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Navigáció
A Moto Watch 100 egy LCD érintőképernyővel és két
oldalgombbal rendelkezik.

Érintőképernyős navigáció
A navigáláshoz simítson a képernyőn fel, le, balra és
jobbra. Az óra alapértelmezésben az óraszámlapot
mutatja.

●
●

●

Az óra számlapján simítson felfelé az
értesítési előzmények megtekintéséhez
Az óra számlapjáról lefelé simítva elérheti a
gyorsbeállításokat, például a DND (”Ne
zavarjanak”) üzemmódot, és megtekintheti
az óra aktuális akkumulátor-üzemidejét
Simítson balra és jobbra a különféle
alkalmazásvezérlők megtekintéséhez

Navigáció gombbal
1.

Felső gomb
a. Hosszú lenyomás kikapcsolt óránál - óra bekapcsolása
b. Hosszú lenyomás bekapcsolt óránál - a bekapcsolási menü
megjelenítése az újraindításhoz és a kikapcsoláshoz
c. Rövid lenyomás lezárt óránál - az óra képernyőjének felébresztése
d. Rövid lenyomás óra számlapnál - alkalmazáslista megtekintése
e. Rövid lenyomás aktivitás közben - aktivitás szüneteltetése vagy
folytatása
2

f.

Rövid lenyomás aktivitáson kívül vagy az óra számlapjánál - visszatérés
az óra számlaphoz
2. Alsó gomb
a. Hosszú lenyomás bekapcsolt óránál - óra részleteinek megjelenítése
b. Rövid lenyomás - aktivitáslista megtekintése
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Csuklópozíció és töltés
Mindennapos használat
Az órát legalább egy ujjnyira a csuklócsont alatt
viselje, hogy az optikai pulzusmérő érzékelő a
napi viselés során megfelelően tudjon
monitorozni. Az óra hátuljának érintkeznie kell a
csuklójával, az érzékelőből származó fény ne
legyen látható.

Aktivitás közben
Győződjön meg róla, hogy az óra legalább két
ujjnyira a csuklócsontja alatt van. Az órának a
mindennapi viseletnél kissé szorosabbnak kell
lennie, hogy megakadályozza az elmozdulást
aktivitás közben, de nem túl szorosnak, ami már
csökkentené a véráramlást.

Töltés
A Moto Watch 100 karóra töltése:
●
●

●
●

Csatlakoztassa a mellékelt töltő USB-kábel
végét egy számítógéphez vagy töltőadapterhez
Vegye ki az órát, és győződjön meg róla, hogy
az óra hátulja száraz és nincsenek rajta
szennyeződések
Vigye a töltő POGO tűs végét az óra hátulján
lévő fémtüskék közelébe
A töltőben és az órában lévő mágnesek a töltőt
a megfelelő irányba igazítják az órán, és
megkezdődik a töltés. Töltés közben az óra
rezegni fog, és kijelzi az aktuális töltöttségi
szintet.
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Karóra funkciói
Óra számlapjának módosítása
1. Az óra számlapjáról
Az óra számlapjának stílusát megváltoztathatja az érintőképernyő hosszú
megnyomásával, miközben az óra számlapja látható. Amint az óra rezeg, és
megjelenik az óraszámlap kinagyított nézete, a stílus módosításához felfelé és lefelé
simíthat. Miután kiválasztott egy stílust, koppintson a számlapra a stílus
alkalmazásához.

2. Az óra beállításaiból
Az óra beállításaiból módosíthatja az óra számlapját. Az óra számlapjáról simítson
lefelé a gyorsbeállítások megjelenítéséhez, érintse meg a
A beállításokból válassza a „

beállítási fogaskereket.

Kijelző” elemet, majd válassza a „

Stílus”

lehetőséget. A stílus módosításához simítson felfelé és lefelé. Miután kiválasztott egy
stílust, koppintson a számlapra a stílus alkalmazásához.

DND (Do Not Disturb) - „Ne zavarjanak” üzemmód
A DND üzemmód kiválasztása esetén az óra nem riaszt új telefonhívás vagy
leküldéses értesítés érkezésekor. A DND üzemmód bekapcsolása:
1.

