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Navigare

Moto Watch 100 dispune de un ecran tactil LCD și
două butoane laterale.

Navigare ecran tactil

Puteți naviga prin meniu prin glisare în sus, în jos,
spre stânga și spre dreapta. Ceasul va afișa fața de
ceas implicită.

● Glisați în sus din fața de ceas pentru a
vizualiza istoricul de notificări

● Glisați în jos din fața de ceas pentru a accesa
setări rapide precum Modul ND și pentru a
vizualiza nivelul curent de încărcare al
bateriei

● Glisați spre stânga și spre dreapta pentru a
vizualiza diversele widgeturi de aplicații

Navigare cu butoane

1. Butonul superior
a. Apăsare lungă când ceasul este oprit - pornire ceas
b. Apăsare lungă când ceasul este pornit - afișare meniu de resetare și

oprire
c. Apăsare scurtă când ceasul este blocat - trezire ecran ceas
d. Apăsare scurtă din fața de ceas - vizualizare listă aplicații
e. Apăsare scurtă în timpul unei activități - oprire sau reluare activitate
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f. Apăsare scurtă din alte situații decât activitate sau din fața de ceas -
revenire la fața de ceas

2. Butonul inferior
a. Apăsare lungă când ceasul este pornit - afișare informații ceas
b. Apăsare scurtă - vizualizare listă activități
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Poziționare pe încheietură și
Încărcare

Purtare zilnică

Se recomandă purtarea ceasului la o distanță față
de articulația încheieturii cel puțin egală sau mai
mare decât lățimea unui deget, pentru a permite
senzorului de frecvență cardiacă să funcționeze
corect în timpul purtării zilnice. Spatele ceasului
trebuie să fie în contact cu încheietura și lumina
senzorului nu trebuie să fie vizibilă.

În timpul activității

Asigurați-vă că ceasul este poziționat la o distanță
față de articulația încheieturii cel puțin egală sau
mai mare decât lățimea a două degete. Se recomandă ca ceasul să fie ușor mai
strâns față de purtarea zilnică pentru a evita mișcările acestuia în timpul activității,
dar suficient de lejer pentru a nu obstrucționa circulația sângelui.

Încărcare

Pentru a încărca Moto Watch 100:

● Conectați mufa USB a încărcătorului din dotare
la un calculator sau o baterie externă.

● Dați jos ceasul și asigurați-vă că spatele
acestuia este uscat și curat.

● Poziționați conectorul POGO pin al
încărcătorului lângă pinii metalici de pe spatele
ceasului

● Magneții din încărcător și din ceas vor alinia
corect încărcătorul cu ceasul și încărcarea va
începe. Ceasul va vibra și va afișa nivelul de
încărcare curent în timpul încărcării.
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Funcții ceas

Schimbare față ceas

1. Din fața de ceas

Puteți schimba stilul feței de ceas prin apăsarea prelungită a ecranului tactil în timp
ce vizualizați fața de ceas. Când ceasul vibrează și afișează o imagine mărită a feței de
ceas, veți putea glisa în sus și în jos pentru a schimba stilul. După selectarea unui stil,
apăsați pe fața de ceas pentru a-l aplica.

2. Din setările ceasului

Puteți schimba fața de ceas din setările ceasului. Din fața de ceas, glisați în jos pentru

a vizualiza setările rapide, apăsați pe rotița de setări. Din setări, selectați „

Afișaj” și apoi „ Stil”. Glisați în sus și în jos pentru a schimba stilul. După selectarea
unui stil, apăsați pe fața de ceas pentru a-l aplica.

