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Navegação
O Moto Watch 100 possui uma tela de toque LCD e
dois botões laterais.

Navegação na tela sensível ao toque
Você pode navegar na tela deslizando para cima,
para baixo, para a esquerda e para a direita. O
relógio exibirá o mostrador do relógio por padrão.

●
●

●

Deslize para cima no mostrador do relógio
para ver o histórico de notificações
Deslize para baixo no mostrador do relógio
para acessar configurações rápidas, como o
modo NÃO PERTURBE, e ver a duração atual
da bateria do relógio
Deslize para a esquerda e para a direita para
ver os vários widgets de aplicativos

Navegação por botão
1.

Botão superior
a. Pressione e segure quando o relógio está desligado - ligue o relógio
b. Pressione e segure quando o relógio estiver ligado - abra o menu de
energia para reiniciar e desligar
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c. Pressione rapidamente quando o relógio estiver bloqueado - ative a tela
do relógio
d. Pressione rapidamente no mostrador do relógio - veja a lista de
aplicativos
e. Toque curto durante uma atividade - pausar ou retomar a atividade
f. Pressione rapidamente a partir do não atividade ou mostrador do
relógio - retorne ao mostrador do relógio
2. Botão inferior
a. Pressione e segure quando o relógio estiver ligado - abra os detalhes do
relógio
b. Toque curto - veja a lista de atividades

Colocação no pulso e carregamento
Desgaste todos os dias
Use o relógio com pelo menos um dedo
abaixo do osso do pulso para garantir que o
sensor óptico de frequência cardíaca possa
monitorar corretamente durante o uso diário.
A parte de trás do relógio deve manter
contato com seu pulso e nenhuma luz deve
escapar do sensor.

Durante atividade
Certifique-se de que o relógio esteja pelo
menos dois dedos abaixo do osso do pulso. O
relógio deve ficar um pouco mais apertado
do que o de uso diário para evitar
movimentos durante a atividade, mas não
muito apertado para não reduzir o fluxo
sanguíneo.

Carregamento
Para carregar o seu Moto Watch 100:
●

Conecte a extremidade USB do carregador incluído em um computador ou
bloco de carregamento
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●

●

●

Remova o relógio e certifique-se de que a
parte de trás do relógio esteja seca e livre
de detritos
Aproxime a extremidade do pino POGO
do carregador aos pinos de metal na
parte de trás do relógio
Os ímãs no carregador e no relógio
alinharão o carregador da maneira
correta no relógio e começarão a
carregar. O relógio vibrará e mostrará o
nível de carga atual durante o
carregamento.
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Funções do relógio
Alterar o mostrador do relógio
1. A partir do mostrador do relógio
Você pode alterar o estilo do mostrador do relógio pressionando longamente a tela
de toque enquanto visualiza o mostrador do relógio. Assim que o relógio vibrar e
mostrar uma visão reduzida do mostrador do relógio, você pode deslizar para cima e
para baixo para alterar o estilo. Depois que um estilo for selecionado, toque no
mostrador do relógio para aplicá-lo.

2. Nas configurações do relógio
Você pode alterar o mostrador do relógio nas configurações do relógio. No mostrador
do relógio, deslize para baixo para ver as configurações rápidas, toque na
engrenagem de configurações. Nas configurações, selecione “
seguida, selecione “

Exibir” e, em

Estilo”. Deslize para cima e para baixo para alterar o estilo.

Depois que um estilo for selecionado, toque no mostrador do relógio para aplicá-lo.

Modo NÃO PERTURBE
O modo NÃO PERTURBE impedirá que o relógio alerte quando uma nova chamada
telefônica ou notificação push for recebida. Para habilitar o modo NÃO PERTURBE:
1.

