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შენიშვნა: შენიშვნა მოიცავს მნიშვნელოვან ინფორმაციას, რომელიც საშუალებას მოგცემთ 
მაქსიმალურად გამოიყენოთ თქვენი T20 ტაბლეტი.

 გაფრთხილება: ყურადღება მიუთითებს ტექნიკური მოწყობილობის დაზიანების 
ან მონაცემთა დაკარგვის პოტენციურ საფრთხეზე, თუ თქვენ მითითებებს არ დაიცავთ.

გაფრთხილება: გაფრთხილება მიუთითებს საკუთრების, პირადი დაზიანების 
ან სიკვდილის პოტენციურ საფრთხეებზე.

შენიშვნები, გაფრთხილებები 
და სიფრთხილის ზომები:
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 სამართლებრივი საფუძველი
© 2017 Caterpillar. ყველა უფლება დაცულია. CAT, CATERPILLAR, ანაწყობი IT- თვის, მათი 
შესაბამისი ლოგოები, “Caterpillar Yellow”, “Power Edge”-ის სავაჭრო შეფუთვა, ასევე 
აქ გამოყენებული კორპორატიული და პროდუქტის საიდენტიფიკაციო მასალები 
Caterpillar- ის სასაქონლო ნიშნებს წარმოადგენს და არ შეიძლება გამოყენებული იქნეს 
ნებართვის გარეშე.
Caterpillar Inc.-ის ლიცენზიის მფლობელია Bullitt Mobile Ltd

Bullitt Mobile Ltd.-ის და მესამე მხარის სავაჭრო ნიშნები მათი მფლობელების საკუთრებას წარმოადგენს.

ამ დოკუმენტის არცერთი ნაწილი არ შეიძლება იყოს დამუშავებული ან გადაცემული ნებისმიერი 
ფორმით ან ნებისმიერი საშუალებით Caterpillar Inc.- ს წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე.

ამ სახელმძღვანელოში აღწერილი პროდუქტი შეიძლება შეიცავდეს საავტორო უფლებებით დაცულ 
პროგრამებსა და შესაძლო ლიცენზიის მფლობელებს. კლიენტები ვალდებულნი არიან ნებისმიერ 
დროს არ დაუშვან რეპროდუცირება, გავრცელება, ცვლილება, კომპილირება, დაშლა, გაშიფვრა, 
ნაწილის ამოღება, ინჟინერიის ცვლილება, იჯარით გაცემა, გადაცემა, ან ლიცენზიის გაცემა 
აღნიშნული პროგრამული უზრუნველყოფის ან ტექნიკური მოწყობილობის, თუ ასეთი შეზღუდვები 
აკრძალულია მოქმედი კანონმდებლობით ან ასეთი მოქმედებები არ არის ნებადართული შესაბამისი 
ლიცენზიის მფლობელების მიერ საავტორო უფლების ფარგლებში.

Bluetooth® სიტყვა და ლოგო რეგისტრირებული სავაჭრო ნიშანია და ეკუთვნის Bluetooth SIG, Inc. და ამ 
ნიშნების ნებისმიერი გამოყენება Bullitt Group-ის მიერ ექვემდებარება ლიცენზირებას. ყველა სხვა 
მესამე მხარის სავაჭრო ნიშნები და სავაჭრო სახელები მათი შესაბამისი მფლობელების საკუთრებაშია.

Wi-Fi® წარმოადგენს Wi-Fi Alliance-ის რეგისტრირებულ სავაჭრო ნიშანს®.

 შენიშვნა
პროდუქტის ზოგიერთი ფუნქცია და მისი აქსესუარები, რომლებიც ქვემოთ არის მოცემული ეხება 
დაყენებულ პროგრამულ უზრუნველყოფას, შესაძლებლობებსა და ადგილობრივი ქსელის პარამეტრებს 
და შეიძლება არ იქნეს გააქტიურებული ან შეიზღუდოს ადგილობრივი ქსელის ოპერატორების ან 
ქსელური სერვისის პროვაიდერების მიერ. აქედან გამომდინარე, ამ სახელმძღვანელოში მოცემული 
აღწერილობა შეიძლება სრულად არ შეესაბამებოდეს შეძენილ პროდუქციას ან მის აქსესუარებს.

მწარმოებელი იტოვებს უფლებას შეცვალოს ან განაახლოს ნებისმიერი ინფორმაცია ან მახასიათებლები, 
რომელიც მოცემულია ამ სახელმძღვანელოში წინასწარ გაფრთხილების ან ვალდებულების გარეშე.

მწარმოებელი არ არის პასუხისმგებელი ნებისმიერი პროდუქტის ლეგიტიმურობასა და ხარისხზე, 
რომელსაც თქვენ ატვირთავთ ან გადმოტვირთავთ ამ მოწყობილობის მეშვეობით, მათ შორის ტექსტი, 
სურათები, მუსიკა, ფილმები და არა ანაწყობი პროგრამული უზრუნველყოფა საავტორო უფლებების 
დაცვით. ამ მოწყობილობაზე წინა პროდუქტების ინსტალაციიდან ან გამოყენების შედეგად 
წარმოქმნილი ნებისმიერი შედეგები თქვენი პასუხისმგებლობის საგანს წარმოადგენს.

