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SHËNIM: Një SHËNIM tregon informacione të rëndësishme që do të bëjnë të mundur të shfrytëzoni sa më mirë 
tabletin tuaj T20.

  KUJDES: Një njoftim për KUJDES tregon dëme të mundshme për harduerin ose humbje të të dhënave nëse nuk 
i ndiqni udhëzimet.

 PARALAJMËRIM: Një PARALAJMËRIM tregon dëme të mundshme të pronës, lëndime personale ose vdekje.

SHËNIMET, NJOFTIMET PËR KUJDES DHE 
PARALAJMËRIMET:
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 NJOFTIMI LIGJOR
© 2017 Caterpillar. Të gjitha të drejtat të rezervuara. CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, logot 
e tyre përkatëse, "Caterpillar Yellow", karakteristika tregtare e paraqitjes "Power Edge", si dhe 
identiteti i korporatës dhe i produktit të përdorur këtu, janë marka tregtare të Caterpillar dhe nuk 
mund të përdoren pa leje.
Bullitt Mobile Ltd është i licencuar nga Caterpillar Inc.

Markat tregtare të Bullitt Mobile Ltd. dhe të palëve të treta janë pronë e pronarëve të tyre përkatës.

Asnjë pjesë e këtij dokumenti nuk mund të riprodhohet ose transmetohet në asnjë formë ose në asnjë mënyrë 
pa pëlqimin paraprak me shkrim të Caterpillar Inc.

Produkti i përshkruar në këtë manual mund të përfshijë softuer të mbrojtur me të drejtat e autorit dhe licencuesit 
e mundshëm. Konsumatorët në asnjë mënyrë nuk do të riprodhojnë, shpërndajnë, modi� kojnë, dekompilojnë, 
çmontojnë, dekriptojnë, nxjerrin, kryejnë zbërthimin inxhinierik, japin me qira, caktojnë ose nënlicencojnë softuerin 
ose harduerin në fjalë, përveçse nëse ku� zime të tilla janë të ndaluara nga ligjet në fuqi ose veprime të tilla janë 
miratuar nga mbajtësit e të drejtës së autorit sipas licencave.

Shenja e fjalës Bluetooth® dhe logot janë marka të regjistruara të zotëruara nga Bluetooth SIG, Inc. dhe çdo përdorim 
i markave të tilla nga Bullitt Group është nën licencë. Të gjitha markat e tjera tregtare të palëve të treta dhe emrat 
tregtarë janë ato të pronarëve të tyre përkatës.

Wi-Fi® është një markë e regjistruar e Wi-Fi Alliance®.

 NJOFTIM
Disa tipare të produktit dhe aksesorëve të tij të përshkruara këtu mbështeten në softuerin e instaluar, kapacitetet 
dhe parametrat e rrjetit lokal dhe mund të mos aktivizohen ose mund të ku� zohen nga operatorët e rrjetit lokal ose 
ofruesit e shërbimeve të rrjetit. Për këtë arsye, përshkrimet në këtë manual nuk mund të përputhen me saktësi me 
produktin e blerë ose aksesorët e tij.

Prodhuesi rezervon të drejtën të ndryshojë ose modi� kojë çdo informacion ose speci� kim të përfshirë në këtë manual 
pa njoftim paraprak ose detyrim.

Prodhuesi nuk është përgjegjës për legjitimitetin dhe cilësinë e çdo produkti që ngarkoni ose shkarkoni nëpërmjet 
kësaj pajisjeje, duke përfshirë tekstin, fotogra� të, muzikën, � lmat dhe softuerët jo të integruar me mbrojtjen për të 
drejtën e autorit. Çdo pasojë që vjen nga instalimi ose përdorimi i produkteve të mësipërme në këtë pajisje është 
përgjegjësia juaj.

 ASNJË GARANCI
Përmbajtja e këtij manuali ofrohet "siç është". Përveç sa kërkohet nga ligjet e zbatueshme, nuk jepet asnjë garanci 
e asnjë lloji, qoftë e shprehur apo e nënkuptuar, duke përfshirë por pa u ku� zuar në garancitë e nënkuptuara 
të  tregtueshmërisë dhe përshtatshmërisë për një qëllim të caktuar, në lidhje me saktësinë, besueshmërinë ose 
përmbajtjet e këtij manuali.