Az óra számlapjáról lefelé simítva elérheti a gyorsbeállításokat

2. Koppintson a

DND ikonra

3. Az ikon fehérre vált, jelezve, hogy a DND üzemmód bekapcsolódott
4. Koppintson ismét a

DND ikonra a DND üzemmód kikapcsolásához.
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Értesítések
Értesítések beállítása
A Moto Watch 100 képes a csatlakoztatott mobiltelefonon keresztül érkező
értesítések és telefonhívások fogadására, megtekintésére és törlésére. Értesítések
engedélyezése az órán:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth engedélyezve van a csatlakoztatott
telefonon.
Nyissa meg a Moto Watch alkalmazást a telefonján, és koppintson a bal felső
sarokban lévő profil ikonra
Válassza ki a párosított Moto Watch-ot az oldalmenüben a „Saját eszközök”
alatt
Válassza a „Telefonengedélyek” menüpontot a készülék menüjéből
Kapcsolja be a kapcsolókat azon értesítésekhez, amelyeket a Moto Watch
óráján szeretne fogadni.
Ha még nem adott engedélyt a Moto Watch-nak a telefonos értesítések
megtekintésére és elérésére, akkor ezt most kell megtennie.

Értesítések megtekintése
Amikor a Moto Watch értesítést kap a csatlakoztatott
mobileszközről, rezegni fog, és automatikusan megjeleníti az
értesítés tartalmát. Az értesítés elrejtéséhez és későbbi
elmentéséhez balról jobbra simíthat, megnyomhatja a felső fizikai
gombot, vagy megvárhatja a kijelző kikapcsolódását. Az összes
értesítést később is megtekintheti, ha a számlapon felfelé simít. Az
értesítésre koppintva megjelenik a teljes értesítés szövege és
részletei. Balról jobbra simítva visszatérhet az értesítési listára.

Értesítések törlése
A Moto Watch a friss értesítések közül legfeljebb 10-et képes
elmenteni. E határérték túllépése után a legrégebbi értesítés
minden alkalommal törlődik, amikor új értesítés érkezik.
Manuálisan törölhet egy értesítést, ha rákoppint, és balról jobbra
simít.
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Megjegyzés: Ha törli az értesítéseket az óráján, azok törlődnek a mobilkészülékén is.
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Alkalmazások
Állapot
Az állapotnézet gyors áttekintést nyújt a wellness-statisztikákról. Az
első oldalon megjelennek a napi lépések, kalóriák és távolságok. A
felfelé simítva megjelenik a második oldal, amely a múlt éjszakai
alvás és az aktuális pulzusszám adatait tartalmazza.

Pulzusszám
A Moto Watch 100 folyamatosan
nyomon követi a pulzusszámot a nap
folyamán, tevékenységek közben és
alvás közben. A pulzusszám vezérlőre lapozva középen
megjelenik a pulzusszám grafikon, felül az aktuális
pulzusszám, alul pedig a napi magas és alacsony
pulzusszám-értékek.

SpO2
A Moto Watch 100 egész nap képes az SpO2 (véroxigénszint)
mérésére. Az óra automatikusan nyomon követi a SpO2 értéket
alvás közben, és a SpO2 vezérlőre való simítással manuálisan is
leolvasható. A kézi SpO2-leolvasás megköveteli, hogy az óra
szorosan illeszkedjen, hasonlóan ahhoz, mint amikor aktivitást
végez. A kézi leolvasás akár 2 percet is igénybe vehet.
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Alvás
A Moto Watch 100 automatikusan nyomon követi az alvást, ha az
órát alvás közben is viseli. Az alváskövetés csak a 20:00 (8:00 DU) és
10:00 (10:00 DE) között kezdődő és befejeződő alvást követi
nyomon. Miután felébredt, az óra kiszámítja az alvási mintázatokat,
és az alvási vezérlőn megjeleníti az alvási szakaszokat. Az adatok
feltöltése ide akár 1 órát is igénybe vehet.

