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UWAGA: wskazuje ważną informację, która pozwoli jeszcze lepiej wykorzystać możliwości tabletu T20.

  PRZESTROGA: oznacza ryzyko uszkodzenia sprzętu lub utraty danych w razie nieprzestrzegania instrukcji.

OSTRZEŻENIE: wskazuje ryzyko wyrządzenia szkód w mieniu, obrażeń ciała lub śmierci.

UWAGI, PRZESTROGI I OSTRZEŻENIA:
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UWAGI PRAWNE
© 2017 Caterpillar. Wszelkie prawa zastrzeżone. CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, ich odnośne logotypy, elementy 
graficzne „Caterpillar Yellow” oraz „Power Edge”, jak również identyfikacja wizualna firmy i produktu wykorzystane 
w niniejszym dokumencie, są znakami handlowymi firmy Caterpillar i nie mogą być używane bez pozwolenia.
Bullitt Mobile Ltd jest licencjobiorcą Caterpillar Inc.

Znaki handlowe Bullitt Mobile Ltd. oraz innych stron trzecich są własnością odpowiednich właścicieli.

Żadna część niniejszego dokumentu nie może być reprodukowana ani transmitowana w jakiejkolwiek postaci i za pomocą jakichkolwiek 
środków bez uprzedniego pisemnego zezwolenia firmy Caterpillar Inc.

Produkt, którego dotyczy niniejsza instrukcja, może zawierać oprogramowanie chronione prawem autorskim i prawami licencjodawców. 
Klienci nie mogą w żaden sposób reprodukować, dystrybuować, modyfikować, dekompilować, demontować, odszyfrowywać, 
wyodrębniać, stosować inżynierii odwrotnej, wypożyczać, przydzielać ani sublicencjonować wymienionego oprogramowania i sprzętu, 
chyba że takie ograniczenia są zabronione przez odpowiednie prawo lub takie działania są dozwolone przez odpowiednich właścicieli 
praw autorskich lub licencji.

Marka i logo Bluetooth® są zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do Bluetooth SIG, Inc., a ich używanie przez Bullitt Group 
podlega licencjonowaniu. Pozostałe znaki i nazwy handlowe należą do ich odpowiednich właścicieli.

Wi-Fi® jest zarejestrowanym znakiem towarowym organizacji Wi-Fi Alliance®.

UWAGA
Niektóre opisane tu funkcje tego produktu i jego akcesoriów zależą od zainstalowanego oprogramowania, przepustowości i ustawień 
lokalnej sieci, więc mogą być nieaktywne lub ograniczone przez lokalnego operatora sieci lub dostawcę usług sieciowych. Dlatego opisy 
zawarte w niniejszej instrukcji mogą nie odpowiadać dokładnie zakupionemu produktowi lub jego akcesoriom.

Producent zastrzega sobie prawo zmian lub modyfikacji informacji i specyfikacji podanych w niniejszej instrukcji bez uprzedniego 
powiadomienia.

Producent nie jest odpowiedzialny za legalność ani jakość jakichkolwiek produktów, które mogą być za pomocą tego urządzenia 
przekazywane lub pobierane, w tym tekstów, obrazów, utworów muzycznych, filmów i dodatkowego oprogramowania chronionych 
prawem autorskim. Wszelkie konsekwencje wynikłe z instalacji lub użytkowania na tym urządzeniu wymienionych produktów ponosi 
użytkownik.

BEZ GWARANCJI
Treść niniejszej instrukcji jest podana w stanie takim, w jakim jest. Z wyjątkiem wymaganej przez odpowiednie prawo nie jest udzielana 
jakakolwiek gwarancja ani jawna, ani domniemana, w tym, lecz nie tylko, domniemana gwarancja przydatności handlowej lub do 
określonego celu, odnośnie do dokładności, niezawodności lub treści niniejszej instrukcji.

W żadnym wypadku, w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo, producent nie ponosi odpowiedzialności za żadne pośrednie, 
uboczne, specjalne lub wynikowe szkody, utratę zarobków, dochodów, danych, utratę wartości przedsiębiorstwa lub oczekiwanych 
oszczędności.

