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Περιήγηση
Το Moto Watch 100 έχει μια οθόνη αφής LCD και δύο
πλαϊνά κουμπιά.

Περιήγηση οθόνης αφής
Μπορείτε να περιηγηθείτε στην οθόνη σύροντας προς τα
πάνω, προς τα κάτω, αριστερά και δεξιά. Το ρολόι θα
εμφανίζει την πρόσοψη του ρολογιού ως προεπιλογή.

●
●

●

Σύρετε προς τα πάνω στην πρόσοψη του ρολογιού
για να δείτε το ιστορικό των ειδοποιήσεων
Σύρετε προς τα κάτω στην πρόσοψη του ρολογιού
για να μεταβείτε στις ταχείες ρυθμίσεις όπως τη
Λειτουργία DND και δείτε την τρέχουσα διάρκεια
ζωής της μπαταρίας του ρολογιού
Σύρετε προς τα αριστερά και δεξιά για να δείτε τα
διάφορα widgets της εφαρμογής

Περιήγηση κουμπιών
1.

Πάνω κουμπί
a. Πατήστε παρατεταμένα όταν το ρολόι είναι απενεργοποιημένο - ενεργοποιήστε
το ρολόι
b. Πατήστε παρατεταμένα όταν το ρολόι είναι ενεργοποιημένο - εμφανίστε το μενού
λειτουργίας για να κάνετε επανεκκίνηση και να διακόψετε τη λειτουργία
c. Πατήστε στιγμιαία όταν το ρολόι είναι κλειδωμένο - ενεργοποιήστε την οθόνη του
ρολογιού
d. Πατήστε στιγμιαία στην πρόσοψη του ρολογιού - δείτε τη λίστα εφαρμογών
2

e. Πατήστε στιγμιαία κατά τη διάρκεια μιας δραστηριότητας - διακόψτε ή
ξαναξεκινήστε μια δραστηριότητα
f. Πατήστε στιγμιαία όταν δεν υπάρχει δραστηριότητα ή στην πρόσοψη του
ρολογιού - επιστρέψτε στην πρόσοψη του ρολογιού
2. Κάτω κουμπί
a. Πατήστε παρατεταμένα όταν το ρολόι είναι ενεργοποιημένο - εμφανίστε τα
στοιχεία του ρολογιού
b. Πατήστε στιγμιαία - δείτε τη λίστα δραστηριοτήτων
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Τοποθέτηση στον καρπό και
φόρτιση
Καθημερινή χρήση
Φορέστε το ρολόι σας τουλάχιστον με ένα δάχτυλο κενό
κάτω από το οστό του καρπού σας για να διασφαλιστεί
ότι ο οπτικός αισθητήρας καρδιακής συχνότητας θα
μπορεί να παρακολουθεί σωστά κάθε μέρα που θα το
φοράτε. Το πίσω μέρος του ρολογιού θα πρέπει να
ακουμπά στον καρπό σας και δεν πρέπει να διαφεύγει
φως από τον αισθητήρα.

Κατά τη διάρκεια μιας δραστηριότητας
Φροντίστε το ρολόι να έχει τουλάχιστον δύο δάχτυλα
κενό κάτω από το οστό του καρπού σας. Το ρολόι
πρέπει να είναι ελαφρώς πιο σφιχτό απ' ό,τι στην καθημερινή χρήση για την αποτροπή της
μετακίνησης κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας αλλά όχι τόσο σφιχτό ώστε να μειωθεί η ροή
του αίματος.

Φόρτιση
Για να φορτίσετε το Moto Watch 100 σας:
●

●
●

●

Συνδέστε το βύσμα USB του φορτιστή που
παρέχεται σε έναν υπολογιστή ή σε μια θύρα
φόρτισης
Αφαιρέστε το ρολόι και φροντίστε το πίσω μέρος του
ρολογιού να είναι στεγνό και να μην έχει ρύπους
Φέρτε το άκρο του συνδέσμου POGO του φορτιστή
κοντά στις μεταλλικές ακίδες στο πίσω μέρος του
ρολογιού
Οι μαγνήτες του φορτιστή και του ρολογιού θα
ευθυγραμμίσουν σωστά τον φορτιστή με το ρολόι και
θα ξεκινήσει η φόρτιση. Το ρολόι θα δονείται και θα
δείχνει το τρέχον επίπεδο φόρτισης κατά τη φόρτιση.
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Λειτουργίες ρολογιού
Αλλάξτε την πρόσοψη του ρολογιού
1. Από την πρόσοψη του ρολογιού
Μπορείτε να αλλάξετε το στιλ της πρόσοψης του ρολογιού πατώντας παρατεταμένα την οθόνη
αφής και κοιτώντας παράλληλα την πρόσοψη του ρολογιού. Μόλις το ρολόι δονηθεί και δείξει μια
σμίκρυνση της πρόσοψης του ρολογιού, μπορείτε να σύρετε προς τα πάνω και κάτω για να
αλλάξετε το στιλ. Μόλις επιλεγεί ένα στιλ, πατήστε στην πρόσοψη του ρολογιού για να το
εφαρμόσετε.

2. Από τις λειτουργίες του ρολογιού
Μπορείτε να αλλάξετε την πρόσοψη του ρολογιού από τις λειτουργίες του ρολογιού. Στην
πρόσοψη του ρολογιού, σύρετε προς τα κάτω για να δείτε τις ταχείες ρυθμίσεις, πατήστε στο
γρανάζι των ρυθμίσεων. Από τις ρυθμίσεις επιλέξτε «

Οθόνη» και μετά επιλέξτε «

Στιλ». Σύρετε προς τα πάνω και κάτω για να αλλάξετε το στιλ. Μόλις επιλεγεί ένα στιλ, πατήστε
στην πρόσοψη του ρολογιού για να το εφαρμόσετε.