 არ ეხება გარანტიის პირობები
ამ სახელმძღვანელოს შინაარსი მოცემულია “როგორც არის”. გარდა იმ შემთხვევებისა, რომლებიც 
აუცილებელია მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, არც ერთი ტიპის გარანტია, გამოხატული ან 
ნაგულისხმევი, მათ შორის, მაგრამ არა მხოლოდ, სავაჭრო მიზნებისა და კონკრეტული მიზნისათვის 
ნაგულისხმევი გარანტიები, გაცემულია ამ სახელმძღვანელოს სიზუსტის, სანდოობის ან შინაარსთან 
მიმართებაში.

მოქმედი კანონმდებლობით შესაბამისად მაქსიმალურად, მწარმოებელს არავითარ შემთხვევაში არ 
უნდა მოეთხოვოს პასუხისმგებელობა ნებისმიერი სახის განსაკუთრებულ, შემთხვევით, არაპირდაპირ 
ანაზღაურებად ზიანისათვის; ან დაკარგულ მოგებაზე, ბიზნესზე, შემოსავალზე, მონაცემებზე, კეთილ 
ნებაზე ან მოსალოდნელ დანაზოგზე.

 იმპორტისა და ექსპორტის 
დებულება

მომხმარებლები უნდა დაემორჩილონ ყველა საექსპორტო და იმპორტის კანონებსა და წესებს. 
მომხმარებლებმა უნდა მიიღოს ყველა აუცილებელი სამთავრობო ნებართვა და ლიცენზიები 
ამ სახელმძღვანელოში აღნიშნული პროდუქტის ექსპორტის, რეექსპორტის ან იმპორტისათვის, 
პროგრამული და ტექნიკური მონაცემების ჩათვლით.
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თქვენი T20 ტაბლეტის 
გამოყენება
1.0 
ფუნქციები 

წინა და უკანა ფუნქციები

1. სპიკერი
2. დამუხტვის პორტი 
3. MICRO USB პორტის საფარი 
4. HDMI პორტის საფარი 
5. აუდიო ჯეკის პორტი HDMI საფარის უკან 
6. კამერა 2.0მპ
7. კორნინგის მინა
8. ჩართვა/გამორთვის ღილაკი
9. ხმის მატების ღილაკი
10. ხმის დაწევის ღილაკი
11. SD ბარათის ბუდე
12. SIM ბუდე (MICRO SIM)
13. კამერა 5.0მპ
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2.0 
აქსესუარები

თქვენი	T20	ტაბლეტი	მოიცავს	შემდეგ	აქსესუარებს:

•	 1	x	დამუხტველი	და	კაბელი
•	 1	x	დაწყების	სწრაფი	სახელმძღვანელო
•	 1	x	საგარანტიო	პირობების	დებულება

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 
თქვენი T20 ტაბლეტის პარამეტრიზაცია

 გაფრთხილება: ამ	სექციაში	მოცემული	ნებისმიერი	პროცედურის	დაწყებამდე,	
დარწმუნდით,	რომ	წაიკითხეთ	უსაფრთხოების	შესახებ	ინფორმაცია,	რომელიც	ეხება	
თქვენს	ტაბლეტს.	

3.1  თქვენი ტაბლეტის დამუხტვა

1. გახსენით	დამუხტვის	პორტის	საფარი.

2. შეაერთეთ	დენის	წყაროს	კაბელი	დამუხტვის	პორტში	–	იხილეთ	(2)	მე-6	გვერდზე.

3. შეარჭეთ	დამუხტველი	დენის	წყაროს	ბუდეში.

შენიშვნა: აკუმულატორი არ იქნება დამუხტული როცა შეფუთვიდან 
ამოიღებთ თქვენს ტაბლეტს. გირჩევთ, სრულად დამუხტოთ თქვენი T20 
ტაბლეტი მისი აკუმულატორის რეჟიმით პირველად გამოყენებამდე.

 გაფრთხილება:	დამუხტეთ	აკუმულატორი	გარემო	ტემპერატურაზე,	რომელიც	
0	°C	-	35	°C	ტოლია.

 გაფრთხილება:	 გამოიყენეთ	 მხოლოდ	 Caterpillar®	 მიერ	 მოწოდებული	
დამუხტველი	და	კაბელები.	არაავტორიზებული	ენერგიის	ადაპტორების	ან	კაბელების	
გამოყენებამ	 შესაძლოა	 სერიოზულად	 დააზიანოს	 თქვენი	 T20	 ტაბლეტი	 და	 ვერ	
ისარგებლოთ	საგარანტიო	პირობებით.	

შეგიძლიათ	თვალყური	 ადევნოთ	დამუხტვის	 პროცესს,	 ამისთვის	 დააკვირდით	 LED	
აკუმულატორის-დამუხტვას,	 რომელიც	 მდებარეობს	 თქვენი	 T20	 ტაბლეტის	 ზედა	
მარჯვენა	 მხარეს.	 როდესაც	 თქვენი	 ტაბლეტი	 იმუხტება,	 ის	 აჩვენებს	 ან	 მოციმციმე	
წითელ	LED	ან	უმოძრაო	წითელ	LED	შუქს.