Deslize para baixo no mostrador do relógio para acessar as configurações
rápidas

2. Toque no

ícone NÃO PERTURBE

3. O ícone ficará branco para indicar que o modo NÃO PERTURBE está ativado
4. Toque no

ícone NÃO PERTURBE novamente para desativá-lo.
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Notificações
Definindo notificações
O Moto Watch 100 é capaz de receber, visualizar e limpar notificações e chamadas
telefônicas que chegam pelo celular conectado. Para habilitar notificações em seu
relógio:
1. Certifique-se de que o Bluetooth esteja ativado em seu telefone conectado.
2. Abra o aplicativo Moto Watch no seu telefone e toque no ícone do perfil no
canto superior esquerdo
3. Selecione o Moto Watch emparelhado no menu lateral em “Meus dispositivos”
4. Selecione “Permissões do telefone” no menu do dispositivo
5. Ative as alternâncias das notificações que deseja receber no Moto Watch.
6. Se você não forneceu a permissão do Moto Watch para visualizar e acessar as
notificações do seu telefone, você será solicitado a fazê-lo agora.

Ver notificações
Quando o Moto Watch recebe uma notificação do dispositivo
móvel conectado, ele vibra e exibe automaticamente o conteúdo
da notificação. Você pode deslizar da esquerda para a direita,
pressionar o botão físico superior ou esperar que a tela desligue
para ocultar a notificação e salvá-la para mais tarde. Você pode ver
todas as notificações mais tarde deslizando para cima no
mostrador do relógio. Tocar em uma notificação mostrará o texto e
os detalhes completos da notificação. Deslizar da esquerda para a
direita retornará à lista de notificações.

Apagando notificações
O Moto Watch pode salvar até 10 notificações recentes. Após esse
limite ser excedido, a notificação mais antiga será excluída toda vez
que uma nova for recebida. Você pode limpar manualmente uma
notificação tocando nela e deslizando da esquerda para a direita.
Observação: Limpar as notificações no seu relógio também as
limpará no seu dispositivo móvel.
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Aplicações
Estado
A visualização de estado fornece uma visão rápida de suas
estatísticas de bem-estar. A primeira página mostrará etapas,
calorias e distância para o dia. Deslizar para cima mostrará a
segunda página contendo informações sobre o sono da noite
anterior e a frequência cardíaca atual.

Frequência Cardíaca
O Moto Watch 100 rastreará
continuamente a frequência cardíaca
ao longo do dia, durante as atividades e durante o sono.
Deslizar para o widget de frequência cardíaca mostrará
um gráfico de frequência cardíaca no centro, a
frequência cardíaca atual na parte superior e as
frequências cardíacas alta e baixa dos dias na parte
inferior.

SpO2
O Moto Watch 100 pode fornecer leituras de SpO2 (oxigênio no
sangue) ao longo do dia. O relógio rastreará o SpO2 enquanto você
dorme automaticamente e pode fazer uma leitura manual
deslizando para o widget de SpO2. A leitura manual de SpO2 exige
que o relógio esteja confortável e ajustado de forma semelhante ao
fazer uma atividade. A leitura manual pode levar até 2 minutos
para ser concluída.
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Sono
O Moto Watch 100 rastreará automaticamente o sono enquanto
você usar o relógio enquanto dorme. O rastreamento do sono
rastreará apenas o sono que começa e termina entre 20h00 (8 pm)
e 10h00 (10 am). Depois de acordar, o relógio calculará seus
padrões de sono e mostrará seus estágios de sono no widget de
sono. Isso pode levar até 1 hora para ser preenchido.

Clima
O clima para sua localização atual é exibido no widget de
clima. O Moto Watch deve ter uma conexão com um
dispositivo móvel com acesso à Internet e o aplicativo
Moto Watch deve ter permissão de localização para
receber o clima no relógio. O widget do tempo mostrará
a previsão atual para o dia. Deslizando para cima
mostrará a previsão semanal começando com os
próximos três dias e deslizando da esquerda para a
direita mostrará os 3 dias seguintes.

