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Навігація

Годинник Moto Watch 100 оснащений сенсорним
РК-екраном та двома бічними кнопками.

Навігація за допомогою сенсорного
екрану

Ви можете пересуватися по екрану, проводячи
пальцем вгору, вниз, ліворуч та праворуч. За
промовчанням на екрані годинника
відображається циферблат.

● Щоб переглянути історію повідомлень,
проведіть пальцем вгору від циферблата
годинника

● Щоб перейти до швидких налаштувань,
наприклад, режиму «не турбувати», і
переглянути поточний стан заряду
акумулятора, проведіть від циферблата
годинника пальцем донизу.

● Щоб переглянути різні віджети програм, проведіть пальцем ліворуч та
праворуч
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Навігація за допомогою кнопок

1. Верхня кнопка
a. Тривале натискання при вимкненому годиннику включає годинник
b. Тривале натискання при увімкненому годиннику викликає меню

живлення для перезавантаження та вимкнення годинника
c. Коротке натискання при заблокованому годиннику включає екран

годинника
d. Коротке натискання на циферблат годинника запускає перегляд

списку програмних додатків
e. Коротке натискання під час заняття призупиняє або відновлює дію
f. Коротке натискання не в режимі заняття або натискання на

циферблат годинника дозволяє повернутися в режим циферблата
2. Нижня кнопка

a. Тривале натискання при увімкненому годиннику виводить
інформацію про годинник

b. Коротке натискання дозволяє переглядати список занять
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Розташування на зап'ясті та
заряджання

Щоденне використання

Щоб оптичний датчик частоти серцевих
скорочень міг правильно відстежувати пульс
при щоденному використанні годинника,
носіть його на відстані не менше ширини
одного пальця від кісточки зап'ястя. Задня
частина годинника повинна щільно прилягати
до зап'ястя, а на датчик не повинне
потрапляти світло.

Під час занять

Переконайтеся, що годинник знаходиться на
ширині не менше двох пальців нижче від кісточки зап'ястя. Щоб запобігти
зсуванню годинника під час занять, ремінець годинника необхідно затягнути
трохи тугіше, ніж під час повсякденного використання, але не надто туго, щоб не
порушити кровообіг.

Заряджання

Щоб зарядити годинник Moto Watch 100:

● Підключіть USB-роз'єм зарядного пристрою
до комп'ютера або зарядного пристрою

● Зніміть годинник і переконайтеся, що задня
кришка годинника суха та чиста

● Піднесіть штир пружинного контакту
зарядного пристрою до металевих штирів на
задній панелі годинника.

● Магніти у зарядному пристрої та годиннику
вирівнюють положення зарядного
пристрою, після чого почнеться процес
заряджання. Під час заряджання годинник
вібрує і показує поточний рівень заряду.
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Функції годинника

Перемикання циферблату годинника

1. З режиму циферблату годинника

Стиль циферблату годинника можна змінити тривалим натисканням на
сенсорний екран у режимі відображення циферблата. Після вібрації на
годиннику з'явиться збільшене зображення циферблата, після чого проведіть
пальцем вгору та вниз, щоб змінити стиль. Обравши стиль, натисніть на
циферблат, щоб застосувати його.

2. З режиму налаштування годинника

Стиль циферблата можна змінити у налаштуваннях годинника. У режимі
циферблата проведіть пальцем донизу, щоб переглянути швидкі налаштування,

після чого натисніть на коліщатко. У налаштуваннях виберіть « Дисплей»,

потім виберіть « Стиль». Щоб змінити стиль, проведіть пальцем вгору та вниз.
Обравши стиль, натисніть на циферблат, щоб застосувати його.

Режим «НТ» (не турбувати)

У режимі «НТ» годинник перестане сигналізувати про новий телефонний
дзвінок або отримане push-повідомлення. Щоб увімкнути режим «НТ»:

1. Щоб перейти до швидких налаштувань, проведіть пальцем вниз від
циферблата годинника

2. Натисніть значок «НТ»
3. Значок стане білим, що означає активацію режиму «НТ».

