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Navigatie

De Moto Watch 100 heeft een LCD-touchscreen en
twee knoppen aan de zijkant.

Touchscreen navigatie

U kunt over het scherm navigeren door omhoog,
omlaag en naar links of rechts te vegen. Het
horloge geeft standaard de wijzerplaat weer.

● Veeg omhoog vanaf de wijzerplaat om de
meldingsgeschiedenis te bekijken

● Veeg omlaag op de wijzerplaat voor toegang
tot snelle instellingen zoals de Niet
storen-stand of om de actuele batterijduur te
bekijken

● Veeg naar links of rechts om de verschillende
app-widgets te bekijken

Navigatie met knoppen

1. Bovenste knopje
a. Lang indrukken wanneer het horloge uit staat - het horloge

inschakelen
b. Lang indrukken wanneer het horloge aan staat - powermenu voor

herstarten en uitschakelen oproepen
c. Kort indrukken wanneer het horloge vergrendeld is - het

horlogescherm oproepen
d. Korte druk op de wijzerplaat - lijst met toepassingen bekijken
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e. Kort indrukken tijdens een activiteit - activiteit pauzeren of hervatten
f. Kort indrukken vanuit inactiviteit of van de wijzerplaat - terugkeren

naar wijzerplaat
2. Onderste knopje

a. Lang indrukken wanneer het horloge aan staat - horlogegegevens
weergeven

b. Kort indrukken - activiteitenlijst bekijken
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Plaatsing om de pols en
opladen

Dagelijks gebruik

Draag uw horloge minstens een vingerbreedte
onder uw polsbeen zodat de optische
hartslagsensor tijdens dagelijks gebruik correcte
metingen kan doen. De achterkant van het
horloge moet in contact blijven met uw pols en
er mag geen licht uit de sensor ontsnappen.

Tijdens het sporten

Zorg dat het horloge minstens twee
vingerbreedten onder uw polsbeen zit. Het
horloge moet iets strakker zitten dan bij dagelijks
gebruik om verschuiven tijdens het sporten te voorkomen, maar niet zo strak dat de
bloedstroom wordt beperkt.

Opladen

Om uw Moto Watch 100 op te laden:

● Sluit het USB-uiteinde van de bijgeleverde
oplader aan op een computer of oplaadstation

● Doe het horloge af en zorg dat de achterkant
van het horloge droog en schoon is

● Breng het uiteinde van de POGO-pin van de
oplader in de buurt van de metalen pinnen aan
de achterkant van het horloge

● De magneten in de oplader en het horloge
zullen de oplader afstemmen op het horloge
en het opladen starten. Het horloge trilt en
toont het actuele oplaadniveau tijdens het
opladen.
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Horlogefuncties

De wijzerplaat aanpassen

1. Vanaf de wijzerplaat

U kunt het ontwerp van de wijzerplaat veranderen door lang op het touchscreen te
drukken terwijl u naar de wijzerplaat kijkt. Zodra het horloge trilt en een
uitgezoomde weergave van de wijzerplaat toont, kunt u omhoog en omlaag vegen
om het ontwerp aan te passen. Zodra u een stijl hebt geselecteerd, tik op de
wijzerplaat om die toe te passen.

2. Vanuit horloge-instellingen

U kunt de wijzerplaat aanpassen via de instellingen van het horloge. Veeg in de

wijzerplaat omlaag om de snelle instellingen weer te geven en tik op het

tandwiel van instellingen. Selecteer in instellingen ' Display' en vervolgens ' Stijl'.
Veeg omhoog en omlaag om het ontwerp te wijzigen. Zodra u een stijl hebt
geselecteerd, tik op de wijzerplaat om die toe te passen.