Λειτουργία DND (Μην ενοχλείτε)
H λειτουργία DND θα αποκλείσει τις ειδοποιήσεις του ρολογιού όταν ληφθεί μια νέα τηλεφωνική
κλήση ή μια ειδοποίηση push. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία DND:
1.

Σύρετε προς τα κάτω στην πρόσοψη του ρολογιού για να μεταβείτε στις ταχείες
ρυθμίσεις

2. Πατήστε το εικονίδιο

DND

3. Το εικονίδιο θα γίνει άσπρο δείχνοντας ότι η λειτουργία DND είναι ενεργοποιημένη
4. Πατήστε το εικονίδιο

DND πάλι και μετά απενεργοποιήστε τη λειτουργία DND.
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Ειδοποιήσεις
Ρύθμιση ειδοποιήσεων
Το Moto Watch 100 μπορεί να λαμβάνει, να προβάλει και να διαγράφει ειδοποιήσεις και
τηλεφωνικές κλήσεις που έρχονται μέσω του συνδεδεμένου κινητού τηλεφώνου. Για να
ενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις στο ρολόι σας:
1. Φροντίστε να είναι το Bluetooth ενεργοποιημένο στο συνδεδεμένο σας τηλέφωνο.
2. Ανοίξτε την εφαρμογή Moto Watch στο τηλέφωνό σας και πατήστε στο εικονίδιο του
προφίλ πάνω αριστερά
3. Επιλέξτε το συζευγμένο Moto Watch στο πλευρικό μενού υπό το “Οι συσκευές μου”
4. Επιλέξτε “Άδειες τηλεφώνου” από το μενού της συσκευής
5. Ενεργοποιήστε τα κουμπιά για τις ειδοποιήσεις που θέλετε να λαμβάνετε στο Moto
Watch σας.
6. Αν δεν έχετε δώσει στο Moto Watch την άδεια να προβάλει και να προσπελάζει τις
τηλεφωνικές σας ειδοποιήσεις, θα σας ζητηθεί να το κάνετε τώρα.

Προβολή ειδοποιήσεων
Όταν το Moto Watch λάβει μια ειδοποίηση από τη συνδεδεμένη κινητή
συσκευή, θα δονηθεί και θα εμφανίσει αυτόματα το περιεχόμενο της
ειδοποίησης. Μπορείτε να σύρετε από αριστερά προς δεξιά, να πατήσετε το
πάνω φυσικό κουμπί ή να περιμένετε να σβήσει η οθόνη για να γίνει
απόκρυψη της ειδοποίησης και να την αποθηκεύσετε για αργότερα.
Μπορείτε να δείτε όλες τις ειδοποιήσεις αργότερα σύροντας προς τα πάνω
στην πρόσοψη του ρολογιού. Πατώντας σε μια ειδοποίηση θα εμφανιστεί το
πλήρες κείμενο και οι λεπτομέρειες της ειδοποίησης Σύροντας από
αριστερά προς δεξιά θα επιστρέψετε στη λίστα ειδοποιήσεων.

Διαγραφή ειδοποιήσεων
Το Moto Watch μπορεί να αποθηκεύσει έως και 10 πρόσφατες
ειδοποιήσεις. Μόλις ξεπεραστεί αυτό το όριο, η παλαιότερη ειδοποίηση θα
διαγράφεται κάθε φορά που θα λαμβάνεται μια νέα. Μπορείτε να
διαγράψετε με το χέρι μια ειδοποίηση πατώντας πάνω της και σύροντας
από αριστερά προς τα δεξιά.
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Σημείωση: Η διαγραφή ειδοποιήσεων από το ρολόι σας θα τις διαγράψει και από την κινητή σας
συσκευή.
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Εφαρμογές
Κατάσταση
Η προβολή της κατάστασης παρέχει μια ταχεία προβολή των στατιστικών
ευεξίας σας. Η πρώτη σελίδα θα δείχνει τα βήματα, τις θερμίδες και την
απόσταση για τη μέρα. Σύροντας προς τα πάνω θα εμφανίζεται η δεύτερη
σελίδα που θα εμπεριέχει πληροφορίες για τον ύπνο της χθεσινής νύχτας
και την τρέχουσα καρδιακή συχνότητα.

Καρδιακή συχνότητα
Το Moto Watch 100 θα παρακολουθεί
συνέχεια την καρδιακή συχνότητα καθ' όλη
τη διάρκεια της μέρας, κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων και κατά
τη διάρκεια του ύπνου. Σύροντας προς το widget καρδιακής
συχνότητας θα εμφανιστεί ένα γράφημα καρδιακής συχνότητας
στο κέντρο, η τρέχουσα καρδιακή συχνότητα επάνω και οι μέρες
με τις υψηλότερες και τις χαμηλότερες καρδιακές συχνότητες
κάτω.

SpO2
Το Moto Watch 100 μπορεί να παρέχει ενδείξεις SpO2 (οξυγόνο στο
αίμα) καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας. Το ρολόι θα παρακολουθεί το SpO2
ενώ κοιμάστε αυτόματα, ενώ μπορεί να γίνει χειροκίνητη ανάγνωση
σύροντας προς το widget SpO2. Για τη χειροκίνητη ανάγνωση, το SpO2
πρέπει να είναι εφαρμοστό και κουμπωμένο σφιχτά όπως κατά τη διάρκεια
μιας δραστηριότητας. Για τη χειροκίνητη ανάγνωση μπορεί να χρειαστούν
έως και 2 λεπτά.
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Ύπνος
Το Moto Watch 100 θα παρακολουθεί αυτόματα τον ύπνο εφόσον φοράτε
το ρολόι ενώ κοιμάστε. Η παρακολούθηση του ύπνου θα παρακολουθεί
μόνο τον ύπνο που αρχίζει και τελειώνει μεταξύ 20:00 (8μμ) και 10:00
(10πμ). Μόλις ξυπνήσετε, το ρολόι θα υπολογίσει τα μοτίβα του ύπνου σας
και θα δείξει τα στάδια του ύπνου σας στο widget ύπνου. Η συμπλήρωσή
του μπορεί να διαρκέσει έως και 1 ώρα.