PRZEPISY DOTYCZĄCE IMPORTU I EKSPORTU
Klient musi przestrzegać wszystkich odnośnych przepisów i regulacji eksportowych lub importowych oraz uzyskać wszystkie niezbędne 
zezwolenia rządowe i licencje, aby eksportować, reeksportować lub importować produkt wymieniony w niniejszej instrukcji, w tym 
oprogramowanie i dane techniczne.
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KORZYSTANIE Z TABLETU T20
1.0 
FUNKCJE I CECHY

Elementy z przodu i z tyłu

1. GŁOŚNIK
2. PORT ŁADOWANIA
3. POKRYWA PORTU MICRO USB 
4. POKRYWA PORTU HDMI 
5. ZŁĄCZE AUDIO TYPU JACK ZA POKRYWĄ PORTU HDMI 
6. APARAT 2,0 MEGAPIKSELI
7. SZKŁO CORNING
8. PRZYCISK WŁĄCZANIA/WYŁĄCZANIA
9. PRZYCISK ZWIĘKSZANIA GŁOŚNOŚCI
10. PRZYCISK ZMNIEJSZANIA GŁOŚNOŚCI
11. GNIAZDO KARTY SD
12. GNIAZDO KARTY SIM (MICRO SIM)
13. APARAT 5,0 MEGAPIKSELI

1
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2.0 
AKCESORIA

Twój Tablet T20 zawiera następujące akcesoria:

• 1 ładowarka i kabel
• 1 skrócona instrukcja obsługi
• 1 oświadczenie o gwarancji

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 
KONFIGUROWANIE TABLETU T20

         OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem wykonywania którychkolwiek procedur opisanych w tej części koniecznie przeczytaj informacje 
dotyczące bezpieczeństwa dołączone do tabletu. 

3.1   ŁADOWANIE TABLETU

1. Otwórz pokrywę portu ładowania.

2. Podłącz kabel zasilania do portu ładowania — patrz (2) na stronie 6.

3. Podłącz ładowarkę do gniazdka ściennego.

Uwaga: W nowo kupionym tablecie bateria nie jest naładowana. Zalecamy, aby przed rozpoczęciem używania tabletu T20 
w trybie zasilania bateryjnego w pełni naładować baterię.

 PRZESTROGA: Baterię należy ładować w temperaturze otoczenia od 0°C do 35°C.

 PRZESTROGA: Należy używać wyłącznie zatwierdzonych ładowarek i przewodów Caterpillar®. Stosowanie innych zasilaczy lub kabli 
zasilających może spowodować poważne uszkodzenie tabletu T20 i unieważnienie gwarancji. 

Postęp ładowania można monitorować, obserwując diodę LED ładowania umieszczoną w prawym górnym rogu tabletu T20.  
Podczas ładowania tabletu dioda LED będzie migać lub świecić na czerwono.

Ponadto postęp ładowania jest ilustrowany za pomocą ikony baterii wyświetlanej na ekranie:

Zachowanie diody LED Opis

Świeci na czerwono Bateria jest w pełni naładowana

Miga na czerwono Trwa ładowanie baterii

Ikona baterii Opis

Bateria w pełni naładowana i podłączone 
ładowanie

                              100%
Tablet jest w pełni naładowany i podłączony do gniazdka sieciowego.

Bateria częściowo naładowana 
 i podłączone ładowanie

          50%

Tablet jest podłączony do gniazdka sieciowego i częściowo naładowany.
UWAGA: Po kliknięciu tej ikony zostanie pokazany poziom naładowania baterii 
oraz czas pozostały do pełnego naładowania.

Bateria częściowo naładowana
        

                        

Tablet jest w trybie zasilania bateryjnego. Urządzenie pobiera energię z baterii 
i ją rozładowuje.

Symbol ostrzegawczy niskiego 
stanu baterii Tablet jest w trybie zasilania bateryjnego i pobiera energię z baterii. Bateria ma 

niski poziom naładowania.