Niet storen-stand

In de Niet storen-stand geeft het horloge geen melding bij een nieuw
telefoongesprek of pushbericht. Om de Niet storen-modus in te schakelen:

1. Veeg op de wijzerplaat omlaag om naar de snelle instellingen te gaan

2. Tik op het Niet storen-pictogram
3. Het icoon wordt wit om aan te geven dat de Niet storen-stand is ingeschakeld
4. Om de Niet storen-stand uit te schakelen, tik nogmaals op het Niet

storen-pictogram .
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Meldingen

Meldingen instellen

De Moto Watch 100 kan via de verbonden mobiele telefoon meldingen en
telefoongesprekken ontvangen, bekijken en wissen. Om meldingen op uw horloge
in te schakelen:

1. Zorg dat Bluetooth is ingeschakeld op uw gekoppelde telefoon.
2. Open de Moto Watch-applicatie op uw telefoon en tik op het profielpictogram

linksboven
3. Selecteer de gekoppelde Moto Watch in het zijmenu binnen 'Mijn toestellen'
4. Selecteer 'Telefoonmachtigingen' in het toestelmenu
5. Schakel de meldingen in die u op uw Moto Watch wilt ontvangen.
6. Als u de Moto Watch nog geen toestemming hebt gegeven uw

telefoonnotificaties te bekijken, wordt u gevraagd dit nu te doen.

Meldingen bekijken

Wanneer de Moto Watch een melding ontvangt van het
gekoppelde mobiele toestel, gaat die trillen en wordt automatisch
de inhoud van de melding weergegeven. Om de melding te
verbergen en op te slaan voor later, kunt u van links naar rechts
vegen, op het bovenste fysieke knopje drukken of wachten tot het
scherm wordt uitgeschakeld. U kunt alle meldingen later bekijken
door op de wijzerplaat omhoog te vegen. Als u op een melding tikt,
worden de volledige tekst en de gegevens van de melding
weergegeven. Als u van links naar rechts veegt, gaat u terug naar de meldingenlijst.

Meldingen wissen

De Moto Watch kan maximaal 10 recente meldingen opslaan. Als
die limiet is overschreden, wordt de oudste melding verwijderd
wanneer een nieuwe melding wordt ontvangen. U kunt een
melding handmatig wissen door erop te tikken en van links naar
rechts te vegen.

Opmerking: Wanneer u meldingen wist op uw horloge, worden die
ook op uw mobiele toestel gewist.
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Toepassingen

Status

De statusweergave geeft een kort overzicht van uw
gezondheidsstatistieken. De eerste pagina toont stappen,
calorieën en de dagafstand. Als u omhoog veegt, verschijnt de
tweede pagina met informatie over de laatste nachtrust en de
actuele hartslag.

Hartslag

De Moto Watch 100 houdt overdag,
tijdens het sporten en wanneer u
slaapt, altijd uw hartslag bij. Als u naar de hartslagwidget
gaat, ziet u in het midden een hartslaggrafiek, bovenaan
de actuele hartslag en onderaan de hoogste en laagste
hartslag van de dag.

SpO2

De Moto Watch 100 kan de hele dag door SpO2-metingen doen
(bloedzuurstof). Het horloge houdt automatisch de SpO2 bij
wanneer u slaapt en kan een handmatige meting doen als u naar
de SpO2-widget gaat. Voor een handmatige SpO2-aflezing moet
het horloge en goed passen en aansluiten, net als wanneer u gaat
sporten. Het kan tot 2 minuten duren voordat de handmatige
meting is voltooid.
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Slaap

Het Moto Watch 100 houdt automatisch de slaap bij mits u het
horloge draagt tijdens uw nachtrust. Slaapmetingen vinden alleen
plaats bij de nachtrust tussen 20.00 uur en 10.00 uur. Wanneer u
wakker bent, berekent het horloge uw slaappatronen en toont in
de slaapwidget uw slaapstadia. Het kan tot 1 uur duren voordat de
gegevens zijn geladen.

Het weer

Het weer voor uw huidige locatie wordt weergegeven in
de weerwidget. Om de weersvoorspelling op het horloge
te kunnen ontvangen, moet de Moto Watch aan een
mobiel toestel zijn gekoppeld met internettoegang én
locatietoestemming hebben. De weerwidget toont de
weersverwachting voor de actuele dag. Door naar boven
te vegen, wordt de weersverwachting voor de komende
week getoond, te beginnen met drie dagen vooruit.
Door van links naar rechts te vegen,
worden de drie dagen daarna getoond.