Në masën maksimale të lejuar nga ligji në fuqi, në asnjë rast prodhuesi nuk do të jetë përgjegjës për asnjë dëmtim 
të veçantë, të rastësishëm, të tërthortë ose me pasojë; ose humbjen e � timeve, biznesit, të ardhurave, të dhënave, 
reputacionit ose kursimeve të parashikuara.

 RREGULLORET PËR IMPORTIN DHE EKSPORTIN
Konsumatorët duhet të respektojnë të gjitha ligjet dhe rregulloret e zbatueshme për eksportin ose importin. 
Konsumatorët duhet të marrin të gjitha lejet dhe licencat e nevojshme qeveritare për të eksportuar, rieksportuar ose 
importuar produktin e përmendur në këtë manual, duke përfshirë softuerin dhe të dhënat teknike.
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PËRDORIMI I TABLETIT TUAJ T20
1.0 
TIPARET 

Tiparet në pjesën përpara dhe prapa

1. ALTOPARLANTI
2. PORTA E NGARKIMIT 
3. KAPAKU I PORTËS MIKRO-USB 
4. KAPAKU I PORTËS HDMI 
5. PORTA E FISHËS SË AUDIOS PRAPA KAPAKUT TË LIDHJES HDMI 
6. KAMERA 2,0 MP
7. CORNING GLASS
8. BUTONI I NDEZJES/FIKJES
9. BUTONI I RRITJES SË VOLUMIT
10. BUTONI I ULJES SË VOLUMIT
11. FOLEJA E KARTËS SD
12. FOLEJA E KARTËS SIM (MICRO-SIM)
13. KAMERA 5,0 MP

1
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2
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2.0 
AKSESORËT

Tableti juaj T20 përfshin aksesorët e mëposhtëm:

• 1 x ngarkues dhe kabllo
• 1 x udhëzues për nisjen e shpejtë
• 1 x deklaratë të garancisë

CATERPILLAR 
T20 TABLET 

QUICK START GUIDE

1 2
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3.0 
KONFIGURIMI I TABLETIT TUAJ T20

         PARALAJMËRIM: Para se të fi lloni ndonjë nga procedurat e përshkruara në këtë seksion, sigurohuni 
që të keni lexuar informacionet e sigurisë të dhëna bashkë me tabletin tuaj. 

3.1  NGARKONI TABLETIN

1. Hapni kapakun e portës së ngarkimit.

2. Lidhni kabllon elektrike në portën e ngarkimit - shikoni (2) në faqen 6.

3. Futni ngarkuesin në një prizë të rrymës AC.

Shënim: Bateria nuk do të ngarkohet kur shpaketoni tabletin. Ne rekomandojmë që ta ngarkoni plotësisht 
tabletin tuaj T20 para se ta përdorni atë për herë të parë në modalitetin e baterisë.

  KUJDES: Ngarkoni baterinë në një temperaturë ambienti prej 0°C deri në 35°C.

  KUJDES: Përdorni vetëm ngarkues dhe kabllo të miratuara nga Caterpillar®. Përdorimi i përshtatësve 
ose kabllove elektrike të paautorizuara mund të dëmtojë rëndë tabletin tuaj T20 dhe të zhvlerësojë garancinë. 

Mund të monitoroni procesin e ngarkimit duke iu referuar ngarkimit të baterisë LED të vendosur sipër në të 
djathtë në tabletin tuaj T20. Kur tableti juaj është duke u ngarkuar, ai do të shfaqë ose një dritë të kuqe LED 
që pulson ose një dritë të kuqe LED të qëndrueshme.