Krytycznie niski stan baterii

x
Tablet jest w trybie zasilania bateryjnego, a bateria jest prawie rozładowana. 
Należy podłączyć ładowarkę.
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3.2   WŁĄCZANIE TABLETU

        OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem wykonywania którychkolwiek procedur opisanych w tej części koniecznie przeczytaj informacje 
dotyczące bezpieczeństwa dołączone do tabletu. 

3.3   KONFIGUROWANIE KONTA MICROSOFT

Konto Microsoft umożliwia dostęp do sklepu Microsoft Store, chmurowej pamięci masowej na kopie zapasowe plików i danych, serwisów 
społecznościowych, informacji kontaktowych i wielu innych zasobów.

1. Po włączeniu tabletu T20 po raz pierwszy zobaczysz ekran startowy systemu Windows 10. Aby rozpocząć korzystanie z tabletu, 
musisz dokończyć instalację systemu Windows.  

UWAGA:
Zalecamy utworzenie konta Microsoft, co pozwoli na bieżąco otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach przygotowanych przez Microsoft. 
Te aktualizacje gwarantują aktualność oprogramowania urządzenia i używanie najnowszych poprawek zabezpieczeń.

2. Konto Microsoft umożliwi skonfigurowanie konta e-mail i hasła, które następnie będą używane do bezpiecznego logowania się na 
koncie użytkownika systemu Windows. Konfigurowanie jest bezpłatne, a cała procedura łatwa do wykonania. Konto można założyć 
pod większością istniejących adresów e-mail, ale w razie potrzeby możesz także utworzyć nowy adres e-mail.

UWAGA: 
Jeśli tabletu ma używać więcej niż jedna osoba, zalecamy, aby każdy użytkownik miał własne konto. W ten sposób każdy użytkownik może 
spersonalizować swój profil i ustawić własne parametry.

3. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby zainstalować system operacyjny.
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3.4   WYŁĄCZANIE TABLETU
• Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez kilka sekund.

• Przesuń palcem w kierunku wskazywanym przez strzałkę, a tablet zostanie wyłączony.
        LUB
• Naciśnij ikonę zasilania umieszczoną w lewym dolnym rogu ekranu. Zostaną wyświetlone opcje Uśpienie, Zamknięcie 

systemu i Uruchom ponownie. Wybierz jedną z nich. 

4.0 
WKŁADANIE KART SIM I microSD

4.1   WKŁADANIE KARTY SIM

UWAGA:
Tablet T20 akceptuje tylko karty micro SIM. Jeśli chcesz używać mniejszej karty SIM, potrzebujesz adaptera.

1. Otwórz pokrywę gniazda SIM — zobacz (12) na stronie 6.

2. Połóż tablet na płaskiej powierzchni ekranem skierowanym do dołu, na miękkiej szmatce. 

3. Wpychaj kartę micro SIM, aż usłyszysz, że „wskoczyła” na swoje miejsce.

4.2   WKŁADANIE KARTY microSD

UWAGA:
Tablet T20 akceptuje tylko karty microSD.

1. Otwórz pokrywę gniazda karty SD — zobacz (11) na str. 6.

2. Umieść kartę microSD w taki sposób, aby styki były skierowane do wnętrza gniazda, jak na ilustracji poniżej.

3. Wsuń kartę microSD do gniazda i zamknij pokrywę.
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Ilustracja poniżej pokazuje umiejscowienie gniazd oraz ustawienie kart microSD i SIM. 

4.3   WYJMOWANIE KARTY micro SIM

1. Otwórz pokrywę gniazda. 

2. Popchnij krawędź karty micro SIM w stronę tabletu. Mechanizm w tablecie wysunie kartę.

3. Teraz można wyjąć kartę micro SIM.

4.4   WYJMOWANIE KARTY microSD

 PRZESTROGA: Wyjęcie karty microSD podczas używania tabletu może spowodować utratę danych lub błędy aplikacji. Przed 
rozpoczęciem wyjmowania koniecznie zakończ wszystkie operacje trwające na karcie microSD. Otwórz pokrywę gniazda. 

