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PIEZĪME: „PIEZĪME” norāda uz svarīgu informāciju, kas ļaus jums maksimāli efektīvi izmantot savu T20 planšetdatoru.

  UZMANĪBU!: „UZMANĪBU!” norāda uz potenciāliem aparatūras bojājumiem vai datu zudumu, kas var rasties, ja nesekosiet instrukcijām.

BRĪDINĀJUMS: „BRĪDINĀJUMS” norāda uz iespējamu mantas bojājumu, traumu gūšanu vai nāvi.

„PIEZĪME”, „UZMANĪBU!” UN „BRĪDINĀJUMS”:
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JURIDISKAIS PAZIŅOJUMS
© 2017 Caterpillar. Visas tiesības aizsargātas. CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT un attiecīgie logotipi,  
„Caterpillar Yellow”, „Power Edge” noformējums, kā arī lietotā korporatīvā un produktu identitāte ir Caterpillar 
prečzīmes un nav izmantojamas bez atļaujas.
Bullitt Mobile Ltd ir Caterpillar Inc. licences turētājs.

Bullitt Mobile Ltd. un trešo pušu prečzīmes ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.

Nevienu šā dokumenta daļu nedrīkst nekādā veidā, ne ar kādiem līdzekļiem atveidot vai pārsūtīt bez Caterpillar Inc. rakstveidā sniegtas 
piekrišanas.

Šajā rokasgrāmatā aprakstītais izstrādājums var ietvert ar autortiesībām aizsargātu programmatūru ar iespējamiem licenču devējiem. 
Klientiem minēto programmatūru vai aparatūru nav atļauts nekādā veidā atveidot, izplatīt, modificēt, dekompilēt, izjaukt, atšifrēt, 
izvilkt no tās datus, veikt reverso inženieriju, iznomāt, piešķirt vai izsniegt apakšlicenci citām personām, izņemot gadījumus, kad šādus 
ierobežojumus aizliedz piemērojamie tiesību akti vai minētās darbības atļauj veikt attiecīgie autortiesību turētāji saskaņā ar licencēm.

Bluetooth® vārdiskā preču zīme un logotipi ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder Bluetooth SIG, Inc., un Bullitt Group šīs zīmes vienmēr 
lieto saskaņā ar licenci. Visas pārējās trešo pušu preču zīmes un tirdzniecības nosaukumi pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

Wi-Fi® ir Wi-Fi Alliance reģistrēta preču zīme®.

PAZIŅOJUMS
Dažas šeit aprakstītā izstrādājuma un tā piederumu funkcijas ir atkarīgas no instalētās programmatūras, lokālā tīkla iespējām un 
iestatījumiem, un var gadīties, ka tās nevarēs aktivizēt vai tās būs ierobežojis mobilo sakaru tīkla operators vai tīkla pakalpojumu 
sniedzējs. Šā iemesla dēļ apraksti šajā rokasgrāmatā var precīzi neatbilst jūsu iegādātajam izstrādājumam vai tā piederumiem.

Ražotājs saglabā tiesības mainīt vai grozīt informāciju vai specifikācijas šajā rokasgrāmatā bez iepriekšēja paziņojuma vai pienākuma.

Ražotājs neatbild par produktu, ko augšupielādējat vai lejupielādējat, izmantojot šo ierīci, tostarp, bet ne tikai, par teksta, attēlu, 
mūzikas, filmu un neiebūvētas, ar autortiesībām aizsargātas programmatūras, likumību un kvalitāti. Par sekām, kas var rasties, instalējot 
un izmantojot šajā ierīcē iepriekš minētos produktus, esat atbildīgs jūs.

GARANTIJAS NEESAMĪBA
Šīs rokasgrāmatas saturs tiek nodrošināts „tāds, kāds tas ir”. Izņemot gadījumus, kad to paredz piemērojamie normatīvie akti, attiecībā uz 
šīs rokasgrāmatas precizitāti, uzticamību vai saturu netiek sniegtas nekāda veida tiešas vai netiešas garantijas, tostarp netiešas garantijas 
par piemērotību pārdošanai un atbilstību noteiktam mērķim.