Bediening telefoonmedia

De Moto Watch kan fungeren als
afstandsbediening voor media die op
de gekoppelde mobiele telefoon
worden afgespeeld. Wanneer media
worden afgespeeld op het gekoppelde
mobiele toestel, toont de muziekwidget mediaknoppen
voor afspelen/pauzeren, vorige en volgende. Als de Moto
Watch geen actieve media toont van het gekoppelde
mobiele toestel, controleer dan of bluetooth is
ingeschakeld op het gekoppelde toestel en of er actieve
mediameldingen zijn op het gekoppelde mobiele

toestel.
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Alarmen, timers en stopwatch

Alarmen, timers en de stopwatch kunnen via het toepassingenmenu worden
geopend door op het bovenste fysieke knopje te drukken wanneer u de wijzerplaat

van het horloge ziet. Selecteer in het toepassingsmenu respectievelijk ' Alarm', '

Timer' of ' Stopwatch' om deze functionaliteiten te openen. U kunt maximaal
10 unieke alarmen en 10 unieke timers instellen. Naast ingeschakelde alarmen staat

een groene stip en naast inactieve alarmen een grijze stip. Tik op de stip om

het alarm in of uit te schakelen. Als u op het pijltje tikt rechts van het alarm of de
timer, gaat u naar het aanpassingsscherm om de instellingen te wijzigen of te
verwijderen.

Instellingen

Display

De weergave-instellingen bieden de volgende opties:

● Helderheid - pas de helderheid aan van het scherm in drie verschillende
waarden. Opmerking: meer helderheid zorgt voor een kortere batterijduur.

● Time-out scherm - wijzig hoe lang het scherm aan blijft wanneer u het
activeert. Opmerking: hogere waarden zorgen voor een kortere batterijduur.

● Scherm aan - Scherm aan is toegankelijk via het snelle instellingenmenu.
Wanneer het is ingeschakeld, blijft het scherm aan tot het handmatig wordt
uitgezet via het snelle instellingenmenu, of tot de in dit instellingenmenu
aangegeven tijdsduur is verstreken. Opmerking: als u het scherm langer aan
laat staan, gaat de batterij minder lang mee.

● Vergrendelscherm - Wanneer dit is ingeschakeld, gaat u terug naar het
vergrendelschermmenu door het horloge te kantelen of door op het fysieke
knopje te drukken. Dit om per ongeluk aanraken te voorkomen. Als u het
fysieke knopje indrukt in de vergrendelschermweergave, wordt de wijzerplaat
zichtbaar.

● Stijl - wijzig het ontwerp van de wijzerplaat.
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Tijd

Bij tijdsinstellingen zijn er de volgende opties:

● 12 uur - de Moto Watch functioneert in de 12-uurs tijdsweergave (am/pm)
● 24 uur - de Moto Watch functioneert in de 24-uurs tijdsweergave

Afstand

Bij de afstandsinstellingen zijn er de volgende opties:

● Kilometers - de Moto Watch functioneert met kilometers
● Kilometers - de Moto Watch functioneert met mijlen

Temperatuur

Bij de temperatuurinstellingen zijn er de volgende opties:

● Celsius - de Moto Watch functioneert met Celsius
● Fahrenheit - de Moto Watch functioneert met Fahrenheit

GPS

Bij de GPS-instellingen zijn er de volgende opties:

● Hoog - tijdens een activiteit waarbij GPS wordt gebruikt, ontvangt de Moto
Watch elke seconde een GPS-update. Opmerking: deze functie verbruikt meer
batterijcapaciteit.

● Normaal - tijdens een activiteit waarbij GPS wordt gebruikt, ontvangt de Moto
Watch elke 5 seconden een GPS-update.

Trillen

Bij de trilinstellingen zijn er de volgende opties:

● Hoog - de Moto Watch trilt sterk wanneer een melding, waarschuwing of
update wordt ontvangen.

