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Навигация
Moto Watch 100 има LCD сензорен екран и два
странични бутона.

Навигация със сензорния екран
Можете да навигирате по екрана чрез плъзгане
нагоре, надолу, наляво и надясно. По
подразбиране часовникът показва циферблата.

●
●

●

Плъзнете нагоре по циферблата, за да
видите хронологията на известията
Плъзнете надолу по циферблата на
часовника, за да получите достъп до
бързите настройки, като например режим
„Не ме безпокойте“ и преглед на текущия
живот на батерията на часовника
Плъзнете наляво и надясно, за да видите
различните уиджети на приложенията

Навигация с бутоните
1.

Горен бутон
a. Дълго натискане, когато часовникът е изключен – включване на
часовника
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b. Дълго натискане, когато часовникът е включен – извеждане на
менюто за рестартиране и изключване
c. Кратко натискане, когато часовникът е заключен – събуждане на
екрана на часовника
d. Кратко натискане на циферблата – преглед на списъка с
приложения
e. Кратко натискане по време на дейност – пауза или възобновяване
на дейността
f. Кратко натискане от положение на неактивност или циферблат –
връщане към циферблата
2. Долен бутон
a. Дълго натискане, когато часовникът е включен – извеждане на
информация за часовника
b. Кратко натискане – преглед на списъка с дейности
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Поставяне на китката и
зареждане
Ежедневно носене
Носете часовника си поне един пръст над
кокалчето на китката, за да сте сигурни, че
оптичният сензор за сърдечния ритъм може
да извършва правилно проследяване по
време на ежедневното носене. Задната част на
часовника трябва да е в контакт с китката ви и
никаква светлина не трябва да пропуска
сензора.

По време на дейност
Уверете се, че часовникът е поне на два пръста
над кокалчето на китката ви. Часовникът трябва да бъде малко по-стегнат от
ежедневното носене, за да се предотврати движението по време на дейност, но
не прекалено стегнат, за да намали притока на кръв.

Зареждане
За да заредите вашия Moto Watch 100:
●
●

●

●

Включете USB края на зарядното устройство
към компютър или зарядна колонка
Свалете часовника и се уверете, че задната
част на часовника е суха и почистена от
всякакви замърсявания.
Доведете края на POGO щифта на зарядното
устройство до металните щифтове на гърба
на часовника
Магнитите в зарядното устройство и
часовника ще поставят зарядното
устройство по правилния начин върху
часовника и зареждането ще започне.
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Часовникът ще извибрира и по време на зареждането ще показва
текущото ниво на зареждане.
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Функции на часовника
Промяна на циферблата
1. От циферблата
Можете да промените стила на циферблата, като натиснете продължително
сензорния екран, докато е визуализиран циферблатът. След като часовникът
извибрира и покаже уголемен изглед на циферблата, можете да плъзнете
нагоре или надолу, за да промените стила. След като изберете стила, докоснете
циферблата, за да го приложите.

2. От настройките на часовника
Можете да промените циферблата от настройките на часовника От циферблата
на часовника плъзнете надолу, за да видите бързите настройки, и докоснете
зъбното колело за настройки
изберете „

. От настройките изберете „

Дисплей“ и

Стил“. Плъзнете нагоре или надолу, за да промените стила. След

като изберете стила, докоснете циферблата, за да го приложите.

Режим DND (Не ме безпокойте)
При режима DND часовникът ще спре известията при получаване на ново
телефонно обаждане или насочено известие. За активиране на режим DND:
1.

