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ЗАБЕЛЕШКА: ЗАБЕЛЕШКА означува важни информации што ќе овозможат да го извлечете максимумот од таблетот Т20.

  ВНИМАНИЕ: ВНИМАНИЕ означува потенцијално оштетување на хардверот или губење на податоци ако не ги следите упатствата.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ означува потенцијално оштетување на имотот, лична повреда или смрт.

ЗАБЕЛЕШКИ, ИЗВЕСТУВАЊА ЗА ПРЕТПАЗЛИВОСТ 
И ПРЕДУПРЕДУВАЊА:
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ПРАВНА ПОУКА
© 2017 Caterpillar. Сите права се задржани. CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, нивните соодветни логоа, 
„Caterpillar Yellow“, трговскиот изглед „Power Edge“, како и корпоративниот и производниот идентитет 
користени овде, се трговски марки на Caterpillar и не може да се користат без дозвола.
Bullitt Mobile Ltd поседува лиценца од Caterpillar Inc.

Трговските марки на Bullitt Mobile Ltd и на трети страни се сопственост на нивните соодветни сопственици.

Ниту еден дел од овој документ не смее да се репродуцира или пренесува во каква било форма или на кој било начин без 
претходна писмена согласност од Caterpillar Inc.

Производот опишан во ова упатство може да вклучува софтвер заштитен со авторски права и можни даватели на лиценца. 
Клиентите не смеат на никаков начин да го репродуцираат, дистрибуираат, модифицираат, декомпилираат, расклопуваат, 
дешифрираат, екстрахираат, да вршат реверзен инженеринг, даваат под наем, доделуваат или да го даваат под лиценца 
наведениот софтвер или хардвер, освен ако таквите ограничувања се забранети со важечките закони или таквите постапки се 
одобрени од соодветните носители на авторски права со лиценца.

Марката и логоата со зборот Bluetooth® се регистрирани трговски марки во сопственост на Bluetooth SIG, Inc. и секоја употреба 
на тие марки од страна на Bullitt Group е со лиценца. Сите други трговски марки и трговски имиња од трети страни се оние на 
нивните соодветни сопственици.

Wi-Fi® е регистрирана трговска марка на Wi-Fi Alliance®.

ИЗВЕСТУВАЊЕ
Некои одлики на производот и неговите додатоци опишани овде се потпираат на инсталираниот софтвер, капацитетите  
и поставките на локалната мрежа и може да не бидат активирани или да бидат ограничени од операторите на локалната мрежна 
или давателите на мрежни услуги. Затоа, описите во овој прирачник може да не одговараат точно на купениот производ или 
неговите додатоци.

Производителот го задржува правото да менува или модифицира кои било информации или спецификации содржани во овој 
прирачник без претходно известување или обврска.

Производителот не е одговорен за легитимноста и квалитетот на кои било производи што ги поставувате или преземате преку 
овој уред, вклучувајќи текст, слики, музика, филмови и невграден софтвер со заштита на авторските права. Вие сте одговорни за 
сите последици што произлегуваат од инсталирањето или користењето на овие производи на овој уред.

БЕЗ ГАРАНЦИЈА
Содржината на овој прирачник е дадена „таква каква што е“. Освен како што се бара според важечките закони, не се даваат 
никакви гаранции од каков било вид, било експлицитни или имплицитни вклучувајќи, но не ограничувајќи се на имплицитните 
гаранции за можност за тргување и соодветност за одредена намена, во однос на точноста, веродостојноста или содржината на 
овој прирачник.

До максималниот степен дозволен со применливиот закон, производителот во никој случај нема да биде одговорен за каква 
било посебна, случајна, индиректна или последователна штета; или за изгубен профит, бизнис, приходи, податоци, гудвил или 
очекувани заштеди.