Përveç kësaj, duke iu referuar paraqitjes së ikonës së baterisë në ekran, mund të monitoroni ecurinë 
e ngarkimit të baterisë:

Sjellja e dritës LED Përshkrimi

E kuqe e qëndrueshme Bateria është e ngarkuar plotësisht

E kuqe që pulson Bateria është duke u ngarkuar

Ikona e baterisë Përshkrimi

Bateria e mbushur dhe në prizë

                     100%
Tableti juaj është plotësisht i ngarkuar dhe i lidhur me rrjetin 
elektrik AC

Bateria e ngarkuar pjesërisht dhe në prizë
          50%

Tableti juaj është i lidhur me rrjetin elektrik AC dhe është i ngarkuar 
pjesërisht.
SHËNIM: Nëse klikoni tek ikona, ajo do të tregojë nivelin 
e ngarkimit të baterisë si dhe kohën e mbetur deri sa tableti juaj 
të ngarkohet plotësisht

Bateria e ngarkuar pjesërisht
        

                        

Tableti juaj është në modalitetin e baterisë. Pajisja po punon 
me energjinë e baterisë dhe po shkarkon baterinë

Simboli paralajmërues i nivelit të ulët të baterisë 
Tableti juaj është në modalitetin e baterisë dhe po punon 
me energjinë e baterisë. Bateria ka një nivel të ulët ngarkimi

Bateria në nivel të ulët kritik

x
Tableti juaj po punon me energjinë e baterisë dhe ngarkimi i baterisë 
është në nivel shumë të ulët. Lidheni me rrjetin elektrik AC
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3.2   NDIZNI TABLETIN TUAJ

       PARALAJMËRIM: Para se të fi lloni ndonjë nga procedurat e përshkruara në këtë seksion, sigurohuni 
që të keni lexuar informacionet e sigurisë të dhëna bashkë me tabletin tuaj. 

3.3    KONFIGURIMI I NJË LLOGARIE TË MICROSOFT

Me një llogari të Microsoft, ju keni qasje në dyqanin e Windows, në hapësirën ruajtëse në renë kompjuterike 
për të krijuar kopje rezervë të skedarëve dhe të dhënave, të sajteve të rrjeteve sociale, informacioneve 
të kontaktit dhe shumë të tjera.

1. Kur ndizni për herë të parë tabletin tuaj T20, ekrani i parë që shfaqet do të jetë ekrani i nisjes së 
Windows 10. Për të fi lluar të përdorni tabletin tuaj, duhet të përfundoni konfi gurimin e Windows. 

SHËNIM:
Rekomandohet që të krijoni një llogari të Microsoft për të siguruar që jeni në dijeni për të gjitha përditësimet 
e shpërndara nga Microsoft. Kjo do të sigurojë që sistemi operativ i tabletit tuaj të vazhdojë të jetë aktual 
dhe që të ketë arnimet më të fundit të sigurisë.

2. Llogaria juaj e Microsoft do të bëjë të mundur të parametrizoni një llogari emaili dhe një fjalëkalim, që 
të mund të hyni në mënyrë të sigurt në llogarinë tuaj të përdoruesit në Windows. Parametrizimi i saj 
është falas dhe hapat janë të lehtë për t'u ndjekur. Mund të parametrizoni një llogari me shumicën 
e adresave të emailit, sidoqoftë, nëse nuk është e mundur, mund të krijoni një adresë të re emaili.

SHËNIM: 
Nëse tabletin e përdor më shumë se një person, ne rekomandojmë që çdo përdorues të krijojë llogarinë 
e vet. Në këtë mënyrë, çdo përdorues mund të personalizojë profi lin e tij dhe të caktojë parametrat e vet.

3. Ndiqni udhëzimet në ekran për të instaluar sistemin operativ.
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3.4   FIKNI TABLETIN TUAJ
• Mbani të shtypur butonin e energjisë për disa sekonda

• Rrëshqitni në drejtim të shigjetës për të ndaluar punën e tabletit
      OSE
• Shtypni ikonën e energjisë që ndodhet në këndin poshtë majtas të ekranit. Ajo do të ofrojë 

Në gjumë, Ndalimi i punës ose Rinisja; zgjidhni opsionin tuaj të preferuar

4.0 
FUTJA E KARTAVE SIM DHE microSD

4.1  FUTJA E NJË KARTE SIM

SHËNIM:
Tableti juaj T20 pranon vetëm kartat micro-SIM. Do t'ju duhet një përshtatës nëse dëshironi 
të përdorni një kartë SIM më të vogël.