Плъзнете надолу по циферблата на часовника, за да получите достъп до
бързите настройки

2. Докоснете иконата

DND

3. Иконата ще стане бяла, за да покаже, че режимът DND е активиран
4. Докоснете отново иконата

DND, за да изключите режима DND.
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Известия
Настройка на известията
Moto Watch 100 може да получава, преглежда и изчиства известия и телефонни
обаждания, които идват от свързания мобилен телефон. За да активирате
известията на вашия часовник:
1. Уверете се, че свързаният телефон е с активиран Bluetooth.
2. Отворете приложението Moto Watch на телефона си и докоснете иконата
на профила в горния ляв ъгъл.
3. Изберете сдвоения Moto Watch в страничното меню от „Моите
устройства“.
4. Изберете „Разрешения за телефона“ от менюто на устройството
5. Активирайте плъзгачите за известията, които искате да получавате на
вашия Moto Watch.
6. Ако не сте предоставили на Moto Watch разрешение за преглед и достъп
до известията на телефона, ще ви бъде поискано да го направите сега.

Преглед на известията
Когато Moto Watch получи известие от свързаното мобилно
устройство, ще извибрира и автоматично ще покаже
съдържанието на известието. Можете да плъзнете отляво
надясно, да натиснете горния физически бутон или да изчакате
дисплеят да се изключи, за да скриете известието и да го
запазите за по-късно. Можете да видите всички известия
по-късно, като плъзнете нагоре по циферблата на часовника.
При докосването на известие ще се покажат пълният текст и
детайлите на известието. При плъзгане отляво надясно се връща списъкът с
известия.

Изтриване на известия
Moto Watch може да запази до 10 скорошни известия. След като
този лимит бъде надхвърлен, най-старото известие се изтрива
всеки път, когато бъде получено ново известие. Можете ръчно
да изтриете известие, като го докоснете и плъзнете отляво
надясно.
7

Забележка: Изтриването на известията от часовника ще ги изтрие и от
мобилното ви устройство.
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Приложения
Статус
Прегледът на статуса осигурява бърз преглед на
статистическите данни за състоянието ви. На първата страница
се показват стъпките, калориите и разстоянието за деня. При
плъзване нагоре се показва втората страница, съдържаща
информация за съня през изминалата нощ и текущия сърдечен
ритъм.

Сърдечен ритъм
Moto Watch 100 непрекъснато следи
сърдечния ритъм през целия ден, по време на
дейности и по време на сън. При плъзгане към
уиджета за сърдечен ритъм се показват графиката на
сърдечния ритъм в центъра, текущият сърдечен
ритъм в горната част и най-високият и най-ниският
сърдечен ритъм за деня в долната част.

SpO2
Moto Watch 100 може да отчита SpO2 (кислорода в кръвта) през
целия ден. Часовникът следи SpO2 по време на сън
автоматично и можете да направите ръчен отчет, като плъзнете
към уиджета SpO2. Ръчното отчитане на SpO2 изисква
часовникът да е плътно прилепнал, както при извършване на
дейност. Възможно е ръчното отчитане да отнеме до 2 минути.
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Сън
Moto Watch 100 автоматично проследява съня, ако носите
часовника, докато спите. Проследяването на съня отчита само
съня, който започва и свършва между 20:00 и 10:00 ч. След като
се събудите, часовникът ще изчисли моделите ви на сън и ще
покаже етапите на съня ви на уиджета за сън. Възможно е да
отнеме до 1 час за попълване на данните.

Време
На уиджета за време се показва времето във вашето
текущо местоположение. Moto Watch трябва да има
връзка с мобилно устройство с достъп до интернет и
на приложението Moto Watch трябва да бъде дадено
разрешение за местоположение, за да може
информацията за времето да се получава на
часовника. Уиджетът за времето ще покаже
актуалната прогноза за деня. При плъзгане нагоре ще
се покаже седмичната прогноза,
като се започне със следващите три
дни, а при плъзгане отляво надясно ще се покаже прогнозата
за трите дни след тях.

Контрол на мултимедиите на телефона
Moto Watch може да действа като
дистанционно управление за
възпроизвеждане на мултимедия от
свързания мобилен телефон. Когато мултимедията
започне да се възпроизвежда на свързаното мобилно
устройство, уиджетът за музика ще покаже бутоните
за възпроизвеждане/пауза, назад и напред. В случай
че Moto Watch не показва активната мултимедия от
свързаното мобилно устройство, се уверете, че
свързаното устройство е с активиран Bluetooth и че
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известията за активна медия на свързаното мобилно устройство са активирани.