1. Otwórz pokrywę gniazda.

2. U dołu ekranu, nieco po prawej stronie, znajduje się symbol ^. Dotknij go, a pojawi się ikona portu USB. 

3. Na ikonie portu USB naciśnij opcję wysunięcia karty microSD.

4. Na tablecie zostanie wyświetlony komunikat wskazujący, że można teraz bezpiecznie wyjąć kartę microSD.

5. Otwórz gniazdo karty microSD i popchnij krawędź karty. Mechanizm w tablecie wysunie kartę.

6. Teraz można wyjąć kartę microSD.
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5.0 
SIECI BEZPRZEWODOWE

5.1   NAWIĄZYWANIE POŁĄCZENIA Z SIECIĄ WI-FI

1. Przesuń palcem od prawej krawędzi ekranu, aby otworzyć CENTRUM AKCJI. 

2. Wybierz opcję Sieć (u dołu z prawej strony). W następnym oknie zobaczysz wyłączoną funkcję Wi-Fi.

3. Na dole tego okna dotknij opcji Ustawienia sieci. 

4. Spowoduje to wyświetlenie nowego okna z komunikatem „Wi-Fi wyłączone”. Kliknij w tym oknie, aby włączyć funkcjonalność Wi-Fi. 
Komunikat będzie teraz brzmiał „Wi-Fi włączone”.

5. Przejdź kolejno przez następujące opcje: Dostępne sieci, Właściwości sprzętu i Zarządzaj znanymi sieciami. Wybierz sieć, z którą chcesz 
nawiązać połączenie, i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

6. Uwaga: Zabezpieczone sieci wymagają podania kodu dostępu. 

5.2   WYŁĄCZANIE KOMUNIKACJI PRZEZ WI-FI

1. Przesuń palcem od prawej krawędzi ekranu, aby otworzyć CENTRUM AKCJI. 

2. W CENTRUM AKCJI dotknij ikony połączeń Wi-Fi.

3. W następnym oknie ponownie dotknij ikony połączeń Wi-Fi, a interfejs Wi-Fi w tablecie zostanie wyłączony.
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6.0 
KORZYSTANIE Z EKRANU OBSŁUGUJĄCEGO WIELODOTYK

T20 tablet ma ekran rozpoznający dotykanie kilkoma palcami równocześnie. Do obsługi ekranu tabletu służą następujące gesty:

7.0 
ZAZNAJOMIENIE Z SYSTEMEM MICROSOFT WINDOWS 10

Po włączeniu tabletu T20 po raz pierwszy należy dokonać konfiguracji systemu Windows. Pierwsze wyświetlone okno to ekran 
startowy systemu Windows. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby poprawnie zainstalować system operacyjny.

UWAGA: 
Zalecamy utworzenie konta Microsoft, co pozwoli na bieżąco otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach przygotowanych 
przez Microsoft.

Jedno naciśnięcie Pozwala:

Dotknij ekranu palcem • Używać przycisków wyświetlanych na ekranie
• Wprowadzać tekst za pomocą klawiatury ekranowej
• Wybierać elementy na ekranie: opcje, wpisy, obrazy i ikony
• Uruchamiać aplikacje

Pojedyncze naciśnięcie i przytrzymanie

Dotknij i przytrzymaj palec 
na ekranie

• Wyświetlić szczegółowe informacje o elemencie
• Otworzyć menu elementu w celu wykonania dalszych czynności

Przeciąganie

1. Dotknij i przytrzymaj palec 
na elemencie 

2. Trzymaj palec przyłożony 
do ekranu, a następnie 
przeciągnij znajdujący 
się pod nim element 
w żądane miejsce

3. Podnieś palec, a element 
zostanie upuszczony 

• Przenosić elementy, takie jak obrazy i ikony, w inne miejsca na ekranie

(Szybkie) przesunięcie

Przesuń palec w kierunku 
pionowym lub poziomym 
na ekranie

• Przewijać ekran startowy, strony internetowe, listy, wpisy, zdjęcia, kontakty itd.
• Zamknąć aplikację (przesuń aplikację na dół ekranu).