● Laag - de Moto Watch trilt minder sterk wanneer een melding, waarschuwing
of update wordt ontvangen.

● Geen - de Moto Watch trilt niet wanneer een melding, waarschuwing of
update wordt ontvangen.
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Key

Met deze instelling kunt u de functies van het onderste fysieke knopje wijzigen
wanneer erop wordt gedrukt. Standaard staat deze instelling op 'Activiteiten', maar
dit kan worden gewijzigd in een van de toepassingen voor snelle toegang.

Systeem

Bij de systeeminstellingen zijn er de volgende opties:

● Opnieuw opstarten - met deze optie schakelt u de Moto Watch uit en weer in.
● Uitschakelen - met deze optie schakelt u de Moto Watch uit. Om de Moto

Watch weer in te schakelen, houd het bovenste fysieke knopje ingedrukt tot
het toestel trilt en wordt ingeschakeld, of sluit u het horloge aan op de
meegeleverde adapter.

● Fabrieksreset - met deze optie wordt de Moto Watch teruggezet naar de
fabrieksinstellingen. Dit is onomkeerbaar. Alle gegevens op het horloge die
niet zijn geüpload naar de Moto Watch-app, worden gewist, en het horloge
wordt losgekoppeld van het gekoppelde toestel.
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Activity tracking

De Moto Watch kan diverse activiteiten volgen, binnen- en buitenshuis. Het maakt
gebruik van geavanceerde PPG-, bewegings- en GPS-sensoren om
lichaamsbeweging, fysieke activiteiten, enzovoorts, nauwkeurig bij te houden.

Een activiteit starten

De simpelste manier om een activiteit te starten is door op het onderste fysieke
knopje naast de wijzerplaat te drukken als dat niet op een andere snelkoppeling is
ingesteld. Activiteiten kunnen ook worden gestart door
op het bovenste fysieke knopje van de wijzerplaat te
drukken en op 'Activiteiten' te tikken.
Tik in het scherm 'Activiteiten' op de gewenste activiteit
om het horloge voor te bereiden. Het scherm 'Ready'
wordt getoond. Afhankelijk van de activiteit kan er een
hartslag- en/of GPS-pictogram bovenaan het scherm
staan. Voor de beste resultaten, wacht tot het
hartslagpictogram uw actuele hartslag toont, het
GPS-pictogram vier groene balkjes toont en de tekst
'Positioneren' is vervangen door 'Tik om te starten'. Tik in
het midden van het horlogescherm of druk op het bovenste fysieke knopje om de
activiteit te starten. Het apparaat gaat trillen en het scherm 'Activity tracking'
verschijnt.

Doelen

Onderaan het scherm 'Ready' staat een 'Doelen' pictogram. Door hierop te tikken
kunt u een doel instellen voor de activiteit. Afhankelijk van de activiteit zijn de
volgende doelen beschikbaar:

● Snelheid - stel een snelheidsdoel in en krijg een melding wanneer u boven of
onder de gewenste snelheid zit

● Tempo - stel een tempodoel in en krijg een melding wanneer u boven of
onder het gewenste tempo zit

● Hartslag - stel een hartslagdoel in en krijg een melding wanneer u boven of
onder de gewenste hartslag zit

● Afstand - stel een afstandsdoel in en krijg een melding wanneer u boven of
onder de gewenste afstand zit
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● Calorieën - stel een calorieëndoel in en krijg een melding wanneer u boven of
onder de gewenste calorieën zit

● Tijd - stel een tijdsdoel in en krijg een melding wanneer u boven of onder de
gewenste tijd zit

Activiteiten pauzeren, hervatten en beëindigen

Om een activiteit te pauzeren, druk tijdens de activiteit op het bovenste fysieke
knopje. In het pauzemenu kunt u op de knop 'Beëindigen' tikken om de activiteit te
stoppen of op de knop 'Hervatten' om de activiteit voort te zetten. Als u tijdens de
pauze op het bovenste fysieke knopje drukt, wordt de activiteit ook hervat.