Controle de mídia do telefone
O Moto Watch pode atuar como um
controle remoto para reprodução de
mídia no celular conectado. Quando a
mídia estiver sendo reproduzida no
dispositivo móvel conectado, o widget
de música mostrará os controles de
mídia para reproduzir/pausar, anterior e seguinte. Se o
Moto Watch não mostrar mídia ativa do dispositivo
móvel conectado, verifique se o bluetooth está ativado
no dispositivo conectado e se há uma notificação de
mídia ativa no dispositivo móvel conectado.
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Alarmes, temporizadores e cronômetro
Os temporizadores de alarmes e o cronômetro podem ser acessados no menu do
aplicativo pressionando o botão físico superior quando estiver no mostrador do
relógio. No menu do aplicativo, selecione “

Alarme”,“

Temporizador” ou “

Cronômetro” respectivamente, para acessar esses recursos. Você pode criar até 10
alarmes exclusivos e 10 temporizadores exclusivos. Os alarmes ativados terão um
ponto

verde ao lado deles, enquanto os alarmes inativos terão um

cinza. Toque no ponto para ativar ou desativar o alarme. Tocar na

ponto

divisa à direita

do alarme ou temporizador irá para a tela de edição para remover ou alterar os
detalhes.

Definições
Tela
As configurações de exibição oferecem as seguintes opções:
●
●
●

●

●

Brilho - altere o brilho da tela entre 3 valores diferentes. Nota: valores de brilho
mais altos afetarão a vida útil da bateria.
Tempo limite da tela - altere por quanto tempo a tela permanecerá acesa após
a ativação. Nota: valores mais altos afetarão a vida útil da bateria.
Tela ligada - A tela ligada é acessível a partir do menu de configurações
rápidas, uma vez habilitada, manterá a tela ligada até que seja desligada
manualmente no menu de configurações rápidas ou o tempo indicado neste
menu de configurações decorra. Nota: manter a tela ligada por longos
períodos afetará a vida útil da bateria.
Tela de bloqueio - Quando a tela de bloqueio está ativada, inclinar para ativar
ou pressionar o botão físico irá para uma tela de bloqueio para evitar toques
acidentais. Pressionar o botão físico quando estiver na tela de bloqueio irá para
o mostrador do relógio.
Estilo - altere o estilo do mostrador do relógio.
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Horário
As configurações de horário oferecem as seguintes opções:
●
●

12 horas - o Moto Watch funcionará no formato de 12 horas (am/pm)
24 horas - o Moto Watch funcionará no formato de 24 horas

Distância
As configurações de distância oferecem as seguintes opções:
●
●

Quilômetros - o Moto Watch operará em quilômetros
Milhas - o Moto Watch operará em milhas

Temperatura
As configurações de temperatura oferecem as seguintes opções:
●
●

Celsius - o Moto Watch operará em celsius
Fahrenheit - o Moto Watch operará em fahrenheit

GPS
As configurações de GPS oferecem as seguintes opções:
●
●

Alto - durante uma atividade que usa GPS, o Moto Watch receberá uma
atualização de GPS a cada 1 segundo. Nota: esse recurso usará mais bateria.
Normal - durante uma atividade que usa GPS, o Moto Watch receberá uma
atualização de GPS a cada 5 segundos.

Vibração
As configurações de vibração oferecem as seguintes opções:
●
●
●

Alta - o Moto Watch usará uma vibração forte ao receber uma notificação,
alerta ou atualização.
Baixa - o Moto Watch usará uma vibração mais fraca ao receber uma
notificação, alerta ou atualização.
Nenhuma - o Moto Watch não vibrará ao receber uma notificação, alerta ou
atualização.
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Chave
Essa configuração mudará o que o botão físico inferior faz quando pressionado. Por
padrão, essa configuração vai para “Atividades”, mas pode ser alterada para qualquer
um dos aplicativos para acesso rápido.