4. Ще раз натисніть значок «НТ», щоб вимкнути режим «НТ».
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Сповіщення

Налаштування сповіщень

За допомогою годинника Moto Watch 100 можна отримувати, переглядати та
видаляти як повідомлення, так і телефонні дзвінки, що надходять через
підключений мобільний телефон. Щоб увімкнути повідомлення на годиннику,
виконайте таке:

1. Перевірте, чи активовано режим Bluetooth на підключеному телефоні.
2. Відкрийте програму Moto Watch на телефоні, натисніть на піктограму

профілю у верхньому лівому куті.
3. Виберіть годинник Moto Watch у боковому меню у розділі «Мої пристрої».
4. Виберіть пункт «Дозволи телефону» в меню пристрою.
5. Увімкніть перемикачі тих повідомлень, які хочете отримувати на годинник

Moto Watch.
6. Якщо ви не дали годиннику Moto Watch дозволу на перегляд та доступ до

телефонних повідомлень, зробіть це зараз.

Перегляд повідомлень

Коли на годинник Moto Watch надходить повідомлення із
підключеного мобільного пристрою, він вібрує і автоматично
відображає вміст повідомлення. Щоб приховати повідомлення
і зберегти його для перегляду пізніше, проведіть пальцем
ліворуч, натисніть верхню пластикову кнопку або дочекайтеся
вимкнення дисплею. Усі повідомлення можна переглянути
пізніше, провівши пальцем вгору від циферблату годинника.
Якщо торкнутися повідомлення, відобразиться його повний
текст та докладна інформація. Провівши пальцем зліва направо, можна
повернутися до списку повідомлень.

Видалення сповіщень

У пам'яті годинника Moto Watch може зберігатися до 10
останніх сповіщень. Після досягнення цього обмеження
найстаріше повідомлення видалятиметься при отриманні
нового. Ви можете вручну видалити повідомлення, натиснувши
на нього і провівши пальцем зліва направо.
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Примітка: Видалення повідомлень на годиннику призведе до їхнього
видалення на мобільному пристрої.
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Програмні додатки

Статус

Екран статусу дозволяє швидко переглянути статистичні
показники бадьорості організму. На першій сторінці вказано
кількість кроків, калорій та подолану відстань за день. Якщо
провести пальцем вгору, відкриється друга сторінка з
інформацією про сон за минулу ніч та поточний пульс.

Пульс

Годинник Moto Watch 100
безперервно відстежує пульс
впродовж дня, під час занять спортом та під час сну.
При переході до віджету вимірювання пульсу в центрі
відображається графік пульсу, вгорі – поточний пульс,
а внизу – пульс останніми днями.

SpO2

Годинник Moto Watch 100 може вимірювати рівень SpO2 (кисню
в крові) впродовж дня. Годинник автоматично відстежує рівень
SpO2 під час сну, а також, якщо провести пальцем по віджету
аналізатора SpO2, може зчитувати його в ручному режимі. Для
зчитування значення SpO2 у ручному режимі годинник
повинен щільно прилягати до руки як при занятті. Зчитування
показань у ручному режимі може тривати до 2 хвилин.
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Сон

Якщо ви не знімаєте годинник Moto Watch 100 під час сну, він
автоматично відстежує процес сну. При цьому відстежується
період сну в проміжку з 20:00 (8 ПП) до 10:00 (10 ДП). Як тільки
ви прокинетеся, годинник розрахує ваш режим сну і покаже
стадії сну на віджеті сну. Процес відображення може тривати до
1 години.

Погода

Погода в поточному місці перебування
відображається на віджеті погоди. Щоб отримувати
прогноз погоди на годинник Moto Watch, він повинен
бути підключений до мобільного пристрою із
виходом в інтернет, а програмний додаток Moto
Watch повинен мати дозвіл на визначення місця
перебування. Віджет погоди показує поточний
прогноз на день. Якщо провести пальцем вгору,
відобразиться прогноз на тиждень,
починаючи з наступних трьох днів;

якщо провести пальцем ліворуч, відобразяться наступні три
дні.

Керування мультимедійними функціями
телефону

Годинник Moto Watch можна
використовувати як пульт дистанційного керування
для відтворення медіафайлів на підключеному
мобільному телефоні. Під час відтворення
медіафайлів на підключеному мобільному пристрої
музичний віджет відображає елементи керування:
«відтворення/пауза», «попередній» та «наступний».
Якщо активні медіафайли з підключеного мобільного
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пристрою не відображаються на годиннику Moto Watch, переконайтеся, що на
підключеному пристрої увімкнено режим bluetooth і на ньому з'явилося
повідомлення про активний медіафайл.