Καιρός
Ο καιρός της τρέχουσας τοποθεσίας σας εμφανίζεται στο
widget καιρού. Το Moto Watch πρέπει να έχει σύνδεση σε μια
κινητή συσκευή με πρόσβαση στο διαδίκτυο και η εφαρμογή
Moto Watch πρέπει να έχει λάβει άδεια τοποθεσίας για να
λαμβάνει τον καιρό στο ρολόι. Το widget καιρού θα εμφανίζει
την τρέχουσα πρόγνωση για τη μέρα. Σύροντας προς τα πάνω
θα εμφανιστεί η εβδομαδιαία πρόγνωση ξεκινώντας από τις
επόμενες τρεις μέρες και σύροντας από τα αριστερά προς τα
δεξιά θα εμφανιστούν οι επόμενες 3 μέρες.

Έλεγχος πολυμέσων τηλεφώνου
Το Moto Watch μπορεί να λειτουργήσει
σαν τηλεχειριστήριο για πολυμέσα που
αναπαράγονται στο συνδεδεμένο κινητό
τηλέφωνο. Όταν γίνεται αναπαραγωγή του
πολυμέσου στη συνδεδεμένη κινητή
συσκευή, το μουσικό widget θα εμφανίζει
τα χειριστήρια πολυμέσων για αναπαραγωγή/παύση,
προηγούμενο και επόμενο. Αν το Moto Watch δεν εμφανίζει τα
ενεργά πολυμέσα της συνδεδεμένης κινητής συσκευής,
βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένο το bluetooth στη
συνδεδεμένη συσκευή και ότι υπάρχει ενεργή ειδοποίηση
πολυμέσων στη συνδεδεμένη κινητή συσκευή.
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Ξυπνητήρια, αντίστροφη μέτρηση και χρονόμετρο
Η πρόσβαση στα ξυπνητήρια, στην αντίστροφη μέτρηση και στο χρονόμετρο γίνεται από το
μενού της εφαρμογής πατώντας το πάνω φυσικό κουμπί στην πρόσοψη του ρολογιού. Στο
μενού της εφαρμογής επιλέξτε «

Ξυπνητήρι», «

Αντίστροφη μέτρηση» ή «

Χρονόμετρο» αντίστοιχα για να μεταβείτε σε αυτές τις λειτουργίες. Μπορείτε να δημιουργήσετε
έως και 10 ξεχωριστά ξυπνητήρια και 10 ξεχωριστές αντίστροφες μετρήσεις. Τα ενεργοποιημένα
ξυπνητήρια θα έχουν μια
θα έχουν μια

πράσινη κουκκίδα δίπλα ενώ τα απενεργοποιημένα ξυπνητήρια

γκρι κουκκίδα. Πατήστε στην κουκκίδα για να ενεργοποιήσετε ή να

απενεργοποιήσετε το ξυπνητήρι. Πατώντας το

σύμβολο ανάπτυξης μενού (^) στα δεξιά του

ξυπνητηριού ή της αντίστροφης μέτρησης θα μεταβείτε στην οθόνη επεξεργασίας για να
διαγράψετε ή να αλλάξετε τα στοιχεία.

Ρυθμίσεις
Οθόνη
Οι ρυθμίσεις της οθόνης προσφέρουν τις εξής επιλογές:
●

●

●

●

●

Φωτεινότητα - αλλαγή της φωτεινότητας της οθόνης μεταξύ 3 διαφορετικών τιμών.
Σημείωση: οι υψηλότερες τιμές φωτεινότητας θα επηρεάσουν τη διάρκεια ζωής της
μπαταρίας.
Λήξη χρονικού ορίου οθόνης - αλλαγή του χρόνου διατήρησης της οθόνης ανοιχτής μόλις
την ενεργοποιήσετε. Σημείωση: οι υψηλότερες τιμές θα επηρεάσουν τη διάρκεια ζωής
της μπαταρίας.
Εμφάνιση οθόνης - Η εμφάνιση οθόνης είναι διαθέσιμη από το μενού ταχείων
ρυθμίσεων. Μόλις την ενεργοποιήσετε θα διατηρήσει την οθόνη ανοιχτή μέχρι να σβήσει
χειροκίνητα από το μενού ταχείων ρυθμίσεων ή μόλις παρέλθει ο χρόνος που
υποδεικνύεται σε αυτό το μενού ρυθμίσεων. Σημείωση: η διατήρηση της εμφάνισης της
οθόνης για μεγάλα χρονικά διαστήματα θα επηρεάσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
Κλείδωμα οθόνης - Όταν είναι ενεργοποιημένο το κλείδωμα οθόνης, γέρνοντας για να
κάνετε αφύπνιση ή πατώντας το φυσικό κουμπί θα μεταβείτε σε μια προβολή
κλειδώματος οθόνης για την αποφυγή τυχαίων αγγιγμάτων. Πατώντας το φυσικό κουμπί
στην προβολή κλειδώματος οθόνης θα μεταβείτε στην πρόσοψη του ρολογιού.
Στιλ - αλλάξτε την πρόσοψη του ρολογιού.
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Ώρα
Οι ρυθμίσεις της ώρας προσφέρουν τις εξής επιλογές:
●
●