Sistema
As configurações de sistema oferecem as seguintes opções:
●
●

●

Reiniciar - esta opção desligará e ligará novamente o Moto Watch.
Desligar - esta opção desligará o Moto Watch. Para ligar o Moto Watch
novamente, segure o botão físico superior até que ele vibre e ligue ou conecte
o relógio usando o adaptador incluído.
Redefinição de fábrica - esta opção redefinirá o Moto Watch para as
configurações de fábrica. Isso não é reversível e excluirá todos os dados do
relógio que não foram carregados no aplicativo Moto Watch e desemparelhará
o relógio do dispositivo conectado.
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Rastreamento de atividade
O Moto Watch é capaz de rastrear várias atividades internas e externas. Ele usa um
PPG avançado, sensores de movimento e GPS para rastrear com precisão o
movimento, a excursão física e muito mais.

Iniciando uma atividade
A maneira mais fácil de iniciar uma atividade é pressionar o botão físico inferior do
mostrador do relógio, se não tiver sido definido para outro atalho. As atividades
também podem ser iniciadas pressionando o botão físico
superior do mostrador do relógio e tocando em
“Atividades”.
Na tela “Atividades”, toque na atividade desejada para
preparar o relógio. A tela “Pronto” será apresentada,
dependendo da atividade pode haver um ícone de
frequência cardíaca e/ou GPS na parte superior da tela.
Para obter melhores resultados, sempre espere que o
ícone de frequência cardíaca mostre sua frequência
cardíaca atual e que o ícone GPS mostre 4 barras verdes
e o texto “Posicionamento” seja substituído por “Toque
para iniciar”. Toque no meio da tela do relógio ou pressione o botão físico superior
para iniciar a atividade, o dispositivo irá vibrar e irá para a tela “Rastreamento de
atividade”.

Metas
Na parte inferior da tela “Pronto” há um ícone “Metas”. Tocar nele permitirá que você
defina uma meta para a atividade. Com base na atividade, os seguintes objetivos
podem estar disponíveis:
●
●
●
●

Velocidade - defina uma meta de velocidade e seja alertado quando estiver
acima ou abaixo da velocidade desejada
Ritmo - defina uma meta de ritmo e seja alertado quando estiver acima ou
abaixo do ritmo desejado
Frequência cardíaca - defina uma meta de frequência cardíaca para ser
alertado quando estiver acima ou abaixo da frequência cardíaca desejada
Distância - Defina uma meta de distância e seja alertado quando a distância
desejada for alcançada
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●
●

Calorias - Defina uma meta de calorias e seja alertado quando a queima de
calorias desejada for atingida
Tempo - Defina uma meta de tempo e seja alertado quando a duração
desejada for atingida

Pausar, retomar e encerrar atividades
Durante uma atividade, pressione o botão físico superior para pausar a atividade. No
menu de pausa, você pode pressionar o botão “Finish” para encerrar a atividade ou o
botão “Resume” para continuar a atividade. Pressionar o botão físico superior
enquanto pausado também retomará a atividade.

Histórico de atividade
O Moto Watch armazenará as atividades anteriores no “Registro de atividades”. Para
acessar o registro de atividades, pressione o botão físico superior do mostrador do
relógio e selecione “Registro de atividades”. No registro de atividades, você pode
tocar em uma atividade específica para visualizar informações mais detalhadas sobre
a atividade.
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Cuidado e manutenção
●

●

●

Limpe o relógio e a pulseira
periodicamente com água limpa e,
em seguida, use um pano macio e
seco para secar o relógio.
Por favor, NÃO use xampu, sabonetes
e outros produtos químicos para
limpar a sujeira para evitar irritação da
pele ou corrosão do relógio.
Limpe o pulso e o relógio com um
pano seco ou lenço de papel após o
treino. O suor pode interferir e causar
imprecisão.

Jurídico
Direitos autorais e marcas
registradas
Direitos autorais e marcas registradas
Motorola Mobility LLC
222 W. Merchandise Mart Plaza
16th Floor
Chicago, IL 60654
USA
www.motowatch.com
Certos recursos, serviços e aplicativos
dependem da rede e podem não estar
disponíveis em todas as áreas; termos,
condições e/ou encargos adicionais podem
ser aplicados. Entre em contato com seu
prestador de serviços para obter detalhes.
Todos os recursos, funcionalidades e outras
especificações do produto, bem como as
informações contidas neste guia, são

baseadas nas informações mais recentes
disponíveis e consideradas precisas no
momento da impressão. A Motorola
reserva-se o direito de alterar ou modificar
quaisquer informações ou especificações
sem aviso prévio ou obrigação.
Nota: as imagens neste guia são apenas
exemplos.