Будильники, таймери та секундомір

Будильники, таймери та секундомір можна увімкнути в меню програмного
додатка, натиснувши верхню пластикову кнопку на циферблаті годинника. Щоб

активувати ці функції, у меню програмного додатка виберіть « Будильник», «

Таймер» або « Секундомір». Ви можете створити до 10 унікальних

будильників та 10 унікальних таймерів. Увімкнені будильники позначені

зеленою точкою, неактивні – сірою. Натисніть точку, щоб увімкнути або

вимкнути будильник. Щоб видалити або змінити інформацію, натисніть
шеврон праворуч із будильником або таймером та перейдіть в екран
редагування.

Налаштування

Дисплей

У налаштуваннях дисплея доступні такі дії:

● Яскравість – зміна яскравості екрану в діапазоні 3 різних значень.
Примітка: чим сильніша яскравість, тим швидше розряджається
акумулятор.

● Час вимкнення екрану – зміна часу роботи дисплея після його активації.
Примітка: чим сильніша яскравість, тим швидше розряджається
акумулятор.

● Увімкнення екрану – увімкнути екран можна в меню швидких
налаштувань; після ввімкнення екран залишається активним доти, доки
його не вимкнуть вручну з меню швидких налаштувань або поки не
закінчиться час, вказаний у меню налаштувань. Примітка: тривале
увімкнення екрана впливає на строк роботи акумулятора.

● Блокування екрану – якщо увімкнено функцію блокування екрану, при
нахилянні для увімкнення або натисканні пластикової кнопки екран
блокується з метою запобігання випадковим дотикам. Якщо натиснути на
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пластикову кнопку в режимі блокування екрану, можна перейти до
циферблату годинника.

● Стиль – зміна стилю циферблату годинника.
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Час

В налаштуваннях часу доступні такі параметри:

● 12 годин – годинник Moto Watch показуватиме час у 12-годинному форматі
(ДП/ПП)

● 24 години – годинник Moto Watch показуватиме час у 24-годинному
форматі

Відстань

В налаштуваннях відстані доступні такі параметри:

● Кілометри – годинник Moto Watch показуватиме відстань у кілометрах.
● Милі – годинник Moto Watch показуватиме відстань у милях.

Температура

У налаштуваннях температури можна вибрати такі параметри:

● Цельсій – годинник Moto Watch показуватиме температуру в градусах
Цельсія.

● Фаренгейт – годинник Moto Watch показуватиме температуру в градусах
Фаренгейта.

GPS

У налаштуваннях GPS доступні такі параметри:

● Високий – під час заняття, для якого використовується GPS, годинник
Moto Watch оновлює дані GPS з інтервалом в 1 секунду. Примітка: ця
функція збільшує витрати заряду акумулятора.

● Нормальний – під час заняття, для якого використовується GPS, годинник
Moto Watch оновлює дані GPS з інтервалом 5 секунд.

Вібрування

В налаштуваннях вібрування доступні такі параметри:

● Сильне – при отриманні повідомлення, попередження або оновлення
годинник Moto Watch посилено вібруватиме.

● Слабке – при отриманні повідомлення, попередження або оновлення
годинник Moto Watch вібруватиме слабше.
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● Ні – при отриманні повідомлення, попередження або оновлення
годинник Moto Watch не вібруватиме.

Кнопка

За допомогою цієї опції можна змінити дію, яку виконуватиме нижня пластикова
кнопка після натискання. За замовчуванням ця кнопка налаштована на
«Заняття», але її призначення можна змінити на будь-який програмний додаток
для швидкого доступу.

Система

В системних налаштуваннях доступні такі функції:

● Перезапустити – вимкнення та увімкнення годинника Moto Watch.
● Завершення роботи – відключення годинника Moto Watch. Щоб знову

увімкнути годинник Moto Watch, утримуйте верхню пластикову кнопку,
доки вона не завібрує і не ввімкнеться, або підключіть годинник до
електромережі через комплектний адаптер.

● Скидання до заводських налаштувань – функція скидання налаштувань
годинника Moto Watch до заводських значень. Цю операцію неможливо
скасувати і вона активує видалення всіх даних на годиннику, не
завантажених в додаток Moto Watch, а також до від'єднання годинника від
підключеного пристрою.
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Відстежування занять

Годинник Moto Watch здатний відстежувати різні види занять як у приміщенні,
так і на вулиці. У ньому використовуються вдосконалені датчики PPG, руху та
GPS для точного відстеження рухів, занять спортом та багато іншого.