ПРОПИСИ ЗА УВОЗ И ИЗВОЗ
Клиентите треба да ги почитуваат сите важечки закони и прописи за извоз или увоз. Клиентите мора да ги добијат сите потребни 
државни дозволи и лиценци за извоз, повторен извоз или увоз на производот споменат во овој прирачник, вклучувајќи  
ги и софтверските и техничките податоци.
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КОРИСТЕЊЕ НА ТАБЛЕТОТ Т20
1.0 
ОДЛИКИ

Предни и задни одлики

1. ЗВУЧНИК
2. ВЛЕЗ ЗА ПОЛНЕЊЕ 
3. КАПАК НА micro USB ПОРТА 
4. КАПАК НА HDMI ВЛЕЗ 
5. ВЛЕЗ ЗА АУДИО ПРИКЛУЧОК ЗАД КАПАКОТ ЗА HDMI 
6. КАМЕРА 2.0MP
7. CORNING-СТАКЛО
8. КОПЧЕ ЗА ВКЛУЧУВАЊЕ/ИСКЛУЧУВАЊЕ НА НАПОЈУВАЊЕТО
9. КОПЧЕ ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ГЛАСНОСТА
10. КОПЧЕ ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ГЛАСНОСТА
11. СЛОТ ЗА SD КАРТИЧКА
12. SIM-ОТВОР (microSIM)
13. КАМЕРА 5.0 MP
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2.0 
ДОДАТОЦИ

Вашиот таблет T20 ги вклучува следниве додатоци:

• 1 x полнач и кабел
• 1 x Кратко упатство
• 1 x Изјава за гаранција

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 
ПОСТАВУВАЊЕ НА ТАБЕЛЕТОТ Т20

 ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Пред да започнете со некоја од постапките наведени во овој дел, задолжително прочитајте ги 
безбедносните информации дадени со таблетот. 

3.1   ПОЛНЕЊЕ НА ТАБЛЕТОТ

1. Отворете го капакот на влезот за полнење.

2. Поврзете го кабелот за напојување со влезот за полнење - видете (2) на страница 6.

3. Приклучете го полначот во соодветен приклучок на напојна мрежа со повеќенасочна струја.

Забелешка: Батеријата нема да биде наполнета кога ќе го распакувате таблетот. Препорачуваме целосно да го 
наполните својот таблет T20 пред да го користите во режим на батерија.

 ВНИМАНИЕ: Полнете ја батеријата во амбиентална температура од 0 ° C до 35 ° C.

 ВНИМАНИЕ: Користете само полначи и кабли одобрени од Caterpillar®. Користењето на неовластени адаптери за напојување 
или кабли може сериозно да го оштети таблетот T20 и да ја поништи гаранцијата. 

Можете да го набљудувате процесот на полнење на батеријата преку LED-светилката за полначот на батерија во горниот десен агол 
на таблетот Т20. Кога се полни таблетот, таа ќе трепка црвено или ќе покажува постојано црвено светло.

Дополнително, преку диплејот на иконата за батеријата на екранот, можете да го следите напредувањето на полнењето 
на батеријата:

Однесување на LED-светилката Опис

Постојано црвено светло Батеријата е целосно наполнета

Трепкачко црвено светло Батеријата се полни

Икона за батерија Опис

Полна батерија и приклучок

                              100% Вашиот таблет е целосно наполнет и поврзан на наизменична струја

Делумно наполнета батерија  
и приклучок

           50%

Вашиот таблет е делумно наполнет и поврзан на наизменична струја
ЗАБЕЛЕШКА: Ако кликнете на иконата, таа ќе го покаже нивото на полнење 
на батеријата и за колку времеќе се наполни целосно таблетот

Делумно наполнета батерија
        

                        

Таблетот е во режим на батерија. Уредот работи на батерија и ја празни 
батеријата

Знак за предупредување за испразнета 
батерија Таблетот е во режим на батерија и работи на батеријата. Батеријата 

е испразнета

Батеријата е сериозно испразнета

x
Таблетот работи на батерија и батеријата е сериозно испразнета.  
Ве молиме, поврзете се на главната мрежа на наизменична струја
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3.2   ВКЛУЧУВАЊЕ НА ТАБЛЕТОТ

 ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Пред да започнете со некоја од постапките наведени во овој дел, задолжително прочитајте ги 
безбедносните информации дадени со таблетот. 

3.3   ПОСТАВУВАЊЕ НА СМЕТКА MICROSOFT

Со сметка на Microsoft, имате пристап до продавницата на Windows, Cloud-складирање за да направите резервни копии на датотеки 
и податоци, сајтови за социјално вмрежување, информации за контакт и многу повеќе.

1. Кога првично ќе го вклучите таблетот T20, првиот прикажан екран ќе биде почетниот екран на Windows 10. За да почнете со 
користење на таблетот, мора да го завршите поставувањето на Windows.  

