ОС і системи безпеки.

2. За допомогою облікового запису Microsoft можна додати електронну адресу та пароль для безпечного входу в обліковий 
запис користувача Windows. Це налаштування просте й безкоштовне. В обліковий запис можна додати більшість електронних 
адрес, однак якщо ваша адреса не підтримується, ви зможете створити нову.

ПРИМІТКА. 
Якщо планшетом користуються кілька осіб, рекомендуємо створити окремий обліковий запис для кожного користувача. Так кожен 
із них зможе налаштувати свій профіль і встановити власні параметри.

3. Дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб установити операційну систему.
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3.4   ВИМКНЕННЯ ПЛАНШЕТА
• Натисніть і утримуйте кнопку живлення протягом кількох секунд.

• Проведіть пальцем у напрямку стрілки, щоб вимкнути планшет.
        АБО
• Натисніть значок живлення в нижньому лівому куті екрана. Виберіть сплячий режим, вимкнення або 

перезавантаження. 

4.0 
УСТАНОВЛЕННЯ SIM-КАРТКИ ТА КАРТКИ microSD

4.1   УСТАНОВЛЕННЯ SIM-КАРТКИ

ПРИМІТКА.
Планшет T20 підтримує лише мікро SIM-картки. Для використання менших SIM-карток потрібен адаптер.

1. Відкрийте кришку слоту для SIM-карток — див (12) на сторінці 6.

2. Покладіть планшет на пласку поверхню, накриту тканиною, екраном униз. 

3. Вставляйте мікро SIM-картку, доки не почуєте характерне клацання.

4.2   УСТАНОВЛЕННЯ КАРТКИ microSD

ПРИМІТКА.
Планшет T20 підтримує лише картки microSD.

1. Відкрийте кришку порту для SD-карток — див. (11) на сторінці 6.

2. Розташуйте картку microSD контактами в напрямку слоту, як показано на ілюстрації нижче.

3. Вставте картку microSD в слот і закрийте кришку порту.
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На ілюстраціях нижче показано розташування портів, карток microSD та SIM-карток. 

4.3  ВИЛУЧЕННЯ мікро SIM-КАРТКИ

1. Відкрийте кришку порту. 

2. Натисніть край мікро SIM-картки, і механізм планшета її виштовхне.

3. Тепер можна вилучити мікро SIM-картку.

4.4  ВИЛУЧЕННЯ КАРТКИ microSD

 ОБЕРЕЖНО! Вилучення картки microSD під час роботи планшета може призвести до втрати даних або помилок у додатках. 
Перш ніж вилучати картку microSD, переконайтеся, що всі дії з нею завершено. Відкрийте кришку порту. 

1. Відкрийте кришку порту.

2. У нижньому правому куті дисплея є символ «^». Торкніться його, щоб з’явився значок USB. 

3. Натисніть значок USB та виберіть опцію вилучення картки microSD.

4. На екрані з’явиться сповіщення про те, що можна безпечно вилучити картку microSD.

5. Відкрийте порт microSD та натисніть край картки. Механізм планшета виштовхне картку microSD.

6. Тепер можна вилучити картку.
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5.0 
БЕЗДРОТОВІ МЕРЕЖІ

5.1   ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО МЕРЕЖІ WI-FI

1. Проведіть пальцем ліворуч від правого краю екрана, щоб відкрити ЦЕНТР ПІДТРИМКИ. 

2. Натисніть «Network» («Мережа») в нижньому правому куті екрана. З’явиться вікно з повідомленням, що Wi-Fi вимкнено.

3. Натисніть «Network Settings» («Настройки мережі») в нижній частині цього вікна. 

4. З’явиться нове вікно з повідомленням «Wi-Fi Off» («Wi-Fi вимкнено»). Натисніть це повідомлення, щоб увімкнути Wi-Fi. Тепер 
ви побачите надпис «Wi-Fi On» («Wi-Fi ввімкнено»).

5. Перегляньте доступні опції: «Available Networks» («Доступні мережі»), «Hardware Properties» («Властивості устаткування») 
та «Manage Known Networks» («Керування відомими мережами»). Виберіть мережу, до якої потрібно підключитись, 
і дотримуйтеся вказівок.

6. Примітка. Для підключення до захищених мереж потрібно ввести код доступу. 

5.2   ВИМКНЕННЯ WI-FI

1. Проведіть пальцем ліворуч від правого краю екрана, щоб відкрити ЦЕНТР ПІДТРИМКИ. 

2. У ЦЕНТРІ ПІДТРИМКИ торкніться значка Wi-Fi.