Початок відстежування заняття

Найпростіший спосіб почати відстежувати заняття – натиснути нижню
пластикову кнопку на циферблаті годинника, якщо вона не була
перепрограмована на інший ярлик швидкого
доступу. Також можна розпочати відстежування
заняття, натиснувши верхню фізичну кнопку на
циферблаті годинника та вибравши пункт «Заняття».
Щоб підготувати годинник до роботи, виберіть
бажане заняття на екрані «Заняття». З'явиться екран
«Готовність». Залежно від виду занять у верхній
частині екрана може бути піктограма пульсу та/або
GPS. Щоб отримати найбільш точні результати,
обов'язково дочекайтеся, поки на значку пульсу
відобразиться поточний пульс, а на значку GPS – 4
зелені смужки, а повідомлення «Позиціонування» зміниться на «Натисніть, щоб
почати». Торкніться середини екрана годинника або натисніть верхню
пластикову кнопку, щоб почати заняття – пристрій завібрує і з'явиться екран
«Відстежування заняття».

Цілі

У нижній частині екрана «Готовність» знаходиться піктограма «Цілі». Натиснувши
на неї, ви зможете встановити ціль для конкретного виду заняття. Залежно від
виду занять ви можете встановити такі цілі:

● Швидкість – встановіть цільову швидкість й отримайте сигнал, якщо
швидкість буде вищою або нижчою за бажану.

● Темп – встановіть цільовий темп й отримайте сигнал, якщо темп буде
вищим або нижчим бажаного.

● Пульс – встановіть цільовий показник пульсу й отримайте сигнал, якщо
пульс буде вищим або нижчим за бажаний.
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● Відстань – встановіть цільову відстань й отримайте сигнал, коли досягнете
бажаного значення відстані.

● Калорії – встановіть цільову кількість калорій й отримайте сигнал про
досягнення бажаної кількості спалених калорій.

● Час – встановіть цільовий час й отримайте сигнал, коли бажаний час буде
досягнуто.

Пауза, відновлення та завершення заняття

Щоб призупинити заняття, натисніть верхню пластикову кнопку під час його
виконання. Щоб завершити заняття, в меню паузи натисніть кнопку
«Завершити», або кнопку «Відновити», щоб продовжити заняття. Якщо натиснути
на верхню пластикову кнопку під час паузи, заняття відновиться.

Історія занять

Годинник Moto Watch зберігає дані про попередні заняття в «Журналі занять».
Щоб відкрити журнал занять, натисніть верхню пластикову кнопку на
циферблаті годинника та виберіть «Журнал занять». Щоб переглянути детальну
інформацію про заняття, виберіть у журналі занять конкретне заняття.
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Догляд та
обслуговування

● Періодично промивайте годинник і
ремінець чистою водою, а потім
витирайте його сухою м'якою
тканиною.

● Щоб уникнути подразнення шкіри
та корозії годинника, НЕ
використовуйте шампунь, мило та
інші хімічні засоби для видалення
бруду.

● Після тренування протріть зап'ястя
та годинник сухою тканиною або
серветкою. Піт може завадити
роботі годинника і призвести до
неточності вимірювань.

Юридична інформація

Авторське право та товарні знаки

Авторське право та товарні знаки
належать компанії Motorola Mobility LLC
222 W. Merchandise Mart Plaza
16th Floor
Chicago, IL 60654
США

www.motowatch.com

Деякі функції, послуги та програми
залежать від мережі та можуть бути
доступні не в усіх регіонах; крім того,
можуть застосовуватись додаткові
правила, умови та/або тарифи. Щоб
отримати докладнішу інформацію,
зверніться до свого постачальника послуг.

Всі характеристики, функціональні
можливості та інші технічні параметри
виробу, а також інформація, що міститься
в цій інструкції, ґрунтуються на новітній
доступній інформації та вважаються
точними на момент друку. Компанія
Motorola залишає за собою право
змінювати або модифікувати будь-яку
інформацію або технічні характеристики
без попередження або зобов'язань.

Примітка: зображення в цій інструкції
наведено лише як приклад.