12 ώρες - το Moto Watch θα λειτουργεί σε μορφή 12 ωρών (πμ/μμ)
24 ώρες - το Moto Watch θα λειτουργεί σε μορφή 24 ωρών

Απόσταση
Οι ρυθμίσεις της απόστασης προσφέρουν τις εξής επιλογές:
●
●

Χιλιόμετρα - το Moto Watch θα λειτουργεί σε χιλιόμετρα
Μίλια - το Moto Watch θα λειτουργεί σε μίλια

Θερμοκρασία
Οι ρυθμίσεις της θερμοκρασίας προσφέρουν τις εξής επιλογές:
●
●

Κελσίου - το Moto Watch θα λειτουργεί σε βαθμούς Κελσίου
Φαρενάιτ - το Moto Watch θα λειτουργεί σε βαθμούς Φαρενάιτ

GPS
Οι ρυθμίσεις του GPS προσφέρουν τις εξής επιλογές:
●

●

Υψηλή - κατά τη διάρκεια μιας δραστηριότητας που χρησιμοποιεί GPS, το Moto Watch
θα λαμβάνει μια ενημέρωση GPS κάθε 1 δευτερόλεπτο. Σημείωση: αυτή η λειτουργία θα
χρησιμοποιήσει περισσότερη μπαταρία.
Κανονική - κατά τη διάρκεια μιας δραστηριότητας που χρησιμοποιεί GPS, το Moto
Watch θα λαμβάνει μια ενημέρωση GPS κάθε 5 δευτερόλεπτα.

Δόνηση
Οι ρυθμίσεις της δόνησης προσφέρουν τις εξής επιλογές:
●
●
●

Υψηλή - το Moto Watch θα χρησιμοποιεί ισχυρή δόνηση όταν θα λαμβάνει μια
ειδοποίηση, μια επείγουσα ειδοποίηση ή μια ενημέρωση.
Χαμηλή - το Moto Watch θα χρησιμοποιεί ασθενέστερη δόνηση όταν θα λαμβάνει μια
ειδοποίηση, μια επείγουσα ειδοποίηση ή μια ενημέρωση.
Καμία - το Moto Watch δεν θα δονείται όταν θα λαμβάνει μια ειδοποίηση, μια
επείγουσα ειδοποίηση ή μια ενημέρωση.
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Κλειδί
Αυτή η ρύθμιση θα αλλάξει ό,τι κάνει το κάτω φυσικό κουμπί όταν πατιέται. Από προεπιλογή
αυτή η ρύθμιση μεταβαίνει στις «Δραστηριότητες» αλλά μπορεί να αλλάξει σε οποιαδήποτε από
τις εφαρμογές για ταχεία πρόσβαση.

Σύστημα
Οι ρυθμίσεις του συστήματος προσφέρουν τις εξής επιλογές:
●
●

●

Επανεκκίνηση - αυτή η επιλογή θα απενεργοποιήσει το Moto Watch και μετά θα το
ενεργοποιήσει πάλι.
Απενεργοποίηση - αυτή η επιλογή θα απενεργοποιήσει το Moto Watch. Για να
ενεργοποιήσετε πάλι το Moto Watch, πατήστε το πάνω φυσικό κουμπί μέχρι να
δονηθεί και να ανοίξει ή συνδέστε το ρολόι στην πρίζα χρησιμοποιώντας τον
προσαρμογέα που παρέχεται.
Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων - αυτή η επιλογή θα επαναφέρει το Moto
Watch στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Αυτό δεν αντιστρέφεται και θα διαγράψει όλα τα
δεδομένα στο ρολόι που δεν είχαν μεταφορτωθεί στην εφαρμογή του Moto Watch και
θα γίνει αποσύζευξη του ρολογιού από τη συνδεδεμένη συσκευή.
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Παρακολούθηση δραστηριότητας
Το Moto Watch μπορεί να παρακολουθεί διάφορες δραστηριότητες τόσο εντός όσο και εκτός
σπιτιού. Χρησιμοποιεί εξελιγμένους αισθητήρες PPG, κίνησης και GPS για την ακριβή
παρακολούθηση της κίνησης, της φυσικής εξόρμησης και άλλων.

Έναρξη δραστηριότητας
Ο πιο εύκολος τρόπος για να ξεκινήσετε μια δραστηριότητα είναι να πατήσετε το κάτω φυσικό
κουμπί στην πρόσοψη του ρολογιού αν δεν έχει οριστεί άλλη συντόμευση. Οι δραστηριότητες
μπορούν επίσης να ξεκινήσουν πατώντας το πάνω φυσικό
κουμπί στην πρόσοψη του ρολογιού και πατώντας
«Δραστηριότητες».
Στην οθόνη «Δραστηριότητες» πατήστε την επιθυμητή
δραστηριότητα για να ετοιμάσετε το ρολόι. Θα εμφανιστεί η
οθόνη «Έτοιμο». Ανάλογα με τη δραστηριότητα, μπορεί να
υπάρχει ένα εικονίδιο καρδιακής συχνότητας ή/και GPS στο
πάνω μέρος της οθόνης. Για βέλτιστα αποτέλεσματα, να
περιμένετε πάντα το εικονίδιο καρδιακής συχνότητας να δείξει
την τρέχουσα καρδιακή σας συχνότητα, το εικονίδιο GPS να
δείξει 4 πράσινες μπάρες και η αναγραφή «Γίνεται τοποθέτηση»
να αντικαταστηθεί από το «Πατήστε για εκκίνηση». Πατήστε στο κέντρο της οθόνης του ρολογιού
ή πιέστε το πάνω φυσικό κουμπί για να ξεκινήσετε τη δραστηριότητα. Η συσκευή θα δονηθεί και
θα μεταβεί στην οθόνη «Παρακολούθηση δραστηριότητας».