Ciktāl to pieļauj piemērojamie tiesību akti, ražotājs nekādā gadījumā neatbild par tīšiem, nejaušiem, netiešiem vai izrietošiem 
zaudējumiem vai zaudētu peļņu, uzņēmējdarbību, ieņēmumiem, datiem, nemateriālām vērtībām vai gaidāmiem ietaupījumiem.

IMPORTĒŠANAS UN EKSPORTĒŠANAS NOTEIKUMI
Klients ievēro visus piemērojamos eksportēšanas vai importēšanas likumus un noteikumus. Klientiem jāiegūst visas nepieciešamās 
valdības atļaujas un licences, lai eksportētu, reeksportētu vai importētu šajā rokasgrāmatā minēto izstrādājumu, tostarp programmatūru 
un tehniskos datus.
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T20 PLANŠETDATORA LIETOŠANA
1.0 
FUNKCIJAS

Priekšpuses un aizmugures funkcijas

1. SKAĻRUNIS
2. UZLĀDES PIESLĒGVIETA 
3. MICRO USB PIESLĒGVIETAS VĀCIŅŠ 
4. HDMI PIESLĒGVIETAS VĀCIŅŠ 
5. AUDIO PIESLĒGVIETA ZEM HDMI VĀCIŅA 
6. 2,0 MP KAMERA
7. CORNING STIKLS
8. IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS POGA
9. SKAĻUMA PALIELINĀŠANAS POGA
10. SKAĻUMA SAMAZINĀŠANAS POGA
11. SD KARTES SLOTS
12. SIM KARTES SLOTS (MICRO SIM)
13. 5,0 MP KAMERA

1
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2.0 
PIEDERUMI

T20 planšetdatora komplektācijā ietilpst šādi piederumi:

• 1 x lādētājs un vads
• 1 x īsā lietošanas pamācība
• 1 x paziņojums par garantiju

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 
T20 PLANŠETDATORA IESTATĪŠANA

         BRĪDINĀJUMS: Pirms sākat jebkuru no šajā nodaļā aprakstītajām procedūrām, noteikti iepazīstieties ar drošības informāciju, kas 
pievienota planšetdatoram. 

3.1   UZLĀDĒJIET PLANŠETDATORU

1. Atveriet uzlādes pieslēgvietas vāciņu.

2. Pievienojiet uzlādes pieslēgvietai barošanas vadu – skatiet 2. lappusē (6).

3. Pievienojiet lādētāju elektriskajai maiņstrāvas kontaktligzdai.

Piezīme: Kad izņemsiet planšetdatoru no iesaiņojuma, tā akumulators nebūs uzlādēts. Ieteicams pilnībā uzlādēt T20 
planšetdatoru, pirms pirmo reizi to izmantojat akumulatora režīmā.

 UZMANĪBU!: Uzlādējiet akumulatoru apkārtējā temperatūrā no 0 ° C līdz 35 ° C.

 UZMANĪBU!: Izmantojiet tikai Caterpillar® apstiprinātus lādētājus un vadus. Izmantojot neapstiprinātus barošanas adapterus vai 
vadus, var tikt nopietni bojāts T20 planšetdators un anulēta garantija. 

Uzlādi var pārraudzīt, vērojot akumulatora uzlādes LED indikatoru, kas atrodas T20 planšetdatora augšējā labajā stūrī. Planšetdatora uzlādes 
laikā, LED indikators vai nu mirgo sarkanā krāsā, vai ir pastāvīgi iedegts sarkanā krāsā.

Vērojot ekrānā redzamo akumulatora ikonu, var pārraudzīt akumulatora uzlādes progresu:

LED indikatora uzvedība Apraksts

Pastāvīgi sarkans Akumulators ir pilnībā uzlādēts

Mirgo sarkanā krāsā Notiek akumulatora uzlāde

Akumulatora ikona Apraksts

Pilns akumulators un kontaktdakša

                              100% Planšetdators ir pilnībā uzlādēts un pieslēgts maiņstrāvas elektrotīklam

Daļēji uzlādēts akumulators un 
kontaktdakša

           50%

Planšetdators ir pieslēgts maiņstrāvas elektrotīklam un daļēji uzlādēts.
PIEZĪME: Ja noklikšķināsiet uz ikonas, tā parādīs akumulatora uzlādes līmeni un 
laiku, kas atlicis līdz planšetdatora pilnīgai uzlādēšanai