ЗАБЕЛЕШКА:
Се препорачува да креирате сметка на Microsoft за да бидете сигурен/сигурна дека сте свесна/свесен за сите дистрибуирани 
ажурирања од Microsoft. Ова ќе осигури дека оперативниот систем на таблетот останува актуелен и дека ги има најновите 
безбедносни закрпи.

2. Вашата сметка на Microsoft ќе Ви овозможи да поставите сметка за е-пошта и лозинка, за да можете безбедно да се логирате 
во корисничката сметка на Windows. Таа се поставува бесплатно и чекорите се лесни за следење. Можете да поставите сметка 
со повеќето адреси за е-пошта, но ако не, можете да креирате нова е-адреса.

ЗАБЕЛЕШКА: 
Ако повеќе од едно лице го користи таблетот, препорачуваме секој корисник да создаде сопствена сметка. На овој начин, секој 
корисник може да го персонализира својот профил и да ги постави сопствените параметри.

3. Следете ги инструкциите на екранот за да го инсталирате оперативниот систем.
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3.4   ИСКЛУЧУВАЊЕ НА ТАБЛЕТОТ
• Притиснете и задржете го копчето за вклучување неколку секунди

• Лизнете во насока на стрелката за да го исклучите таблетот
        ИЛИ
• Притиснете ја иконата за напојување поставена во долниот лев агол на екранот. Ќе понуди Спиј, Исклучи или 

Рестартирај, изберете ја претпочитаната опција 

4.0 
ВМЕТНУВАЊЕ SIM- И microSD-КАРТИЧКИ

4.1   ВМЕТНУВАЊЕ SIM-КАРТИЧКА

ЗАБЕЛЕШКА:
Вашиот таблет T20 прифаќа само microSIM-картички. Ќе Ви треба адаптер ако сакате да користите помала SIM-картичка.

1. Отворете го капакот на приклучокот за SIM картичката - видете (12) на страница 6.

2. Ставете го таблетот на рамна површина со екранот свртен надолу на ткаенина за да го заштитите екранот. 

3. Притиснете ја microSIM-картичката додека таа не „кликне“ на своето место.

4.2   ВМЕТНУВАЊЕ microSD-КАРТИЧКА

ЗАБЕЛЕШКА:
Вашиот таблет T20 прифаќа само microSD-картички.

1. Отворете го капакот на влезот на SD-картичката - видете (11) на страница 6.

2. Поставете ја microSD-картичката за иглите да се насочени кон отворот како што е прикажано подолу со илустрација.

3. Притиснете ја microSD-картичката во отворот и затворете го капакот на влезот.



11

Илустрацијата подолу ја покажува локацијата на влезовите и microSD- и SIM-картичките. 

4.3   ОТСТРАНУВАЊЕ microSIM-КАРТИЧКА

1. Отворете го капакот за влезот. 

2. Притиснете го работ на microSIM-картичката во таблетот. Механизмот на таблетот ќе ја ослободи microСИМ-картичката.

3. Сега можете да ја отстраните microСИМ.

4.4   ОТСТРАНУВАЊЕ microSD-КАРТИЧКА

  ВНИМАНИЕ: Отстранувањето на microSD-картичката додека таблетот е во употреба може да предизвика загуба на податоци 
или да резултира со грешки во апликацијата. Проверете дали сте ги завршиле сите тековни акции со microSD-картичката пред да се 
обидете да ја отстраните. Отворете го капакот за влезот. 

1. Отворете го капакот за влезот.

2. На дното на дисплејот кон десната страна на таблетот има знак ^. Допрете го и ќе се појави иконата USB. 

3. Допрете ја иконата USB за да ја извадите microSD-картичката.

4. Вашиот таблет ќе прикаже порака што покажува дека сега е безбедно да се отстрани microSD-картичката.

5. Отворете го microSD-влезот и притиснете го работ на microSD-картичката. Механизмот на таблетот сега ќе ја исфрли microSD-
картичката.

6. Сега можете да ја отстраните microSD-картичката.
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5.0 
БЕЗЖИЧНИ МРЕЖИ

5.1   ПОВРЗУВАЊЕ ЗА WI-FI

1. Повлечете го од десниот раб на екранот за да пристапите до ЦЕНТАРОТ ЗА АКТИВНОСТИ. 

2. Изберете мрежа (долу десно). Следниот прозорец ќе покаже исклучен Wi-Fi.

3. Допрете Мрежни поставки на дното на овој прозорец. 