Στόχοι
Στο κάτω μέρος της οθόνης «Έτοιμο» υπάρχει ένα εικονίδιο «Στόχοι». Πατώντας το θα
μπορέσετε να ορίσετε έναν στόχο για τη δραστηριότητα. Ανάλογα με τη δραστηριότητα, μπορεί
να είναι διαθέσιμοι οι παρακάτω στόχοι:
●
●
●
●

Ταχύτητα - ορίστε έναν στόχο ταχύτητας και λάβετε ειδοποίηση όταν είστε πάνω ή κάτω
από την επιθυμητή ταχύτητα
Ρυθμός - ορίστε έναν στόχο ρυθμού και λάβετε ειδοποίηση όταν είστε πάνω ή κάτω από
τον επιθυμητό ρυθμό
Καρδιακή συχνότητα - ορίστε έναν στόχο καρδιακής συχνότητας και λάβετε ειδοποίηση
όταν είστε πάνω ή κάτω από την επιθυμητή καρδιακή συχνότητα
Απόσταση - ορίστε έναν στόχο απόστασης και λάβετε ειδοποίηση όταν επιτευχθεί η
επιθυμητή απόσταση
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●
●

Θερμίδες - ορίστε έναν στόχο θερμίδων και λάβετε ειδοποίηση όταν κάψετε τις
επιθυμητές θερμίδες
Χρόνος - ορίστε έναν στόχο χρόνου και λάβετε ειδοποίηση όταν επιτευχθεί η επιθυμητή
διάρκεια

Παύση, επανεκκίνηση και τερματισμός δραστηριότητας
Κατά τη διάρκεια μιας δραστηριότητας, πατήστε το πάνω φυσικό κουμπί για να διακόψετε τη
δραστηριότητα. Στο μενού διακοπής λειτουργίας μπορείτε να πατήσετε το κουμπί
«Τερματισμός» για να τερματίσετε τη δραστηριότητα ή το κουμπί «Επανεκκίνηση» για να
συνεχίσετε τη δραστηριότητα. Πατώντας το πάνω φυσικό κουμπί κατά τη διάρκεια της διακοπής
θα γίνει επίσης επανεκκίνηση της δραστηριότητας.

Ιστορικό δραστηριοτήτων
Το Moto Watch θα αποθηκεύει τις προηγούμενες δραστηριότητες στο «Αρχείο
δραστηριοτήτων». Για να μεταβείτε στο αρχείο δραστηριοτήτων πατήστε το πάνω φυσικό κουμπί
στην πρόσοψη του ρολογιού και επιλέξτε «Αρχείο δραστηριοτήτων». Στο αρχείο δραστηριοτήτων
μπορείτε να πατήσετε σε μια συγκεκριμένη δραστηριότητα για να δείτε πιο αναλυτικές
πληροφορίες για τη δραστηριότητα.
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Φροντίδα & συντήρηση
●

●

●

Να καθαρίζετε το ρολόι και το λουράκι κατά
διαστήματα με καθαρό νερό και μετά
χρησιμοποιείτε ένα στεγνό απαλό πανί για
να στεγνώσετε το ρολόι.
ΜΗΝ χρησιμοποιείτε σαμπουάν, σαπούνια
ή άλλα χημικά για να σκουπίσετε τη
βρωμιά προκειμένου να αποφύγετε τον
ερεθισμό του δέρματος ή τη διάβρωση του
ρολογιού.
Σκουπήστε τον καρπό και το ρολόι σας με
ένα στεγνό πανί ή μαντηλάκι μετά την
προπόνηση. Ο ιδρώτας μπορεί να
προκαλέσει παρεμβολές και ανακρίβεια.

Νομική σημείωση
Πνευματικά δικαιώματα & εμπορικά
σήματα
Πνευματικά δικαιώματα & εμπορικά σήματα
Motorola Mobility LLC
222 W. Merchandise Mart Plaza
16th Floor
Σικάγο, IL 60654
ΗΠΑ
www.motowatch.com
Ορισμένες λειτουργίες, υπηρεσίες και εφαρμογές
εξαρτώνται από το δίκτυο και μπορεί να μην
διατίθενται σε όλες τις περιοχές. Μπορεί να
ισχύουν πρόσθετοι όροι, προϋποθέσεις ή/και
χρεώσεις. Επικοινωνήστε με τον πάροχο
υπηρεσιών σας για λεπτομέρειες.
Όλες οι λειτουργίες, η λειτουργικότητα και τα άλλα
χαρακτηριστικά του προϊόντος, καθώς και οι

πληροφορίες που εμπεριέχει αυτός ο οδηγός,
βασίζονται στις τελευταίες διαθέσιμες πληροφορίες
και θεωρείται ότι είναι ακριβείς τη στιγμή της
εκτύπωσης. Η Motorola διατηρεί το δικαίωμα να
αλλάξει ή να τροποποιήσει οποιεσδήποτε
πληροφορίες ή χαρακτηριστικά χωρίς ειδοποίηση
ή υποχρέωση.
Σημείωση: οι εικόνες αυτού του οδηγού αποτελούν
απλά παραδείγματα.