Аларми, таймери и хронометър
Достъпът до таймерите на алармите и хронометъра се осъществява от менюто с
приложенията чрез натискане на горния физически бутон, когато сте на
циферблата. От менюто с приложенията изберете „
или „

Аларма“, „

Таймер“

Хронометър“ за достъп до съответната функция. Можете да създадете до

10 отделни аларми и 10 отделни таймера. До активираните аларми има
зелена точка, а до неактивираните има

сива точка. Докоснете точката, за да

активирате или деактивирате алармата. Докосването на символа

вдясно от

алармата или таймера ще доведе до екран за редактиране, за да премахнете
или промените данните.

Настройки
Дисплей
Настройките на дисплея предлагат следните опции:
●

●

●

●

Яркост – промяна на яркостта на екрана с 3 различни стойности.
Забележка: по-високите стойности на яркостта ще повлияят на живота на
батерията.
Време за изчакване на дисплея – променя колко дълго дисплеят ще
остане включен след активирането. Забележка: по-високите стойности ще
повлияят на живота на батерията.
Включване на дисплея – функцията за включване на дисплея е достъпна
от менюто за бързи настройки и след като бъде активирана, дисплеят ще
остане включен, докато не бъде изключен ръчно от менюто за бързи
настройки или докато не изтече времето, посочено в това меню за
настройки. Забележка: продължителното поддържане на дисплея
включен ще се отрази на живота на батерията.
Заключване на дисплея – когато заключването на дисплея е активирано,
при накланяне за събуждане или натискане на физическия бутон се
преминава към изглед на заключване на дисплея, за да се предотвратят
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●

случайни докосвания. При натискане на физическия бутон при изгледа
на заключване на дисплея се преминава към циферблата.
Стил – промяна на стила на циферблата
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Час
Настройките на часа предлагат следните опции:
●
●

12 часа – Moto Watch ще работи в 12-часов формат (am/pm)
24 часа – Moto Watch ще работи в 24-часов формат

Разстояние
Настройките на разстоянието предлагат следните опции:
●
●

Километри – Moto Watch ще работи в километри
Мили – Moto Watch ще работи в мили

Температура
Настройките на температурата предлагат следните опции:
●
●

Целзий – Moto Watch ще работи в Целзий
Фаренхайт – Moto Watch ще работи във Фаренхайт

GPS
Настройките на GPS предлагат следните опции:
●

●

Висока – по време на дейност, която използва GPS, Moto Watch получава
актуализация от GPS на всяка 1 секунда. Забележка: тази функция
използва повече заряд от батерията.
Нормална – по време на дейност, която използва GPS, Moto Watch
получава актуализация от GPS на всеки 5 секунди.

Вибрация
Настройките на вибрацията предлагат следните опции:
●
●
●

Висока – Moto Watch ще използва силна вибрация при получаване на
известие, аларма или актуализация.
Ниска – Moto Watch ще използва по-слаба вибрация при получаване на
известие, аларма или актуализация.
Никаква – Moto Watch няма да вибрира при получаване на известие,
аларма или актуализация.
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Ключ
Тази настройка ще промени действието на долния физически бутон при
натискане. По подразбиране тази настройка е „Дейности“, но може да бъде
променена на някое от приложенията за бърз достъп.

Система
Настройките на системата предлагат следните опции:
●
●

●

Рестартиране – тази опция ще изключи и отново ще включи Moto Watch.
Изключване – тази опция ще изключи Moto Watch. За да включите отново
Moto Watch, задръжте горния физически бутон, докато той извибрира и се
включи, или включете часовника с помощта на включения в комплекта
адаптер.
Възстановяване на фабричните настройки – тази опция ще възстанови
фабричните настройки на Moto Watch. Това не е обратимо и ще изтрие
всички данни в часовника, които не са били качени в приложението Moto
Watch, и ще отмени сдвояването на часовника със свързаното устройство.
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Проследяване на дейността
Moto Watch може да проследява различни дейности както на открито, така и на
закрито. Той използва усъвършенствани сензори за PPG, движение и GPS за
прецизно проследяване на движението, физическото натоварване и др.