Modul ND (nu deranjați)

În modul ND, ceasul nu avertizează dacă sunt primite noi apeluri telefonice sau
notificări push. Pentru a activa modul ND:

1. Glisați în jos din fața de ceas pentru a accesa setările rapide

2. Apăsați pe pictograma ND
3. Pictograma se va colora în alb pentru a indica că modul ND este activ

4. Apăsați din nou pictograma ND pentru a dezactiva modul ND.

Notificări

Setarea notificărilor

Dispozitivul Moto Watch 100 permite primirea, vizualizarea și eliminarea notificărilor
și apelurilor telefonice provenite de la telefonul mobil conectat. Pentru a activa
notificările pe ceas:

1. Asigurați-vă că Bluetooth-ul este activat pe telefon.
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2. Deschideți aplicația Moto Watch de pe telefon și apăsați pe pictograma de
profil din partea stângă sus

3. Selectați dispozitivul Moto Watch împerecheat din meniul lateral, din opțiunea
„Dispozitivele mele”

4. Selectați „Permisiuni Telefon” din meniul dispozitivului
5. Activați cursoarele pentru notificările pe care doriți să le primiți pe ceasul Moto

Watch.
6. Dacă încă nu ați acordat dispozitivului Moto Watch permisiunea de a vizualiza

și accesa notificările telefonului, vi se va cere acest lucru acum.

Vizualizare notificări

Când dispozitivul Moto Watch primește o notificare de la
dispozitivul mobil conectat la acesta, va vibra și va afișa automat
conținutul notificării. Puteți glisa dinspre stânga spre dreapta,
acționa butonul fizic superior sau puteți aștepta ca afișajul să se
stingă pentru a ascunde notificarea și a o citi mai târziu. Puteți
vizualiza ulterior toate notificările, glisând în sus din fața de ceas.
Dacă apăsați pe o notificare, se va afișa textul complet al acesteia și
toate informațiile aferente. Prin glisare dinspre stânga spre
dreapta, se revine la lista de notificări.

Eliminarea notificărilor

Dispozitivul Moto Watch poate salva cel mult 10 notificări recente.
După depășirea acestei limite, cea mai veche notificare va fi ștearsă
dacă se primește o nouă notificare. Puteți elimina manual o
notificare apăsând pe aceasta și glisând dinspre stânga spre
dreapta.

Notă: Eliminarea notificărilor de pe ceas are ca efect și eliminarea
notificărilor de pe dispozitivul mobil.
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Aplicații

Stare

Afișarea stării permite o consultare rapidă a datelor statistice
referitoare la bunăstarea dvs. Pe prima pagina se afișează numărul
de pași, caloriile și distanța parcursă în ziua respectivă. Prin glisare
în sus, se afișează cea de-a doua pagină, care conține informații
referitoare la somnul din noaptea precedentă și la frecvența
cardiacă curentă.

Frecvență cardiacă

Dispozitivul Moto Watch 100
monitorizează permanent frecvența cardiacă pe tot
parcursul zilei, în timpul activităților și în timpul
somnului. Prin glisarea spre widgetul de frecvență
cardiacă, se va afișa un grafic de frevență cardiacă în
partea centrală, frecvența cardiacă curentă în partea de
sus, iar în partea de jos, valorile minime și maxime din
ziua respectivă.

SpO2

Dispozitivul Moto Watch 100 poate măsura pe tot parcursul zilei
valoarea SpO2 (saturația oxigenului din sânge). Ceasul
monitorizează automat valoarea SpO2 în timpul somnului și poate
efectua o măsurare manuală prin glisarea la widgetul SpO2. Pentru
măsurarea manuală a valorii SpO2, ceasul trebuie să fie strâns bine
pe mână, ca și atunci când faceți o activitate. Măsurarea manuală
poate dura până la 2 minute.
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Somn

Dispozitivul Moto Watch 100 va monitoriza automat somnul, dacă
purtați ceasul în timp ce dormiți. Funcția de monitorizare a
somnului va monitoriza doar perioadele de somn cuprinse între
orele 20.00 și 10.00. După ce v-ați trezit, ceasul va calcula modelele
dvs. de somn și va afișa etapele somnului în widgetul pentru somn.
Generarea acestor date poate dura până la 1 oră.