Időjárás
Az aktuális hely időjárása megjelenik az időjárás
widgeten. A Moto Watch-nak kapcsolódnia kell egy
internet-hozzáféréssel rendelkező mobilkészülékhez, és a
Moto Watch alkalmazásnak helymeghatározási
engedélyt kell kapnia ahhoz, hogy az időjárást az órán
fogadhassa. Az időjárás vezérlő az aktuális napi
előrejelzést mutatja. Ha felfelé simít, a heti előrejelzés
jelenik meg a következő három nappal kezdődően, balról
jobbra simítva pedig a következő 3 nap
előrejelzése jelenik meg.

Telefonos médiavezérlés
A Moto Watch távirányítóként képes
működni a csatlakoztatott
mobiltelefonon lejátszott médiához.
Amint a média lejátszódik a
csatlakoztatott mobileszközön, a zenei
vezérlő megjeleníti a lejátszás/szünet, az előző és a
következő médiaszabályozókat. Ha a Moto Watch nem
mutat aktív médiát a csatlakoztatott mobileszközről,
győződjön meg róla, hogy a Bluetooth engedélyezve van
a csatlakoztatott eszközön, és van aktív médiaértesítés a
csatlakoztatott mobileszközön.
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Riasztások, időzítők és stopperóra
A riasztási időzítők és a stopperóra az alkalmazás menüjéből érhető el a felső fizikai
gomb megnyomásával, amikor az óra számlapja látható. Az alkalmazás menüjéből
válassza a „

Riasztás”, „

Időzítő” vagy a „

Stopperóra” lehetőséget az adott

funkciók eléréséhez. Legfeljebb 10 egyedi riasztást és 10 egyedi időzítőt hozhat létre.
Az engedélyezett riasztások mellett egy
mellett egy

zöld pont, míg az inaktív riasztások

szürke pont látható. Érintse meg a pontot a riasztás

engedélyezéséhez vagy letiltásához. A riasztás vagy időzítő jobb oldalán lévő
nyílra koppintva a szerkesztési képernyőre léphet, ahol eltávolíthatja vagy
módosíthatja a részleteket.

Beállítások
Kijelző
A kijelző beállításai a következő lehetőségeket kínálják:
●
●

●

●

●

Fényerő - a képernyő fényerejének módosítása 3 különböző érték között.
Megjegyzés: a nagyobb fényerőértékek rövidítik az akkumulátor élettartamát.
Képernyő időkorlát - változtassa meg, hogy a kijelző mennyi ideig maradjon
bekapcsolva az aktiválás után. Megjegyzés: a nagyobb értékek rövidítik az
akkumulátor élettartamát.
Képernyő bekapcsolva - A képernyő bekapcsolása a gyorsbeállítások menüből
érhető el. Ha engedélyezve van, a képernyő addig marad bekapcsolva, amíg
manuálisan ki nem kapcsolja a gyorsbeállítások menüből, vagy amíg el nem
telik az ebben a beállítási menüben megadott idő. Megjegyzés: a kijelző
hosszabb ideig történő bekapcsolva tartása rövidíti az akkumulátor
élettartamát.
Zárolási képernyő - Ha a zárolási képernyő engedélyezve van, az ébresztéshez
való megdöntés vagy a fizikai gomb megnyomása a zárolási képernyő
nézetére vált, hogy megakadályozza a véletlen érintéseket. A zárolási képernyő
nézetben a fizikai gomb megnyomásával az óra számlapjára léphet.
Stílus - óra számlapjának módosítása.
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Idő
A időbeállítások a következő lehetőségeket kínálják:
●
●

12 óra - a Moto Watch 12 órás formátumban (de/du) működik.
24 óra - a Moto Watch 24 órás formátumban működik.

Távolság
A távolságbeállítások a következő lehetőségeket kínálják:
●
●

Kilométer - a Moto Watch kilométerben fog számolni
Mérföld - a Moto Watch mérföldekben fog számolni

Hőmérséklet
A hőmérséklet-beállítások a következő lehetőségeket kínálják:
●
●

Celsius - a Moto Watch Celsius-fokokban fog mérni
Fahrenheit - a Moto Watch Fahrenheit-fokokban fog mérni

GPS
A GPS-beállítások a következő lehetőségeket kínálják:
●

●

Magas - GPS-t használó tevékenység közben a Moto Watch 1
másodpercenként kap GPS-frissítést. Megjegyzés: ez a funkció gyorsabban
meríti az akkumulátort
Normál - GPS-t használó tevékenység közben a Moto Watch 5
másodpercenként kap GPS-frissítést.