3. На екрані, що з’явиться, натисніть значок Wi-Fi ще раз, щоб вимкнути Wi-Fi на планшеті.
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6.0 
ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИДОТИКОВОГО ДИСПЛЕЯ

Планшет T20 має мультидотиковий дисплей. Ви можете керувати екраном планшета за допомогою таких жестів:

7.0 
ЗНАЙОМСТВО З MICROSOFT WINDOWS 10

Після першого ввімкнення планшета T20 потрібно завершити налаштування Windows. На екрані з’являться вказівки 
щодо початку роботи з Windows. Дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб правильно встановити операційну систему.

ПРИМІТКА. 
Рекомендуємо створити обліковий запис Microsoft, щоб стежити за випуском оновлень.

Одиночний дотик Ви зможете:

Торкніться дисплея пальцем • користуватися кнопками на екрані
• вводити текст за допомогою екранної клавіатури
• вибирати елементи на екрані, зокрема опції, записи, зображення та значки
• запускати додатки

Утримання дотику

Торкніться й утримуйте палець 
на дисплеї

• відобразити докладну інформацію про елемент
• відкрити меню елемента для вибору подальших дій

Перетягування

1. Торкніться й утримуйте 
палець на елементі 

2. Утримуйте кінчик 
пальця на дисплеї, щоб 
перемістити елемент 
у потрібне місце

3. Відпустіть елемент, щоб 
завершити перетягування 

• переміщувати елементи на дисплеї, як-от зображення й значки

Проведення або протягування

Проведіть пальцем по екрану 
вертикально або горизонтально

• прокручувати початковий екран, веб-сторінки, списки, записи, фотографії,  
контакти тощо

• закривати додатки (відгорніть додаток у нижню частину дисплея)

Збільшення масштабу 

Торкніться дисплея двома 
пальцями та розведіть їх

• збільшувати зображення або веб-сторінки

Зменшити масштаб 

Торкніться дисплея двома 
пальцями та зведіть їх

• зменшувати зображення або веб-сторінки
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7.1   ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО МЕРЕЖІ WI-FI

• На початковому екрані Windows 10 ви побачите список динамічних плиток (спеціальних і за замовчуванням), за допомогою 
яких можна отримати швидкий доступ до пошти, Microsoft EDGE, календаря, Магазину Windows, Skype, додатку з погодою  
й інших установлених додатків. 

• Динамічні плитки на початковому екрані змінюються й оновлюються в реальному часі, щоб відображати останні новини 
спорту, поточну погоду, сповіщення із соціальних мереж тощо.

• Цей інтерфейс забезпечує прямий доступ до нещодавно використаних додатків, електронних листів, фотографій, музики, 
відео, контактів, оновлень із сайтів соціальних мереж і веб-сайтів, які ви часто переглядаєте. Ви можете налаштувати 
початковий екран, додавши до динамічних плиток улюблені додатки.

7.2   ДОСТУП ДО ПОЧАТКОВОГО ЕКРАНА

Коли на планшеті запущено Windows, ви можете відкрити початковий екран із будь-якого вікна чи додатка наведеними нижче 
способами.

• Натисніть значок Windows.
АБО
• Проведіть пальцем ліворуч від правого краю екрана, щоб відкрити ЦЕНТР ПІДТРИМКИ. 

• Виберіть «Tablet Mode» («Режим планшета»).

7.3   НАЛАШТУВАННЯ ПЛИТОК ПОЧАТКОВОГО ЕКРАНА

• Прикріплення значків: натисніть і утримуйте значок, щоб перемістити його зі списку додатків на початковий екран.

• Переміщення значків: перетягніть значок у потрібне місце початкового екрана.

• Інші дії зі значками: утримуйте значок.

ПРИМІТКА. 
Ви також можете персоналізувати початковий екран, змінивши шпалери на улюблене зображення.
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7.4   ГОРТАННЯ ЛІВОРУЧ

Проведіть пальцем ліворуч від правого краю екрана, щоб відкрити ЦЕНТР ПІДТРИМКИ. За допомогою ЦЕНТРА ПІДТРИМКИ можна 
викликати системні команди, як-от «Tablet Mode» («Режим планшета»), «Rotation Lock» («Блокування обертання»), «Note» 
(«Нотатка»), «Airplane mode» («Режим «У літаку»), «Location» («Розташування»), «Quiet hours» («Тиха година»), «Battery charge 
available» («Доступний заряд акумулятора»), Bluetooth, VPN, «Battery saver» («Економія заряду»), «Project Wi-Fi» («Проектування 
мережі Wi-Fi»), а також усі доступні налаштування. 