Vreme

Vremea de la locația dvs. curentă este afișată în widgetul
pentru vreme. Dispozitivul Moto Watch trebuie să fie
conectat la un dispozitiv mobil cu acces la internet, iar
aplicația Moto Watch trebuie să primească permisiuni de
locație pentru a primi informații despre vreme pe ceas.
Widgetul pentru vreme va afișa prognoza meteo curentă
pentru ziua în curs. Prin glisare în sus, se va afișa
prognoza meteo săptămânală începând cu următoarele
trei zile, iar prin glisare dinspre stânga
spre dreapta, prognoza meteo pentru

următoarele 3 zile.

Gestionare conținut media telefon

Dispozitivul Moto Watch poate fi folosit
ca telecomandă pentru gestionarea
conținuturilor media reproduse pe
telefonul mobil conectat la acesta. În
timp ce conținutul media rulează pe dispozitivul mobil
conectat, widgetul pentru muzică va afișa comenzile
reproducere/pauză, precedent și succesiv. Dacă
dispozitivul Moto Watch nu afișează conținutul media
activ pe dispozitivul mobil conectat, verificați dacă
opțiunea bluetooth este activată pe dispozitivul conectat
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și dacă pe acest dispozitiv este prezentă notificarea de conținut media activ.

Alarme, temporizatoare și cronometru

Alarmele, temporizatoarele și cronometrul pot fi accesate din meniul aplicației, prin
apăsarea butonului fizic superior, în timp ce vă aflați în fața de ceas. Din meniul

aplicației, selectați „ Alarmă”, „ Temporizator” sau „ Cronometru” pentru a
accesa funcțiile respective. Puteți crea până la 10 alarme și 10 temporizatoare

individuale. Alarmele active vor avea lângă ele o bulină de culoare verde, iar cele

inactive, o bulină de culoare gri. Apăsați pe bulină pentru a activa sau dezactiva

alarma. Prin apăsarea pe simbolul din partea dreaptă a alarmei sau
temporizatorului, se deschide ecranul de editare, care permite modificarea sau
eliminarea informațiilor.

Setări

Afișaj

Setările afișajului conțin următoarele opțiuni:

● Luminozitate - permite modificarea luminozității ecranului, alegând între 3
valori prestabilite. Notă: un nivel de luminozitate ridicat va reduce durata
bateriei.

● Timp expirare ecran - permite modificarea perioadei de timp în care ecranul
rămâne aprins după activare. Notă: perioadele mai lungi vor reduce durata
bateriei.

● Ecran pornit - Opțiunea ecran pornit poate fi accesată din meniul de setări
rapide. După activare, va menține ecranul pornit până la stingerea sa manuală
sau până la expirarea timpului indicat în meniul de setări. Notă: funcționarea
prelungită a ecranului reduce durata bateriei.

● Ecran de blocare - când opțiunea ecran de blocare este activă, prin înclinarea
pentru trezire sau apăsarea butonului fizic, se va afișa un ecran de blocare, în
scopul prevenirii atingerilor nedorite. Prin apăsarea butonului fizic în timp ce
ecranul de blocare este activ, se ajunge la fața de ceas.

● Stil - modificare stilului feței de ceas.
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Oră

Setările de oră conțin următoarele opțiuni:

● 12 ore - dispozitivul Moto Watch va funcționa în formatul de 12 ore (am/pm)
● 24 ore - dispozitivul Moto Watch va funcționa în formatul de 24 de ore

Distanță

Setările de distanță conțin următoarele opțiuni:

● Kilometri - dispozitivul Moto Watch va funcționa în kilometri
● Mile - dispozitivul Moto Watch va funcționa în mile

Temperatură

Setările de temperatură conțin următoarele opțiuni:

● Celsius - dispozitivul Moto Watch va funcționa în grade celsius
● Fahrenheit - dispozitivul Moto Watch va funcționa în grade fahrenheit

GPS

Setările de GPS conțin următoarele opțiuni:

● Frecvent - în timpul unei activități care folosește GPS-ul, dispozitivul Moto
Watch va actualiza informațiile GPS o dată pe secundă. Notă: această
caracteristică va crește consumul de baterie.