Vibrálás
A vibrálási beállítások a következő lehetőségeket kínálják:
●
●
●

Magas - a Moto Watch erős rezgést használ, amikor értesítést, riasztást vagy
frissítést kap.
Alacsony - a Moto Watch gyengébb rezgést használ, amikor értesítést, riasztást
vagy frissítést kap.
Nincs - a Moto Watch nem vibrál, amikor értesítést, riasztást vagy frissítést kap.
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Kulcs
Ez a beállítás az alsó fizikai gomb megnyomásához társított funkciót módosítja.
Alapértelmezés szerint ez a beállítás az „Aktivitások”-ra vált, de a gyors hozzáférés
érdekében bármelyik alkalmazásra módosítható.

Rendszer
A rendszerbeállítások a következő lehetőségeket kínálják:
●
●

●

Újraindítás - ez az opció kikapcsolja, majd újra bekapcsolja a Moto Watch-ot.
Leállítás - ez az opció kikapcsolja a Moto Watch-ot. A Moto Watch
visszakapcsolásához tartsa lenyomva a felső fizikai gombot, amíg az vibrálni
kezd és bekapcsol, vagy csatlakoztassa az órát a mellékelt adapter
segítségével.
Gyári visszaállítás - ez az opció visszaállítja a Moto Watch-ot a gyári
alapbeállításokra. Ez nem visszafordítható, és töröl minden olyan adatot az
órán, amely nem került feltöltésre a Moto Watch alkalmazásba, valamint
megszünteti az óra párosítását a csatlakoztatott eszközzel.
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Aktivitáskövetés
A Moto Watch képes a különböző tevékenységek nyomon követésére mind
beltérben, mind kültéren. Fejlett PPG-, mozgás- és GPS-érzékelőket használ a
mozgás, a fizikai gyakorlatok és egyebek pontos nyomon követéséhez.

Aktivitás megkezdése
Az aktivitás indításának legegyszerűbb módja az alsó fizikai gomb megnyomása az
óra számlapján ha az nincs más funkcióhoz beállítva. Az aktivitásokat úgy is el lehet
indítani, hogy megnyomja a felső fizikai gombot az
óralapon, majd az „Aktivitások” gombra koppint.
Az „Aktivitások” képernyőn koppintson a kívánt
aktivitásra, hogy az óra készen álljon erre. A „Kész”
képernyő jelenik meg, és az aktivitástól függően a
képernyő tetején egy pulzusszám és/vagy GPS ikon is
lehet. A legjobb eredmény elérése érdekében mindig
várja meg, hogy a pulzusszám ikonon megjelenjen az
aktuális pulzusszám, a GPS ikonon pedig 4 zöld sáv
jelenjen meg, és a „Helymeghatározás” szöveg helyén a
„Koppintson az indításhoz” szöveg jelenjen meg. Érintse
meg az óra képernyőjének közepét, vagy nyomja meg a felső fizikai gombot az
aktivitás indításához, a készülék vibrálni fog, és az „Aktivitáskövetés” képernyőre lép.

Célok
A „Kész” képernyő alján található a „Célok” ikon. Erre koppintva beállíthat egy célt az
aktivitáshoz. Az aktivitás alapján a következő célok érhetők el:
●
●
●
●
●

Sebesség - állítson be egy sebességcélt, és kapjon figyelmeztetést, ha a kívánt
sebesség felett vagy alatt van
Tempó - állítson be egy tempócélt, és kapjon figyelmeztetést, ha a kívánt
tempó felett vagy alatt van
Pulzusszámcél - állítson be egy pulzusszámcélt, és kapjon figyelmeztetést, ha
a kívánt pulzusszám felett vagy alatt van
Távolság - Állítson be egy távolságcélt, és kapjon figyelmeztetést, ha elérte a
kívánt távolságot
Kalória - Állítson be egy kalóriacélt, és kapjon figyelmeztetést, ha elérte a
kívánt elégetett kalóriát
13