გარდა	 ამისა,	 ეკრანზე	 მოცემული	 ხატულას	 საშუალებით,	 შეგიძლიათ	 თვალყური	
ადევნოთ	აკუმულატორის	დამუხტვის	პროგრესს:

LED თავისებურებები აღწერილობა
უცვლელი წითელი აკუმულატორი არის სრულად დამუხტული
მოციმციმე წითელი აკუმულატორი იმუხტება

აკუმულატორის ხატულა აღწერილობა
სავსე აკუმულატორი

                   100%
თქვენი ტაბლეტი სრულად არის დამუხტული და 
შეერთებულა დენის წყაროსთან

აკუმულატორი ნაწილობრივად 
არის დამუხტული

 
                   50%

თქვენი აკუმულატორი დენის წყაროშია ჩართული და 
ნაწილობრივ არის დამუხტული.
შენიშვნა: ხატულაზე დაწკაპუნებით, ის მიუთითებს 
აკუმულატორის დამუხტვის დონეს და დამუხტვამდე 
დარჩენილ დროს

ნაწილობრივ დამუხტული 
აკუმულატორი

        
                        

თქვენი ტაბლეტი არის აკუმულატორის რეჟიმში. 
მოწყობილობა მუშაობს აკუმულატორის რეჟიმში და 
მოიხმარს აკუმულატორის ენერგიას

დაცლილი აკუმულატორის 
გამაფრთხილებელი სიმბოლო მოწყობილობა მუშაობს აკუმულატორის რეჟიმში და 

მოიხმარს აკუმულატორის ენერგიას. აკუმულატორი 
დაბალ ზღვარზეა

აკუმულატორი კრიტიკულ 
ზღვარზეა

x

ტაბლეტი მუშაობს აკუმულატორის რეჟიმში და 
აკუმულატორის მუხტი კრიტიკულ ზღვარზეა. გთხოვთ, 
შეაერთოთ დენის წყაროსთან
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3.2  ჩართეთ თქვენი ტაბლეტი

      გაფრთხილება:	ამ	სექციაში	მოცემული	ნებისმიერი	პროცედურის	დაწყებამდე,	
დარწმუნდით,	რომ	წაიკითხეთ	უსაფრთხოების	შესახებ	ინფორმაცია,	რომელიც	ეხება	
თქვენს	ტაბლეტს.	

3.3   MICROSOFT ACCOUNT-ის პარამეტრიზაცია

Microsoft-ის	ანგარიშით,	თქვენ	გაქვთ	წვდომა	Windows	store,	Cloud	storage-ზე	ფაილების	
და	მონაცემების,	სოციალური	საიტების,	საკონტატო	ინფორმაციის	და	ბევრი	სხვა	რამის	
სათადარიგო	ასლების	შესანახად.

1. როდესაც	პირველად	რთავთ	T20	ტაბლეტს,	პირველი	ეკრანი,	რომელიც	გამოჩნდება	
ეს	არის	Windows	10	-ის	პარამეტრიზაციის	ეკრანი.	თქვენი	ტაბლეტის	გამოყენების	
დაწყებამდე,	თქვენ	უნდა	დაასრულოთ	Windows-ის	პარამეტრიზაცია.	

შენიშვნა:
რეკომენდირებულია,	რომ	თქვენ	შექმნათ	Microsoft-ის	ანგარიში,	რაც	უზრუნველყოფს	
Microsoft-ის	 მხრიდან	 თქვენთვის	 ყველა	 განახლების	 მიწოდებას.	 ეს	 თავისთავად	
გულისხმობს,	რომ	თქვენი	ტაბლეტის	OS	მუდმივად	განახლებულ	რეჟიმშია	და	ზედ	
აყენია	უახლესი	უსაფრთხოების	შესწორებები.

2. თქვენი	 Microsoft-ის	 ანგარიში	 საშუალებას	 გაძლევთ	 დააყენოთ	 ელფოსტის	
მისამართი	 და	 პაროლი,	 შესაბამისად,	 შეძლოთ	 ისარგებლოთ	 Windows-ში	
შესასვლელად	 მომხმარებლის	 უსაფრთხო	 ანგარიშით.	 მისი	 დაყენება	 უფასოა	
და	 ნაბიჯებიც	 ადვილი	 შესასრულებელია.	 შესაძლებელია	 ანგარიშის	 გახსნა	
ყველა	ტიპის	ელფოსტის	მისამართით,	თუ	არ	გაქვთ,	შეგიძლიათ	შექმნათ	ახალი	
ელფოსტის	მისამართი.

შენიშვნა: 
თუ	ერთ	პიროვნებაზე	მეტი	იყენებს	ტაბლეტს,	გირჩევთ	თითოეულმა	მომხარებელმა	
შექმნას	 მისი	 საკუთარი	 ანგარიში.	 ამგვარად,	 თითოეული	 მომხარებელი	 მასზე	
მორგებულს	ხდის	მის	პროფაილს	და	განსაზღვრავს	მისთვის	მისაღებ	პარამეტრებს.

3. მიყევით	ეკრანზე	მოცემულ	ინსტრუქციას	ოპერაციული	სისტემის	დასაყენებლად.
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3.4   გამორთეთ ტაბლეტი
•	 დააჭირეთ	და	გეჭიროთ	ჩამრთველი	ღილაკი	რამდენიმე	წუთი

•	 ტაბლეტის	გამორთვის	მიზნით	გადაფურცლეთ	ისრის	მიმართულებით
	 				ან
•	 დააჭირეთ	ჩამრთველ	ღილაკს,	რომელიც	მდებარეობს	ეკრანის	ქვედა	

მარცხენა	კუთხეში.	ის	შემოგთავაზებთ	დაძინების,	გამორთვის	ან	
გადატვირთვის	რეჟიმებს,	აირჩიეთ	თქვენთვის	სასურველი	ოპცია

4.0 
მოათავსეთ სიმი და microSD ბარათები

4.1  მოათავსეთ სიმ ბარათი

შენიშვნა:
თქვენი	 T20	 ტაბლეტი	 თავსებადია	 მხოლოდ	 micro-SIM	 ბარათებთან.	 თქვენ	
დაგჭირდებათ	ადაპტორი,	თუ	გსურთ	გამოიყენოთ	უფრო	პატარა	ზომის	SIM.