● Normal - în timpul unei activități care folosește GPS-ul, dispozitivul Moto
Watch va actualiza informațiile GPS o dată la 5 secunde.

Vibrație

Setările de vibrație conțin următoarele opțiuni:

● Puternică - la primirea unei notificări, a unei alerte sau actualizări, dispozitivul
Moto Watch va genera o vibrație puternică.

● Slabă - la primirea unei notificări, a unei alerte sau actualizări, dispozitivul Moto
Watch va genera o vibrație mai slabă.

● Fără vibrație - la primirea unei notificări, a unei alerte sau actualizări,
dispozitivul Moto Watch nu va genera nicio vibrație.

10



Buton

Această setare permite schimbarea funcției butonului inferior atunci când este
acționat. Implicit, această setare redirecționează către „Activități”, dar poate crea un
acces rapid către orice aplicație.

Sistem

Setările de sistem conțin următoarele opțiuni:

● Repornire -această opțiune oprește și repornește dispozitivul Moto Watch.
● Închidere -această opțiune oprește dispozitivul Moto Watch. Pentru a reporni

dispozitivul Moto Watch, țineți apăsat butonul fizic superior până când
vibrează și pornește, sau puneți ceasul la încărcat, folosind adaptorul din
dotare.

● Revenire la setările din fabrică - această opțiune readuce dispozitivul Moto
Watch la setările din fabrică. Această acțiune nu este reversibilă, va șterge
toate informațiile de pe ceas care nu au fost încărcate în aplicația Moto Watch
și va desperechea ceasul de la dispozitivul conectat.
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Monitorizare Activități

Dispozitivul Moto Watch permite monitorizarea diverselor activități efectuate în
spații închise sau în aer liber. Folosește senzori PPG, de mișcare și GPS de ultimă
generație, pentru a monitoriza precis deplasarea, exercițiul fizic și altele.

Începerea unei activități

Cea mai ușoară modalitate de începere a unei activități este prin apăsarea butonului
fizic inferior, din fața ceasului, cu condiția ca acestuia să nu-i fi fost atribuită o altă
funcție. Activitățile pot fi de asemenea începute prin
apăsarea butonului fizic superior, din fața ceasului și
apăsare pe „Activități”.
În ecranul „Activități”, apăsați pe activitatea dorită pentru
a pregăti ceasul. Va fi prezentat ecranul „Pregătit”, care în
funcție de activitate poate conține frecvența cardiacă
și/sau o pictogramă GPS în partea superioară a ecranului.
Pentru rezultate optime, așteptați întotdeauna să apară
pictograma cu frecvența cardiacă și pictograma GPS să
aibă 4 bare verzi și mesajul „În curs de poziționare” să fie
înlocuit cu mesajul „Apasă pentru a începe”. Pentru a
începe activitatea, apăsați pe partea centrală a ecranului ceasului sau acționați
butonul fizic superior. Dispozitivul va vibra și va intra în ecranul „Monitorizare
activitate”.

Obiective

În partea inferioară a ecranului „Pregătit” se găsește pictograma „Obiective”. Prin
apăsarea acesteia, veți putea stabili un obiectiv pentru activitatea respectivă. În
funcție de activitate, pot fi disponibile următoarele obiective:

● Viteză - stabiliți un obiectiv de viteză și primiți o alertă când valoarea vitezei
este inferioară sau superioară celei dorite

● Ritm - stabiliți un obiectiv de ritm și primiți o alertă când valoarea acestuia
este inferioară sau superioară celei dorite

● Frecvență cardiacă - stabiliți un obiectiv de frecvență cardiacă și primiți o
alertă când valoarea acesteia este inferioară sau superioară celei dorite

● Distanță - stabiliți un obiectiv de distanță și primiți o alertă când ați parcurs
distanța dorită
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● Calorii - stabiliți un obiectiv de calorii și primiți o alertă când ați ars numărul de
calorii dorit

● Timp - stabiliți un obiectiv de timp și primiți o alertă când intervalul de timp
dorit a expirat

Întrerupere, reluare și oprire activități

În timpul unei activități, apăsați butonul fizic superior pentru a întrerupe activitatea.
Din meniul de întrerupere activitate, puteți apăsa pe butonul „Finalizare” pentru a
opri activitatea, sau pe butonul „Reluare”, pentru a o continua. Prin apăsarea
butonului fizic superior în timp ce activitatea este întreruptă, se va relua activitatea.