Powiększanie 

Dotknij ekranu dwoma palcami, 
a następnie je rozsuń

• Przybliżać widok obrazu lub strony internetowej.

Pomniejszanie 

Dotknij ekranu dwoma palcami, 
a następnie je zsuń

• Oddalać widok obrazu lub strony internetowej.
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7.1   NAWIĄZYWANIE POŁĄCZENIA Z SIECIĄ WI-FI

• Na ekranie startowym systemu Windows 10 jest wyświetlany zbiór domyślnych i niestandardowych dynamicznych kafelków, 
które pełnią rolę skrótów do aplikacji Poczta, Microsoft EDGE, Pogoda, Kalendarz, Microsoft Store, Skype i innych zainstalowanych 
programów. 

• Kafelki dynamiczne na ekranie startowym zmieniają się i aktualizują na bieżąco, pokazując aktualności i wiadomości sportowe, 
najnowsze informacje pogodowe, treści z serwisów społecznościowych itd.

• Interfejs umożliwia bezpośredni dostęp do najczęściej używanych aplikacji, wiadomości e-mail, zdjęć, utworów muzycznych, filmów, 
kontaktów, aktualizacji z serwisów społecznościowych oraz najczęściej oglądanych stron internetowych. Ekran startowy można 
personalizować, przypinając do niego ulubione aplikacje jako kafelki.

7.2   PRZECHODZENIE DO EKRANU STARTOWEGO

Gdy na tablecie uruchomi się system Windows, można przejść do ekranu startowego z dowolnego okna lub aplikacji za pomocą metod 
opisanych poniżej.

• Naciśnij przycisk z ikoną systemu Windows.
LUB
• Przesuń palcem od prawej krawędzi ekranu, aby otworzyć CENTRUM AKCJI. 

• Następnie wybierz opcję Tryb tabletu.

7.3   DOSTOSOWYWANIE KAFELKÓW NA EKRANIE STARTOWYM

• Przypinanie ikon: Naciśnij i przytrzymaj ikonę, którą chcesz przenieść z listy aplikacji do ekranu startowego.

• Przenoszenie ikon: Przeciągnij ikonę w żądane miejsce na ekranie startowym, a następnie upuść.

• Więcej opcji zarządzania ikonami: Naciśnij i przytrzymaj ikonę.

UWAGA: 
Ekran startowy można także spersonalizować poprzez ustawienie ulubionego zdjęcia jako tapety.



15

7.4   PRZESUWANIE PALCEM W LEWO

Przesuń palcem od prawej krawędzi ekranu, aby wyświetlić CENTRUM AKCJI. CENTRUM AKCJI umożliwia dostęp do poleceń systemowych, 
takich jak Tryb tabletu, Blokada obrotu, Notatka, Tryb samolotowy, Lokalizacja, Godziny ciszy, poziom naładowania baterii, Bluetooth, VPN, 
Oszczędzanie baterii, router Wi-Fi i wszystkie opcje ustawień. 

7.5   PRZESUWANIE PALCEM W PRAWO

• Szybkie przesunięcie palcem od lewej krawędzi ekranu spowoduje wyświetlenie listy aktualnie uruchomionych aplikacji.

• Dotknięcie miniatury uruchomionej aplikacji spowoduje jej otwarcie na całym ekranie. 

7.6   OBRACANIA EKRANU

Aby zapewnić optymalne wrażenia wizualne podczas korzystania z tabletu T20, funkcja obracania ekranu automatycznie przełącza między 
formatem pionowym i poziomym zgodnie ze sposobem trzymania urządzenia. Można również wyłączyć automatyczne obracanie ekranu  
w ustawieniach i trwale zablokować ekran w orientacji poziomej lub pionowej.