●

Időtartam - Állítson be egy időtartamcélt, és kapjon figyelmeztetést, ha elérte
a kívánt időtartamot

Aktivitások szüneteltetése, folytatása és befejezése
Egy aktivitás közben nyomja meg a felső fizikai gombot az aktivitás
szüneteltetéséhez. A szünet menüből megnyomhatja a „Befejezés” gombot az
aktivitás befejezéséhez, vagy a „Folytatás” gombot az aktivitás folytatásához. A felső
fizikai gomb megnyomása szüneteltetés közben szintén folytatja az aktivitást.

Aktivitási előzmények
A Moto Watch az „Aktivitási napló” alatt tárolja a korábbi aktivitásokat. Az aktivitási
napló eléréséhez nyomja meg a felső fizikai gombot az óralapon, és válassza az
„Aktivitási napló” lehetőséget. A tevékenységi naplóban egy adott aktivitásra
koppintva részletesebb információkat tekinthet meg a aktivitásról.
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Ápolás és karbantartás
●

●

●

Rendszeresen tisztítsa meg az órát és
a szíjat tiszta vízzel, majd száraz, puha
ruhával szárítsa meg.
NE használjon sampont, szappant és
egyéb vegyi anyagokat a
szennyeződések letörléséhez, hogy
elkerülje a bőr irritációját vagy az óra
korrózióját.
Edzés után törölje le csuklóját és
óráját száraz ruhával vagy
zsebkendővel. Az izzadtság zavarhatja
az órát és pontatlanságot okozhat.

Jogi megjegyzések
Szerzői jog és védjegyek
Szerzői jog és védjegyek - Motorola Mobility
LLC
222 W. Merchandise Mart Plaza
16th Floor
Chicago, IL 60654
Amerikai Egyesült Államok
www.motowatch.com
Bizonyos funkciók, szolgáltatások és
alkalmazások hálózatfüggők, és előfordulhat,
hogy nem minden területen állnak
rendelkezésre; további feltételek és/vagy
díjak merülhetnek fel. A részletekért
forduljon a szolgáltatójához.
Minden jellemző, funkció és egyéb
termékleírás, valamint az ebben az
útmutatóban szereplő információk a
legfrissebb rendelkezésre álló információkon

alapulnak, és a nyomtatás időpontjában
pontosnak tekinthetők. A Motorola
fenntartja a jogot, hogy bármely információt
vagy specifikációt előzetes értesítés vagy
kötelezettség nélkül megváltoztasson vagy
módosítson.
Megjegyzés: az útmutatóban szereplő képek
csak példák.

A MOTOROLA és a stilizált M logó a Motorola
Trademark Holdings, LLC védjegye vagy
bejegyzett védjegye. Az Android, a Google és
más védjegyek a Google Inc. tulajdonát
képezik. Az Android robot képét a Google
által létrehozott és megosztott munkákból
reprodukálták vagy módosították, és a
Creative Commons 3.0 Attribution
Licence-ben leírt feltételek szerint
használják. Minden más termék- vagy
szolgáltatásnév a megfelelő tulajdonosok
tulajdonát képezi. © 2015 Motorola Mobility
LLC. Minden jog fenntartva.
Vigyázat: A Motorola nem vállal felelősséget
az adó-vevő
megváltoztatásáért/módosításáért.
Termékazonosító: Moto Watch 100
Kézikönyv száma:

Szabályozási információk
Elektronikus címke
Az Ön órája egy elektronikus címkét használ,
amely néhány jogi szabályozási információt
tartalmaz a készülékről.
Az elektronikus címke megtekintéséhez
koppintson az óra képernyőjére, nyomja
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meg a felső fizikai gombot, menjen a
„Beállítások”, „Névjegy” menüpontra