Istoric activități

Dispozitivul Moto Watch va arhiva activitățile precedente în „Registrul activități”.
Pentru a accesa registrul de activități, apăsați butonul fizic superior din fața de ceas și
selectați „Registru activități”. În registrul activități, puteți apăsa pe orice activitate
specifică pentru a vizualiza informațiile detaliate aferente acesteia.
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Îngrijire și întreținere
● Se recomandă curățarea periodică

ceasului și a curelei cu apă curată și
uscarea acestora cu o cârpă moale,
uscată.

● NU ESTE RECOMANDATĂ folosirea
șamponurilor, săpunurilor și a altor
produse chimice pentru curățarea
murdăriei, deoarece pot cauza iritații
ale pielii și pot avea acțiune corozivă
asupra ceasului.

● După antrenament, ștergeți
încheietura și ceasul cu o cârpă sau
batistă uscată. Transpirația poate
produce interferențe și cauza
măsurători inexacte.

Dispoziții legale

Drepturi de autor și mărci
comerciale

Drepturi de autor și mărci comerciale
Motorola Mobility LLC
222 W. Merchandise Mart Plaza
16th Floor
Chicago, IL 60654
SUA

www.motowatch.com

Anumite caracteristici, servicii și aplicații
depind de rețea și ar putea să nu fie
disponibile în toate țările; se pot aplica
termene, condiții și/sau tarife suplimentare.
Pentru mai multe informații, contactați
furnizorul dvs. de servicii.

Toate caracteristicile, funcțiile și alte
specificații ale produsului, precum și toate
informațiile cuprinse în acest ghid, se
bazează pe cele mai recente informații
disponibile și care au fost considerate
corecte la momentul redactării. Motorola își
rezervă dreptul de a schimba sau modifica
orice informații sau specificații, fără notificare
prealabilă.

Notă: imaginile cuprinse în acest ghid au
valoare pur exemplificativă.

MOTOROLA și logoul M stilizat, sunt mărci
comerciale sau mărci comerciale înregistrate
ale Motorola Trademark Holdings, LLC.
Android, Google și alte mărci comerciale
sunt deținute de Google Inc. Robotul
Android este reprodus sau modificat după
imagini create și partajate de Google și este
folosit în conformitate cu prevederile
cuprinse în Licența de atribuire Creative
Commons 3.0. Toate celelalte nume de
produse sau servicii sunt proprietatea
deținătorilor respectivi. © 2015 Motorola
Mobility LLC. Toate drepturile sunt rezervate.

Atenție! Motorola nu își asumă nicio
răspundere pentru eventuale modificări
aduse emițătorului-receptor.
Nume produs: Moto watch 100
Număr manual:
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Informații de reglementare

Etichetă electronică

Ceasul dvs. folosește o etichetă electronică
care conține anumite informații de
reglementare referitoare la dispozitiv.

Pentru a vizualiza eticheta electronică,
apăsați pe ecranul ceasului, apăsați butonul
fizic superior, mergeți la „Setări”, „Despre”

Radiații de radiofrecvență (RF)

Expunerea la radiațiile de radiofrecvență și
utilizarea dispozitivului

Ceasul dvs. conține un emițător-receptor de
radiații de radiofrecvență. Acesta este
conceput în conformitate cu cerințele legale
referitoare la expunerea omului la undele
radio. Pentru o funcționare în condiții
optime și pentru a respecta recomandările
privind expunerea, urmați indicațiile din
manualul utilizatorului referitoare la purtarea
ceasului .