Започване на дейност
Най-лесният начин за стартиране на дейност е да натиснете долния физически
бутон върху циферблата на часовника, ако не му е зададен друг бърз достъп.
Дейностите могат да се стартират и чрез натискане на
горния физически бутон върху циферблата и
докосване на „Дейности“.
От екрана с „Дейности“ докоснете желаната дейност,
за да се подготви часовникът. Ще се появи екранът
„Готов“ като в зависимост от дейността в горната част
на екрана може да има икона за сърдечен ритъм
и/или GPS. За най-добри резултати винаги изчаквайте
иконата на сърдечния ритъм да покаже текущия ви
сърдечен ритъм, а иконата на GPS да покаже 4 зелени
ленти и текстът „Позициониране“ да бъде заменен с
„Докоснете, за да започнете“. Докоснете средата на дисплея на часовника или
натиснете горния физически бутон, за да започнете дейност, устройството ще
извибрира и ще премине към екрана „Проследяване на дейността“.

Цели
В долната част на екрана „Готови“ има икона „Цели“. Докосването на тази опция
ще ви позволи да зададете цел за дейността. Въз основа на дейността могат да
бъдат постигнати следните цели:
●
●
●
●

Скорост – задайте целева скорост, за да бъдете предупредени, когато сте
над или под желаната скорост
Темпо – задайте целево темпо, за да бъдете предупредени, когато сте над
или под желаното темпо
Сърдечен ритъм – задайте целеви сърдечен ритъм, за да бъдете
предупредени, когато сте над или под желания сърдечен ритъм
Разстояние – задайте целево разстояние, за да бъдете предупредени,
когато достигнете желаното разстояние
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●
●

Калории – задайте целеви калории, за да бъдете предупредени, когато
достигнете желаното изгаряне на калории
Време – задайте целево време, за да бъдете предупредени, когато
достигнете желаната продължителност

Пауза, продължаване и край на дейности
По време на дейност натиснете горния физически бутон, за да поставите на
пауза дейността. От менюто за пауза можете да натиснете бутона „Край“, за да
прекратите дейността, или бутона „Възобновяване“, за да продължите
дейността. Натискането на горния физически бутон по време на пауза също ще
възобнови дейността.

Хронология на дейностите
Moto Watch съхранява миналите дейности под „Дневник на дейностите“. За да
получите достъп до дневника на дейностите, натиснете горния физически бутон
от циферблата на часовника и изберете „Дневник на дейностите“. В дневника
на дейностите можете да докоснете конкретна дейност, за да видите
по-подробна информация за нея.
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Грижа и поддръжка
●

●

●

Моля, почиствайте часовника и
каишката периодично с чиста вода
и след това използвайте суха мека
кърпа, за да подсушите часовника.
Моля, НЕ използвайте шампоан,
сапун и други химикали, за
изчистване на замърсяването, за да
избегнете дразнене на кожата и
корозия на часовника.
Моля, след тренировка избършете
китката и часовника си със суха
кърпа или носна кърпичка. Потта
може да пречи и да причини
неточност.

Правна информация
Авторски права и търговски
марки
Авторски права и търговски марки на
Motorola Mobility LLC
222 W. Merchandise Mart Plaza
16th Floor
Чикаго, IL 60654
САЩ
www.motowatch.com
Някои функции, услуги и приложения
зависят от мрежата и може да не са
налични във всички райони; възможно е
да се прилагат допълнителни условия
и/или такси. Свържете се с вашия
доставчик на услуги за подробности.