Activiteitengeschiedenis

De Moto Watch slaat activiteiten uit het verleden op in een 'Activiteitlogboek'. Om
het activiteitenlogboek te openen, druk op het bovenste fysieke knopje van de
wijzerplaat en selecteer 'Activiteitenlogboek'. Om detailinformatie over de activiteit
te bekijken, tik in het activiteitenlogboek op een specifieke activiteit.
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Verzorging en onderhoud
● Reinig het horloge en het bandje

regelmatig met schoon water en
gebruik daarna een zachte droogdoek
om het horloge af te drogen.

● Gebruik GEEN shampoo, zeep of
andere chemische producten om vuil
te verwijderen. Dan raakt de huid niet
geïrriteerd en wordt corrosie van het
horloge voorkomen.

● Veeg uw pols en horloge na het
sporten af met een droge doek of een
tissue. Zweet kan interfereren en voor
onnauwkeurige gegevens zorgen.

Juridisch

Auteursrecht en handelsmerken

Copyright & trademarks Motorola Mobility
LLC
222 W. Merchandise Mart Plaza
16th Floor
Chicago, IL 60654
Verenigde Staten

www.motowatch.com

Bepaalde functies, diensten en toepassingen
zijn afhankelijk van het netwerk en mogelijk
niet overal beschikbaar. Er kunnen
aanvullende voorwaarden en/of kosten van
toepassing zijn. Neem contact op met uw
serviceprovider voor meer informatie.

Alle functionaliteiten, de werking en andere
productspecificaties, en ook de informatie in
deze gebruikershandleiding, zijn gebaseerd
op de recentste informatie en worden

geacht correct te zijn op het moment van
druk. Motorola behoudt zich het recht voor
om zonder voorafgaande kennisgeving of de
verplichting daartoe, gegevens of
specificaties te wijzigen of aan te passen.

Opmerking: de afbeeldingen in deze
gebruikershandleiding zijn slechts ter
illustratie.

MOTOROLA en het Stylised M-logo zijn
handelsmerken of gedeponeerde
handelsmerken van Motorola Trademark
Holdings, LLC. Android, Google en andere
handelsmerken zijn eigendom van Google
Inc. De Android-robot is gereproduceerd of
aangepast op basis van werk gemaakt en
gedeeld door Google en gebruikt volgens de
voorwaarden die zijn beschreven in de
Creative Commons 3.0 Attribution Licence.
Alle andere product- of dienstnamen zijn het
eigendom van hun respectieve eigenaars. ©
2015 Motorola Mobility LLC. Alle rechten
voorbehouden.

Let op: Motorola neemt geen
verantwoordelijkheid voor
wijzigingen/aanpassingen aan de
zendontvanger.
Product-ID: Moto Watch 100
Handleidingnummer:

Informatie over regelgeving

Elektronisch label

Uw horloge beschikt over een elektronisch
label met een aantal reglementaire
gegevens over het toestel.
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Om het elektronische label te lezen, tik op
het horlogescherm, druk op het bovenste
fysieke knopje en ga naar 'Instellingen/Over'

Radiofrequente straling (RF-straling)

Blootstelling aan RF-straling en het
functioneren van apparatuur

Uw horloge bevat een zender en ontvanger
van RF-straling. Het voldoet aan de
wettelijke vereisten wat betreft menselijke
blootstelling aan RF-straling. Voor de beste
prestaties van het toestel en om binnen de
richtlijnen voor RF-blootstelling te blijven,
draag uw horloge zoals aangeduid in de
gebruikershandleiding.

Houd u aan de instructies om interferentie
te voorkomen

Zet uw horloge uit op alle plaatsen waar
daarom wordt verzocht, bijvoorbeeld in
ziekenhuizen en zorginstellingen. In het
vliegtuig moet u het horloge uitzetten
wanneer het personeel van de
luchtvaartmaatschappij daarom verzoekt.
Als uw horloge een vliegtuigmodus of een
vergelijkbare functie heeft, vraag het
personeel van de luchtvaartmaatschappij
dan naar het gebruik daarvan tijdens de
vlucht.