Rádiófrekvenciás (RF) energia
RF energiának való kitettség és a készülék
üzemeltetése
Az órája rádiófrekvenciás energiát használó
adó- és vevőegységet tartalmaz. Úgy
tervezték, hogy megfeleljen az emberi
rádiófrekvenciás kitettségre vonatkozó
szabályozási követelményeknek. A készülék
optimális teljesítménye és az RF-kitettségre
vonatkozó irányelvek betartása érdekében
viselje az órát a használati útmutatóban
megadottak szerint.
Kövesse az utasításokat az
interferenciaproblémák elkerülése
érdekében
Kapcsolja ki az óráját minden olyan helyen,
ahol erre vonatkozó utasítás van
kifüggesztve, például kórházakban vagy
egészségügyi intézményekben. A
repülőgépen kapcsolja ki az óráját, ha a
légitársaság személyzete erre utasítja. Ha az
órája rendelkezik repülőgép üzemmóddal
vagy hasonló funkcióval, konzultáljon a
légitársaság személyzetével a repülés
közbeni használatról.

Orvosi óvintézkedések
Orvosi eszközök
Ha beültethető pacemakert, defibrillátort
vagy más orvosi eszközt használ, az óra
használata előtt konzultáljon egészségügyi
szolgáltatójával és tekintse át az eszköz
gyártójának utasításait.

Pacemakerrel vagy defibrillátorral
rendelkező személyeknek a következő
óvintézkedéseket kell betartaniuk:
●

●

MINDIG tartsa az órát 20
centiméternél távolabb a
pacemakertől vagy defibrillátortól,
amikor az óra BE van kapcsolva.
Azonnal kapcsolja ki az órát, ha
bármilyen okból gyanítja, hogy
interferencia történik.

Akkumulátorbiztonság
Az akkumulátort nem felhasználói cserére
szánták, ne cserélje ki az akkumulátort saját
maga. Az akkumulátorral kapcsolatos
műveleteket a gyártónak vagy a gyártó által
felhatalmazott szerviznek kell elvégeznie.
Ne helyezze az akkumulátort vagy a
készüléket közvetlen napfény alá, nyílt láng,
hő, mikrohullámú sütő, sütő stb. közelébe.
Kerülje a készülék vagy az akkumulátor
leejtését vagy kilyukasztását, mivel az ilyen
sérülések az akkumulátor szivárgását,
túlmelegedését, meggyulladását vagy
felrobbanását okozhatják.
Ha az akkumulátor szivárog, óvja meg bőrét
vagy szemét a szivárgástól. Ha bőrét vagy
szemét érintette a szivárgás, azonnal öblítse
le tiszta vízzel, és forduljon orvoshoz.
Kérjük, a töltéshez használja a gyártó által
jóváhagyott töltőtartozékokat. Nem
kompatibilis tartozékok használata tüzet,
robbanást vagy égési sérülést okozhat.
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Tartsa a töltőt, a töltőkábelt és a készüléket
töltés közben száraz környezetben.
Ne érintse meg a töltőt vagy a készüléket
nedves kézzel, és ügyeljen arra, hogy a töltő
ne legyen kitéve esőnek vagy folyadéknak. A
nedves környezet áramütést vagy
rövidzárlatot okozhat, ami veszélyes tűzhöz,
robbanáshoz vagy égési sérüléshez vezethet
Ha a készülék rendkívül felforrósodik,
azonnal vegye le az órát, kapcsolja ki a
készüléket, és az égési sérülés vagy az
akkumulátor felrobbanásának megelőzése
érdekében forduljon a gyártó vevőszolgálati
munkatársaihoz.

Üzemeltetési környezet
A készülék maximális működési
hőmérséklete 0°C és 45°C között van, de a
legjobb felhasználói élmény biztosítása
érdekében ajánlott, hogy a felhasználó
számára megfelelő üzemeltetési
hőmérséklet 5°C és 35°C között legyen.