MOTOROLA e o logotipo M estilizado são
marcas comerciais ou marcas registradas da
Motorola Trademark Holdings, LLC. Android,
Google e outras marcas registradas são de
propriedade da Google Inc. O robô Android é
reproduzido ou modificado a partir do
trabalho criado e compartilhado pelo Google
e usado de acordo com os termos descritos
na Licença de atribuição Creative Commons
3.0. Todos os outros nomes de produtos ou
serviços são de propriedade de seus
respectivos proprietários. © 2015 Motorola
Mobility LLC. Todos os direitos reservados.
Atenção: A Motorola não se responsabiliza
por alterações/modificações no transceptor.
ID do Produto: Moto Watch 100
Número do manual:

Informações regulamentares
Etiqueta eletrônica
Seu relógio usa uma etiqueta eletrônica que
fornece algumas informações
regulamentares sobre o dispositivo.
Para ver a etiqueta eletrônica, toque na tela
do relógio, pressione o botão físico superior,
vá em “Configurações”, “Sobre”
14

Energia de Radiofrequência (RF)

●

Exposição à energia de RF e operação do
dispositivo
Seu relógio contém um transmissor e um
receptor de energia de RF. Ele foi projetado
para cumprir os requisitos regulamentares
relativos à exposição humana à RF. Para
obter o desempenho ideal do dispositivo e
seguir as diretrizes de exposição à RF, use o
relógio conforme indicado no guia do
usuário.
Siga as instruções para evitar problemas de
interferência
Desligue o relógio em qualquer local onde
os avisos postados o instruam a fazê-lo,
como hospitais ou centros de saúde. Em
uma aeronave, desligue o relógio sempre
que instruído a fazê-lo pela equipe da
companhia aérea. Se o seu relógio oferecer
um modo avião ou recurso semelhante,
consulte a equipe da companhia aérea sobre
como usá-lo em voo.

Precauções médicas
Dispositivos médicos
Se você usa um marca-passo ou
desfibrilador implantável, ou outro
dispositivo médico, consulte seu médico e as
instruções do fabricante do dispositivo antes
de usar este relógio.
Pessoas com marca-passo ou desfibrilador
devem observar as seguintes precauções:

●

SEMPRE mantenha o relógio a mais
de 20 centímetros (8 polegadas) do
marcapasso ou desfibrilador quando o
relógio estiver LIGADO.
DESLIGUE o relógio imediatamente
se tiver alguma razão para suspeitar
que está ocorrendo interferência.

Segurança da bateria
A bateria não se destina à substituição pelo
usuário, não substitua a bateria por conta
própria. As operações relacionadas à bateria
devem ser realizadas pelo fabricante ou pelo
fornecedor de serviços autorizado do
fabricante.
Não coloque a bateria ou o dispositivo sob
luz solar direta, perto de chamas, calor,
fornos de microondas, fornos, etc.
Evite deixar cair ou perfurar o dispositivo ou
a bateria, pois esses danos podem causar
vazamento, superaquecimento, ignição ou
explosão da bateria.
Se a bateria vazar, evite que sua pele ou
olhos vazem. Se sua pele ou olhos foram
expostos ao vazamento, lave imediatamente
com água limpa e vá ao hospital para
tratamento médico.
Use os acessórios de carregamento
aprovados pelo fabricante para carregar. O
uso de acessórios incompatíveis pode causar
incêndio, explosão ou queimaduras.
Mantenha o carregador, o cabo de
carregamento e o dispositivo em um
ambiente seco durante o carregamento.
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Não toque no carregador ou dispositivo com
as mãos molhadas e certifique-se de que o
carregador não seja exposto à chuva ou
líquidos. Um ambiente úmido pode causar
choque elétrico ou curto-circuito, o que
pode levar a incêndio perigoso, explosão ou
escaldadura
Sempre que o dispositivo ficar
extremamente quente, remova
imediatamente o relógio, desligue a energia
e entre em contato com o pessoal de serviço
pós-venda do fabricante para obter
assistência para evitar queimaduras ou
explosão da bateria.