1. Hapni kapakun e portës së folesë për kartën SIM - shikoni (12) në faqen 6.

2. Vendoseni tabletin tuaj në një sipërfaqe të sheshtë me ekranin e kthyer poshtë mbi një pëlhurë 
për të mbrojtur ekranin. 

3. Shtyni kartën micro-SIM derisa karta SIM "të kërcasë" në vendin e duhur.

4.2  FUTJA E NJË KARTE micro-SD

SHËNIM:
Tableti juaj T20 pranon vetëm kartat microSD.

1. Hapni kapakun e portës së kartës SD - shikoni (11) në faqen 6.

2. Vendosni kartën microSD në mënyrë që kunjat të jenë të drejtuara drejt folesë sipas ilustrimit 
më poshtë.

3. Shtyni kartën microSD në fole dhe mbyllni kapakun e portës.



11

Ilustrimi më poshtë tregon vendndodhjen e portave dhe kartat SIM dhe microSD. 

4.3  HEQJA E NJË KARTE micro-SIM

1. Hapni kapakun e portës. 

2. Shtyni skajin e kartës micro-SIM në tablet. Mekanizmi i tabletit do ta lëshojë kartën micro-SIM.

3. Tani mund ta hiqni kartën micro-SIM.

4.4  HEQJA E NJË KARTE microSD

 KUJDES: Heqja e një karte microSD kur tableti është në përdorim mund të shkaktojë humbje të të 
dhënave ose të rezultojë në gabime të aplikacioneve. Sigurohuni që të keni përfunduar të gjitha veprimet 
aktuale me kartën microSD para se të provoni ta hiqni atë. Hapni kapakun e portës. 

1. Hapni kapakun e portës.

2. Në pjesën e poshtme të ekranit në të djathtë të tabletit është një simbol ̂ . Prekni këtë dhe do të shfaqet 
një ikonë USB. 

3. Trokitni tek ikona USB për opsionin për të nxjerrë kartën microSD.

4. Tableti juaj do të shfaqë një mesazh që tregon se tani është e sigurt që të hiqni kartën microSD.

5. Hapni portën microSD dhe shtyni skajin e kartës microSD. Mekanizmi i tabletit tani do ta nxjerrë kartën 
microSD.

6. Tani mund ta hiqni kartën microSD.
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5.0 
RRJETET PA TEL

5.1  LIDHJA ME WI-FI

1. Rrëshqitni nga skaji i djathtë i ekranit për të hyrë në QENDRËN E VEPRIMIT. 

2. Zgjidh rrjetin (në fund djathtas). Dritarja tjetër do të tregojë Wi-Fi të çaktivizuar.

3. Trokitni te Parametrat e rrjetit në pjesën e poshtme të kësaj dritareje. 

4. Kjo do të shfaqë një dritare të re që tregon "Wi-Fi joaktiv". Klikoni mbi këtë për të aktivizuar Wi-Fi. Tani 
ajo do të shfaqë "Wi-Fi aktiv".

5. Navigoni nëpër opsione: Rrjetet e disponueshme, Vetitë e harduerit dhe Menaxhoni rrjetet e njohura. 
Zgjidhni rrjetin me të cilin dëshironi të lidheni dhe ndiqni udhëzimet.

6. Shënim: Rrjetet e sigurta do të kërkojnë një kod kalimi. 

5.2  FIKNI WI-FI

1. Rrëshqitni nga skaji i djathtë i ekranit për të hyrë në QENDRËN E VEPRIMIT. 

2. Në QENDRËN E VEPRIMIT, trokitni tek ikona Wi-Fi.

3. Më pas, në ekranin e ardhshëm, trokitni përsëri tek ikona Wi-Fi për të çaktivizuar Wi-Fi 
të tabletit.
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6.0 
MËSONI SI TË PËRDORNI EKRANIN ME SHUMË 
PIKA PREKJEJE

Tableti juaj T20 ka një ekran me shumë pika prekjeje. Përdorni këto gjeste të gishtave për 
të përdorur ekranin e tabletit tuaj:

7.0 
FAMILJARIZIMI ME MICROSOFT WINDOWS 10

Kur të ndizni fi llimisht tabletin tuaj T20, duhet të përfundoni parametrizimin e Windows. Ekrani 
i parë që shfaqet do të jetë ekrani i nisjes së Windows. Ndiqni udhëzimet në ekran për të instaluar 
si duhet sistemin operativ.