UWAGA: 
Niektóre aplikacje mogą nie obsługiwać automatycznego obracania ekranu, ponieważ zaprojektowano dla nich działanie tylko w jednej 
orientacji.

7.7   BLOKOWANIE ORIENTACJI EKRANU

1. Zmień orientację ekranu na żądaną.

2. Przesuń palcem od prawej krawędzi ekranu, aby przejść do CENTRUM AKCJI.

3. Jedną z dostępnych opcji jest Blokada obrotu. Napis „Włączone” na ikonie oznacza, że obracanie ekranu jest zablokowane.

8.0 
SYNCHRONIZOWANIE TABLETU

ZA POMOCĄ KONTA MICROSOFT

1. Przesuń palcem od prawej krawędzi ekranu, aby przejść do CENTRUM AKCJI.

2. W CENTRUM AKCJI wybierz opcję Synchronizuj ustawienia.

3. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. 

4. Ustawienia tabletu T20 zostaną zsynchronizowane z ustawieniami innych urządzeń skojarzonych z Twoim kontem w systemie  
Windows 10.
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9.0 
SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Wymiary 220 x 143 x 14 mm

Waga 650 g

Rozmiar ekranu 8”

Typ procesora Intel Atom x5-Z8350

Szybkość procesora 1,44 GHz

Rozdzielczość ekranu 800 x 1280

Aparat tylny 5 MP

Aparat przedni 2 MP

Złącze wideo mini-HDMI

Pamięć RAM 2 GB

Pamięć ROM 64 GB

Karta SD MicroSD — maks. 64 GB

Szybkość złącza USB USB 3.0 (micro)

Pojemność baterii 7500 mAh

Wersja systemu Windows Windows 10 (Home lub Pro, w zależności od modelu)

Rozmiar karty SIM Micro SIM

Opcje ładowania USB 2.0 lub prądem stałym

Łącznością z sieciami 
komórkowymi

GPRS, EDGE, HSPA, 4G

Szybkość połączeń 4G Pobieranie – 150 MB/s, wysyłanie — 50 MB/s

Szybkość połączeń 2G 850, 900, 1800, 1900

Szybkość połączeń 3G 1, 2, 5, 8

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

Łączność z sieciami Wi-Fi 802.11 b/g, 2,4 GHz
802.11.n, 2,4 G/5G 
802.11.ac, 5G 

Bluetooth BT 4.1

Obsługa systemów GPS GPS, Glonass

Stopień ochrony (IP) IP67 (wodoodporność do 1 m przez 30 min)

Próba zrzutowa 1,2 m
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10.0 
INFORMACJA O EKSPOZYCJI NA DZIAŁANIE FAL O CZĘSTOTLIWOŚCI 
RADIOWEJ (SAR) 

To urządzenie zostało przetestowane i spełnia obowiązujące limity narażenia na działanie fal radiowych.

Współczynnik absorpcji swoistej (SAR) odnosi się do tempa, w jakim organizm człowieka wchłania energię fal radiowych. W krajach 
respektujących ograniczenia nałożone przez Radę Unii Europejskiej maksymalna dopuszczalna wartość SAR wynosi 2,0 W/kg (wartość 
uśredniona w przeliczeniu na 10 gram tkanki). 
Pomiary SAR wykonuje się w standardowych pozycjach roboczych, gdzie urządzenie emituje energię na maksymalnym przewidzianym dla 
niego poziomie we wszystkich zdefiniowanych pasmach częstotliwości.

To urządzenie zostało przetestowane i spełnia obowiązujące limity narażenia na działanie fal radiowych w odległości 0 mm.
Zgodnie z przepisami KE najwyższa dopuszczalna wartość SAR dla tabletów wynosi 1649 W/kg.