Daļēji uzlādēts akumulators
        

                        
Planšetdators ir akumulatora režīmā. Ierīce darbojas, izmantojot akumulatora 
enerģiju, un akumulators tiek izlādēts

Brīdinājuma simbols - „Zems akumulatora 
uzlādes līmenis” 

Planšetdators ir akumulatora režīmā un darbojas, izmantojot akumulatora 
enerģiju. Akumulatoram ir zems uzlādes līmenis

Kritiski zems akumulatora uzlādes līmenis

x
Planšetdators darbojas, izmantojot akumulatora enerģiju, un akumulatora 
uzlādes līmenis ir kritiski zems. Lūdzu, pieslēdziet to maiņstrāvas elektrotīklam
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3.2   IESLĒDZIET PLANŠETDATORU

     BRĪDINĀJUMS: Pirms sākat jebkuru no šajā nodaļā aprakstītajām procedūrām, noteikti iepazīstieties ar drošības informāciju, 
kas pievienota planšetdatoram. 

3.3   MICROSOFT KONTA IESTATĪŠANA

Ar Microsoft kontu jūs varat piekļūt Windows veikalam, mākoņkrātuvei, lai dublētu failus un datus, sociālo tīklu vietnēm, kontaktinformācijai 
un daudz kam citam.

1. Pirmo reizi ieslēdzot T20 planšetdatoru, pirmais ekrāns, kas būs redzams, būs Windows 10 sākuma ekrāns. Lai sāktu lietot 
planšetdatoru, jāpabeidz Windows iestatīšana.  

PIEZĪME:
Ieteicams izveidot Microsoft kontu, lai nodrošinātu, ka esat informēti par visiem Microsoft izplatītajiem atjauninājumiem. Tas nodrošinās, 
ka jūsu planšetdatora operētājsistēma joprojām ir aktuāla un ka tai ir jaunākie drošības ielāpi.

2. Microsoft konts ļaus jums izveidot e-pasta kontu un paroli, lai droši varētu pierakstīties Windows lietotāja kontā. Konta izveidošanas 
process ir vienkāršs un tas ir bezmaksas. Kontu iespējams izveidot, izmantojot vairumu e-pasta adrešu, taču, ja tas neizdodas, varat 
izveidot jaunu e-pasta adresi.

PIEZĪME: 
Ja planšetdatoru izmanto vairāk nekā viena persona, iesakām katram lietotājam izveidot savu kontu. Tādā veidā katrs lietotājs varēs 
personalizēt savu profilu un iestatīt savus parametrus.

3. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai instalētu operētājsistēmu.
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3.4   IZSLĒDZIET PLANŠETDATORU
• Nospiediet un pāris sekundes turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas pogu

• Velciet bultiņas norādītajā virzienā, lai izslēgtu planšetdatoru
        VAI
• Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas ikonu, kas atrodas ekrāna kreisajā apakšējā stūrī. Tā piedāvās Iemidzināt, Izslēgt vai 

Restartēt; atlasiet vēlamo opciju 

4.0 
SIM UN microSD KARŠU IEVIETOŠANA

4.1   SIM KARTES IEVIETOŠANA

PIEZĪME:
T20 planšetdatorā var ievietot tikai micro-SIM kartes. Ja vēlaties izmantot mazākas SIM kartes, jums būs vajadzīgs adapteris.

1. Atveriet SIM kartes slota vāciņu - skatiet 6. lappusē (12).

2. Novietojiet planšetdatoru ar ekrānu uz leju uz līdzenas virsmas, kas apklāta ar audumu, lai aizsargātu ekrānu. 

3. Iespiediet micro-SIM karti slotā, līdz tā ar „klikšķi” nofiksējas savā vietā.

4.2   Micro-SD KARTES IEVIETOŠANA

PIEZĪME:
T20 planšetdatorā var ievietot tikai microSD kartes.

1. Atveriet SD kartes porta vāciņu - skatiet 6. lappusē (11).

2. Novietojiet microSD karti tā, lai tapiņas būtu pavērstas pret slotu, kā parādīts zemāk redzamajā attēlā.

3. Iespiediet microSD karti slotā un aizveriet porta vāciņu.
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Zemāk redzamajā attēlā parādīta microSD kartes un SIM kartes portu atrašanās vieta. 