7.5   ГОРТАННЯ ПРАВОРУЧ

• Швидко проведіть пальцем праворуч від лівого краю екрана, щоб переглянути активні додатки.

• Щоб відкрити активний додаток, торкніться його ескізу. 

7.6   ОБЕРТАННЯ ЕКРАНА

Щоб забезпечити оптимальний перегляд вмісту під час користування планшетом T20, орієнтація екрана автоматично 
змінюватиметься на книжкову або альбомну залежно від того, як ви тримаєте пристрій. У налаштуваннях можна вимкнути 
автоматичне обертання екрана та вибрати альбомну або книжкову орієнтацію.

ПРИМІТКА. 
Деякі додатки можуть не підтримувати автоматичне обертання екрана, оскільки вони призначені для роботи лише з однією 
орієнтацією

7.7   БЛОКУВАННЯ ОБЕРТАННЯ ЕКРАНА

1. Установіть потрібну орієнтацію екрана.

2. Проведіть пальцем ліворуч від правого краю екрана, щоб відкрити ЦЕНТР ПІДТРИМКИ.

3. Виберіть опцію «Rotation lock» («Блокування обертання»). Коли обертання буде заблоковано, на значку з’явиться надпис «On» 
(«Увімк.»).

8.0 
СИНХРОНІЗАЦІЯ ПЛАНШЕТА

ЗА ДОПОМОГОЮ ОБЛІКОВОГО ЗАПИСУ MICROSOFT

1. Проведіть пальцем ліворуч від правого краю екрана, щоб відкрити ЦЕНТР ПІДТРИМКИ.

2. У ЦЕНТРІ ПІДТРИМКИ натисніть «Sync Your Settings» («Синхронізація настройок»).

3. Дотримуйтеся вказівок на екрані. 

4. Планшет T20 синхронізує ваші налаштування з пристроями, пов’язаними з вашим обліковим записом Windows 10.
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9.0 
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Розміри 220 x 143 x 14 мм

Вага 650 г

Розмір дисплея 8”

Тип процесора Intel Atom x5-Z8350

Частота роботи процесора 1,44 ГГц

Роздільна здатність дисплея 800 x 1280

Задня камера 5 Мп

Передня камера 2 Мп

Роз’єм відео mini-HDMI

Оперативна пам’ять 2 ГБ

Постійна пам’ять 64 ГБ

SD-картка Micro SD — до 64 ГБ

Швидкість USB USB 3.0 (micro)

Ємність акумулятора 7500 мА·год

Версія Windows Windows 10 (Home або Pro залежно від моделі)

Розмір SIM-картки Мікро SIM-картка

Способи заряджання USB 2.0 або DC

Підключення до стільникової 
мережі

GPRS, EDGE, HSPA, 4G

Швидкість 4G Вхідна — 150 Мбіт/с, вихідна — 50 Мбіт/с

Швидкість 2G 850, 900, 1800, 1900

Швидкість 3G 1, 2, 5, 8

Смуги 4G 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20

Підключення до Wi-Fi 802.11 b/g, 2,4 ГГц
802.11.n , 2,4 ГГц / 5 ГГц 
802.11.ac, a 5 ГГц 

Bluetooth BT4.1

Підтримка GPS GPS, ГЛОНАСС

Захист від проникнення IP67 (водонепроникність на глибині 1 м протягом 30 хв)

Випробування на падіння 1,2 м
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10.0 
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДІЮ РАДІОЧАСТОТ (ПИТОМИЙ КОЕФІЦІЄНТ 
ПОГЛИНАННЯ ВИПРОМІНЮВАННЯ, SAR) 

Цей пристрій випробувано на відповідність чинним обмеженням на радіовипромінювання.

Питомий коефіцієнт поглинання випромінювання (SAR) позначає швидкість, з якою тіло поглинає радіочастотну енергію. 
Обмеження питомого коефіцієнта поглинання становить 2,0 Вт/кг (у середньому на 10 г тканини) в країнах, які дотримуються 
обмежень, визначених Радою Європейського Союзу. 
Питомий коефіцієнт поглинання вимірюється за допомогою звичайного використання пристрою, який здійснює випромінювання 
на найвищому дозволеному за сертифікатом вихідному рівні потужності в усіх вимірюваних частотних діапазонах.