Medische voorzorgsmaatregelen

Medische apparatuur

Als u een implanteerbare pacemaker of
defibrillator hebt, of een ander medisch
apparaat gebruikt, raadpleeg dan uw
zorgverlener en de aanwijzingen van de

fabrikant van dat apparaat voordat u dit
horloge gebruikt.

Personen met een pacemaker of defibrillator
moeten de volgende voorzorgsmaatregelen
in acht nemen:

● Houd het horloge ALTIJD meer op
dan 20 centimeter afstand van de
pacemaker of defibrillator wanneer
het horloge is ingeschakeld.

● Zet het horloge meteen UIT als u
enige reden hebt om te vermoeden
dat er interferentie optreedt.

Veiligheid van de batterij

De batterij is niet bedoeld om door de
gebruiker te worden vervangen. Vervang de
batterij niet zelf. Werkzaamheden met
betrekking tot de batterij moeten worden
uitgevoerd door de fabrikant of een door de
fabrikant geautoriseerde dienstverlener.

Leg de batterij of het toestel niet in direct
zonlicht, in de buurt van open vuur,
warmtebronnen, een magnetron, een oven,
enzovoort.

Laat het toestel of de batterij niet vallen en
steek of prik er niet in. Zulke beschadigingen
kunnen batterijlekkage, oververhitting,
ontbranding of ontploffing veroorzaken.

Als de batterij lekt, moet u zorgen dat uw
huid en ogen niet in contact komen met het
lek. Als uw huid of ogen aan het lek zijn
blootgesteld, spoel ze onmiddellijk uit met
schoon water en ga naar het ziekenhuis voor
medische behandeling.
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Gebruik voor het opladen door de fabrikant
goedgekeurde oplaadaccessoires. Gebruik
van ongeschikte accessoires kan brand,
explosie en brandwonden veroorzaken.

Leg de oplader, de oplaadkabel en het
toestel tijdens het opladen in een droge
omgeving.

Raak de lader en het apparaat niet aan met
natte handen en zorg dat de oplader niet in
contact komt met regen of vloeistoffen. Een
natte omgeving kan elektrische schokken en
kortsluiting veroorzaken en dat kan leiden
tot gevaarlijke branden, explosie of
brandwonden

Wanneer het toestel extreem heet wordt,
moet u het horloge meteen weghalen, de
stroom uitschakelen en contact opnemen
met de after-sales service van de fabrikant
voor assistentie om verbranden of ontploffen
van de batterij te voorkomen.

Gebruiksomgeving

De maximale bedrijfstemperatuur van het
toestel ligt tussen 0°C en 45°C. Om de beste
gebruikerservaring te garanderen wordt
echter een geschikte gebruikstemperatuur
aanbevolen van tussen 5°C en 35°C.

Het apparaat moet worden bewaard tussen
-20°C en 45°C. Als de opslag- of
gebruikstemperatuur buiten dit bereik ligt,
kan het horloge beschadigd raken en is de
levensduur van de batterij korter.

Gebruik of bewaar dit toestel niet in de
buurt van ontvlambare of explosieve
apparatuur.

Waarschuwing over waterdichtheid: De
Moto Watch 100 is 5ATM waterbestendig. Dit
betekent dat u het horloge veilig kunt
onderdompelen tot 50 meter diep,
blootstellen aan regen, spatten en ander
licht contact met water. Het horloge is niet
bedoeld voor high impact watersporten,
duiken of extreem hoge waterdruk. Houd er
rekening mee dat onderdelen zoals het
aanraakscherm mogelijk niet goed werken
als die in contact komen met water, vooral
niet als dat gedurende langere tijd is. Leren
bandjes moeten ook altijd droog worden
gehouden om schade en vervorming te
voorkomen. Zorg altijd dat het horloge
droog is voordat u het oplaadt. Als het
horloge in contact is geweest met zout
water of zweet, moet u het zeer goed
afspoelen en afdrogen om schade te
voorkomen.

Specifiek absorptietempo (FCC &
IC)

DIT HORLOGE VOLDOET AAN DE FCC- EN
IC-LIMIETEN BETREFFENDE
BLOOTSTELLING AAN RADIOGOLVEN.