4. Ова ќе прикаже нов прозорец „Исклучен Wi-Fi“. Кликнете на ова за да овозможите Wi-Fi. Сега ќе покаже „Вклучен Wi-Fi“.

5. Навигирајте низ опциите: Достапни мрежи, хардверски својства и управување со познати мрежи. Одберете ја мрежата со која 
сакате да се поврзете и следете ги упатствата.

6. Забелешка: Заштитените мрежи ќе бараат код за пристап. 

5.2   ИСКЛУЧУВАЊЕ WI-FI

1. Повлечете од десниот раб на дисплејот за да пристапите до ЦЕНТАРОТ ЗА АКТИВНОСТИ. 

2. Во ЦЕНТАР ЗА АКТИВНОСТИ, допрете ја иконата Wi-Fi.

3. Потоа, на следниот екран, повторно допрете ја иконата Wi-Fi за да деактивирате Wi-Fi на таблетот.
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6.0 
НАУЧЕТЕ КАКО ДА ГО КОРИСТИТЕ ДИСПЛЕЈОТ СО ПОВЕЌЕКРАТНИ 
ДОПИРИ НА ЕКРАНОТ

Вашиот таблет T20 има дисплеј до повеќекратни допири. Користете ги овие гестови со прстите за да го активирате 
екранот на таблетот:

7.0 
ЗАПОЗНАВАЊЕ СО MICROSOFT WINDOWS 10

Кога првично ќе го приклучите таблетот T20, мора да ги наместите поставките за Windows. Првиот прикажан екран ќе 
биде екранот за стартување на Windows. Следете ги инструкциите на екранот за да го инсталирате оперативниот систем.

ЗАБЕЛЕШКА: 
Ви препорачуваме да креирате сметка на Microsoft за да бидете сигурни дека сте свесни за дистрибуираните надградби 
на Microsoft.

Еден допир Ова Ви овозможува:

Допрете го дисплејот со прстот • да ги користите копчињата на екранот
• да внесете текст користејќи ја тастатурата на екранот
• да изберете предмети на екранот: вклучувајќи опции, записи, слики и икони
• да стартувате апликации

Еден допир и држење

Допрете го и држете го прстот 
на дисплејот

• за прикажување на детални информации за некој објект
• за отворање на менито на претмет за да вршите понатамошни активности

За да влечете

1. Допрете и држете го прстот 
на предмет 

2. Држете го прстот во 
контакт со дисплејот, потоа 
користете го врвот на 
прстот да го преместите 
предметот во саканата 
локација

3. Влечете со прстот преку 
дисплејот за да го 
испуштите објектот 

• Движете ги објектите како што се слики и икони на дисплејот

Повлечете или лизгајте

Движете го прстот во вертикален 
или хоризонтален правец на 
дисплејот

• Листајте го екранот за стартување, вебстраници, списоци, записи, фотографии, 
контакти итн.

• Затворете апликација. (Повлечете ја апликацијата до дното на дисплејот.)

Зумирај 

Допрете го екранот со два прста, 
потоа поместете ги прстите

• Зголеми слика или вебстраница

Намали 

Допрете го дисплејот со два 
прста, потоа заедно поместете 
ги прстите

• Намалете го приказот на сликата или вебстраница.
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7.1   ПОВРЗУВАЊЕ НА WI-FI

• На екранот за стартување на Windows 10 се прикажува листа на стандардни и приспособени живи плочки, кои се користат 
како кратенка за Пошта, Microsoft EDGE, апликација за временски услови, Календар, продавница на Windows, Skype и други 
инсталирани апликации. 

• Живите плочки на екранот за стартување се менуваат и ажурираат во реално време за да се прикажат најнови вести и спортски 
случувања, најнови информации за времето, извор на вести од социјалните мрежи итн.

• Интерфејсот ви дава директен пристап до неодамна користените апликации, е-пошта, фотографии, музика, видеа, контакти, 
најнови вести од социјални мрежи и често посетувани веблокации. Можете да ги прикачите своите омилени апликации како 
плочки за да го приспособите екранот за стартување.

7.2   ПРИСТАП ДО ЕКРАНОТ ЗА СТАРТУВАЊЕ

Кога таблетот ќе се подигне во Windows, можете да пристапите до екранот за стартување од кој било прозорец или апликација со 
еден од следните методи.

• Притиснете го копчето за икони на Windows.
ИЛИ
• Повлечете од десниот раб на дисплејот за да пристапите до ЦЕНТАРОТ ЗА АКТИВНОСТИ. 