10.1   DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

W przypadku, gdy telefon korzysta z zakresu częstotliwości 5150 do 5350 MHz, jego użytkowanie ogranicza się wyłącznie do pomieszczeń.
Ograniczenia w:
Belgia (BE), Bułgaria (BG), Republika Czeska (CZ), Dania (DK), Niemcy (DE), Estonia (EE), Irlandia (IE), Grecja (EL), Hiszpania (ES), Francja 
(FR), Chorwacja (HR), Włochy (IT), Cypr (CY), Łotwa (LV), Litwa (LT), Luksemburg (LU), Węgry (HU), Malta (MT), Holandia (NL), Austria (AT), 
Polska (PL), Portugalia (PT), Rumunia (RO), Słowenia (SI), Słowacja (SK), Finlandia (FI), Szwecja (SE), Wielka Brytania (UK), Szwajcaria (CH), 
Norwegia (NO) , Islandia (IS), Liechtenstein (LI) i Turcja (TR).

10.2   PRZESTROGA

W PRZYPADKU WYMIANY AKUMULATORA NA AKUMULATOR NIEODPOWIEDNIEGO TYPU ISTNIEJE RYZYKO WYBUCHU. ZUŻYTE 
AKUMULATORY NALEŻY UTYLIZOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI.

10.3   ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY (WEEE)

Ten symbol oznacza, że zgodnie z lokalnym prawem i przepisami produktu i/lub jego baterii nie wolno wrzucać do odpadów 
domowych. 

Gdy produkt osiągnie kres przydatności użytkowej, należy go oddać do punktu zbiórki wyznaczonego przez lokalne władze. 
Właściwa utylizacja produktu przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego i zdrowia ludzi.  

  
   
  
   Aby zapobiec uszkodzeniu słuchu, nie wolno korzystać z urządzenia ustawionego przez dłuższy czas na wysoki poziom 

głośności.
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11.0 
SPECYFIKACJE MAKSYMALNEGO NARAŻENIA NA DZIAŁANIE FAL 
RADIOWYCH

Funkcja Częstotliwość robocza Maksymalna moc 
emitowanych fal 
radiowych

Limit

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 802.11 B/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;
802.11 g: 14,36 dBm;
802.11 n20: 12,31 dBm;
802.11 n40: 12,39 dBm;

20 dBm

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

5180-5240 MHz 802,11 a: 14,76 dBm;
802.11 n20: 13,76 dBm;
802.11 n40: 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
Nadawanie (wysyłanie): 880-915 MHz;
Odbiór (pobieranie): 925-960 MHz

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

Klasa 4
(33±3 dBm)

GPRS/EDGE 1800
Nadawanie (wysyłanie): 1710-1785 MHz;
Odbiór (pobieranie): 1805-1880 MHz

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

Klasa 1
(30±3 dBm)

WCDMA B1
Nadawanie (wysyłanie): 1920-1980 MHz;
Odbiór (pobieranie): 2110-2170 MHz

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

WCDMA B8
Nadawanie (wysyłanie): 880-915 MHz;
Odbiór (pobieranie): 925-960 MHz

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

LTE FDD B1
Nadawanie (wysyłanie): 1920-1980 MHz;
Odbiór (pobieranie): 2110-2170 MHz

23,11 dBm 23(dBm)±2,7(dBm)

LTE FDD B3
Nadawanie (wysyłanie): 1710-1785 MHz;
Odbiór (pobieranie): 1805-1880 MHz

24,08 dBm 23(dBm)±2,7(dBm)

LTE FDD B7
Nadawanie (wysyłanie): 2500-2570 MHz;
Odbiór (pobieranie): 2620-2690 MHz

22,94 dBm 23(dBm)±2,7(dBm)

LTE FDD B8
Nadawanie (wysyłanie): 880-915 MHz;
Odbiór (pobieranie): 925-960 MHz

24,25 dBm 23(dBm)±2,7(dBm)

LTE FDD B20
Nadawanie (wysyłanie): 832-862 MHz;
Odbiór (pobieranie): 791-821 MHz

24,09 dBm 23(dBm)±2,7(dBm)

GPS Odbiór: 1,57542 GHz N/d N/d

Ten produkt może być używany w państwach członkowskich UE.
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WZMOCNIONY TABLET
NUMER MODELU: T20
TEMPERATURA ROBOCZA: OD -20°C DO 40°C