Цей пристрій випробувано на відповідність чинним обмеженням на радіовипромінювання на відстані 0 мм.
Найвищі повідомлені значення питомого коефіцієнта поглинання за нормами СЕ для планшета становлять 1,649 Вт/кг

10.1   ЗАЯВА ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ НОРМАМ ЄС

Цей пристрій можна використовувати в частотному діапазоні 5150–5350 МГц лише в приміщеннях.
Обмеження діють у таких країнах:
Бельгія (BE), Болгарія (BG), Чеська Республіка (CZ), Данія (DK), Німеччина (DE), Естонія (EE), Ірландія (IE), Греція (EL), Іспанія (ES), 
Франція (FR), Хорватія (HR), Італія (IT), Кіпр (CY), Латвія (LV), Литва (LT), Люксембург (LU), Угорщина (HU), Мальта (MT), Нідерланди 
(NL), Австрія (AT), Польща (PL), Португалія (PT), Румунія (RO), Словенія (SI), Словаччина (SK), Фінляндія (FI), Швеція (SE), Велика 
Британія (UK), Швейцарія (CH), Норвегія (NO), Ісландія (IS), Ліхтенштейн (LI) і Туреччина (TR).

10.2   ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

ЗАМІНА АКУМУЛЯТОРА АНАЛОГОМ НЕПРИПУСТИМОГО ТИПУ МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО ВИБУХУ. УТИЛІЗУЙТЕ ВІДПРАЦЬОВАНІ 
АКУМУЛЯТОРИ ЗГІДНО З ІНСТРУКЦІЯМИ.

10.3   ВІДХОДИ ЕЛЕКТРИЧНОГО Й ЕЛЕКТРОННОГО ОБЛАДНАННЯ (WEEE)

Цей символ означає, що відповідно до місцевих законів і постанов виріб і/або його акумулятор слід утилізувати 
окремо від звичайного побутового сміття. 

Після завершення строку служби виробу здайте його в пункт прийому, визначений місцевими органами влади. 
Належна утилізація виробу допоможе захистити навколишнє середовище та здоров’я людини. 

  
   
  
  Не вмикайте надовго високий рівень гучності, щоб не пошкодити органи слуху.
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11.0 
РЧ-СПЕЦИФІКАЦІЯ

Функція Частота роботи Максимальна вихідна 
потужність радіочастот

Поріг

BLE 2402–2480 МГц 5,08 дБм 20 дБм

BT (BR+EDR)
2402–2480 МГц GFSK: 3,08 дБм;

Pi/4 DQPSK: 2,59 дБм;
8DPSK: 2,41 дБм

20 дБм

Wi-Fi 802.11 B/G/N
(HT20, HT40

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

802.11b: 16,25 дБм;
802.11g: 14,36 дБм;
802.11n20: 12,31 дБм;
802.11n40: 12,39 дБм;

20 дБм

802.11a/n (20/40) / 
ac (20/40/80)

5180–5240 МГц 802.11a: 14,76 дБм;
802.11n20: 13,76 дБм;
802.11n40: 10,73 дБм;
802.11ac20: 10,74 дБм;
802.11ac40: 10,36 дБм;
802.11ac80: 7,62 дБм

23 дБм

GPRS/EDGE 900

Передавач (вихідна передача даних): 
880–915 МГц;
Приймач (вхідна передача даних):  
925–960 МГц

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

Клас 4
(33 ±3 дБм)

GPRS/EDGE 1800

Передавач (вихідна передача даних): 
1710–1785 МГц;
Приймач (вхідна передача даних):  
1805–1880 МГц

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

Клас 1
(30 ±3 дБм)

WCDMA B1

Передавач (вихідна передача даних): 
1920–1980 МГц;
Приймач (вхідна передача даних):  
2110–2170 МГц

21,69 дБм 24 (дБм) +1,7 / –3,7 (дБм)

WCDMA B8

Передавач (вихідна передача даних): 
880–915 МГц;
Приймач (вхідна передача даних):  
925–960 МГц

22,75 дБм 24 (дБм) +1,7 / –3,7 (дБм)

LTE FDD B1

Передавач (вихідна передача даних): 
1920–1980 МГц;
Приймач (вхідна передача даних):  
2110–2170 МГц

23,11 дБм 23 (дБм) ±2,7 (дБм)

LTE FDD B3

Передавач (вихідна передача даних): 
1710–1785 МГц;
Приймач (вхідна передача даних):  
1805–1880 МГц

24,08 дБм 23 (дБм) ±2,7 (дБм)

LTE FDD B7

Передавач (вихідна передача даних): 
2500–2570 МГц;
Приймач (вхідна передача даних):  
2620–2690 МГц