• Потоа одберете режим таблет.

7.3   ПРИСПОСОБУВАЊЕ НА ПЛОЧКИТЕ ЗА ЕКРАНОТ ЗА СТАРТУВАЊЕ

• Закачување икони: Допрете и задржете ја иконата што сакате да ја преместите од листата на апликации на екранот за 
стартување.

• Поместување икони: Повлечете ја иконата до посакуваната локација на екранот за стартување, па пуштете ја.

• Повеќе опции за икони: Држете ја иконата.

ЗАБЕЛЕШКА: 
Исто така, можете да го персонализирате екранот за стартување со поставување на омилената слика како позадина.
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7.4   ПОВЛЕЧЕТЕ ЛЕВО

Повлечете од десниот раб на дисплејот за да се прикаже ЦЕНТАРОТ ЗА АКТИВНОСТИ. ЦЕНТАРОТ ЗА АКТИВНОСТИ обезбедува пристап 
до системските команди, како што се режим таблет, заклучување ротација, белешка, авионски режим, локација, мирни часови, 
достапно полнење на батерија, Bluetooth, VPN, штедач на батерија, Project Wi-Fi и сите опции за поставки. 

7.5   ПОВЛЕЧЕТЕ ДЕСНО

• Повлечете брзо од левиот раб на дисплејот за да се прикажат апликациите кои моментално се извршуваат.

• Допрете на намален приказ на апликацијата која се извршува, за да се отвори 

7.6   РОТАЦИЈА НА ЕКРАНОТ

За да имате најповолно доживување, кога го користите таблетот T20, ротацијата на екранот автоматски ќе се приспособува на 
портретен или пејзажен формат, во зависност од тоа како го држите уредот. Можете да го деактивирате автоматското ротирање на 
екранот во поставките и да изберете да го фиксирате во пејзаж или портрет.

ЗАБЕЛЕШКА: 
Некои апликации може да не поддржуваат автоматско ротирање на екранот, бидејќи тие се дизајнирани да работат само со една 
ориентација на екранот

7.7   ФИКСИРАЊЕ НА РОТАЦИЈА НА ЕКРАНОТ

1. Променете го екранот во саканата ротација.

2. Повлечете од десниот раб на екранот на таблетот за да пристапите до ЦЕНТАРОТ ЗА АКТИВНОСТИ.

3. Една од опциите е избирање за Фиксирање на ротација. Иконата ќе прикаже „Вклучено“ за да се покаже дека ротација на 
екранот е фиксирана.

8.0 
СИНХРОНИЗИРАЊЕ НА ТАБЛЕТОТ

КОРИСТЕЊЕ СМЕТКА НА MICROSOFT

1. Повлечете од десниот раб на екранот на таблетот за да пристапите до ЦЕНТАРОТ ЗА АКТИВНОСТИ.

2. Од ЦЕНТАРОТ ЗА АКТИВНОСТИ, одберете Синхронизирање на поставките.

3. Потоа следете ги упатствата на екранот. 

4. Вашиот таблет T20 сега ќе ги синхронизира поставките со уреди поврзани со името на Вашата сметка во Windows 10.
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9.0 
ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Димензии 220 x 143 x 14 mm

Тежина 650 g

Големина на екран 8”

Тип процесор Intel Atom x5-Z8350

Брзина на процесорот 1.44GHz

Резолуција на дисплејот 800 x 1280

Задна камера 5 MP

Предна камера 2 MP

Видео конектор мини-HDMI

Меморија. RAM 2 GB

Меморија. ROM 64 GB

SD-картичка Micro SD - Макс 64 GB

USB-брзина USB 3.0 (micro)

Големина на батеријата 7500 mAh

Верзија за Windows Windows 10 (Верзија Home или Pro зависно од моделот)

Големина на SIM-картичката Micro SIM

Опции за полнење USB 2.0 или DC

Мобилна поврзаност GPRS, EDGE, HSPA, 4 G

4G-брзина DL - 150 Mbps UL - 50 Mbps

2G-брзина 850, 900, 1800, 1900

3G-брзина 1, 2, 5, 8

Опсези 4G 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20

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

Bluetooth BT4.1

Поддршка за GPSt GPS, Glonass

Заштита од продирање IP67 (водоотпорен 1м за 30 мин)

Тест за пад 1,2 m
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10.0 
ИНФОРМАЦИИ ЗА ИЗЛОЖЕНОСТ НА РАДИОФРЕКВЕНТНО ЗРАЧЕЊЕ 
(SAR) 

Овој уред е тестиран и ги исполнува важечките ограничувања за изложување на радиофреквентно зрачење.