Компанія MOTOROLA та стилізований
логотип «M» вважаються товарними
знаками або зареєстрованими товарними
знаками компанії Motorola Trademark
Holdings, LLC. Android, Google та інші
торгові марки належать компанії Google
Inc. Робот Android був відтворений або
доопрацьований на основі розробок,
створених і наданих компанією Google, та
використаний відповідно до умов,
зазначених у ліцензії Creative Commons
3.0 Attribution Licence. Всі інші назви
товарів та послуг вважаються власністю
відповідних власників. © 2015 Компанія
Motorola Mobility LLC. Усі права
застережено.

Увага: Компанія Motorola не несе
відповідальності за зміни/модифікацію
приймача.
Код виробу: Moto Watch 100
Номер інструкції:
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Нормативна інформація

Етикетка з інформацією про електро-
та радіочастоти

У комплект годинника входить етикетка з
інформацією про електро- та
радіочастоти, де містяться деякі
нормативні дані про пристрій.

Щоб ознайомитися з текстом етикетки, що
містить інформацію про електро- та
радіочастоти, торкніться екрана
годинника, натисніть верхню пластикову
кнопку, перейдіть в розділ
«Налаштування», «Про пристрій».

Радіочастотна (РЧ) енергія

Вплив радіочастотної енергії та робота
пристрою

У годиннику встановлено передавач та
приймач РЧ енергії. Він виготовлений
відповідно до нормативних вимог щодо
впливу радіочастотного випромінювання
на людину. Для забезпечення
оптимальної роботи пристрою та
дотримання норм радіочастотного
опромінення носіть годинник так, як
зазначено в інструкції з експлуатації.

Щоб уникнути проблем із
радіочастотними завадами, дотримуйтесь
інструкцій

Вимикайте годинник у будь-якому місці,
де розміщені оголошення, які наказують
виконувати такі вимоги, наприклад, у
лікарнях або медичних закладах.
Вимикайте годинник у літаку, якщо цього

вимагає персонал авіакомпанії. Якщо у
вашому годиннику передбачено режим
польоту або аналогічна функція,
проконсультуйтеся із персоналом
авіакомпанії щодо їх використання під час
польоту.

Медичні запобіжні заходи

Медичні прилади

Якщо у вас встановлено штучний
кардіостимулятор, дефібрилятор або
інший медичний пристрій, перед
використанням годинника
проконсультуйтеся з лікарем і
ознайомтеся з інструкцією виробника
пристрою.

Особи з кардіостимулятором або
дефібрилятором повинні дотримуватися
таких запобіжних заходів:

● ЗАВЖДИ розташовуйте увімкнений
годинник на відстані більше 20
сантиметрів (8 дюймів) від
кардіостимулятора або
дефібрилятора.

● Негайно ВИМКНІТЬ годинник, якщо
у вас є підстави підозрювати
наявність радіо- чи електрозавад.

Безпека акумулятора

Користувач не має права самостійно
замінювати акумулятор, тому не
займайтеся заміною акумулятора
самостійно. Усі роботи, пов'язані з
акумулятором, повинен виконувати
виробник або уповноважений спеціаліст.
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Не тримайте акумулятор або пристрій під
прямим сонячним промінням, поблизу
джерел відкритого вогню, тепла,
мікрохвильових печей, духових шаф тощо.

Не кидайте та не проколюйте пристрій
або акумулятор, оскільки такі
пошкодження можуть призвести до
витоку, перегріву, спалаху або вибуху
акумулятора.

Якщо акумулятор протікає, уникайте
потрапляння рідини на шкіру або в очі.
Якщо рідина з акумулятора потрапила на
шкіру або в очі, негайно промийте їх
чистою водою і зверніться до лікаря для
отримання медичної допомоги.

Для заряджання використовуйте зарядні
пристрої, затверджені виробником.
Використання несумісних пристроїв може
призвести до пожежі, вибуху або опіку.

Під час заряджання зберігайте зарядний
пристрій, зарядний кабель та годинник у
сухому приміщенні.

Не торкайтеся зарядного пристрою або
годинника мокрими руками, а також
слідкуйте за тим, щоб на зарядний
пристрій не потрапляв дощ або рідина.
Вологе середовище може призвести до
ураження електричним струмом або
короткого замикання, що в свою чергу
може призвести до небезпечної пожежі,
вибуху або опіку.