To urządzenie zostało przetestowane dla typowych operacji wykonywanych na urządzeniu zamocowanym przy ciele. W związku z wymogami dotyczącymi narażenia na 
działanie fal radiowych należy zapewnić minimalną odległość 0 mm między ciałem użytkownika a urządzeniem, w tym jego anteną. Klipsy do pasków, kabury i podobne 
akcesoria innych producentów stosowane do urządzenia nie mogą zawierać żadnych metalowych elementów. Akcesoria noszone przy ciele, które nie spełniają tych wymagań, 
mogą nie spełniać wymogów dotyczących narażenia na działanie fal radiowych i w związku z tym nie powinny być używane. Należy stosować wyłącznie antenę dołączoną 
w zestawie lub inną zaaprobowaną antenę.

Urządzenie jest zgodne z zasadniczymi klauzulami i innymi odnośnymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/WE. Wszystkie podstawowe zestawy testów na emisję fal 
radiowych zostały przeprowadzone.

1. Należy ostrożne korzystać ze słuchawek. Zbyt duże ciśnienie akustyczne wytwarzane przez słuchawki douszne i nauszne może spowodować ubytek słuchu.

2.  PRZESTROGA: RYZYKO WYBUCHU W PRZYPADKU WYMIANY BATERII NA BATERIĘ NIEPRAWIDŁOWEGO TYPU. NALEŻY POZBYWAĆ SIĘ ZUŻYTYCH BATERII ZGODNIE 
Z INSTRUKCJAMI.

3. Produktu można podłączać wyłącznie do interfejsu USB w wersji 2.0 lub wyższej. 

4. Adapter należy zamontować w pobliżu urządzenia i powinien on być łatwo dostępny.

5. Dołączony adapter uważa się za urządzenie odrębne od tabletu T20.

6. Urządzenie spełnia wymogi granicznego narażenia na działanie fal radiowych, gdy jest używane w odległości 0 mm od ciała.

7. USB 3.0: natężenie do 0,5 A

SI SK
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Deklaracja zgodności
Producent:
 Nazwa: Bullitt Mobile Limited
 Adres: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, England RG1 1AR 

TYP URZĄDZENIA  :   Wzmocniony tablet
KOD MODELU  :   T20

Bullitt Mobile Limited z wyłączną odpowiedzialnością oświadcza, że produkt opisany powyżej jest zgodny z odpowiednimi przepisami harmonizacji ustawodawstw państw 
członkowskich Unii Europejskiej:
Dyrektywa RE (2014/53/UE)

STOSOWANIE DYREKTYWY RADY:      

PODPIS  : Wayne Huang 
STANOWISKO : Dyrektor zarządu ODM 
DATA WYSTAWIENIA : 21 września 2017 r.   

 

Stosowane/spełnione normy zharmonizowane
Dyrektywa RE 2014/53/UE,
Artykuł 3(1)(a)
Bezpieczeństwo

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

Dyrektywa RE 2014/53/UE,
Artykuł 3(1)(a)
Zdrowie

Dyrektywa RE 2014/53/UE,
Artykuł 3(1)(a)
Zdrowie

Dyrektywa RE 2014/53/UE,
Artykuł 3(1)(b)
Zgodność elektromagnetyczna

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

Dyrektywa RE 2014/53/UE,
Artykuł 3(2)
Urządzenia radiowe 

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 Autor dokumentu: Shenzhen NTEK Testing Technology Co., Ltd. Numer certyfikatu: RE-17092006
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© 2017 Caterpillar. Wszelkie prawa zastrzeżone. CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, ich odnośne logotypy, elementy graficzne „Caterpillar Yellow” oraz „Power 
Edge”, jak również identyfikacja wizualna firmy i produktu wykorzystane w niniejszym dokumencie są znakami handlowymi firmy Caterpillar i nie mogą być 
używane bez pozwolenia. 

Bullitt Mobile Ltd jest licencjobiorcą Caterpillar Inc.

CATERPILLAR® T20 
Instrukcja obsługi