Uw horloge is een radiozender en
-ontvanger die bedoeld om aan uw pols te
dragen. Hij is zo gemaakt dat de
blootstellingslimieten voor radiogolven
(radiofrequente elektromagnetische velden)
van de Federal Communications
Commission (FCC) en Industry Canada (IC),
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niet worden overschreden. Deze limieten
behelzen een ruime veiligheidsmarge en zijn
bedoeld om de veiligheid van alle personen
te waarborgen, ongeacht leeftijd en
gezondheid.

De richtlijnen inzake blootstelling aan
radiogolven maken gebruik van een
meeteenheid die bekend staat als de SAR
(Specific Absorption Rate). De SAR-limiet
voor toestellen die om de pols worden
gedragen, is 4,0 W/kg. De tests zijn gedaan
wanneer het toestel op het hoogst
gecertificeerde vermogensniveau zendt. De
hoogst geteste SAR-waarde van uw
toestelmodel is: [WAARDE INVOEGEN] W/kg.

Mededelingen en verklaringen

Conformiteitsverklaring richtlijnen van
de Europese Unie

De volgende informatie over
EC-verklaringen is van toepassing op
eBuyNow-producten met een van de
volgende EC-merktekens:

Bij dezen verklaart eBuyNow dat dit product
in overeenstemming is met:

● De fundamentele vereisten en andere
relevante bepalingen van Richtlijn
1999/5/EG

● Alle andere relevante EU-richtlijnen

Voor producten die IEEE 802.11 of wifi
ondersteunen (zoals omschreven in uw
productinformatie):

Buiten de Verenigde Staten mag dit
apparaat alleen binnenshuis worden
gebruikt op de frequentie 5,15 tot 5,25 GHz
(IEEE 802.11 of wifi).

Hieronder staat een voorbeeld van een
Type-benaming:

U kunt de Conformiteitverklaring van uw
product met Richtlijn 1999/5/EG (de
R&TTE-richtlijn) raadplegen op
www.motorola.com/rtte (alleen in het
Engels). Om uw conformiteitverklaring te
vinden, voer in zoekbalk op de website de
naam van het label van uw product in.

FCC-kennisgeving aan gebruikers

De volgende verklaring geldt voor alle
producten met een FCC-logo en/of FCC-ID
op het productlabel.

Deze apparatuur is getest en in
overeenstemming bevonden met de
limieten voor een digitaal toestel klasse B,
overeenkomstig deel 15 van de
FCC-voorschriften. Zie 47 CFR Sec. 15.105(b).
Deze limieten zijn bedoeld om redelijke
bescherming te bieden tegen schadelijke
interferentie bij plaatsing in een
woonomgeving. Dit toestel genereert en
maakt gebruik van radiofrequente straling
en kan deze uitzenden. Als het niet volgens
de voorschriften wordt geïnstalleerd en
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gebruikt, kan het schadelijke interferentie
veroorzaken bij radiocommunicatie.

Er is echter geen garantie dat er geen
interferentie zal optreden bij bepaalde
installaties. Als dit toestel schadelijke
interferentie veroorzaakt bij de radio- of
televisieontvangst, wat kan worden
vastgesteld door het toestel aan en uit te
zetten, wordt de gebruiker aangeraden te
proberen deze interferentie te corrigeren via
een of meer van de volgende maatregelen:

● Richt de ontvangende antenne
opnieuw of verplaats deze.

● Vergroot de afstand tussen de
apparatuur en de ontvanger.

● Sluit de apparatuur aan op een
stopcontact van een ander
stroomgroep dan waar de ontvanger
op is aangesloten.

● Raadpleeg de dealer of een ervaren
radio-/tv- monteur voor hulp.

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de
FCC-voorschriften. Gebruik is onderhevig
aan de volgende twee voorwaarden:

1. Dit apparaat mag geen schadelijke
storingen veroorzaken, en

2. Dit apparaat moet alle ontvangen
interferentie accepteren, inclusief
interferentie die ongewenste werking
kan veroorzaken. Zie 47 CFR Sec.
15.19(a)(3).