Всички характеристики, функции и други
спецификации на продукта, както и
информацията, съдържаща се в това
ръководство, се основават на последната
налична информация и се смятат за точни
към момента на отпечатване. Motorola си
запазва правото да променя или
модифицира всяка информация или
спецификации без предизвестие или
задължение.
Забележка: изображенията в това
ръководство са само примерни.

MOTOROLA и стилизираното лого M са
търговски марки или регистрирани
търговски марки на Motorola Trademark
Holdings, LLC. Android, Google и други
търговски марки са собственост на Google
Inc. Роботът Android е възпроизведен или
модифициран от разработка, създадена и
споделена от Google, и се използва в
съответствие с условията, описани в
лиценза за авторство Криейтив Комънс
3.0. Всички други имена на продукти и
услуги са собственост на съответните им
собственици. © 2015 Motorola Mobility LLC.
Всички права запазени.
Предупреждение: Motorola не носи
отговорност за промени/модификации на
приемно-предавателното устройство.
Идентификатор на продукта: Moto Watch
100
Номер на ръководството:
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Регулаторна информация

авиокомпанията относно използването му
по време на полета.

Електронен етикет

Медицински предпазни мерки

Вашият часовник използва електронен
етикет, който предоставя определена
регулаторна информация за устройството.

Медицински устройства

За да видите електронния етикет,
докоснете екрана на часовника, натиснете
горния физически бутон, отидете в
„Настройки“ и „Информация“.

Радиочестотна (RF) енергия
Излагане на радиочестотна енергия и
работа с устройството
Часовникът ви съдържа предавател и
приемник на радиочестотна енергия. Той
е проектиран така, че да отговаря на
регулаторните изисквания относно
излагането на хора на радиочестоти. За да
постигнете оптимална работа на
устройството и за да не надхвърляте
указанията за излагане на радиочестоти,
носете часовника си, както е посочено в
ръководството за потребителя.
Следвайте инструкциите, за да избегнете
проблеми с интерференцията
Изключвайте часовника си на всички
места, където има известия, изискващи
това, например в болници и здравни
заведения. В самолета изключвайте
часовника си, когато персоналът на
авиокомпанията ви инструктира да го
направите. Ако часовникът ви предлага
самолетен режим или подобна функция,
консултирайте се с персонала на

Ако имате имплантиран пейсмейкър или
дефибрилатор, или друго медицинско
устройство, консултирайте се с вашия
доставчик на здравни услуги и с
инструкциите на производителя на
устройството, преди да използвате този
часовник.
Лица с пейсмейкър или дефибрилатор
трябва да спазват следните предпазни
мерки:
●

●

ВИНАГИ дръжте часовника на
повече от 20 cm (8″) от пейсмейкъра
или дефибрилатора, когато
часовникът е ВКЛЮЧЕН.
Незабавно ИЗКЛЮЧЕТЕ часовника,
ако имате някаква причина да
подозирате, че има интерференция.

Безопасност на батерията
Батерията не е предназначена за смяна от
потребителя, не я сменяйте сами.
Операциите, свързани с батерията, трябва
да се извършват от производителя или от
оторизиран от него сервиз.
Не поставяйте батерията или
устройството под пряка слънчева
светлина, в близост до открит пламък,
топлина, микровълнови печки, фурни и
др.

18

Не изпускайте и не пробивайте
устройството или батерията, тъй като
подобни повреди могат да доведат до
изтичане на батерията, прегряване,
запалване или експлозия.
Ако батерията изтече, предпазете кожата
и очите си от теча. Ако кожата или очите
ви са били изложени на теча, незабавно
изплакнете с чиста вода и отидете в
болница за медицинска помощ.

Работна среда
Максималната работна температура на
устройството е между 0°C и 45°C, но се
препоръчва подходящата за потребителя
работна температура да е между 5°C и
35°C, за да се осигури най-доброто
потребителско изживяване.

Моля, за зареждане използвайте
аксесоарите за зареждане, одобрените от
производителя. Използването на
несъвместими аксесоари може да доведе
до пожар, експлозия или изгаряне.