Ambiente operacional
A temperatura máxima de operação do
aparelho está entre 0°C e 45°C, mas é
recomendado que a temperatura de
operação adequada do usuário esteja entre
5°C e 35°C para garantir a melhor
experiência do usuário.

que você pode submergir sua água com
segurança até 50 metros, expô-la à chuva,
respingos e outros pequenos contatos com a
água. O relógio não se destina a esportes
aquáticos de alto impacto, mergulho ou
pressão extrema da água. Observe que
componentes como a tela sensível ao toque
podem não funcionar corretamente quando
expostos à água, especialmente quando em
contato por períodos prolongados. Da
mesma forma, as pulseiras de couro devem
ser mantidas secas na maioria das vezes
para evitar danos estruturais e deformações.
Antes de carregar, certifique-se sempre de
que o relógio esteja seco. Se o relógio tiver
entrado em contato com água salgada ou
suor, lave-o bem e seque-o para evitar
danos.

Taxa de Absorção Específica (FCC e
IC)
SEU RELÓGIO CUMPRE OS LIMITES FCC E
IC PARA EXPOSIÇÃO A ONDAS DE RÁDIO.

Não use ou armazene este dispositivo
próximo a equipamentos inflamáveis ou
explosivos.

O seu relógio é um transmissor e receptor de
rádio destinado a ser usado no pulso. Ele foi
projetado para não exceder os limites de
exposição a ondas de rádio (campos
eletromagnéticos de radiofrequência)
adotados pela Federal Communications
Commission (FCC) e Industry Canada (IC).
Esses limites incluem uma margem de
segurança substancial projetada para
garantir a segurança de todas as pessoas,
independentemente da idade e saúde.

Uma nota de advertência sobre a
resistência à água: O Moto Watch 100 tem
resistência à água de 5 ATM. Isso significa

As diretrizes de exposição a ondas de rádio
usam uma unidade de medida conhecida
como Taxa de Absorção Específica, ou SAR.

O dispositivo deve ser armazenado entre -20
° C e 45 ° C. Se a temperatura de
armazenamento ou a temperatura de
operação estiver além da faixa, o relógio
pode ser danificado e a vida útil da bateria
será reduzida.
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O limite de SAR para dispositivos usados no
pulso é de 4,0 W/kg. O teste é realizado com
o dispositivo transmitindo em seu nível de
potência certificado mais alto. O valor mais
alto testado de SAR para o modelo do seu
dispositivo é: [INSERIR VALOR] W/kg.

Notificações e avisos
Declaração de Conformidade com as
Diretivas da União Europeia

As seguintes informações de conformidade
CE são aplicáveis a produtos eBuyNow que
possuem uma das seguintes marcas CE:
Por meio deste, eBuyNow declara que este
produto está em conformidade com:
●

●

Os requisitos essenciais e outras
disposições relevantes da Diretiva
1999/5/EC
Todas as outras diretivas relevantes da
UE

Para produtos compatíveis com Wi-Fi
802.11a/ac (conforme definido nas
informações do produto):
Fora dos Estados Unidos, este dispositivo
está restrito ao uso interno ao operar na faixa
de frequência de 5,15 a 5,25 GHz (faixa de
frequência Wi-Fi 802.11a/ac).
Veja a seguir um exemplo de um nome de
tipo típico:

Você pode visualizar a Declaração de
Conformidade (DoC) do seu produto com a
Diretiva 1999/5/EC (com a Diretiva R&TTE) em
www.motorola.com/rtte (apenas em inglês).
Para encontrar seu DoC, digite o nome da
etiqueta do seu produto na barra “Pesquisar”
no site.