1. გახსენით	SIM	ბუდის	პორტის	საფარი	-	იხილეთ	(12)	მე-	6	გვერდზე.

2. მოათავსეთ	თქვენი	ტაბლეტი	ბრტყელ	ზედაპირზე	სახით	ქვევით,	ქსოვილით	
დაიცავით	ეკრანი.	

3. მიაწექით	micro-SIM-ს	ვიდრე	SIM	არ	“დატკაცუნდება”	თავის	ადგილზე.

4.2  მოათავსეთ micro-SD ბარათი

შენიშვნა:
თქვენი	T20	ტაბლეტი	თავსებადია	მხოლოდ	microSD	ბარათებთან.

1. გახსენით	SD	ბარათის	პორტის	საფარი	-	იხილეთ	(11)	მე-6	გვერდზე.

2. მოათავსეთ	 microSD	 ბარათი,	 ისე	 რომ	 სამაგრები	 მიმართული	 იყოს	 ბუდის	
მიმართულებით,	როგორც	ეს	ქვემოთ	ილუსტრაციაზეა	მოცემული.

3. მიაწექით	microSD	ბარათს	ბუდეში	და	დახურეთ	პორტის	საფარი.
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ქვემოთ	 მოცემული	 ილუსტრაცია	 უჩვენებს	 პორტის,	 microSD	 და	 SIM	 ბარათების	
მდებარეობას.	

4.3  micro-SIM ბარათის მოხსნა

1. გახსენით	პორტის	საფარი.	

2. მიაწექით	micro-SIM	ბარათის	კიდეს	ტაბლეტში.	ტაბლეტის	მექანიზმი	გამოაცურებს	
micro-SIM-ს.

3. ახლა	შეგიძლიათ	მოხსნათ	micro-SIM.

4.4  მოხსენით microSD ბარათი

 გაფრთხილება:	 microSD	 ბარათის	 მოხსნამ,	 როდესაც	 ტაბლეტი	 მუშა	
მდგომარეობაშია,	 შეიძლება	 გამოიწვიოს	 მონაცემთა	 დაკარგვა	 ან	 აისახოს	
აპლიკაციების	ხარვეზულ	მუშაობაში.	დარწმუნდით,	რომ	თქვენ	დაასრულეთ	ყველა	
მიმდინარე	 ქმედებები	 microSD	 ბარათზე,	 ვიდრე	 მოხსნით	 მას.	 გახსენით	 პორტის	
საფარი.	

1. გახსენით	პორტის	საფარი.

2. ეკრანის	ძირში	ტაბლეტის	მარჯვენა	მხარეს	მოცემულია	^	სიმბოლო.	შეეხეთ	მას	
და	ამოხტება	USB-ს	ხატულა	

3. შეეხეთ	USB	ხატულას	microSD	ბარათის	ამოღების	მიზნით.

4. თქვენი	 ტაბლეტი	 გამოიტანს	 შეტყობინებას,	 რომელიც	 აღნიშნავს	 რომ	 ახლა	
უსაფრთხოა	microSD	ბარათის	ამოღება.

5. გახსენით	 microSD	 პორტი	 და	 მიაწექით	 microSD	 ბარათის	 კიდეს.	 ტაბლეტის	
მექანიზმი	ახლა	გამოიტანს	microSD-ს.

6. შეგიძლიათ	მოხსნას	microSD	ბარათი.
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5.0 
უკაბელო ქსელები

5.1  WIFI-თან დაკავშირება

1. გადასრიალდით	ეკრანის	მარჯვება	მხარიდან	მოქმედების	ცენტრში	შესასვლელად.	

2. აირჩიეთ	 ქსელი	 (ქვედა	 მარჯვენა	 მხარე).	 შემდეგი	ფანჯარა	 აჩვენებს,	 რომ	Wi-Fi	
გამორთულია.

3. შეეხეთ	ქსელის	პარამეტრებს	ფანჯრის	ქვედა	კიდეში.	

4. აღნიშნული	 გამოიტანს	 ახალ	ფანჯარას	 დასახელებით	 “Wi-Fi	 Off	”.	 დააწკაპუნეთ	
მასზე,	რომ	ჩაირთოს	Wi-Fi.	ეკრანი	აჩვენებს,	რომ	“Wi-Fi	ჩართულია”.

5. პარამეტრების	 დათვალიერება:	 ხელმისაწვდომი	 ქსელები,	 მოწყობილობის	
მახასიათებლები	 და	 ნაცნობი	 ქსელების	 მართვა.	 აირჩიეთ	 ქსელი,	 რომელსაც	
გსურთ	დაუკავშირდეთ	და	მიყევით	ინსტრუქციას.

6. შენიშვნა:	დაცული	ქსელები	მოითხოვს	პაროლს.	

5.2  გამორთეთ WI-FI

1. გადასრიალდით	 ეკრანის	 მარჯვება	 მხარიდან	 მოქმედების	 ცენტრში	
შესასვლელად.	

2. მოქმედების	ცენტრში,	შეეხეთ	Wi-Fi	ხატულას.