Якщо пристрій сильно нагрівається,
негайно зніміть годинник, вимкніть
живлення та зверніться за допомогою до
фахівців служби післяпродажного

обслуговування виробника, щоб запобігти
опіку або вибуху акумулятора.

Умови експлуатації

Максимально допустима температура
експлуатації пристрою становить від 0°C
до 45°C, але для забезпечення найкращої
якості роботи рекомендується
дотримуватися оптимальної температури
експлуатації від 5°C до 35°C.

Пристрій слід зберігати при температурі
від –20°C до 45°C. Якщо температура
зберігання або робоча температура
перевищує вказаний діапазон, годинник
може пошкодитися, а термін служби
акумулятора скоротиться.

Не використовуйте та не зберігайте
пристрій поруч із легкозаймистим або
вибухонебезпечним інвентарем.

Попередження про водонепроникність:
Годинник Moto Watch 100 оснащений
захистом від води класу 5ATM. Це означає,
що ви можете безпечно занурювати
годинник у воду на глибину до 50 метрів,
допускати потрапляння на нього дощу,
бризок та інші незначні контакти із водою.
Годинник не призначений для занять
водними видами спорту з високою
інтенсивністю впливу води, дайвінгу або
екстремального тиску води. Зверніть
увагу, що за умови впливу води, особливо
при тривалому контакті, такі елементи, як
сенсорний екран, можуть працювати
некоректно. Крім того, шкіряні ремінці
слід завжди тримати сухими, щоб
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уникнути структурних пошкоджень та
деформації. Перед заряджанням
переконайтеся в сухості годинника. Якщо
годинник контактував із солоною водою
або потом, щоб уникнути пошкодження,
ретельно промийте його і висушіть.

Питомий коефіцієнт поглинання
(дані Федеральної комісії зі
зв'язку США (FCC) та Міністерства
промисловості Канади (IC))

ЗА РІВНЕМ ВПЛИВУ РАДІОХВИЛЬ ВАШ
ГОДИННИК ВІДПОВІДАЄ НОРМАМ
ФЕДЕРАЛЬНОЇ КОМІСІЇ ЗІ ЗВ'ЯЗКУ (FCC) І
МІНІСТЕРСТВА ПРОМИСЛОВОСТІ
КАНАДИ (IC).

Ваш годинник – це радіопередавач та
приймач, призначений для носіння на
зап'ясті. Він виготовлений так, щоб не
перевищувати межі впливу радіохвиль
(радіочастотних електромагнітних полів),
встановлені Федеральною комісією зі
зв'язку США (FCC) та Міністерством
промисловості Канади (IC). Ці обмеження
передбачають значний коефіцієнт
безпеки, розрахований на забезпечення
безпеки всіх людей, незалежно від їхнього
віку та стану здоров'я.

У нормативах впливу радіохвиль
використовується одиниця виміру, яку
називають питомим коефіцієнтом
поглинання, або SAR. Межа SAR для
наручних пристроїв становить 4,0 Вт/кг.
Під час проведення випробувань
пристрій перевіряли в умовах
максимального сертифікованого рівня

потужності. Найбільше значення SAR,
випробуване для вашої моделі пристрою,
становить: [ВСТАВИТИ ЗНАЧЕННЯ] Вт/кг.

Примітки та декларації

Декларація про відповідність
директивам Європейського Союзу

Наведена нижче інформація про
відповідність вимогам ЄС застосовується
до товарів eBuyNow, маркованих одним із
наступних знаків «CE»:

Цим компанія eBuyNow заявляє, що цей
виріб відповідає:

● основним вимогам та іншим
відповідним положенням
Директиви 1999/5/EC

● усім іншим відповідним директивам
ЄС

Пристрої, що підтримують Wi-Fi 802.11a/ac
(відповідно до інформації про пристрій):

За межами США використання цього
пристрою обмежене застосуванням
усередині приміщень під час роботи в
діапазоні 5,15–5,25 ГГц (частотний діапазон
Wi-Fi 802.11a/ac).

Нижче наведено приклад стандартної
номенклатурної назви:
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З декларацією про відповідність (DoC)
вашого пристрою положенням Директиви
1999/5/EC (Директиви R&TTE) можна
ознайомитися на сайті
www.motorola.com/rtte(тільки англійською
мовою). Щоб ознайомитися з Декларацією
про відповідність (DoC), введіть
номенклатурну назву, вказану на етикетці
пристрою, у рядку «Пошук» на веб-сайті.