SHËNIM: 
Ne rekomanduam që të krijoni një llogari të Microsoft për të siguruar që të jeni në dijeni për 
përditësimet e shpërndara të Microsoft.

Një trokitje e vetme Kjo ju lejon të kryeni si më poshtë:

Trokitni në ekran me gishtin tuaj • Përdorni butonat në ekran
• Futni tekstin duke përdorur tastierën në ekran
• Zgjidhni artikujt në ekran: duke përfshirë opsionet, hyrjet, imazhet 

dhe ikonat
• Nisni aplikacionet

Trokitni një herë dhe mbani të shtypur

Trokitni dhe mbani gishtin mbi ekran • Shfaqni informacione të detajuara për një artikull
• Hapni menynë e një artikulli për të kryer veprime të mëtejshme

Zvarritni

1. Trokitni dhe mbani gishtin mbi 
një artikull 

2. Mbani gishtin në kontakt 
me ekranin dhe më pas 
përdorni majën e gishtit për ta 
zhvendosur artikullin në vendin 
e dëshiruar

3. Hiqeni gishtin nga ekrani për të 
lëshuar artikullin 

• Zhvendosni njësitë si p.sh. imazhet dhe ikonat në ekran

Rrëshqitni ose rrëshqitni shpejt

Lëvizni gishtin në një drejtim vertikal 
ose horizontal në ekran

• Lëvizni nëpër ekranin e nisjes, faqet e uebit, listat, hyrjet, fotogra� të, 
kontaktet etj.

• Mbyllni një aplikacion. (Rrëshqisni aplikacionin në fund të ekranit.)

Zmadhoni 

Prekni ekranin me dy gishta dhe më 
pas largoni gishtat nga njëri-tjetri

• Zmadhoni një imazh ose një faqe uebi

Zvogëloni 

Prekni ekranin me dy gishta dhe më 
pas afroni gishtat bashkë

• Zvogëloni pamjen e një imazhi ose faqeje uebi.
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7.1  LIDHJA ME WIFI

• Ekrani i nisjes i Windows 10 shfaq një listë të pllakëzave dinamike të parazgjedhura dhe të përshtatura, 
të cilat veprojnë si shkurtore për Postën, Microsoft EDGE, aplikacionin Moti, Kalendari, Dyqani 
i Windows, Skype dhe aplikacione të tjera të instaluara. 

• Pllakëzat dinamike në ekranin e nisjes ndryshojnë dhe përditësohen në kohë reale për të shfaqur 
përditësime për lajmet dhe sportet, përditësimet për motit, furnizimet e rrjeteve sociale, etj.

• Ndërfaqja ju jep qasje të drejtpërdrejtë tek aplikacionet e përdorura së fundi, emailet, fotografi të, 
muzika, videot, kontaktet, përditësimet nga sajtet e rrjeteve sociale dhe sajtet e uebit që keni shikuar 
shpesh. Mund t'i mbërtheni aplikacionet tuaja të preferuara si pllakëza për ta përshtatur ekranin 
e nisjes.

7.2  QASJA NË EKRANIN E NISJES

Kur tableti juaj fi llon punën në Windows, mund të qaseni në ekranin e nisjes nga çdo dritare ose aplikacion 
duke përdorur një nga metodat e mëposhtme.

• Shtypni butonin e ikonës Windows.
OSE
• Rrëshqitni nga skaji i djathtë i ekranit për të hyrë në QENDRËN E VEPRIMIT. 

• Më pas zgjidhni Modalitetin e tabletit.

7.3  PERSONALIZIMI I PLLAKËZAVE TË EKRANIT TË NISJES

• Mbërthimi i ikonave: Trokitni dhe mbani të shtypur ikonën që dëshironi të zhvendosni nga lista 
e aplikacioneve në ekranin e nisjes.

• Zhvendosja e ikonave: Zvarritni ikonën në vendin tuaj të dëshiruar në ekranin e nisjes dhe më pas 
lëshojeni atë.