Устройството трябва да се съхранява на
температура между -20 °С и 45 °С. Ако
температурата на съхранение или
работната температура е извън този
диапазон, часовникът може да се повреди
и животът на батерията ще се съкрати.

По време на зареждане съхранявайте
зарядното устройство, кабела за
зареждане и устройството в суха среда.

Не използвайте и не съхранявайте това
устройство в близост до запалимо или
взривоопасно оборудване.

Не докосвайте зарядното устройство или
устройството с мокри ръце и се уверете,
че зарядното устройство не е изложено на
дъжд или течност. Влажната среда може
да причини токов удар или късо
съединение, което може да доведе до
опасен пожар, експлозия или изгаряне

Предупреждение за водоустойчивост:
Moto Watch 100 е водоустойчив на 5ATM.
Това означава, че можете безопасно да
потапяте часовника си на дълбочина до 50
m, да го излагате на дъжд, пръски и друг
незначителен контакт с вода. Часовникът
не е предназначен за водни спортове с
голямо натоварване, гмуркане и
екстремно водно налягане. Моля, имайте
предвид, че компоненти като сензорния
екран може да не функционират
правилно, когато са изложени на вода,
особено когато са в контакт с нея за
продължителен период от време. По
аналогичен начин кожените ленти трябва
да се съхраняват сухи през цялото време,
за да се предотвратят структурни повреди
и деформации. Преди зареждане винаги

В случай че устройството стане
изключително горещо, незабавно свалете
часовника, изключете захранването и се
свържете с обслужващия персонала за
обслужване след продажбата, осигурен от
производителя, за да получите помощ за
предотвратяване на изгаряне или
експлозия на батерията.

19

се уверявайте, че часовникът е сух. Ако
часовникът е бил в контакт със солена
вода или пот, го изплакнете обилно и го
подсушете, за да избегнете повреда.

Известия и декларации
Декларация за съответствие с
директивите на Европейския съюз

Специфична степен на
абсорбция (FCC и IC)
ВАШИЯТ ЧАСОВНИК ОТГОВАРЯ НА
ОГРАНИЧЕНИЯТА НА FCC И IC ЗА
ИЗЛАГАНЕ НА РАДИОВЪЛНИ.
Вашият часовник е радиопредавател и
приемник, предназначен за носене на
китката ви. Той е проектиран така, че да не
превишава граничните стойности за
излагане на радиовълни (радиочестотни
електромагнитни полета), приети от
Федералната комисия по
далекосъобщения (FCC) и Индустрия
Канада (IC). Тези ограничения включват
значителна граница на безопасност,
предназначена да гарантира
безопасността на всички лица,
независимо от тяхната възраст и
здравословно състояние.
В насоките за експозиция на радиовълни
се използва мерна единица, известна като
специфична степен на абсорбция (SAR).
Границата на SAR за устройства, носени
на китката, е 4,0 W/kg. Тестването е
направено при предаване на
устройството на най-високото
сертифицирано ниво на мощност.
Най-високата тествана стойност на SAR за
вашия модел устройство е: [ВЪВЕДЕТЕ
СТОЙНОСТ] W/kg.

Следната информация за съответствие с
изискванията на CE е приложима за
продукти eBuyNow, които носят една от
следните маркировки CE:
С настоящото eBuyNow декларира, че този
продукт е в съответствие с:
●

●

Съществените изисквания и други
съответни разпоредби на
Директива 1999/5/ЕО
Всички други приложими
директиви на ЕС

За продукти, които поддържат Wi-Fi
802.11a/ac (както е определено в
информацията за продукта):
Извън САЩ това устройство може да се
използва на закрито, когато работи в
честотната лента 5,15-5,25 GHz (802.11a/ac
Wi-Fi).
По-долу е даден пример за типично име
на тип:
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Можете да видите декларацията за
съответствие (DoC) на вашия продукт с
Директива 1999/5/ЕО (Директива R&TTE) на
www.motorola.com/rtte (само на английски
език). За да намерите своята декларация
за съответствие, въведете името на типа от
етикета на продукта в лентата „Търсене“
на уебсайта.