Urmați instrucțiunile pentru a evita
eventuale probleme de interferență.

Opriți ceasul în locurile în care sunt prezente
indicatoare care vă cer acest lucru, cum ar fi
spitalele sau centrele de îngrijire medicală.
La bordul avioanelor, opriți ceasul dacă
personalul companiei aeriene vă cere acest
lucru. Dacă ceasul dvs. dispune de un mod
avion sau o caracteristică asemănătoare,
consultați personalul companiei aeriene
înainte de a-l folosi în timpul zborului.

Precauții medicale

Dispozitive medicale

Dacă folosiți un stimulator cardiac sau un
defibrilator implantabil sau orice alt tip de
dispozitiv medical, consultați furnizorul dvs.
de servicii medicale precum și indicațiile
fabricantului înainte de a folosi ceasul.

Se recomandă persoanele care folosesc
stimulatoare cardiace sau defibrilatoare să
țină cont de următoarele precauții:

● Când este pornit, țineți
ÎNTOTDEAUNA ceasul la o distanță de
cel puțin 20 de centimetri (8 inci) de
stimulatorul cardiac sau de
defibrilator.

● OPRIȚI imediat ceasul dacă suspectați
că se produce o interferență.

Siguranța bateriei

Bateria nu a fost concepută pentru a fi
înlocuită de către utilizator, nu încercați
înlocuirea acesteia. Intervențiile care privesc
bateria trebuie să fie executate de către
fabricant sau de către centrul de asistență
tehnică autorizat de către acesta.

Nu expuneți bateria sau dispozitivul la
lumină solară directă, la foc deschis, căldură,
nu le apropiați de cuptoare cu microunde,
cuptoare, etc.

Evitați căderea de la înălțime sau perforarea
dispozitivului sau a bateriei, întrucât poate
provoca scurgeri din baterie, supraîncălzire,
aprindere sau explozie.
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Dacă apar scurgeri din baterie, evitați
contactul direct dintre conținutul bateriei și
piele sau ochi. Dacă pielea sau ochii au fost
expuse la conținutul bateriei, clătiți imediat
cu apă curată și adresați-vă unui spital
pentru tratament medical.

Pentru încărcare, se recomandă folosirea
accesoriilor de încărcare autorizare de către
fabricant. Folosirea de accesorii
incompatibile poate cauza incendii, explozie
sau arsuri.

Pe durata încărcării, țineți încărcătorul,
cablul de încărcare și dispozitivul într-un loc
uscat.

Nu atingeți încărcătorul sau dispozitivul cu
mâinile ude și asigurați-vă că încărcătorul nu
este expus la ploaie sau alte lichide. Un
mediu umed crește riscul de electrocutare
sau scurtcircuit, care la rândul lor pot
provoca incendii, explozie sau arsuri.

Dacă dispozitivul devine foarte fierbinte,
scoateți imediat ceasul de la încărcat, opriți-l
și contactați serviciul de asistență
post-vânzare al fabricantului, pentru a evita
arsuri sau explozia bateriei.

Condiții de utilizare

Dispozitivul poate funcționa la temperaturi
cuprinse între 0 °C și 45 °C, dar pentru o
experiență optimă de utilizare, se
recomandă ca temperatura de utilizare să fie
cuprinsă între 5 °C și 35 °C.

Se recomandă ca temperatura de depozitare
a dispozitivului să fie cuprinsă între -20 °C și
45 °C. Dacă temperatura de depozitare sau
de utilizare depășește limitele permise,
ceasul poate suferi defecțiuni, iar durata de
viață a bateriei poate fi redusă.

Nu utilizați și nu depozitați acest dispozitiv în
apropierea echipamentelor inflamabile sau
cu risc de explozie.