Motorola keurt wijzigingen of aanpassingen
van dit toestel door de gebruiker niet goed.
Wijzigingen of aanpassingen kunnen de
bevoegdheid van de gebruiker om het

toestel te gebruiken ongeldig maken. Zie 47
CFR Sec. 15.21.

Kennisgeving van Industry Canada aan
gebruikers

Dit toestel voldoet aan de RSS-norm(en)
voor licentievrijstelling van Industry Canada.
Gebruik is onderhevig aan de volgende twee
voorwaarden:

1. Dit apparaat mag geen interferentie
veroorzaken, en

2. Dit apparaat moet alle ontvangen
interferentie accepteren, inclusief
interferentie die ongewenste werking
van het toestel kan veroorzaken.

Le présent appareil est conforme aux CNR
d’Industrie

Canada applicables aux appareils radio
exempts de

licence. L’exploitation est autorisée aux deux
conditions

suivantes:

1. l’appareil ne doit pas produire de
brouillage, et

2. l’utilisateur de l’appareil doit accepter
tout brouillage radioélectrique subi,
même si le brouillage est susceptible
d’en compromettre le
Fonctionnement.

Zie RSS-Gen, hoofdstuk 8.4. Dit apparaat
voldoet aan de Canadese ICES-003-vereisten
voor IT-apparatuur klasse B
(informatietechnologieapparatuur). CAN
ICES-3(B)/NMB-3(B).
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Let op: Blootstelling aan radiofrequente
straling.

1. Om te voldoen aan de Canadese
vereisten inzake blootstelling aan
RF-straling, mogen dit toestel en de
antenne ervan niet bij een andere
antenne of zender worden geplaatst
of samen worden gebruikt.

2. Tijdens de tests wordt een
MOSWZ100 ingesteld op de hoogste
transmissieniveaus en in posities
geplaatst die gebruik bij het hoofd
simuleren met 10 mm afstand, en om
de pols zonder afstand. Wanneer u de
MOSWZ100 in de buurt van uw
gezicht houdt, moet u minstens 10
mm afstand houden om te zorgen dat
de blootstelling op of onder de
geteste niveaus blijven.

Attention: exposition au rayonnement
radiofréquence.

1. Pour se conformer aux exigences de
conformité RF canadienne
l'exposition, cet appareil et son
antenne ne doivent pas être
co-localisés ou fonctionnant en
conjonction avec une autre antenne
ou transmetteur.

2. Durant les tests, les radios de l’
MOSWZ100 sont réglées sur le niveau
de transmission maximal et sont
placées dans des positions simulant
une utilisation contre la tête, avec une
séparation de 10 mm, et au poignet,
sans séparation. Lorsque vous
approchez votre MOSWZ100 du

visage, gardez une séparation d’au
moins 10 mm pour veiller à ce que les
niveaux d’exposition ne dépassent pas
les niveaux testés.

Canadese kennisgeving

De vergunningsvrije zendontvanger(s) in dit
toestel voldoet (voldoen) aan de RSS van
Innovation, Science and Economic
Development Canada voor vergunningsvrije
radioapparatuur. Gebruik is onderhevig aan
de volgende twee voorwaarden:

1. Dit apparaat mag geen interferentie
veroorzaken.

2. Dit apparaat moet alle ontvangen
interferentie accepteren, inclusief
interferentie die ongewenste werking
van het toestel kan veroorzaken.

Avis Canadien

L’émetteur/récepteur exempt de licence
contenu dans le présent appareil est
conforme aux CNR d’Innovation, Sciences et
Développement économique Canada
applicables aux appareils radio exempts de
licence. L’exploitation est autorisée aux deux
conditions suivantes :

1. L’appareil ne doit pas produire de
brouillage;

2. L’appareil doit accepter tout
brouillage radioélectrique subi, même
si le brouillage est susceptible d’en
compromettre le fonctionnement.

ANATEL Goedkeuring
telecommunicatieapparatuur:
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01037-22-13184
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