●
●
●

●

Известие на FCC до потребителите
Следното изявление се отнася за всички
продукти, които имат етикет със знак
FCC и/или FCC ID.
Това оборудване е тествано и е
установено, че отговаря на ограниченията
за цифрово устройство от клас B, съгласно
част 15 от правилата на FCC. Вижте 47 CFR
Сек. 15.105(b). Тези ограничения са
предназначени да осигурят разумна
защита срещу вредни смущения в
жилищна инсталация. Това оборудване
генерира, използва и може да излъчва
радиочестотна енергия и ако не се
инсталира и използва в съответствие с
инструкциите, може да причини вредни
смущения в радиокомуникациите.
Въпреки това няма гаранция, че в дадена
инсталация няма да се появят смущения.
Ако това оборудване причинява вредни
смущения в радио- или телевизионното
приемане, което може да се установи чрез
изключване и включване на
оборудването, на потребителя се
препоръчва да се опита да коригира
смущенията чрез една или повече от
следните мерки:

Преориентирайте или преместете
приемната антена.
Увеличете разстоянието между
оборудването и приемника.
Свържете оборудването към контакт
във верига, различна от тази, към
която е свързан приемникът.
Консултирайте се с производителя
или с опитен радио/телевизионен
техник за помощ.

Това устройство е в съответствие с част 15
от правилата на FCC. Работата се
извършва при следните две условия:
1.

Това устройство не може да
причини вредни смущения и
2. това устройство трябва да приема
всички получени смущения,
включително смущения, които
могат да причинят нежелана
работа. Вижте 47 CFR Сек. 15.19(a)(3).
Motorola не одобрява каквито и да е
промени или модификации на това
устройство от страна на потребителя.
Всякакви промени или модификации
могат да доведат до загуба на правото на
потребителя да работи с оборудването.
Вижте 47 CFR Сек. 15.21.

Известие на Министерство на
иновациите, науката и
икономическото развитие на Канада
до потребителите
Това устройство е в съответствие с
освободения от лиценз RSS стандарт(и) на
Министерство на иновациите, науката и
икономическото развитие на Канада.
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Работата се извършва при следните две
условия:
1.

Това устройство не може да
причини смущения и
2. Това устройство трябва да приема
всички смущения, включително и
смущения, които могат да причинят
нежелана работа на устройството.
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.
Вижте RSS-Gen, Секция 8.4. Това
устройство отговаря на изискванията на
ICES-003 за клас B ITE (оборудване за
информационни технологии). CAN
ICES-3(B)/NMB-3(B).
Предупреждение: Излагане на
радиочестотна радиация.
1.

За да се спазят канадските
изисквания за излагане на
радиочестоти, това устройство и
неговата антена не трябва да се

разполагат на едно и също място
или да работят заедно с друга
антена или предавател.
2. По време на тестовете часовниците
MOSWZ100 се настройват на
най-високите си нива на предаване
и се поставят в позиции, които
стимулират използването им до
главата, с 10 mm разстояние, и на
китката, без разстояние. Когато
поставяте MOSWZ100 в близост до
лицето си, запазете поне 10 mm
разстояние, за да гарантирате, че
нивата на експозиция остават на
или под тестваните нива.
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.
Съобщение за Канада
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Това устройство съдържа освободен(и) от
лиценз предавател(и)/приемник(и),
който(които) отговаря(т) на RSS за
освобождаване от лиценз на
Министерството за иновации, наука и
икономическо развитие на Канада.
Работата се извършва при следните две
условия:
1.

Това устройство не може да
причини смущения.
2. Това устройство трябва да приема
всички смущения, включително и
смущения, които могат да причинят
нежелана работа на устройството.

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.
Одобрение на телекомуникационното
оборудване на ANATEL:
01037-22-13184

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
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