4.3   Micro-SIM KARTES IZŅEMŠANA

1. Atveriet porta vāciņu. 

2. Iespiediet micro-SIM kartes maliņu planšetdatorā. Planšetdatora mehānisms atbrīvos micro-SIM karti.

3. Tagad varat izņemt micro-SIM karti.

4.4   Micro-SD KARTES IZŅEMŠANA

 UZMANĪBU!: MicroSD kartes izņemšana planšetdatora izmantošanas laikā var izraisīt datu zudumu vai radīt lietotņu kļūdas. 
Pārliecinieties, ka esat pabeidzis visas pašreizējās darbības ar microSD karti, pirms mēģināt to izņemt. Atveriet porta vāciņu. 

1. Atveriet porta vāciņu.

2. Planšetdatora displeja apakšpusē pa labi ir simbols ^. Pieskarieties tam, un uznirs USB ikona. 

3. Pieskarieties USB ikonai, lai izstumtu microSD karti.

4. Planšetdators parādīs ziņojumu, informējot, ka tagad ir droši izņemt microSD karti.

5. Atveriet microSD portu un piespiediet microSD kartes maliņu. Planšetdatora mehānisms tagad izstums microSD karti.

6. Tagad varat izņemt microSD karti.
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5.0 
BEZVADU TĪKLI

5.1   WI-FI SAVIENOJUMA IZVEIDE

1. Velciet no displeja labās malas uz vidu, lai piekļūtu DARBĪBU CENTRAM. 

2. Atlasiet „Tīkls” (apakšā pa labi). Nākamajā logā parādīsies „Wi-Fi izslēgts”.

3. Pieskarieties „Tīkla iestatījumi” šī loga lejasdaļā. 

4. Pēc šīs darbības atvērsies jauns logs, kurā būs redzams „Wi-Fi izslēgts”. Noklikšķiniet uz tā, lai iespējotu Wi-Fi. Tagad tajā parādīsies 
„Wi-Fi ieslēgts”.

5. Pārvietojieties starp opcijām: Pieejamie tīkli, Aparatūras rekvizīti un Pārvaldīt zināmos tīklus. Izvēlieties tīklu, ar kuru vēlaties izveidot 
savienojumu, un izpildiet norādījumus.

6. Piezīme: Drošajiem tīkliem tiks prasīts ieejas kods. 

5.2   WI-FI IZSLĒGŠANA

1. Velciet no displeja labās malas uz vidu, lai piekļūtu DARBĪBU CENTRAM. 

2. DARBĪBU CENTRĀ pieskarieties Wi-Fi ikonai.

3. Pēc tam nākamajā ekrānā pieskarieties Wi-Fi ikonai vēlreiz, lai atspējotu planšetdatorā Wi-Fi.
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6.0 
IEMĀCIETIES LIETOT DAUDZSKĀRIENU DISPLEJU

T20 planšetdatoram ir daudzskārienu displejs. Veiciet darbības planšetdatora ekrānā, izmantojot tālāk minētos pirkstu žestus:

7.0 
IEPAZĪŠANĀS AR MICROSOFT WINDOWS 10

Pirmo reizi ieslēdzot T20 planšetdatoru, jums jāveic Windows iestatīšana. Pirmais ekrāns, kas atvērsies, būs Windows sākuma 
ekrāns. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pareizi instalētu operētājsistēmu.

PIEZĪME: 
Mēs iesakām jums izveidot Microsoft kontu, lai nodrošinātu, ka esat informēts par izplatītajiem Microsoft atjauninājumiem.