• Më shumë opsione për ikonat: Mbani të shtypur ikonën.

SHËNIM: 
Mund ta personalizoni po ashtu ekranin e nisjes duke vendosur fotografi në tuaj të preferuar si imazh të sfondit.
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7.4  RRËSHQITNI MAJTAS

Rrëshqitni nga skaji i djathtë i ekranit për të shfaqur QENDRËN E VEPRIMIT. QENDRA E VEPRIMIT siguron 
qasje te komandat e sistemit, si Modaliteti i tabletit, Bllokimi i rrotullimit, Shënimi, Modaliteti i aeroplanit, 
Vendndodhja, Orari i qetësisë, Ngarkimi i baterisë në dispozicion, Bluetooth, VPN, Kursimi i baterisë, Project 
Wi-Fi dhe të gjitha opsionet e Parametrave. 

7.5  RRËSHQISNI DJATHTAS

• Rrëshqit shpejt nga skaji i majtë i ekranit për të shfaqur aplikacionet që janë aktualisht në ekzekutim.

• Prekni miniaturën e një aplikacioni në ekzekutim për ta hapur 

7.6  RROTULLIMI I EKRANIT

Për të siguruar një shikim optimal kur përdorni tabletin T20, rrotullimi i ekranit do të përshtatet automatikisht 
në formatin portret ose peizazh, në varësi të mënyrës se si e mbani pajisjen. Ju mund ta çaktivizoni Rrotullimin 
automatik të ekranit te parametrat dhe të zgjidhni që ta bllokoni në formatin e peizazhit ose atë portret.

SHËNIM: 
Disa aplikacione nuk mund të mbështesin rrotullimin automatik të ekranit pasi janë projektuar për të punuar 
vetëm në një orientim të ekranit

7.7  BLLOKIMI I RROTULLIMIT TË EKRANIT

1. Ndryshoni ekranin në rrotullimin e dëshiruar.

2. Rrëshqitni nga skaji i djathtë i ekranit të tabletit për të hyrë në QENDRËN E VEPRIMIT.

3. Një nga opsionet është zgjedhja e Bllokimit të rrotullimit. Ikona do të shfaqet si "Aktive" për të treguar 
se rrotullimi i ekranit është i bllokuar.

8.0 
SINKRONIZIMI I TABLETIT TUAJ

PËRDORIMI I NJË LLOGARIE TË MICROSOFT

1. Rrëshqitni nga skaji i djathtë i ekranit të tabletit për të hyrë në QENDRËN E VEPRIMIT.

2. Nga QENDRA E VEPRIMIT, zgjidhni Sinkronizoni parametrat tuaj.

3. Më pas ndiqni udhëzimet në ekran. 

4. Tableti juaj T20 tani do të sinkronizojë parametrat tuaj me pajisjet e lidhura me emrin e llogarisë tuaj 
në Windows 10.
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9.0 
SPECIFIKIMET TEKNIKE

Përmasat 220 x 143 x 14 mm

Pesha 650 g

Madhësia e ekranit 8”

Tipi i procesorit Intel Atom x5-Z8350

Shpejtësia e procesorit 1,44 GHz

Rezolucioni i ekranit 800x1280

Kamera e pasme 5 MP

Kamera e përparme 2 MP

Lidhësi i videos mini-HDMI

RAM i memories 2 GB

ROM i memories 64 GB

Karta SD MicroSD - maksimumi 64 GB

Shpejtësia e USB-së USB 3.0 (mikro)

Madhësia e baterisë 7500 mAh

Versioni i Windows Windows 10 (Home ose Pro në varësi të modelit)

Madhësia e kartës SIM Micro-SIM

Opsionet e ngarkimit USB2.0 ose DC

Lidhshmëria celulare GPRS, EDGE, HSPA, 4G

Shpejtësia e 4G-së DL - 150 Mbps UL - 50 Mbps

Shpejtësia e 2G-së 850, 900, 1800, 1900

Shpejtësia e 3G-së 1, 2, 5, 8

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

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

Bluetooth BT4.1

Mbështetja për GPS GPS, Glonass

Mbrojtja e hyrjes IP67 (i papërshkueshëm nga uji 1 m për 30 minuta)

Testi i rrëzimit 1,2 m
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10.0 
INFORMACIONE PËR EKSPOZIMIN NDAJ 
RADIOFREKUENCAVE (SAR) 

Kjo pajisje është testuar dhe i plotëson kufi jtë e zbatueshëm për ekspozimin ndaj radiofrekuencave (RF).