Специфичната стапка на апсорпција (SAR) се однесува на брзината со која телото ја апсорбира радиофреквентната енергија. 
Границите на SAR се 2,0 W/kg (во просек над 10 грама ткиво) во земји кои го следат ограничувањето на Советот на Европската унија. 
Тестовите за SAR се изведуваат со стандардни оперативни позиции и уредот пренесува на највисокото сертифицирано ниво на 
енергија во сите тестирани фреквенциски опсези.

Овој уред е тестиран и ги исполнува важечките ограничувања за изложување на радиофреквентно зрачење на растојание од 0 mm.
Највисоките пријавени SAR-вредности според CE регулативата за таблетот е 1649 W / kg

10.1   ИЗЈАВА ЗА УСОГЛАСЕНОСТ СО РЕГУЛАТИВИТЕ НА ЕУ

Овој уред е ограничен за користење само во затворено кога работи во фреквентниот опсег од 5150 до 5350 MHz.
Ограничувања во:
Белгија (BE), Бугарија (BG), Чешка (CZ), Данска (DK), Германија (DE), Естонија (EE), Ирска (IE), Грција (EL), Шпанија (ES), Франција 
(FR), Хрватска (HR), Италија (IT), Кипар (CY), Латвија (LV), Литванија (LT), Луксембург (LU), Унгарија (HU), Малта (МТ), Холандија 
(NL), Австрија (AT), Полска (PL), Португалија (PT), Словенија (SI), Словачка (SK), Финска (FI), Шведска (SE), Обединето Кралство (UK), 
Швајцарија (CH), Норвешка (NO), Исланд (IS), Лихтенштајн (LI) и Турција (TR).

10.2   ВНИМАНИЕ

РИЗИК ОД ЕКСПЛОЗИЈА АКО БАТЕРИЈАТА СЕ ЗАМЕНИ СО НЕСООДВЕТЕН ТИП. ИСКОРИСТЕНИТЕ БАТЕРИИ ОТСТРАНУВАЈТЕ ГИ СПОРЕД 
УПАТСТВАТА.

10.3   ОТПАДНА ЕЛЕКТРИЧНА И ЕЛЕКТРОНСКА ОПРЕМА (WEEE)

Овој симбол значи дека во согласност со локалните закони и регулативи, производот и / или неговата батерија треба 
да се фрлат одделно од домашниот смет. 

Кога овој производ ќе го достигне крајот на животниот век, однесете го до собирна точка определена од локалните 
власти. Правилното рециклирање на производот ќе ги заштити здравјето на луѓето и животната средина. 

  
   
  
  За да спречите можно оштетување на слухот, не слушајте со голема гласност подолги периоди.
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11.0 
РАДИОФРЕКВЕНТНИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Функција Оперативна фреквенција Макс. радифреквентна 
излезна моќност

Граница

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

WIFI 802,11B / G / N
(HT20, HT40)

802,11 b / g / n (20 MHz):
2412-2472 MHz;
802,11 n (40 MHz):
2422-2462 Mhz

802,11 b: 16,25 dBm;
802,11g: 14,36 dBm;
802,11 n20: 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;
802,11 ac20: 10,74 dBm;
802,11 ac40: 10,36 dBm;
802,11 ac80: 7,62 dBm

23 dBm

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

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

Класа 4
(33 ± 3 dBm)

GPRS / EDGE 1800

TX (излезна врска на 
мрежата): 1710 -1785 Mhz;
RX (влезна врска на мрежата): 
1805-1880 Mhz

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

Класа 1
(30 ± 3 dBm)

WCDMA B1

TX (излезна врска за 
мрежата): 1920-1980 Mhz;
RX (влезна врска за мрежата): 
2110-2170 Mhz

21,69 dBm 24 (dBm) + 1,7 / -3,7 (dBm)

WCDMA B8

TX (излезна врска за 
мрежата): 880 - 915 Mhz;
RX (влезна врска за мрежата): 
925 - 960 Mhz

22,75 dBm 24 (dBm) + 1,7 / -3,7 (dBm)