Viens pieskāriens Tas ļauj jums:

Pieskarieties displejam ar pirkstu • Izmantot ekrānā redzamās pogas
• Ievadīt tekstu, izmantojot ekrāntastatūru
• Atlasīt ekrānā vienumus, tostarp opcijas, ierakstus, attēlus un ikonas
• Palaist lietotnes

Viens pieskāriens un turēšana

Pieskarieties ar pirkstu displejam 
un turiet

• Parādīt detalizētu informāciju par vienumu
• Atvērt vienuma izvēlni, lai veiktu papildu darbības

Vilkšana

1. Pieskarieties un turiet pirkstu 
uz vienuma 

2. Neatlaižot pirkstu no 
displeja, ar pirksta galu 
pārvietojiet vienumu uz 
vēlamo vietu

3. Noņemiet pirkstu pāri 
displejam, lai nomestu 
vienumu 

• Pārvietot displejā vienumus, piemēram, attēlus un ikonas

Pavilkšana vai slidināšana

Pārvietojiet pirkstu pa displeju 
vertikālā vai horizontālā virzienā

• Ritinot pārvietoties starp sākuma ekrānu, tīmekļa lapām, sarakstiem, ierakstiem, 
fotoattēliem, kontaktpersonām utt.

• Aizvērt lietotnes. (Pavelciet lietotni displeja lejasdaļas virzienā.)

Tuvināšana 

Pieskarieties displejam ar diviem 
pirkstiem un tad izpletiet pirkstus

• Palielināt attēlu vai tīmekļa lapu

Tālināšana 

Pieskarieties displejam ar diviem 
pirkstiem un tad sakļaujiet pirkstus

• Samazināt attēlu vai tīmekļa lapu.
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7.1   WI-FI SAVIENOJUMA IZVEIDE

• Windows 10 sākuma ekrānā ir redzams saraksts ar noklusējuma un pielāgojamiem dinamiskajiem elementiem, kas darbojas kā saīsnes 
uz lietotnēm Pasts, Microsoft EDGE, Laika prognoze, Kalendārs, Windows veikals, Skype un citām instalētajām lietotnēm. 

• Dinamiskie elementi sākuma ekrānā mainās un tiek atjaunināti reālajā laikā, lai rādītu ziņu un sporta atjauninājumus, laika prognožu 
atjauninājumus, sociālo tīklu plūsmas utt.

• Interfeiss nodrošina tiešu piekļuvi nesen izmantotajām lietotnēm, e-pasta ziņojumiem, fotoattēliem, mūzikai, videoklipiem, 
kontaktpersonām, atjauninājumiem no sociālo tīklu vietnēm un bieži apmeklētajām tīmekļa vietnēm. Jūs varat piespraust savas 
iecienītās lietotnes kā elementus, lai pielāgotu tās sākuma ekrāna.

7.2   PIEKĻUVE SĀKUMA EKRĀNAM

Kad planšetdatorā ir ielādēta Windows operētājsistēma, sākuma ekrānam var piekļūt no jebkura loga vai no jebkuras lietotnes, izmantojot 
vienu no tālāk minētajām metodēm.

• Nospiediet Windows ikonas pogu.
VAI
• Velciet no displeja labās malas uz vidu, lai piekļūtu DARBĪBU CENTRAM. 

• Pēc tam atlasiet „Planšetdatora režīms”.

7.3   SĀKUMA EKRĀNA ELEMENTU PIELĀGOŠANA

• Ikonu piespraušana: Pieskarieties un turiet ikonu, kuru vēlaties pārvietot no jūsu lietotņu saraksta uz sākuma ekrānu.

• Kustīgās ikonas: Velciet ikonu uz vēlamo vietu sākuma ekrānā un nometiet to.

• Citas iespējas ikonām: Turiet ikonu.

PIEZĪME: 
Varat arī personalizēt sākuma ekrānu, uzstādot savu mīļāko attēlu kā fona tapeti.
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7.4   PAVILKT PA KREISI

Pavelciet no displeja labās malas uz vidu, lai atvērtu DARBĪBU CENTRU. DARBĪBU CENTRĀ ir pieejamas tādas sistēmas komandas kā, piemēram, 
Planšetdatora režīms, Pagriešanas bloķēšana, Piezīme, Lidmašīnas režīms, Atrašanās vieta, Klusās stundas, Pieejamā akumulatora uzlāde, 
Bluetooth, VPN, Enerģijas taupītājs, Projicēt Wi-Fi un visām iestatījumu opcijām. 

7.5   PAVILKT PA LABI

• Ātri pavelciet no displeja kreisās malas uz vidu, lai redzētu lietotnes, kas pašlaik darbojas.