3. შემდეგ	ეკრანზე,	კვლავ	შეეხეთ	Wi-Fi	ხატულას	ტაბლეტის	Wi-Fi	ფუქნციის	
გამორთვის	მიზნით.
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6.0 
ისწავლეთ თქვენი მონიტორის 
მრავალფუნქციური ეკრანის გამოყენება

თქვენს	T20	ტაბლეტს	აქვს	მულტი-ტაჩი	ეკრანი.	გამოიყენეთ	თითის	ჟესტები	
თქვენი	ტაბლეტის	ეკრანზე	მუშაობისთვის:

7.0 
MICROSOFT WINDOWS 10 გაცნობა

როდესაც	 თავდაპირველად	 რთავთ	 თქვენს	 T20	 ტაბლეტს,	 თქვენ	 უნდა	
დაასრულოთ	 Windows-ის	 პარამეტრიზაცია.	 მონიტორის	 პირველი	 ეკრანი	
არის	 Windows-ის	 პარამეტრიზაციის	 ეკრანი.	 მიყევით	 ეკრანზე	 გამოტანილ	
ინსტრუქციებს,	 რომ	 სწორად	 განახორციელოთ	 საოპერაციო	 სისტემის	
ინსტალაცია.

შენიშვნა: 
გირჩევთ,	 შექმნათ	 Microsoft-ის	 ანგარიში,	 რათა	 უზრუნველყოთ	 Microsoft	
განახლებების	მიღება.

ერთმაგი შეხება ეს თქვენ საშუალებას გაძლევთ:
შეეხეთ ეკრანს თქვენი თითით • ისარგებლოთ ეკრანზე მოცემული 

ღილაკებით
• შეიყვანოთ ტექსტი ეკრანზე მოცემული 

კლავიატურის გამოყენებით
• აირჩიეთ ეკრანზე არსებული ელემენტები: 

მათ შორის პარამეტრები, მონაცემები, 
სურათები და ხატულები

• აპების გაშვება
შეეხეთ ერთხელ და გეჭიროთ
შეეხეთ და გეჭიროთ თითი 
მონიტორზე

• ელემენტის შესახებ დეტალური 
ინფორმაციის ჩვენება

• გახსენით ელემენტის მენუ შემდგომი 
მოქმედებებისთვის

გადათრევა
1. შეახეთ და გეჭიროთ თითი 

ელემენტზე 
2. გეჭიროთ თითი ეკრანზე, 

შემდეგ თითისწვერით 
გადაათრიეთ ელემენტი 
თქვენთვის სასურველ ადგილზე

3. მოაშორეთ თითი ეკრანს 
ელემენტის ჩასაგდებად 

• მონიტორზე გადაადგილეთ ისეთი 
ელემენტები, როგორიცაა სურათები და 
ხატულები 

გადაფურცლეთ ან გადაასრიალეთ
ამოძრავეთ ეკრანზე თითი 
ვერტიკალური ან ჰორიზონტალური 
მიმართულებით 

• გადაათვალიერეთ საწყისი ეკრანი, ვებ 
გვერდები, ჩამონათვალები, მონაცემები, 
კონტაქტები და სხვა.

• დახურეთ აპი. (გადაფურცლეთ აპი 
ეკრანის ბოლოსკენ.)

გადიდება 
შეეხეთ ეკრანს ორი თითით, 
შემდეგ მოაშორეთ თითები • გაადიდეთ სურათი ან ვებ გვერდი

დაპატარავება 
შეეხეთ ეკრანს ორი თითით, 
შემდეგ თითები ერთად 
გადაადგილეთ

• შეამცირეთ სურათის ან ვებ გვერდის 
ხედვის მასშტაბები.
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7.1 WIFI-თან დაკავშირება

•	 Windows	10-ის	საწყის	ეკრანზე	მოცემულია	სტანდარტული	და	ყველაზე	მორგებული	
ინტერაქტიული	მოზაიკები,	რომელიც	მუშაობს	როგორც	ელფოსტის,	Microsoft	EDGE,	
ამინდის	 აპის,	 კალენდრის,	 Windows	 Store,	 Skype-ის	 და	 სხვა	 დაინსტალირებული	
აპების	გზამკვეთი.	

•	 ინტერაქტიული	 მოზაიკები	 თქვენს	 საწყის	 ეკრანზე	 იცვლება	 და	 განახლებას	
გადის	რეალურ	დროში,	აჩვენებს	რა	სახილეებს	და	სპორტის	ახალ	ამბებს,	ამინდის	
ცნობას,	სოციალური	ქსელის	გამოხმაურებებს	და	ა.შ.

•	 ინტერფეისი	 პირდაპირ	 წვდომას	 განიჭებთ	 თქვენს	 მიერ	 ბოლო	 დროს	 ყველაზე	
ხშირად	 გამოყენებულ	 აპლიკაციებზე,	 ელფოსტაზე,	 სურათებზე,	 ვიდეოზე,	
კონტაქტებზე	 და	 სოციალური	 საიტის	 განახლებებზე,	 ასევე	 ხშირად	 ნახულ	
ვებსაიტებზე.	შეგიძლიათ	თქვენი	საყვარელი	აპები	როგორც	მოზაიკები	დაამაგროთ	
საწყის	ეკრანზე.

7.2 საწყის ეკრანზე წვდომა

როდესაც	 თქვენს	 ტაბლეტზე	 გაშვებულია	 Windows,	 საწყის	 ეკრანზე	 წვდომა	 გაქვთ	
ნებისმიერი	ფანჯრიდან	ან	აპიდან	ქვემოთ	მოცემული	მეთოდების	გამოყენებით.