Shkalla specifi ke e absorbimit (SAR) i referohet shkallës në të cilën trupi përthith energjinë RF. Kufi jtë e vlerës 
SAR janë 2,0 W/kg (e mesatarizuar në 10 gram inde) në shtetet që ndjekin kufi rin e Këshillit të Bashkimit 
Evropian. 
Testet për vlerën SAR janë kryer duke përdorur pozicionet standarde të funksionimit me pajisjen 
që transmeton në nivelin më të lartë të certifi kuar të fuqisë në të gjitha brezat e testuar të frekuencës.

Kjo pajisje është testuar dhe i respekton kufi jtë e zbatueshëm për ekspozimin ndaj radiofrekuencave 
në distancën e ndarjes prej 0 mm.
Vlerat më të larta të raportuara SAR sipas rregullatorit CE për tabletin janë 1,649 W/kg

10.1  DEKLARATA E PËRPUTHSHMËRISË NË BE

Kjo pajisje është vetëm për përdorim të brendshëm kur përdoret në diapazonin e frekuencave 5150 deri 
në 5350 MHz.
Kufi zimet në:
Belgjikë (BE), Bullgari (BG), Republika Çeke (CZ), Danimarkë (DK), Gjermani (DE), Estoni (EE), Irlandë (IE), 
Greqi (EL), Kroaci (HR), Itali (IT), Qipro (CY), Letoni (LV), Lituani (LT), Luksemburg (LU), Hungari (HU), 
Maltë (MT) Slloveni (SK), Finlandë (FI), Suedi (SE), Mbretëria e Bashkuar (UK), Zvicër (CH), Norvegji (NO ), 
Islandë (IS), Lihtenshtajn (LI) dhe Turqi (TR).

10.2  KUJDES

KA RREZIK SHPËRTHIMI NËSE BATERIA ZËVENDËSOHET ME NJË TIP JO TË SAKTË. HIDHNI BATERITË 
E PËRDORURA SIPAS UDHËZIMEVE.

10.3  PAJISJET ELEKTRIKE DHE ELEKTRONIKE SI MBETURINA (WEEE)

Ky simbol do të thotë se, sipas ligjeve dhe rregulloreve vendore, produkti dhe/ose bateria e tij do 
të hidhen veçmas nga mbeturinat shtëpiake. 

Kur ky produkt arrin fundin e jetëgjatësisë së tij, dërgojeni në një pikë grumbullimi të përcaktuar 
nga autoritetet lokale. Riciklimi i duhur i produktit tuaj do të mbrojë shëndetin e njerëzve si dhe 
mjedisin.  

  
   
  
   Për të parandaluar dëmtimin e mundshëm të dëgjimit, mos dëgjoni në nivele të larta të volumit 

për periudha të gjata.
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11.0 
SPECIFIKIMI I RF

Funksioni Frekuenca e përdorimit Fuqia maksimale 
e daljes e RF

Kufi ri

BLE 2402-2480 MHz 5,08 dBm 20 dBm

BT(BR+EDR)
2402-2480 MHz GFSK: 3,08 dBm;

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

20 dBm

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

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

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

20 dBm

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

5180-5240 MHz 802.11a: 14,76 dBm;
802.11n20: 13,76 dBm;
802.11n40: 10,73 dBm;
802.11ac20: 10,74 dBm;
802.11ac40: 10,36 dBm;
802.11ac80: 7,62 dBm

23 dBm

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

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

Klasa 4
(33±3 dBm)

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

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

Klasa 1
(30±3 dBm)

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

23,11 dBm 23(dBm)±2,7(dBm)

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

24,08 dBm 23(dBm)±2,7(dBm)

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

Ky produkt mund të përdoret në të gjitha shtetet anëtare të BE-së.
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TABLET I FORTË
NUMRI I MODELIT: T20
TEMPERATURA E PËRDORIMIT: -20°C DERI NË 40°C