Τα MOTOROLA και Stylized M Logo είναι
εμπορικά σήματα ή καταχωριμένα εμπορικά
σήματα της Motorola Trademark Holdings,
LLC. Τα Android, Google και άλλα εμπορικά
σήματα ανήκουν στην Google Inc. Το ρομπότ
Android αναπαράγεται ή έχει τροποποιηθεί από
έργο που έχει δημιουργήσει και κοινοποιήσει η
Google και χρησιμοποιείται σύμφωνα με τους
όρους που περιγράφονται στη Άδεια Εκχώρησης
του Creative Commons 3.0. Όλες οι άλλες
ονομασίες προϊοντων ή υπηρεσιών ανήκουν
στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους. © 2015
Motorola Mobility LLC. Με την επιφύλαξη
παντός δικαιώματος.
Προσοχή: Η Motorola δεν αναλαμβάνει την
ευθύνη για αλλαγές/τροποποιήσεις στον
πομποδέκτη.
Αναγνωριστικό προϊόντος: Moto Watch 100
Aριθμός εγχειριδίου:

Κανονιστικές πληροφορίες
Ηλεκτρονική ετικέτα
Το ρολόι σας χρησιμοποιεί μια ηλεκτρονική ετικέτα
που παρέχει κάποιες κανονιστικές πληροφορίες
σχετικά με τη συσκευή.
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Για να δείτε την ηλεκτρονική ετικέτα, πατήστε στην
οθόνη του ρολογιού, πιέστε το πάνω φυσικό
κουμπί και πηγαίνετε στο «Ρυθμίσεις», «Σχετικά
με»

Ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων (RF)

φροντίδας και τις οδηγίες του κατασκευαστή της
συσκευής πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το ρολόι.
Τα άτομα με βηματοδότη ή απινιδωτή πρέπει να
τηρούν τις εξής προφυλάξεις:
●

Έκθεση στην ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων &
λειτουργία συσκευής
Το ρολόι σας περιέχει έναν πομπό και έναν δέκτη
ενέργειας ραδιοσυχνοτήτων. Είναι σχεδιασμένο για
να πληροί τις κανονιστικές απαιτήσεις αναφορικά
με την έκθεση του ανθρώπου στην ενέργεια
ραδιοσυχνοτήτων. Για βέλτιστη απόδοση της
συσκευής, και για να πληροίτε τις κατευθυντήριες
οδηγίες έκθεσης στην ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων,
να φοράτε πάντα το ρολόι σας όπως
υποδεικνύεται στον οδηγό χρήση σας.
Ακολουθήστε τις οδηγίες για να αποφύγετε
προβλήματα παρεμβολών
Απενεργοποιήστε το ρολόι σας σε οποιαδήποτε
τοποθεσία στην οποία σας ζητούν να το κάνετε οι
τοιχοκολλημένες ανακοινώσεις, όπως νοσοκομεία
ή μονάδες υγειονομικής περίθαλψης. Μέσα σε
αεροπλάνο, απενεργοποιήστε το ρολόι σας όταν
σας το ζητήσει το προσωπικό της αεροπορικής
εταιρείας. Αν το ρολόι σας προσφέρει λειτουργία
πτήσης ή παρόμοια επιλογή, συμβουλευτείτε το
προσωπικό της αεροπορικής εταιρείας σχετικά με
την χρήση του εν πτήσει.

Ιατρικές προφυλάξεις
Ιατρικές συσκευές
Αν χρησιμοποιείτε εμφυτεύσιμο βηματοδότη ή
απινιδωτή, ή άλλη ιατροτεχνολογική συσκευή,
συμβουλευτείτε τον πάροχο υγειονομικής σας

●

ΠΑΝΤΑ να κρατάτε το ρολόι σε απόσταση
πάνω από 20 εκατοστά (8 ίντσες) από τον
βηματοδότη ή τον απινιδωτή όταν το ρολόι
είναι ενεργοποιημένο.
Απενεργοποιήστε αμέσως το ρολόι αν
έχετε λόγο να υποπτεύεστε ότι γίνεται
παρεμβολή.

Ασφάλεια μπαταρίας
Η μπαταρία δεν πρέπει να αντικαθίσταται από τον
χρήστη. Μην αντικαθιστάτε την μπαταρία μόνος(η)
σας. Οι ενέργειες που σχετίζονται με την μπαταρία
πρέπει να πραγματοποιούνται από τον
κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο πάροχο
υπηρεσιών του κατασκευαστή.
Μην τοποθετείτε τη μπαταρία ή τη συσκευή κάτω
από το άμεσο φως του ήλιου, κοντά σε ανοιχτές
φλόγες, θερμότητα, φούρνους μικροκυμάτων,
φούρνους κ.λπ.
Μην πετάτε ή τρυπάτε τη συσκευή ή τη μπαταρία
γιατί αυτή η ζημιά μπορεί να προκαλέσει διαρροή,
υπερθέρμανση, ανάφλεξη ή έκρηξη της
μπαταρίας.
Αν η μπαταρία παρουσιάσει διαρροή,
προστατέψτε το δέρμα ή τα μάτια σας από τη
διαρροή. Αν το δέρμα ή τα μάτια σας έχουν εκτεθεί
στη διαρροή, ξεπλύνετε αμέσως με καθαρό νερό
και πηγαίνετε στο νοσοκομείο για ιατρική
θεραπεία.
Χρησιμοποιήστε τα εγκεκριμένα αξεσουάρ
φόρτισης του κατασκευαστή. Η χρήση ασύμβατων
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αξεσουάρ μπορεί να προκαλέσει φωτιά, έκρηξη ή
έγκαυμα.
Διατηρήστε τον φορτιστή, το καλώδιο φόρτισης και
τη συσκευή σε ξηρό περιβάλλον κατά τη φόρτιση.
Μην αγγίζετε τον φορτιστή ή τη συσκευή με υγρά
χέρια και φροντίστε ο φορτιστής να μην εκτίθεται
στη βροχή ή σε υγρά. Ένα υγρό περιβάλλον
μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή
βραχυκύκλωμα, το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε
επικίνδυνη φωτιά, έκρηξη ή έγκαυμα.
Όταν η συσκευή θερμανθεί υπερβολικά, αφαιρέστε
αμέσως το ρολόι, απενεργοποιήστε το και
επικοινωνήστε με το προσωπικό εξυπηρέτησης
μετά την πώληση του κατασκευαστή για βοήθεια
προκειμένου να μην σημειωθούν εγκαύματα ή
έκρηξη της μπαταρίας.