•	 დააჭირეთ	Windows	ხატულას	ღილაკს.
ან
•	 გადასრიალდით	ეკრანის	მარჯვება	მხარიდან	მოქმედების	ცენტრში	შესასვლელად.	

•	 შემდეგ	აირჩიეთ	ტაბლეტის	რეჟიმი.

7.3 საწყისი ეკრანის მოზაიკის მორგება

• მისამაგრებელი ხატულები:	შეეხეთ	და	გეჭიროთ	ხატულა,	რომლის	გადატანაც	
გსურთ	აპების	ჩამონათვალიდან	საწყის	ეკრანზე.

• ხატულების გადატანა:	გადაათრიეთ	ხატულა	თქვენთვის	სასურველ	ადგილზე,	
საწყის	ეკრანზე,	შემდეგ	ხელი	გაუშვით	მას.

• მეტი პარამეტრები ხატულებისთვის: გეჭიროთ	ხატულა.

შენიშვნა: 
აგრეთვე	შეგიძლიათ	საწყისი	ეკრანის	პარამეტრიზაცია	თქვენი	საყვარელი	სურათის	
სამუშაო	დაფის	ფონად	გამოყენებით.
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7.4 გადაფურცლეთ მარცხნივ

გადაფურცლეთ	 ეკრანის	 მარჯვება	 მხარიდან	 მოქმედების	 ცენტრში	 შესასვლელად.	
მოქმედების	ცენტრი	გაძლევთ	სისტემურ	ბრძანებებზე	წვდომას,	როგორიცაა	ტაბლეტის	
რეჟიმი,	როტაციის	ჩამკეტი,	შენიშვნები,	ფრენის	რეჟიმი,	მდებარეობა,	წყნარი	საათი,	
აკუმულატორის	დამუხტვა,	Bluetooth,	VPN,	აკუმულატორის	დამცველი,	Wi-Fi	და	ყველა	
პარამეტრების	ოფციები.	

7.5 გადაფურცლეთ მარჯვნივ

•	 გადაფურცლეთ	 სწრაფად	 ეკრანის	 მარცხება	 კუთხიდან,	 რომელიც	 აჩვენებს	
მიმდინარე	დროში	გაშვებულ	აპლიკაციებს.

•	 შეეხეთ	გაშვებული	აპის	ესკიზს	გასახსნელად	

7.6 ეკრანის მოტრიალება

თქვენი	 T20	 ტაბლეტის	 გამოყენებისას	 ოპტიმალური	 დათვალიერების	
უზრუნველსაყოფად,	 ეკრანის	 როტაცია	 ავტომატურად	 არეგულირებს	 პორტრეტს	
ან	 ლანდშაფტის	 ფორმატს,	 იმის	 მიხედვით,	 თუ	 როგორ	 გიჭირავთ	 მოწყობილობა.	
შეგიძლიათ	გამორთოთ	ეკრანს	ავტომატური	როტაცია	პარამეტრებიდან	და	ჩაკეტოთ	
სურვილისამებრ	ლანდშაფტის	ან	პორტრეტის	რეჟიმი.

შენიშვნა: 
ზოგიერთ	 აპს	 შესაძლოა	 არ	 ქონდეს	 ავტომატური	 ეკრანის	 როტაციის	 მხარდაჭერა,	
რადგან	ისინი	შექმნილია	მხოლოდ	ეკრანის	ერთ	რეჟიმში	სამუშაოდ

7.7 ეკრანის მოტრიალების ჩაკეტვა

1. შეუცვალეთ	ეკრანს	სასურველი	როტაცია.

2. გადაფურცლეთ	ეკრანის	მარჯვება	მხარიდან	მოქმედების	ცენტრში	შესასვლელად.

3. როტაციის	 ჩაკეტვის	 ფუნქციაში	 არჩეულია	 ერთი	 ოფცია.	 ხატულა	 აჩვენებს	
“ჩართულია”,	რაც	ნიშნავს,	რომ	ეკრანის	როტაცია	ჩაკეტილია.

8.0 
თქვენი ტაბლეტის სინქრონიზაცია

MICROSOFT-ის ანგარიშის გამოყენება

1.	 გადაფურცლეთ	ეკრანის	მარჯვება	მხარიდან	მოქმედების	ცენტრში	შესასვლელად.

2.	 მოქმედების	ცენტრიდან	აირჩიეთ	თქვენი	სინქრონიზაციის	პარამეტრები.

3.	 შემდეგ	მიყევით	ეკრანზე	გამოსახულ	მითითებებს.	

4.	 თქვენი	 T20	 ტაბლეტი	 ახლა	 თქვენი	 პარამეტრების	 სინქრონიზაციას	 მოახდენს	
Windows	10-	ზე	თქვენი	ანგარიშის	სახელთან	დაკავშირებულ	მოწყობილობებთან.
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9.0 
ტექნიკური მახასიათებლები

ზომები 220x143x14მმ

წონა 650გ

ეკრანის ზომა 8”

პროცესორის ზომა Intel Atom x5-Z8350

პროცესორის სიჩქარე 1.44GHz

ეკრანის რეზოლუცია 800x1280

უკანა კამერა 5მპ

წინა კამერა 2მპ

ვიდეო კონექტორი მინი-HDMI

მეხსიერების RAM 2გბ

მეხსიერების ROM 64გბ

SD ბარათი Micro SD - მაქსიმალური 64გბ

USB სიჩქარე USB 3.0 (micro)