• Pieskarieties kādas darbojošās lietotnes sīktēlam, lai lietotni atvērtu 

7.6   EKRĀNA PAGRIEŠANA

Lai nodrošinātu jums optimālu skatīšanās pieredzi, izmantojot T20 planšetdatoru, ekrāns tiek automātiski pagriezts ainavas vai portreta 
formātā atkarībā no tā, kā jūs ierīci turat. Automātiskās ekrāna pagriešanas iestatījumus var atspējot un nobloķēt ekrānu ainavas vai portreta 
formāta.

PIEZĪME: 
Var gadīties, ka dažas lietotnes neatbalsta automātisko ekrāna pagriešanu, jo tām paredzēts darboties tikai vienā ekrāna orientācijā

7.7   EKRĀNA PAGRIEŠANAS BLOĶĒŠANA

1. Mainiet ekrāna orientāciju, pagriežot to vēlamajā stāvoklī.

2. Planšetdatora ekrānā pavelciet no labās puses uz vidu, lai piekļūtu DARBĪBU CENTRAM.

3. Viena no iespējām ir atlasīt „Pagriešanas bloķēšana”. Ikonā parādīsies „Ieslēgta”, norādot, ka ekrāna pagriešana ir bloķēta.

8.0 
PLANŠETDATORA SINHRONIZĒŠANA

IZMANTOJOT MICROSOFT KONTU

1. Planšetdatora ekrānā pavelciet no labās puses uz vidu, lai piekļūtu DARBĪBU CENTRAM.

2. DARBĪBU CENTRĀ atlasiet „Sinhronizēt iestatījumus”.

3. Pēc tam izpildiet ekrānā redzamos norādījumus. 

4. T20 planšetdators tagad sinhronizēs jūsu iestatījumus ar ierīcēm, kas saistītas ar jūsu konta nosaukumu Windows 10 operētājsistēmā.
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9.0 
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Izmēri 220 x 143 x 14 mm

Svars 650 g

Displeja izmēri 8”

Procesora tips Intel Atom x5-Z8350

Procesora ātrums 1,44 GHz

Displeja izšķirtspēja 800 x 1280

Aizmugurējā kamera 5 MP

Priekšējā kamera 2 MP

Video savienotājs mini-HDMI

Atmiņa RAM 2 GB

Atmiņa ROM 64 GB

SD karte Micro SD - maks. 64 GB

USB ātrums USB 3,0 (micro)

Akumulatora lielums 7500 mAh

Windows versija Windows 10 (Home vai Pro atkarībā no modeļa)

SIM kartes lielums Micro SIM

Uzlādēs iespējas USB 2.0 vai līdzstrāvas

Mobilā savienojamība GPRS, EDGE, HSPA, 4G

4G ātrums DL – 150 MB/s UL-50 MB/s

2G ātrums 850, 900, 1800, 1900

3G ātrums 1, 2, 5, 8

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

Wi-Fi savienojamība 802.11 b/g, 2,4 GHz
802.11.n, 2,4 G / 5 g 
802.11.ac, a 5 G  

Bluetooth BT4.1

GPS atbalsts GPS, Glonass

Aizsardzība pret mitruma 
iekļūšanu

IP67 (ūdensnecaurlaidīgs 1 m dziļumā līdz 30 min.)

Trieciena tests 1,2 m
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10.0 
INFORMĀCIJA PAR RF IEDARBĪBU (SAR) 

Šī ierīce ir pārbaudīta un atbilst piemērojamiem radiofrekvenču (RF) iedarbības ierobežojumiem.

Īpatnējās absorbcijas ātrums (SAR) ir ātrums, ar kādu ķermenis absorbē RF enerģiju. SAR ierobežojums valstīs, kas ievēro Eiropas Savienības 
Padomes ierobežojumus, ir 2,0 W/kg (rēķinot vidēji uz 10 gramiem audu). 
SAR testēšanu veic, izmantojot standarta darba stāvokļus un ierīcei raidot ar tās augstāko sertificēto jaudu visās pārbaudāmajās frekvenču 
joslās.