Avertisment referitor la rezistența la apă:
Dispozitivul Moto watch 100 rezistă la o
presiune a apei de 5 ATM. Acest lucru
înseamnă că ceasul poate fi scufundat în
condiții de siguranță până la o adâncime de
50 de m, poate fi expus la ploaie, stropi și
orice alt contact ușor cu apa. Ceasul nu a fost
conceput pentru sporturi acvatice intense,
scufundări sau presiuni extreme ale apei. Se
atrage atenția că anumite componente, cum
ar fi ecranul tactil, ar putea să nu
funcționeaze corect atunci când sunt expuse
la apă, mai ales pentru perioade mai lungi
de timp. De asemenea, se recomandă ca
curelele din piele să fie menținute pe cât
posibil uscate, pentru a evita deteriorarea și
deformarea acestora. Înainte de încărcare,
asigurați-vă că ceasul este uscat. Dacă ceasul
a intrat în contact cu transpirație sau apă
sărată, clătiți-l bine cu apă, pentru a evita
eventuale defecțiuni.

Rată de absorbție specifică (FCC și
IC)

CEASUL DVS. RESPECTĂ LIMITELE DE
EXPUNERE LA UNDE RADIO FCC ȘI IC.
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Ceasul dvs. este un emițător și receptor
radio, conceput pentru a fi purtat pe mână.
Este conceput astfel încât să nu depășească
limitele de expunere la unde radio (câmpuri
electromagnetice de radiofrecvență) stabilite
de Comisia Federală pentru Comunicații
(FCC) și de Industry Canada (IC). Aceste
limite includ o marjă de siguranță
semnificativă, gândită pentru a garanta
siguranța tuturor persoanelor, indiferent de
vârstă sau stare de sănătate.

Liniile directoare privind expunerea la
undele radio folosesc o unitate de măsură
cunoscută ca Rată de absorbție specifică,
sau SAR. Limita SAR pentru dispozitivele
purtate pe încheietura mâinii este de 4.0
W/kg. Testele sunt efectuate în timp ce
dispozitivul transmite la valoarea de puterea
maximă certificată. Cea mai ridicată valoare
SAR testată pentru modelul dvs. de
dispozitiv este: [INTRODU VALOARE] W/kg.

Avize și declarații

Declarație de conformitate cu Directivele
Uniunii Europene

Informațiile de conformitate CE de mai jos se
aplică produselor eBuyNow pe care sunt
inscripționate unul din următoarele marcaje
CE:

Prin prezenta, eBuyNow declară că acest
produs este conform cu:

● Cerințele esențiale și alte dispoziții
relevante din Directiva 1999/5/CE

● Toate celelalte Directive UE relevante

Pentru produsele care suportă standardul
Wi-Fi 802.11a/ac (conform definiției din
prospectul informativ al produsului):

În afara Statelor Unite, acest dispozitiv poate
fi folosit doar în spații închise atunci când
funcționează între 5.15 și 5.25 GHz (frecvență
de bandă Wi-Fi 802.11a/ac Wi-Fi).

Se regăsește mai jos un exemplu de nume
de tip tipic:

Declarația de conformitate (DoC) cu
Directiva 1999/5/CE (directiva RTTE) poate fi
consultată pe www.motorola.com/rtte (doar
în limba engleză). Pentru a găsi declarația de
conformitate aferentă produsului dvs.,
introduceți numele produsului în bara de
căutare a site-ului web.

Aviz FCC pentru utilizatori

Declarația de mai jos se aplică tuturor
produselor pe a căror etichetă sunt
inscripționate logotipul FCC și/sau
identificatorul FCC.

În temeiul dispozițiilor din partea a 15-a a
Regulamentului FCC, acest echipament a
fost testat și declarat conform cu limitele
prevăzute pentru dispozitivele digitale din
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Clasa B. Vezi 47 CFR Secțiunea 15.105(b).
Aceste limite au fost stabilite pentru a oferi
un grad rezonabil de protecție împotriva
interferențelor dăunătoare, într-un context
de utilizare de tip rezidențial. Acest
echipament generează, folosește și poate
emite radiații de radiofrecvență și în cazul în
care nu este instalat și folosit în conformitate
cu instrucțiunile specifice, poate cauza
interferențe dăunătoare cu alte comunicații
radio.