აკუმულატორის ზომა 7500mAh

Windows ვერსია Windows 10 (Home ან Pro დამოკიდებულია 
მოდელზე)

SIM ბარათის ზომა Micro SIM

დამუხტვის ოფციები USB2.0 ან DC

ფიჭური კავშირგაბმულობა GPRS, EDGE, HSPA, 4G

4G სიჩქარე DL – 150 Mbps UL – 50 Mbps

2G სიჩქარე 850, 900, 1800, 1900

3G სიჩქარე 1, 2, 5, 8

4G გამტარობა 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20

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

Bluetooth BT4.1

GPS მხარდაჭერა GPS, Glonass

წვდომის დაცვა IP67 (წყალგამძლე 1მ სიღრმეზე 30 წთ)

ტესტი ვარდნაზე 1.2მ
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10.0 
RF ექსპოზიციის ინფორმაცია (SAR) 

ეს	მოწყობილობა	გამოცდილია	და	აკმაყოფილებს	რადიო	სიხშირის	(RF)	ექსპოზიციის	
პირობებს.

სპეციფიკური	 აბსორბციის	 მაჩვენებელი	 (SAR)	 ეხება	 იმ	 მაჩვენებელს,	 რომელსაც	
სხეული	შთანთქავს	RF	ენერგიის	სახით.	SAR-ს	ლიმიტს	შეადგენს	2.0	ვ/კგ	(საშუალოდ	
ქსოვილის	 10	 გრამზე)	 იმ	 ქვეყნებში,	 რომლებიც	 იცავენ	 ევროკავშირის	 საბჭოს	 მიერ	
დადგენილ	ლიმიტს.	
SAR-ის	 ტესტები	 ტარდება	 სტანდარტული	 საოპერაციო	 პოზიციების	 გადამცემი	
მოწყობილობის	 გამოყენებით,	 ყველაზე	 მაღალი	 სერტიფიცირებული	 ენერგიის	
ზღვარზე,	ყველა	სიხშირის	ტესტირებული	ბრენდების	გამოყენებით.

ეს	მოწყობილობა	გამოცდილია	და	აკმაყოფილებს	რადიოსიხშირული	ექსპოზიციისთვის	
0	მმ	დაშორების	მანძილზე	გამოყენებულ	შეზღუდვებს.
ყველაზე	 გავრცელებული	 SAR	 მნიშვნელობა	 CE	 რეგულაციის	 ქვეშ	 არსებული	
ტაბლეტისთვის	შეადგენს	1.649	ვ/კგ

10.1  ევროკავშირის შესაბამისობის დებულება

ეს	მოწყობილობა	შეზღუდულია	მხოლოდ	შიდა	გამოყენებისათვის	5150-დან	5350-მდე	
MHz	სიხშირის	დიაპაზონში.შეზღუდვები	მოქმედებს:
ბელგია	 (BE),	 ბულგარეთი	 (BG),	 ჩეხეთის	 რესპუბლიკა	 (CZ),	დანია	 (DK),	 გერმანია	 (DE),	
ესტონეთი	(EE),	ირლანდია	(IE),	საბერძნეთი	(EL),	ესპანეთი	(ES),	საფრანგეთი	(FR),	ხორვატია	
(HR),	იტალია	(IT),	კვიპროსი	(CY),	ლატვია	(LT),	ლუქსემბურგი	(LU),	უნგრეთი	(HU),	მალტა	
(MT),	ნიდერლანდები	(NL),	ავსტრია	(AT),	პოლონეთი	(PL),	პორტუგალია	(PT),	რუმინეთი	
(RO),	სლოვენია	(SI)	სლოვაკეთი	(SK),	ფინეთი	(FI),	შვედეთი	(SE),	გაერთიანებული	სამეფო	
(UK),	შვეიცარია	(CH),	ნორვეგია	(NO),ისლანდია	(IS),	ლიხტენშტეინი	(LI)	და	თურქეთი	(TR).

10.2  გაფრთხილება

აკუმულატორის	 არასწორი	 ტიპით	 ცვლილების	 შემთხვევაში,	 შეიძლება	 დადგეს	
აფეთქების	რისკი.	მოეკიდეთ	გამოყენებულ	აკუმულატორს	ინსტრუქციის	შესაბამისად.

10.3  ნარჩენი ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობა (WEEE)

ეს	 სიმბოლო	 ნიშნავს,	 რომ	 ადგილობრივი	 კანონებისა	 და	 რეგულაციების	
მიხედვით	თქვენი	პროდუქტის	და/ან	მისი	აკუმულატორის	განადგურდება	
მოხდება	საყოფაცხოვრებო	ნარჩენებისგან	დამოუკიდებლად.	

როდესაც	 ამ	 პროდუქტის	 სიცხოცხლის	 უნარიანობა	 იწურება,	 მიიტანეთ	
ის	 ადგილობრივი	 ხელისუფლების	 მიერ	 განსაზღვრულ	 შეგროვების	
პუნქტში.	 პროდუქტის	 სწორად	 გადამუშავება	 უზრუნველყოფს	 ადამიანის	
ჯანმრთელობის	და	გარემოს	დაცვას.		