Šī ierīce ir pārbaudīta un atbilst piemērojamiem radiofrekvenču (RF) iedarbības ierobežojumiem pie 0 mm atstatuma.
Augstākās ziņotās SAR vērtības saskaņā ar CE normatīviem planšetdatoram ir 1649 W/kg

10.1   ES PAZIŅOJUMS PAR ATBILSTĪBU

Šī ierīce ir lietojama tikai iekštelpās 5150–5350 MHz frekvenču diapazonā.
Ierobežojumi šādās valstīs:
Beļģija (BE), Bulgārija (BG), Čehija (CZ), Dānija (DK), Vācija (DE), Igaunija (EE), Īrija (IE), Grieķija (EL), Spānija (ES), Francija (FR), Horvātija 
(HR), Itālija (IT), Kipra (CY), Latvija (LV), Lietuva (LT), Luksemburga (LU), Ungārija (HU), Malta (MT), Nīderlande (NL), Austrija (AT), Polija (PL), 
Portugāle (PT), Rumānija (RO), Slovēnija (SI), Slovākija (SK), Somija (FI), Zviedrija (SE), Lielbritānija (UK), Šveice (CH), Norvēģija (NO) , Islande 
(IS), Lihtenšteina (LI) un Turcija (TR).

10.2   UZMANĪBU!

NOMAINOT AKUMULATORU AR NEPAREIZA TIPA AKUMULATORU, PASTĀV SPRĀDZIENA RISKS! ATBRĪVOJIETIES NO NOLIETOTIEM 
AKUMULATORIEM SASKAŅĀ AR NORĀDĪJUMIEM.

10.3   ELEKTRISKO UN ELEKTRONISKO IEKĀRTU ATKRITUMI (EEIA)

Šis simbols nozīmē, ka saskaņā ar vietējiem normatīvajiem aktiem un noteikumiem jūsu izstrādājums un/vai tā akumulators 
jālikvidē atsevišķi no sadzīves atkritumiem. 

Pēc izstrādājuma ekspluatācijas mūža beigām nogādājiet to vietējās pašvaldības norādītā savākšanas punktā. Izstrādājuma 
pareiza pārstrāde palīdz aizsargāt cilvēku veselību un vidi.  

  
   
  
  Lai izvairītos no iespējama kaitējuma dzirdei, ilgstoši neklausieties lielā skaļumā.
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11.0 
RF SPECIFIKĀCIJA

Funkcija Darbības frekvence Maks. RF izejas jauda Ierobežojums

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

802.11B: 16,25 dBm;
802.11 g: 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(augšupsaite): 880-915 Mhz;
RX(lejupsaite): 925-960 Mhz

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

4. klase
(33±3 dBm)

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

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

1. klase
(30±3 dBm)

WCDMA B1
TX(augšupsaite): 1920-1980 Mhz;
RX(lejupsaite): 2110-2170 Mhz

21,69 dBm 24(dBm)+1,7/-3,7(dBm)

WCDMA B8
TX(augšupsaite): 880-915 Mhz;
RX(lejupsaite): 925-960 Mhz

22,75 dBm 24(dBm)+1,7/-3,7(dBm)

LTE FDD B1
TX(augšupsaite): 1920-1980 Mhz;
RX(lejupsaite): 2110-2170 Mhz

23,11 dBm 23(dBm)±2,7(dBm)

LTE FDD B3
TX(augšupsaite): 1710-1785 Mhz;
RX(lejupsaite): 1805-1880 Mhz

24,08 dBm 23(dBm)±2,7(dBm)

LTE FDD B7
TX(augšupsaite): 2500-2570 Mhz;
RX(lejupsaite): 2620-2690 Mhz

22,94 dBm 23(dBm)±2,7(dBm)

LTE FDD B8
TX(augšupsaite): 880-915 Mhz;
RX(lejupsaite): 925-960 Mhz

24,25 dBm 23(dBm)±2,7(dBm)

LTE FDD B20
TX(augšupsaite): 832-862 Mhz;
RX(lejupsaite): 791-821 Mhz

24,09 dBm 23(dBm)±2,7(dBm)

GPS RX: 1,57542 Ghz N/P N/P

Šo izstrādājumu var izmantot visās ES dalībvalstīs.
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IZTURĪGS PLANŠETDATORS
MODEĻA NUMURS: T20
DARBA TEMPERATŪRA: NO -20 ° C LĪDZ 40 ° C