Λειτουργικό περιβάλλον
Η μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας της συσκευής
είναι μεταξύ 0° C και 45° C, αλλά η συνιστώμενη
κατάλληλη θερμοκρασία λειτουργίας από τον
χρήστη είναι μεταξύ 5 ° C και 35 ° C για να
διασφαλιστεί η βέλτιστη εμπειρία χρήσης.

Η συσκευή πρέπει να αποθηκεύεται μεταξύ -20 °
C και 45 ° C. Αν η θερμοκρασία αποθήκευσης ή η
θερμοκρασία λειτουργίας είναι πάνω από αυτό το
εύρος, το ρολόι μπορεί να καταστραφεί και η
διάρκεια ζωής της μπαταρίας θα μικρύνει.
Μην χρησιμοποιείτε και μην αποθηκεύετε αυτή τη
συσκευή κοντά σε εύφλεκτο ή εκρηκτικό
εξοπλισμό.
Μια προειδοποιητική σημείωση για την αντοχή
στο νερό: Το Moto Watch 100 είναι ανθεκτικό

στο νερό σε πίεση 5ATM. Αυτό σημαίνει ότι
μπορείτε να βυθίσετε με ασφάλεια το ρολόι σας
στα 50 μέτρα, να το εκθέσετε σε βροχή, πιτσιλιές ή
άλλη ήπια επαφή με το νερό. Το ρολόι δεν
προορίζεται για θαλάσσια σπορ υψηλής
πρόσκρουσης, καταδύσεις ή υπερβολική πίεση του
νερού. Σημειωτέον ότι τα εξαρτήματα όπως η
οθόνη αφής μπορεί να μην λειτουργούν σωστά
όταν εκτίθενται στο νερό, ιδίως όταν είναι σε επαφή
μαζί του για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα.
Ομοίως, τα δερμάτινα λουράκια πρέπει να
διατηρούνται στεγνά τις περισσότερες φορές για
αποφευχθεί η δομική καταστροφή και
παραμόρφωση. Πριν τη φόρτιση να βεβαιώνεστε
πάντα ότι το ρολόι είναι στεγνό. Αν το ρολόι έχει
έρθει σε επαφή με αλμυρό νερό ή ιδρώτα,
ξεπλύνετέ το καλά και προσπαθήστε να
αποτρέψετε τη ζημιά.

Ειδικό ποσοστό απορρόφησης (FCC &
IC)
ΤΟ ΡΟΛΟΪ ΣΑΣ ΠΛΗΡΟΙ ΤΑ ΟΡΙΑ FCC ΚΑΙ IC
ΓΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΑ ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΑ.
Το ρολόι σας είναι ένας ραδιοπομπός και
ραδιοδέκτης προοριζόμενος να φοριέται στον
καρπό σας. Είναι σχεδιασμένο για να μην
υπερβαίνει τα όρια έκθεσης στα ραδιοκύματα
(ηλεκτρομαγνητικά πεδία ραδιοσυχνοτήτων) που
έχουν υιοθετηθεί από την Ομοσπονοδιακή
Επιτροπή Επικοινωνιών (FCC) και το Industry
Canada (IC). Αυτά τα όρια περιλαμβάνουν ένα
περιθώριο ουσιώδους ασφάλειας σχεδιασμένο για
να διασφαλίζει την ασφάλεια όλων των ατόμων,
ανεξαρτήτως ηλικίας και υγείας.
Οι κατευθυντήριες οδηγίες έκθεσης σε
ραδιοκύματα χρησιμοποιούν μια μονάδα
μέτρησης γνωστή ως Ρυθμός Ειδικής
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Απορρόφησης ή SAR. Το όριο SAR για συσκευές
που φοριούνται στον καρπό είναι 4.0 W/kg. Οι
δοκιμασίες γίνονται με τη συσκευή να μεταδίδει
στο υψηλότερο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος. Η
υψηλότερη δοκιμαζόμενη τιμή SAR για το μοντέλο
της συσκευής σας είναι: [ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΤΙΜΗ] W/kg.

Ανακοινώσεις & Δηλώσεις
Δήλωση συμμόρφωσης με τις οδηγίες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οι παρακάτω πληροφορίες συμμόρφωσης CE
ισχύουν για τα προϊόντα της eBuyNow που
φέρουν ένα από τα εξής σήματα CE:
Δια της παρούσας, η eBuyNow δηλώνει ότι αυτό
το προϊόν πληροί:
●
●

Τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις άλλες
σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ
Όλες τις άλλες σχετικές Οδηγίες της ΕΕ

Για τα προϊόντα που υποστηρίζουν Wi-Fi
802.11a/ac (όπως ορίζεται στις πληροφορίες του
προϊόντος σας:
Εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, αυτή η συσκευή
περιορίζεται σε εσωτερική χρήση όταν λειτουργεί
στα 5.15 έως 5.25 GHz (802.11a/ac ζώνη
συχνοτήτων Wi-Fi).
Ακολουθεί ένα τυπικό παράδειγμα ονομασίας
Τύπου:

Μπορείτε να δείτε τη Δήλωση Συμμόρφωσης
(DoC) στην Οδηγία 1999/5/EΚ (στην Οδηγία
R&TTE) του προϊόντος σας στο
www.motorola.com/rtte (μόνο στα αγγλικά). Για
να βρείτε τη DoC σας, εισάγετε τον Τύπο και το
όνομα από την ετικέτα του προϊόντος σας στη
μπάρα «Αναζήτηση» στον ιστότοπο.