LTE FDD B1

TX (излезна врска за 
мрежата): 1920-1980 Mhz;
RX (влезна врска за мрежата): 
2110-2170 Mhz

23,11 dBm 23(dBm)±2,7(dBm)

LTE FDD B3

TX (излезна врска на 
мрежата): 1710 -1785 Mhz;
RX (влезна врска на мрежата): 
1805-1880 Mhz

24,08 dBm 23(dBm)±2,7(dBm)

LTE FDD B7

TX (извлезна врска за 
мрежата): 2500 - 2570 Mhz;
RX (влезна врска за мрежата): 
2620 - 2690 Mhz

22, 94 dBm 23(dBm)±2,7(dBm)

LTE FDD B8

TX (излезна врска за 
мрежата): 880 - 915 Mhz;
RX (влезна врска за мрежата): 
925 - 960 Mhz

24,25 dBm 23(dBm)±2,7(dBm)

LTE FDD B20

TX (излезна врска за 
мрежата): 832 - 862 Mhz;
RX (влезна врска за мрежата): 
791 - 821 Mhz

24,09 dBm 23(dBm)±2,7(dBm)

GPS RX: 1,57542 Ghz непознато непознато

Овој производ може да се користи во земјите-членки на ЕУ.
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ИЗДРЖЛИВ ТАБЛЕТ
БРОЈ НА МОДЕЛ: T20
РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА: -20 ° C ДО 40 ° C

Овој уред е тестиран за типични операции кога се носи уредот на тело. За да се усогласат со барањата за изложеност на радиофреквенциско зрачење, мора да се 
одржува минимално растојание од 0 mm помеѓу телото на корисникот и слушалката, вклучувајќи ја и антената. Штипки за каиш, футроли и слични додатоци што ги 
користи овој уред, а се набавени од друг снабдувач, не треба да содржат метални компоненти. Додатоци за носење на тело кои не ги исполнуваат овие барања може 
да не се во согласност со барањата за изложеност на радиофреквенциско зрачење и треба да се избегнуваат. Користете ја само испорачаната или одобрена антена.

Овој уред е во согласност со суштинските барања и другите релевантни одредби на Директивата 2014/53 / EC. Спроведени се сите супштински радио тестови.

1. Користете внимателно со слушалки. Прекумерниот звучен притисок од секакви слушалки може да предизвика губење на слух

2. ВНИМАНИЕ: РИЗИК ОД ЕКСПЛОЗИЈА АКО БАТЕРИЈАТА СЕ ЗАМЕНИ СО ПОГРЕШЕН ТИП. ФРЛАЈТЕ ГИ ИСКОРИСТЕНИТЕ БАТЕРИИ СПОРЕД УПАТСТВАТА.

3. Производот треба да биде поврзан само со USB-интерфејс со верзијата USB 2.0 

4. Адаптерот треба да биде поставен во близина на опремата и да биде лесно достапен

5. Испорачаниот адаптер се смета за одделен од таблетот T20

6. Уредот е во согласност со радиофреквенциските спецификациите кога уредот се користи на 0 мм од телото

7. USB 3.0 : оптоварување до 0,5А

SI SK
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Изјава за усогласеност
Производител:
 Име: Bullitt Mobile Limited
 Адреса: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, England RG1 1AR 

ВИД ОПРЕМА  :   Издржлив таблет
КОД ЗА МОДЕЛ:  :   T20

Ние, Bullitt Mobile Limited, изјавуваме на наша сопствена одговорност дека опишаниот производ е усогласен со релевентните законодавства за  
хармонизација на Унијата
RE Директива (2014/53 / EU)

ПРИМЕНА НА ДИРЕКТИВАТА НА СОВЕТОТ:      

ПОТПИС : Вејн Хуанг (Wayne Huang) 
ПОЗИЦИЈА : Директор на менаџментот на ODM 
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Применети / усогласени хармонизирани стандарди
RE Директива 2014/53 / EU,
Член 3 (1) (а)
Безбедност

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

RE Директива 2014/53 / EU
Член 3 (1) (а)
Здравје

RE Директива 2014/53 / EU
Член 3 (1) (а)
Здравје

RE Директива 2014/53 / EU
Член 3 (1) (б)
ЕМС

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

RE Директива 2014/53 / EU
Член 3 (2)
Радио 

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 Док. го изработи: Shenzhen NTEK Testing Technology Co., Ltd. Број на сертификат: RE-17092006
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