Повідомлення Федеральної комісії
зв'язку США для користувачів

Наведена нижче декларація
поширюється на всі пристрої, марковані
логотипом FCC та/або ідентифікатором
FCC на етикетці пристрою.

Це обладнання було випробувано та
визнано таким, що відповідає
обмеженням для цифрових пристроїв
класу B відповідно до частини 15 правил
FCC. Див. Зведення федеральних правил
47, Розд. 15.105(b). Ці обмеження
призначені для забезпечення
обґрунтованого захисту від шкідливих
завад під час встановлення у житлових
приміщеннях. Цей пристрій генерує,
використовує та може випромінювати
радіочастотну енергію і, якщо він
встановлений та використовується не
відповідно до інструкцій, може

створювати небажані завади для
радіозв'язку.

Проте, гарантія того, що завади не
виникнуть у конкретному місці
встановлення. Якщо пристрій створює
радіо- та телевізійні завади, що
визначається шляхом вимикання та
увімкнення пристрою, користувачу
рекомендується спробувати усунути
завади одним або декількома з наступних
способів:

● Переорієнтувати або перемістити
приймальну антену.

● Збільшити відстань між пристроєм
та приймачем.

● Підключити пристрій до розетки
іншого електричного кола, ніж та, до
якої підключено приймач.

● Звернутися за допомогою до
продавця або досвідченого фахівця
з радіо/ТВ техніки.

Цей пристрій відповідає положенням
частини 15 правил FCC. Експлуатація
здійснюється за дотримання двох
наступних умов:

1. пристрій не повинен створювати
завади, та

2. пристрій повинен витримувати
будь-які завади, включаючи завади,
які можуть призвести до небажаної
роботи. Див. Зведення федеральних
правил 47, Розд. 15.19 (a) (3).

Компанія Motorola не схвалює внесення
будь-яких змін або модифікацій в цей
пристрій. Будь-які зміни або модифікації
можуть позбавити користувача права на
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експлуатацію цього пристрою. Див.
Зведення федеральних правил 47, Розд.
15.21.

Повідомлення для користувачів від
Міністерства промисловості Канади

Цей пристрій відповідає положенням
промислових стандартів «Стандартної
специфікації радіообладнання» (RSS) для
неліцензійного обладнання Міністерства
промисловості Канади. Експлуатація
здійснюється за дотримання двох
наступних умов:

1. пристрій не повинен створювати
завади, та

2. пристрій повинен витримувати
будь-які завади, включаючи завади,
які можуть призвести до небажаної
роботи.

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.

Див. «Стандартна специфікація
радіообладнання – Загальні вимоги»
(RSS-Gen), Розд. 8.4. Цей пристрій
відповідає вимогам стандарту ICES-003
класу B ITE (обладнання інформаційних
технологій). CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).

Увага: Вплив радіочастотного
випромінювання.

1. З метою дотримання вимог Канади
щодо впливу радіочастотного
випромінювання цей пристрій і
його антену не можна
розташовувати поруч або
використовувати разом із
будь-якою іншою антеною або
передавачем.

2. Під час випробувань годинник
MOSWZ100 встановлювали на
максимальні рівні передачі і
розташовували в положеннях, що
сприяють активному впливу,
наприклад, біля голови, на відстані
10 мм, а також на зап'ясті впритул.
При розміщенні годинника
MOSWZ100 поблизу обличчя
необхідно дотримуватися відстані
не менше 10 мм, що дозволить
підтримувати опромінення на рівні
або нижче випробувального рівня.

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
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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.

Повідомлення від імені Канади

У цьому пристрої встановлено
неліцензійний передавач(і)/приймач(і), які
відповідають вимогам промислових
стандартів «Стандартної специфікації
радіообладнання» (RSS) для
неліцензійного обладнання Міністерства
інновацій, науки та економічного розвитку
Канади. Експлуатація здійснюється за
дотримання двох наступних умов:

1. Пристрій не повинен створювати
завади.

2. Пристрій повинен витримувати
будь-які завади, включаючи завади,
які можуть призвести до небажаної
роботи.

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
ompromettre le fonctionnement.

Дозвіл на використання
телекомунікаційного обладнання
ANATEL:

01037-22-13184
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