Kjo pajisje është testuar për përdorime tipike kur mbahet në trup. Për të përmbushur kërkesat e ekspozimit ndaj radiofrekuencave, 
duhet të ruhet një distancë minimale e ndarjes prej 0 mm ndërmjet trupit të përdoruesit dhe aparatit, duke përfshirë antenën. Kapëset 
e rripit, pajisjet mbajtëse dhe aksesorë të ngjashëm të palëve të treta që përdoren nga kjo pajisje nuk duhet të përmbajnë asnjë 
përbërës metalik. Aksesorët e mbajtur në trup që nuk i plotësojnë këto kërkesa mund të mos përputhen me kërkesat e ekspozimit ndaj 
radiofrekuencave dhe duhet të shmangen. Përdorni vetëm antenën e përfshirë ose një antenë të miratuar.

Kjo pajisje është në përputhje me kërkesat thelbësore dhe dispozitat e tjera përkatëse të Direktivës 2014/53/EC. Të gjitha paketat 
e testimeve thelbësore të radios janë kryer.

1.  Përdoreni me kujdes me kufje.  Presioni i tepërt i zërit nga kufjet e vogla dhe të mëdha mund të shkaktojë humbje 
të mundshme të dëgjimit

2.  KUJDES: KA RREZIK SHPËRTHIMI NËSE BATERIA ZËVENDËSOHET ME NJË TIP JO TË SAKTË. HIDHNI BATERITË 
E PËRDORURA SIPAS UDHËZIMEVE

3. Produkti duhet të lidhet vetëm me një ndërfaqe USB të versionit USB 2.0 

4. Përshtatësi duhet të instalohet pranë pajisjes dhe duhet të jetë lehtësisht i arritshëm

5. Përshtatësi i ofruar konsiderohet i veçuar nga tableti T20

6. Pajisja është në përputhje me specifi kimet e radiofrekuencave kur pajisja përdoret në distancë 0 mm nga trupi juaj

7. USB 3.0: ngarkoni me deri në 0,5 A

SI SK
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Deklarata e konformitetit
Prodhuesi:
 Emri:  Bullitt Mobile Limited
 Adresa: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, England RG1 1AR 

TIPI I PAJISJES  :   Tablet i fortë
KODI I MODELIT  :   T20

Ne, Bullitt Mobile Limited, deklarojmë nën përgjegjësinë tonë të vetme që produkti i përshkruar më sipër është në përputhje 
me legjislacionin përkatës të harmonizimit të Bashkimit Evropian:
Direktiva për radiopajisjet (2014/53/EU)

APLIKIMI I DIREKTIVËS SË KËSHILLIT:      

NËNSHKRIMI  : Wayne Huang 
POZICIONI  : Drejtori i Menaxhimit të ODM-së 
DATA E LËSHIMIT  : 21 shtator 2017   

 

Standardet e harmonizuara të aplikuara/në përputhje
Direktiva për radiopajisjet 2014/53/EU,
Neni 3(1)(a)
Siguria

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

Direktiva për radiopajisjet 2014/53/EU,
Neni 3(1)(a)
Shëndeti

Direktiva për radiopajisjet 2014/53/EU,
Neni 3(1)(a)
Shëndeti

Direktiva për radiopajisjet 2014/53/EU,
Neni 3(1)(b)
Përputhshmëria elektromagnetike

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

Direktiva për radiopajisjet 2014/53/EU,
Neni 3(2)
Radiot 

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 Dokumenti nga:  Shenzhen NTEK Testing Technology Co., Ltd. Numri i certi� katës:  RE-17092006
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© 2017 Caterpillar. Të gjitha të drejtat të rezervuara. CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, logot e tyre përkatëse, "Caterpillar 
Yellow", karakteristika tregtare e paraqitjes "Power Edge", si dhe identiteti i korporatës dhe i produktit të përdorur këtu, janë 
marka tregtare të Caterpillar dhe nuk mund të përdoren pa leje. 

Bullitt Mobile Ltd është i licencuar nga Caterpillar Inc.

CATERPILLAR® T20 
Manuali i përdoruesit