A készüléket -20 °C és 45 °C között kell
tárolni. Ha a tárolási hőmérséklet vagy az
üzemi hőmérséklet meghaladja ezt a
tartományt, az óra megsérülhet, és az
akkumulátor élettartama lerövidül.
Ne használja vagy tárolja ezt a készüléket
gyúlékony vagy robbanásveszélyes
berendezések közelében.
Figyelmeztető megjegyzés a vízállóságról:
A Moto Watch 100 5 ATM-ig vízálló. Ez azt
jelenti, hogy biztonságosan vízbe merítheti

50 méter mélységig, kiteheti esőnek,
fröccsenésnek és más vízzel való
érintkezésnek. Az óra nem alkalmas nagy
igénybevételű vízi sportokhoz,
búvárkodáshoz vagy extrém víznyomáshoz.
Ne feledje, hogy az olyan alkatrészek, mint
például az érintőképernyő, nem
működhetnek megfelelően, ha víznek
vannak kitéve, különösen, ha hosszabb ideig
érintkeznek velük. Hasonlóképpen, a
bőrszíjakat a főként szárazon kell tartani a
szerkezeti károsodás és a deformáció
megelőzése érdekében. Töltés előtt mindig
győződjön meg arról, hogy az óra száraz. Ha
az óra sós vízzel vagy izzadsággal érintkezett,
a sérülések elkerülése érdekében alaposan
öblítse le és szárítsa meg.

Fajlagos abszorpciós ráta (FCC és
IC)
AZ ÖN ÓRÁJA MEGFELEL AZ FCC ÉS AZ IC
ÁLTAL MEGSZABOTT,
RÁDIÓHULLÁMOKKAL SZEMBENI
KITETTSÉGI HATÁRÉRTÉKEKNEK.
Az órája egy rádióadó és -vevő, amelyet a
csuklóján kell viselnie. Úgy tervezték, hogy
ne lépje túl a Szövetségi Kommunikációs
Bizottság (FCC) és az Industry Canada (IC)
által a rádióhullámoknak (rádiófrekvenciás
elektromágneses mezők) való kitettségre
vonatkozóan elfogadott határértékeket. Ezek
a határértékek jelentős biztonsági
tartományt is magukba foglalnak amelynek
célja, hogy életkortól és egészségi állapottól
függetlenül minden személy biztonságát
biztosítsa.
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A rádióhullám-expozíciós irányelvek a
fajlagos abszorpciós ráta (SAR) nevű
mértékegységet használják. A csuklón viselt
eszközökre vonatkozó SAR-határérték 4,0
W/kg. A vizsgálatot úgy kell elvégezni, hogy a
készülék a legmagasabb tanúsított
teljesítményszinten sugározzon. Az Ön
készülékmodelljére vonatkozó legmagasabb
vizsgált SAR-érték: [ÉRTÉK BEILLESZTÉSE]
W/kg.

Értesítések és nyilatkozatok
Európai Uniós irányelvek, Megfelelőségi
nyilatkozat

A következő CE-megfelelőségi információk
az olyan eBuyNow-termékekre vonatkoznak,
amelyek az alábbi CE-jelölések valamelyikét
viselik:
Ezennel az eBuyNow kijelenti, hogy ez a
termék megfelel a következőknek:
●

●

Az 1999/5/EK irányelv alapvető
követelményei és egyéb vonatkozó
rendelkezései
Minden egyéb vonatkozó uniós
irányelv

A Wi-Fi 802.11a/ac szabványt támogató
termékek esetében (a termékinformációban
meghatározottak szerint):
Az Egyesült Államokon kívül ez a készülék az
5,15-5,25 GHz-es (802.11a/ac Wi-Fi

frekvenciasáv) frekvenciatartományban
működő beltéri használatra van korlátozva.
Az alábbiakban látható egy példa egy tipikus
típusnévre:

A termék 1999/5/EK irányelv (R&TTE irányelv)
szerinti megfelelőségi nyilatkozatát
megtekintheti a www.motorola.com/rtte
(csak angol nyelven). Ha meg szeretné találni
a Megfelelőségi nyilatkozatot, írja be a
weboldalon a „Keresés” sávba a termék
címkéjén szereplő nevet.