Šī ierīce tika testēta tipiskai pārnēsāšanai uz ķermeņa. Lai tiktu ievērotas prasības attiecībā uz RF iedarbību, jāievēro minimālais atstatums 0 mm starp lietotāja ķermeni un 
klausuli, ieskaitot antenu. Trešās puses jostas piespraudes, makstis un tamlīdzīgi piederumi, kas tiek izmantoti apvienojumā ar šo ierīci, nedrīkst saturēt nekādas metāla 
sastāvdaļas. Pārnēsāšanai paredzēti piederumi, kas neatbilst šīm prasībām, var neatbilst prasībām attiecībā uz RF iedarbību, un no to izmantošanas vajadzētu izvairīties. 
Izmantojiet tikai komplektācijā iekļauto antenu vai ražotāja apstiprinātu antenu.

Šī ierīce atbilst Direktīvas 2014/53/EK pamatprasībām un citiem atbilstīgajiem noteikumiem. Ir veikti visi galvenie radio testu kompleksi.

1. Apvienojumā ar austiņām lietojiet uzmanīgi. Pārmērīgs skaņas spiediens no austiņām var izraisīt iespējamu dzirdes zudumu

2. UZMANĪBU!: NOMAINOT AKUMULATORU AR NEPAREIZA TIPA AKUMULATORU, PASTĀV SPRĀDZIENA RISKS, JA AKUMULATORS TIEK AIZSTĀTS AR NEPAREIZA VEIDA 
AKUMULATORU. ATBRĪVOJIETIES NO NOLIETOTIEM AKUMULATORIEM SASKAŅĀ AR NORĀDĪJUMIEM.

3. Šo izstrādājumu drīkst pievienot tikai USB 2,0 versijas USB interfeisam 

4. Adapteris jāuzstāda iekārtas tuvumā, un tam jābūt viegli pieejamam

5. Komplektācijā iekļautais adapteris tiek uzskatīts kā atsevišķa ierīce, kas neietilpst T20 planšetdatorā

6. Ierīce atbilst RF specifikācijām, kad ierīce tiek lietota 0 mm attālumā no ķermeņa

7. USB 3,0: Ielādēt ne vairāk kā 0,5 A

SI SK



20

Atbilstības deklarācija
Ražotājs:
 Nosaukums: Bullitt Mobile Limited
 Adrese: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, England RG1 1AR 

IEKĀRTAS TIPS  :   Izturīgs planšetdators
MODEĻA KODS  :   T20

Mēs, Bullitt Mobile Limited, uzņemoties pilnu atbildību, paziņojam, ka iepriekš aprakstītais izstrādājums atbilst piemērojamajiem Savienības saskaņotajiem tiesību aktiem:
Radioiekārtu Direktīva (2014/53/ES)

PADOMES DIREKTĪVAS PIEMĒROŠANA:      

PARAKSTS  : Wayne Huang 
AMATS  : ODM vadības direktors 
IZDOŠANAS DATUMS : 2017. gada 21. septembris   

 

Piemēroja / ievēroja saskaņotos standartus
Radioiekārtu Direktīva (2014/53/ES),
3.1. a) pants
Drošība

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

Radioiekārtu Direktīva (2014/53/ES),
3.1. a) pants
Veselība

Radioiekārtu Direktīva (2014/53/ES),
3.1. a) pants
Veselība

Radioiekārtu Direktīva (2014/53/ES),
3.1. b) pants
Elektromagnētiskā saderība

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

Radioiekārtu Direktīva (2014/53/ES),
3.2. pants
Radio 

EN 301 511 V12.5.1, EN 301 908-1 V11.1.1
EN 301 908-2 V11.1.1, EN 301 908-13 V11.1.1
EN 300 328 V2.1.1, EN 303 413 V1.1.1
EN 301 893 V2.1.1

CE Dok. sastādīja: Shenzhen NTEK Testing Technology Co., Ltd. Sertifikāta numurs: RE-17092006
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© 2017 Caterpillar. Visas tiesības aizsargātas. CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT un attiecīgie logotipi, “Caterpillar Yellow”, “Power Edge” noformējums, kā arī 
lietotā korporatīvā un produktu identitāte ir Caterpillar prečzīmes un nav izmantojamas bez atļaujas. 

Bullitt Mobile Ltd ir Caterpillar Inc. licences turētājs.

CATERPILLAR® T20 
Lietotāja rokasgrāmata