Cu toate acestea, nu se poate garanta
absența totală a oricărui tip de interferență
în anumite cazuri. Dacă echipamentul
cauzează interferențe dăunătoare cu
recepția radio sau TV, care poate fi
identificată prin pornirea și oprirea
echipamentului, recomandăm utilizatorului
să încerce corectarea interferenței prin
adoptarea măsurilor de mai jos:

● Reorientați sau schimbați locul
antenei de recepție.

● Măriți distanța dintre echipament și
receptor.

● Conectați echipamentul la o priză
montată pe un alt circuit decât cel la
care este conectat receptorul.

● Consultați vânzătorul echipamentului
sau un expert radio/TV.

Acest dispozitiv este conform cu partea a
15-a a Regulamentului FCC. Pentru utilizarea
echipamentului se vor respecta următoarele
condiții:

1. Acest dispozitiv nu trebuie să cauzeze
interferențe dăunătoare și

2. acest dispozitiv trebuie să tolereze
orice interferență primită, inclusiv
interferențele care ar putea cauza o
funcționare necorespunzătoare. Vezi
47 CFR Secțiunea 15.19(a)(3).

Motorola nu autorizează niciun fel de
modificare adusă dispozitivului de către
utilizator. Eventualele modificări aduse de
către utilizator pot atrage după sine
revocarea autorizației de folosire a
echipamentului. Vezi 47 CFR Secțiunea 15.21.

Aviz Industry Canada pentru utilizatori

Acest dispozitiv este conform cu
standardul/standardele scutit/scutite de
licență RSS Industry Canada. Pentru
utilizarea echipamentului se vor respecta
următoarele condiții:

1. Acest dispozitiv nu trebuie să cauzeze
interferențe și

2. Acest dispozitiv trebuie să tolereze
orice interferență, inclusiv
interferențele care ar putea cauza o
funcționare necorespunzătoare a
dispozitivului.

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

Vezi RSS-Gen, Secțiunea 8.4. Acest dispozitiv
este conform cu cerințele ICES-003 privind
ETI (echipamente pentru tehnologia
informației) din clasa B. CAN
ICES-3(B)/NMB-3(B).

Atenție! Expunere la radiații de
radiofrecvență.

1. Pentru respectarea cerințelor de
conformitate privind expunerea la
radiofrecvență din Canada, acest
dispozitiv și antena aferentă nu
trebuie să fie amplasate în apropierea
altor antene sau transmițătoare sau
utilizate în combinație cu acestea.

2. În timpul testării, dispozitivele
MOSWZ100 sunt configurate la
puterea maximă de transmisie și
amplasate în poziții care să simuleze o
utilizare în apropierea capului, la o
distanță de 10 mm iar pe mână în
contact direct cu aceasta. Când
apropiați dispozitivul MOSWZ100 de
față, păstrați o distanță de cel puțin 10
mm, pentru a vă asigura că nivelurile
de expunere ajung cel mult la
nivelurile atinse în timpul testării.

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.

Aviz Canada

Acest dispozitiv conține
transmițătoare/receptoare scutite de licență,
care sunt conforme cu Innovation, Science
and Economic Development Canada’s
licence-exempt RSS(s). Pentru utilizarea
echipamentului se vor respecta următoarele
condiții:

1. Acest dispozitiv nu trebuie să cauzeze
interferențe.

2. Acest dispozitiv trebuie să tolereze
orice interferență, inclusiv
interferențele care ar putea cauza o
funcționare necorespunzătoare a
dispozitivului.

Avis Canadien

L’émetteur/récepteur exempt de licence
contenu dans le présent appareil est
conforme aux CNR d’Innovation, Sciences et
Développement économique Canada
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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.

Aprobare ANATEL Telecommunication
Equipment:

01037-22-13184
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