FCC közlemény a felhasználóknak
Az alábbi nyilatkozat minden olyan
termékre vonatkozik, amelynek címkéjén
szerepel az FCC logó és/vagy az
FCC-azonosító.
Ezt a berendezést tesztelték, és
megállapították, hogy megfelel a B osztályú
digitális eszközökre vonatkozó
határértékeknek, az FCC-szabályok 15. része
szerint. Tekintse meg: 47 CFR Sec. 15.105(b).
Ezeket a határértékeket úgy tervezték, hogy
lakossági felhasználási körülmények között
ésszerű védelmet nyújtsanak a káros
interferenciával szemben. Ez a berendezés
rádiófrekvenciás energiát termel, használ és
sugározhat, és ha nem az utasításoknak
megfelelően telepítik és használják, káros
interferenciát okozhat a
rádiókommunikációban.
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Mindazonáltal nincs garancia arra, hogy egy
adott berendezésben nem lép fel
interferencia. Ha ez a berendezés káros
interferenciát okoz a rádió- vagy
televízióvételben, ami a berendezés ki- és
bekapcsolásával megállapítható. A
felhasználónak meg kell próbálnia az
interferenciát az alábbi intézkedésekkel
javítani:
●
●
●

●

Irányítsa más irányba vagy helyezze át
a vevőantennát.
Növelje a berendezés és a
vevőkészülék közötti távolságot.
Csatlakoztassa a berendezést egy
olyan konnektorhoz, amelyik más
áramkörön van, mint amelyikhez a
vevőkészülék csatlakozik.
Forduljon a kereskedőhöz vagy egy
tapasztalt rádió/TV-technikushoz
segítségért.

Ez a készülék megfelel az FCC-szabályok 15.
részének. A működés a következő két
feltételhez kötött:
1.

Ez a készülék nem okozhat káros
interferenciát, és
2. ennek a készüléknek el kell viselnie a
kapott interferenciát, beleértve a nem
kívánt működést okozó interferenciát
is. Tekintse meg: 47 CFR Sec.
15.19(a)(3).
A Motorola nem hagyott jóvá semmilyen, a
felhasználó által elvégezhető változtatást
vagy módosítást a készüléken. Bármilyen
változtatás vagy módosítás érvénytelenítheti
a felhasználónak a berendezés

üzemeltetésére vonatkozó jogosultságát.
Tekintse meg: 47 CFR Sec. 15.21.

Az Industry Canada közleménye a
felhasználóknak
Ez a készülék megfelel az Industry Canada
engedélymentes RSS-szabvány(ok)nak. A
működés a következő két feltételhez kötött:
1.

Ez a készülék nem okozhat
interferenciát, és
2. Ennek a készüléknek el kell viselnie
bármilyen interferenciát, beleértve a
készülék nem kívánt működését
okozó interferenciát is.
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.
See RSS-Gen, Section 8.4. Ez a készülék
megfelel az ICES-003 B osztályú ITE
(információtechnológiai berendezések)
követelményeinek. CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).
Vigyázat: Rádiófrekvenciás sugárzásnak
való kitettség.
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A kanadai rádiófrekvenciás expozíciós
követelményeknek való megfelelés
érdekében ezt a készüléket és
antennáját nem szabad más
antennával vagy adóval együtt
elhelyezni vagy együtt üzemeltetni.
2. A vizsgálat során a MOSWZ100-at a
legmagasabb átviteli szintre állították
be, és olyan pozíciókba helyezték,
amelyek 10 mm-es távolságban a fej
közelében, illetve közvetlenül a
csuklóra helyezve szimulálják a
használatot. Ha a MOSWZ100
készüléket az arca közelébe helyezi,
tartson legalább 10 mm távolságot,
hogy az expozíciós szintek a tesztelt
szinteken vagy azok alatt maradjanak.

niveaux d’exposition ne dépassent pas
les niveaux testés.

1.

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

Kanadai közlemény
Ez a készülék olyan engedélymentes
adó(ka)t/vevő(ke)t tartalmaz, amelyek
megfelelnek a Innovation, Science and
Economic Development Canada
engedélymentes RSS-ének. A működés a
következő két feltételhez kötött:
1.

Ez a készülék nem okozhat
interferenciát.
2. Ennek a készüléknek el kell viselnie
bármilyen interferenciát, beleértve a
készülék nem kívánt működését
okozó interferenciát is.
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 távközlési berendezések
jóváhagyása:
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01037-22-13184
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