Ανακοίνωση FCC προς τους χρήστες
Η παρακάτω δήλωση ισχύει για όλα τα
προϊόντα που φέρουν την εγγραφή FCC ή/και
το FCC ID στην ετικέτα του προϊόντος.
Αυτός ο εξοπλισμός έχει δοκιμαστεί και έχει
διαπιστωθεί ότι πληροί τα όρια για μια ψηφιακή
συσκευή Κατηγορίας B δυνάμει του μέρους 15 των
Κανόνων FCC. Βλ. 47 CFR Εν. 15.105(b). Αυτά το
όρια έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν εύλογη
προστασία από τις βλαβερές παρεμβολές σε μια
οικιακή εγκατάσταση. Αυτός ο εξοπλισμός
παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει
ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και αν δεν εγκατασταθεί
και δεν χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες,
μπορεί να προκαλέσει βλαβερές παρεμβολές στις
ραδιοεπικοινωνίες.
Ωστόσο, δεν υπάρχουν εγγυήσεις ότι δεν θα
σημειωθούν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη
εγκατάσταση. Αν αυτός ο εξοπλισμός προκαλέσει
βλαβερή παρεμβολή σε έναν ραδιοφωνικό ή
τηλεφωνικό δέκτη, κάτι που μπορεί να εξακριβωθεί
ενεργοποιώντας και απενεργοποιώντας τον
εξοπλισμό, ο χρήστης προτρέπεται να
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προσπαθήσει να διορθώσει την παρεμβολή με
ένα ή περισσότερα από τα εξής μέτρα:
●
●
●

●

Αλλάξτε την κατέυθυνση ή μετακινήστε την
κεραία λήψεως.
Αυξήστε το κενό ανάμεσα στον εξοπλισμό
και στον δέκτη.
Συνδέστε τον εξοπλισμό σε μια πρίζα σε
ένα κύκλωμα διαφορετικό από εκείνο στο
οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή έναν
πεπειραμένο τεχνικό ραδιοτηλεοράσεων
για βοήθεια.

Αυτή η συσκευή πληροί το μέρος 15 των Κανόνων
FCC. Η λειτουργία υπόκειται στους εξής δύο
όρους:

1.

Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να προκαλεί
παρεμβολές, και
2. Αυτή η συσκευή πρέπει να δέχεται
οποιαδήποτε παρεμβολή,
περιλαμβανομένης της παρεμβολής που
μπορεί να προκαλέσει ανεπθύμητη χρήση
της συσκευής.
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.

Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να προκαλεί
βλαβερές παρεμβολές, και
2. αυτή η συσκευή πρέπει να δέχεται
οποιαδήποτε ληφθείσα παρεμβολή,
περιλαμβανομένης της παρεμβολής που
μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητη
λειτουργία. Βλ. 47 CFR Εν. 15.19(a)(3).
Η Motorola δεν έχει εγκρίνει καμία αλλαγή ή
τροποποίηση αυτής της συσκευής από τον
χρήστη. Οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση
μπορεί να επιφέρει την ακύρωση την άδειας του
χρήστη να χρησιμοποιεί τον εξοπλισμό. Βλ. 47
CFR Εν. 15.21.

Ανακοίνωση του Industry Canada προς τους
χρήστες
Αυτή η συσκευή πληροί το(τα) απαλλαγμένο(α)
από άδειες πρότυπο(α) RSS του Industry
Canada. Η λειτουργία υπόκειται στους εξής δύο
όρους:

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.
Βλ. RSS-Gen, Ενότητα 8.4. Αυτή η συσκευή
πληροί τις απαιτήσεις ICES-003 για ITE
(Εξοπλισμός Τεχνολογίας Πληροφοριών)
Κατηγορίας B. CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).
Προσοχή: Έκθεση στην ακτινοβολία
ραδιοσυχνοτήτων
1.

Για να πληροί τις απαιτήσεις
συμμόρφωσης της έκθεσης σε
ραδιοσυχνότητες του Καναδά, αυτή η
συσκευή και η κεραία της δεν πρέπει να
συν-τοποθετείται ή να λειτουργεί σε
συνδυασμό με άλλη κεραία ή πομπό.
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2. Κατά τη διάρκεια των δοκιμών, τα
MOSWZ100 ορίζονται στα υψηλότερα
επίπεδα μετάδοσης και τοποθετούνται σε
σημεία που υποκινούν τη χρήση έναντι του
κεφαλιού, με απόσταση 10mm, και στον
καρπό χωρίς απόσταση. Όταν τοποθετείτε
το MOSWZ100 κοντά στο πρόσωπό σας,
να διατηρείτε απόσταση τουλάχιστον
10mm για να διασφαλίσετε ότι τα επίπεδα
έκθεσης παραμένουν εντός των ορίων ή
κάτω από τα όρια των επιπέδων των
δοκιμών.
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.

απαλλαγμένα από άδειες RSS Καινοτομίας,
Επιστήμης και Οικονομικής Ανάπτυξης του
Καναδά. Η λειτουργία υπόκειται στους εξής δύο
όρους:
1.

Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να προκαλεί
παρεμβολές.
2. Αυτή η συσκευή πρέπει να δέχεται
οποιαδήποτε παρεμβολή,
περιλαμβανομένης της παρεμβολής που
μπορεί να προκαλέσει ανεπθύμητη χρήση
της συσκευής.
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 Έγκριση τηλεπικοινωνιακού
εξοπλισμού:

Ανακοίνωση για τον Καναδά
Αυτή η συσκευή περιέχει απαλλαγμένο(ους) από
άδειες πομπό(ούς)/δέκτη(ες) που πληροί(ούν) τα
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