  
   
  
	 	 	სმენის	შესაძლო	დაზიანების	თავიდან	ასაცილებლად,	დიდი	ხნის	მანძილზე	

არ	უსმინოთ	მაღალ	ხმაზე.
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11.0 
RF მახასიათებლები

ფუნქცია ოპერაციის სიხშირე მაქსიმალური 
RF გამომავალი 
სიმძლავრე

შეზღუდვა

BLE 2402-2480MHz 5.08dBm 20dBm

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

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

20dBm

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

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

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)

5180-5240MHz 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

კლასი 4
(33±3dBm)

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

GPRS 1800:28.67dBm;
EDGE 1800:25.35dBm

კლასი 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/A N/A

ეს პროდუქტი შეიძლება გამოყენებულ იქნას ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში.
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ძლიერი მახასიათებლების ტაბლეტი
მოდულის ნომერი: T20
სამუშაო ტემპერატურა: -20° C-დან 40° C-მდე

ეს	 მოწყობილობა	 შემოწმებულია	 ტიპიურ	 ოპერაციებზე	 სხეულის	 მახლობლად.	 RF-	 ის	 ექსპოზიციის	
მოთხოვნების	დაკმაყოფილების	მიზნით,	 0	 მმ-ის	მინიმალური	დაშორება	უნდა	იქნეს	შენარჩუნებული	
მომხმარებლის	 სხეულსა	 და	 აპარატს	 შორის,	 მათ	 შორის	 ანტენის	 შემთხვევაში.	 მესამე	 მხარის	 ქამრის	
სამაგრი,	ჰოლსტერები	და	მსგავსი	აქსესუარები,	რომელსაც	იყენებს	ეს	მოწყობილობა,	არ	უნდა	შეიცავდეს	
რაიმე	 მეტალის	 კომპონენტებს.	 სხეულის	 აქსესუარები,	 რომლებიც	 არ	 აკმაყოფილებენ	 ამ	 მოთხოვნებს,	
არ	 შეესაბამება	 RF	 ექსპოზიციის	 მოთხოვნებს	 და	 არ	 უნდა	 იქნას	 გამოყენებული.	 გამოიყენეთ	 მხოლოდ	
მოწოდებული	ან	დამტკიცებული	ანტენა.

ეს	 მოწყობილობა	 შეესაბამება	 2014/53	 /	 EC	 დირექტივის	 აუცილებელ	 მოთხოვნებს	 და	 სხვა	 შესაბამის	
დებულებებს.	ყველა	არსებითი	რადიო	ტესტი	ჩატარებულია.

1.	ყურადღებით	გამოიყენეთ	ყურსასმენებთან	ერთად.		ყურსასმენების	ზედმეტმა	ხმოვანმა	
ზემოქმედებამ	შეიძლება	გამოიწვიოს	მოსმენის	შესაძლო	დაკარგვა

2.	გაფრთხილება:	აკუმულატორის	არასწორი	ტიპით	ცვლილების	შემთხვევაში,	შეიძლება	დადგეს	
აფეთქების	რისკი.	მოეკიდეთ	გამოყენებულ	აკუმულატორს	ინსტრუქციის	შესაბამისად

3.	პროდუქტს	შეიძლება	დაუკავშირდეს	მხოლოდ	USB	2.0	ვერსიის	USB	ინტერფეისი	

4.	ადაპტორის	მონტაჟი	მოხდება	მოწყობილობის	მახლობლად	და	ხელმისაწვდომი	იქნება	ადვილად

5.	მოწოდებული	ადაპტერი	ითვლება	T20	ტაბლეტის	ცალკე	ელემენტად

6.	მოწყობილობა	შეესაბამება	RF	სპეციფიკაციებს,	როდესაც	მოწყობილობის	გამოიყენება	
დასაშვებია	თქვენი	სხეულიდან	0	მმ-მდე	დაშორებით

7.	USB	3.0	:	დატვირთვა	დაახლოებით	0.5A

SI SK
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შესაბამისობის დეკლარაცია
მწარმოებელი:
 სახელი:		Bullitt	Mobile	Limited
 მისამართი:		One	Valpy,	Valpy	Street,	Reading,	Berkshire,	England	RG1	1AR	

მოწყობილობის ტიპი	 :			 ძლიერი	მახასიათებლების	ტაბლეტი
მოდელის კოდი	 	 :			 T20

ჩვენ,	Bullitt	Mobile	Limited,	ვაცხადებთ	ჩვენი	ერთპიროვნული	პასუხისმგებლობით,	რომ	ზემოთ	აღწერილი	
პროდუქტი	ჰარმონიზაციის	შესაბამის	კანონმდებლობასთან	სრულ	შესაბამისობაშია:
RE დირექტივა (2014/53/EU)

საბჭოს დირექტივის გამოყენება:      

ხელმოწერა	 	 :		უეინ	ჰუანგი	
პოზიცია	 	 :		ODM	მენეჯმენტის	დირექტორი	
გამოშვების	თარიღი	 	 :		21	სექტემბერი,	2017			

 

გამოყენებითი / მორგებული ჰარმონიზებული სტანდარტები
RE დირექტივა 2014/53/EU,
მუხლი 3(1)(a)
უსაფრთხოება

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

RE დირექტივა 2014/53/EU,
მუხლი 3(1)(a)
ჯანმრთელობა

RE დირექტივა 2014/53/EU,
მუხლი 3(1)(a)
ჯანმრთელობა

RE დირექტივა 2014/53/EU,
მუხლი 3(1)(b)
EMC

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

RE დირექტივა 2014/53/EU,
მუხლი 3(2)
რადიო 

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 შემუშავებულია: Shenzhen NTEK Testing Technology Co., Ltd. სერტიფიკატის ნომერი:  RE-17092006
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