Aviso da FCC aos usuários
A declaração a seguir se aplica a todos os
produtos que possuem o registro da FCC
e/ou ID da FCC na etiqueta do produto.
Este equipamento foi testado e está em
conformidade com os limites para um
dispositivo digital Classe B, de acordo com a
parte 15 das Regras da FCC. Veja 47 CFR Sec.
15.105(b). Esses limites são projetados para
fornecer proteção razoável contra
interferência prejudicial em uma instalação
residencial. Este equipamento gera, usa e
pode irradiar energia de radiofrequência e,
se não for instalado e usado de acordo com
as instruções, pode causar interferência
prejudicial às comunicações de rádio.
No entanto, não há garantia de que não
ocorrerá interferência em uma determinada
instalação. Se este equipamento causar uma
interferência prejudicial à receção de rádio
ou televisão, o que pode ser determinado ao
ligar e desligar o equipamento,
recomenda-se que o utilizador tente e corrija
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esta interferência mediante uma ou mais
das seguintes medidas:
●
●
●

●

Reoriente ou reposicione a antena
receptora.
Aumente a separação entre o
equipamento e o receptor.
Conecte o equipamento a uma
tomada de um circuito diferente
daquele ao qual o receptor está
conectado.
Consulte o revendedor ou um técnico
de rádio/TV experiente para obter
ajuda.

Este dispositivo está em conformidade com
a parte 15 das Regras da FCC. O
funcionamento do aparelho está sujeito às
seguintes duas condições:
1.

Este dispositivo não pode causar
interferência prejudicial, e
2. dispositivo deve aceitar qualquer
interferência recebida, incluindo
interferência que possa causar
operação indesejada. Veja 47 CFR Sec.
15.19(a)(3).
A Motorola não aprovou nenhuma alteração
ou modificação neste dispositivo pelo
usuário. Quaisquer alterações ou
modificações podem anular a autoridade do
usuário para operar o equipamento. Veja 47
CFR Sec. 15.21.

Aviso da Industry Canada aos usuários
Este dispositivo está em conformidade com
os padrões RSS isentos de licença da
Industry Canada. O funcionamento do

aparelho está sujeito às seguintes duas
condições:
1.

Este dispositivo não pode causar
interferência prejudicial, e
2. Este dispositivo deve aceitar qualquer
interferência recebida, incluindo
interferências que possam causar
operação indesejável.
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.
Veja RSS-Gen, Seção 8.4. Este dispositivo
está em conformidade com os requisitos
ICES-003 para Classe B ITE (Equipamento de
Tecnologia da Informação). CAN
ICES-3(B)/NMB-3(B).
Atenção: Exposição à Radiação de
Radiofrequência.
1.

Para cumprir os requisitos
canadenses de conformidade de
exposição à RF, este dispositivo e sua
antena não devem ser colocados no
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mesmo local ou operar em conjunto
com qualquer outra antena ou
transmissor.
2. Durante os testes, os MOSWZ100 são
ajustados em seus níveis mais altos de
transmissão e colocados em posições
que estimulam o uso contra a cabeça,
com separação de 10 mm, e no pulso,
sem separação. Ao colocar o
MOSWZ100 próximo ao seu rosto,
mantenha pelo menos 10 mm de
separação para garantir que os níveis
de exposição permaneçam iguais ou
abaixo dos níveis testados.
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.

Aviso canadense
Este dispositivo contém
transmissor(es)/receptor(es) isentos de
licença que estão em conformidade com os
RSS(s) isentos de licença do Innovation,
Science and Economic Development
Canada. O funcionamento do aparelho está
sujeito às seguintes duas condições:
1.

Este dispositivo não pode causar
interferência.
2. Este dispositivo deve aceitar qualquer
interferência recebida, incluindo
interferências que possam causar
operação indesejável.
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.
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Aprovação de Equipamentos de
Telecomunicações da ANATEL:
01037-22-13184
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