22,94 дБм 23 (дБм) ±2,7 (дБм)

LTE FDD B8

Передавач (вихідна передача даних): 
880–915 МГц;
Приймач (вхідна передача даних):  
925–960 МГц

24,25 дБм 23 (дБм) ±2,7 (дБм)

LTE FDD B20

Передавач (вихідна передача даних): 
832–862 МГц;
Приймач (вхідна передача даних):  
791–821 МГц

24,09 дБм 23 (дБм) ±2,7 (дБм)

GPS Приймач: 1,57542 ГГц Відомостей немає Відомостей немає

Цей пристрій може працювати в усіх державах – членах ЄС.
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ЗАХИЩЕНИЙ ПЛАНШЕТ
НОМЕР МОДЕЛІ: T20
РОБОЧА ТЕМПЕРАТУРА: ВІД –20 °C ДО +40 °С

Цей пристрій пройшов випробування під час звичайної роботи біля тіла. Для дотримання вказівок із радіочастотного випромінювання потрібно забезпечити 
мінімальну відстань 0 мм між тілом і пристроєм, включно з антеною. Ремінні затискачі, поясні чохли й інші аксесуари для цього пристрою не мають містити 
металевих компонентів. Не слід користуватися аксесуарами для носіння на тілі, які не відповідають цим вимогам, тому що це може призвести до порушення 
вказівок із радіочастотного випромінювання. Використовуйте лише схвалені антени або антени з комплекту.

Цей пристрій відповідає найголовнішим вимогам та іншим застосовним положенням Директиви 2014/53/EU. Було проведено всі необхідні перевірки на 
радіовипромінювання.

1. Будьте обережними під час використання з навушниками. Надмірний звуковий тиск від навушників може призвести до втрати слуху

2. ОБЕРЕЖНО! ЗАМІНА АКУМУЛЯТОРА АНАЛОГОМ НЕПРИПУСТИМОГО ТИПУ МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО ВИБУХУ. УТИЛІЗУЙТЕ ВІДПРАЦЬОВАНІ АКУМУЛЯТОРИ 
ЗГІДНО З ІНСТРУКЦІЯМИ

3. Виріб можна підключати лише до інтерфейсу USB версії USB 2.0 

4.  Адаптер потрібно встановлювати поруч з обладнанням у легкодоступному місці

5. Адаптер, що постачається разом із планшетом T20, вважається окремим пристроєм

6. Пристрій відповідає РЧ-специфікації щодо користування на відстані 0 мм від тіла

7. USB 3.0: навантаження до 0,5 A

SI SK
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Декларація про відповідність
Виробник:
 Назва: Bullitt Mobile Limited
 Адреса: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, England (Англія) RG1 1AR 

ТИП ОБЛАДНАННЯ  :   Захищений планшет
КОД МОДЕЛІ  :   T20

Bullitt Mobile Limited заявляє виключно під свою відповідальність, що описаний вище виріб відповідає застосовному узгодженому законодавству ЄС:
Директива про радіообладнання (2014/53/EU)

ЗАСТОСУВАННЯ ДИРЕКТИВИ РАДИ:      

ПІДПИС  : Вейн Хуанг (Wayne Huang) 
ПОСАДА  : Директор управління ODM 
ДАТА ВИПУСКУ : 21 вересня 2017 р. 

 

Застосовані / дотримані узгоджені стандарти
Директива про радіообладнання 2014/53/EU,
Стаття 3(1)(a)
Безпека

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

Директива про радіообладнання 2014/53/EU,
Стаття 3(1)(a)
Здоров'я

Директива про радіообладнання 2014/53/EU,
Стаття 3(1)(a)
Здоров’я

Директива про радіообладнання 2014/53/EU,
Стаття 3(1)(b)
Вимоги до електромагнітної сумісності

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

Директива про радіообладнання 2014/53/EU,
Стаття 3(2)
Радіо 

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 Автор документа: NTEK Testing Technology Co., Ltd., Shenzhen (Шеньчжень) Номер сертифіката: RE-17092006



21

© 2017 Caterpillar. Усі права захищено. CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, відповідні логотипи, колір Caterpillar Yellow, маркування техніки Power Edge, 
а також корпоративний стиль та ідентифікатори виробу, що використовуються в цій публікації, є торговельними марками корпорації Caterpillar і не 
можуть використовуватися без відповідного дозволу. 

Компанія Bullitt Mobile Ltd є ліцензіатом компанії Caterpillar Inc.

CATERPILLAR® T20 
Посібник користувача


