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Başlarken
Giriş
SmartWatch 2 ile Android™ cihazınızda olup bitenleri, cihazınızı cebinizden veya
çantanızdan çıkarmadan takip edebilirsiniz. Çağrı, mesaj veya başka bir bildirim
geldiğinde, SmartWatch 2 titreşir. SmartWatch 2 ürününüz Android™ cihazınıza bağlı
olmadığında, SmartWatch 2 normal bir saat gibi işlev görür ve SmartWatch 2 üzerindeki
bazı uygulamalar kullanılmaya devam eder.

Genel bakış

1. Işık sensörü

5. Geri tuşu

2. Açma kapatma tuşu

6. Dokunmatik Ekran

3. Eylem tuşu

7. NFC algılama alanı

4. Ana ekran tuşu

8. Şarj ünitesi/USB kablosu için port

Şarj etme
SmartWatch 2 ürününüzü ilk kullanımdan önce yaklaşık 30 dakika boyunca şarj etmeniz
gerekir. Bunun için Sony şarj ünitelerini/USB kablolarını kullanmanız önerilir.

3
Bu, ilgili yayının İnternet sürümüdür. © Sadece kişisel kullanım amacıyla yazdırılabilir.

SmartWatch 2 ürününüzü şarj etmek için

1
2

USB kablosunun bir ucunu şarj ünitesine (veya bilgisayarın USB portuna) takın.
Kablonun diğer ucunu SmartWatch 2 cihazınızdaki Micro USB portuna takın.
Cihazınızla birlikte bir şarj ünitesi tüm pazarlarda verilmeyebilir.

Açma ve kapatma
•

SmartWatch 2 ürününü açmak veya kapatmak için
SmartWatch 2 titreşene kadar tuşunu basılı tutun.

SmartWatch 2 ürününüzü kurma
SmartWatch 2 ürününüzü kullanmaya başlamanın en hızlı yolu, NFC özelliğini kullanarak
cihazı Android™ cihazınıza bağlamaktır. Android™ cihazınız NFC özelliğini
desteklemiyorsa, Android™ cihazınızın ayarlarında bulunan standart Bluetooth® eşleme
yöntemini kullanarak bağlanabilirsiniz.
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NFC kullanarak ayarlama
NFC kullanarak ayarlamak için

Veri maliyetinden tasarruf etmek için Android™ cihazınızın Wi-Fi® ağına bağlı olduğundan emin
olun.

1
2
3
4
5
6

Android™ cihazında: NFC fonksiyonunun açık, ekranın aktif ve kilitlenmemiş
olduğundan emin olun.
SmartWatch 2:SmartWatch 2 ürününüzü açmak için, düğmesini basılı tutun.
Her iki cihazın NFC algılama alanlarının birbirine temas etmesi için Android™ cihazı
SmartWatch 2 ürününüzün arkasına yerleştirin. Zaten güncel bir Smart Connect™
uygulamanız varsa, cihazınız otomatik olarak 6. adıma atlar.
Android™ cihazında: Google Play™'den Smart Connect uygulamasını yüklemek
veya güncellemek için ekranda görünen talimatları uygulayın.
Bağlanmak üzere, her iki cihazın NFC algılama alanlarının birbirine temas etmesi
için Android™ cihazı SmartWatch 2 ürününüzün arkasına yerleştirin.
Android™ cihazında: Google Play™'den SmartWatch 2 uygulamasını yüklemek
için ekrandaki talimatları izleyin. Bunun ardından SmartWatch 2, ayarlamayı
tamamlamak üzere otomatik olarak yeniden başlatılır.

Bluetooth® fonksiyonunu kullanarak ayarlama
Android™ cihazınız NFC özelliğini desteklemiyorsa, Android™ cihazınızın ayarlarında
bulunan standart Bluetooth® eşleme yöntemini kullanarak bağlanabilirsiniz.
Bluetooth® fonksiyonunu kullanarak ayarlamak için
Veri maliyetinden tasarruf etmek için Android™ cihazınızın Wi-Fi® ağına bağlı olduğundan emin
olun.

1
2
3
4
5

Android™ cihazında: Google Play™'deki geçerli Smart Connect uygulamasının
Android™ cihazınızda yüklü olduğundan emin olun.
Android™ cihazında: Bluetooth® fonksiyonunun açık olduğundan emin olun.
SmartWatch 2:SmartWatch 2 ürününüzü açmak için, düğmesini basılı tutun.
Android™ cihazında: Bluetooth® cihazlarını tarayın, ardından Ayarlar > Bluetooth
konumundaki kullanılabilir cihazlar listesinden SmartWatch 2 öğesini seçin.
Android™ cihazında: Google Play™'den SmartWatch 2 uygulamasını yüklemek
için ekrandaki talimatları izleyin. Bunun ardından SmartWatch 2, ayarlamayı
tamamlamak üzere otomatik olarak yeniden başlatılır.
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SmartWatch 2 ürününüze özellikler ekleme
SmartWatch 2 ürününüze daha fazla özellik eklemek için ilave uygulamaları yükleyin.
Örneğin SmartWatch 2 ürününüzü kullanarak Android™ cihazınızdaki müzik çaları kontrol
edebilirsiniz.
Android™ cihazınızdan uygulama yüklemek için
1
2
3
4

Durum çubuğunu aşağıya doğru sürükleyin ve SmartWatch 2 seçeneğine
dokunun.
Listeden bir uygulama seçin. Listede olmayan bir uygulamayı seçmek için
Uygulama ara öğesine dokunun ve ardından ekranda görünen talimatları takip
edin.
Google Play™ açıldığında, yükle düğmesine dokunun.
Uygulamayı yüklemek için ekrandaki yönergeleri uygulayın. Yükleme
tamamlandıktan sonra, SmartWatch 2 ürününüzün ekranında uygulamanın simgesi
görünür.
Bazı uygulamalar Android™ cihazınızdaki SmartWatch 2 uygulamasında ek ayarlar yapılmasını
gerektirebilir.

Kayış
SmartWatch 2 ürününüzle birlikte tüm 24 mm'lik (0,9 inç) standart kayışları
kullanabilirsiniz.
Kayışı değiştirmek için

•

Kayışı çıkarıp takarken, tornavida kullanarak yaylı çubukları aşağı itin.
Tornavida kullanırken SmartWatch 2ürününüzü çizmemeye dikkat edin.
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Temel konuları öğrenme
Dokunmatik ekranı kullanma
Dokunma

•
•

Bir öğeyi açma veya seçme.
Onay kutusunu veya seçeneği işaretleme veya işaretini kaldırma.

Dokunma ve basılı tutma

•

Bir öğeye özgü menüyü aktifleştirir.

Kaydırma

•
•

Bir listeyi yukarı veya aşağı kaydırma.
Örneğin Ana ekran bölmeleri arasında, sola veya sağa kaydırma.
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Tuşların kullanımı
Açma Kapatma
• Ana ekran ve saat ekranı arasında geçiş yapar
Geri
• Uygulama içinde önceki ekrana gider veya uygulamayı kapatır.
Ana ekran
• Ana ekrana gider.
Eylemler
• Geçerli ekranda veya uygulamada kullanılabilecek seçeneklerin listesini açar.

Ana ekran
Ana ekranda SmartWatch 2 ürününüzdeki tüm uygulamalar yer alır. Ana ekrandaki
uygulama simgelerini alfabetik olarak veya en çok kullanılandan en az kullanılana inecek
şekilde yeniden düzenleyebilirsiniz.
•

Ana ekrana gitmek için
öğesine basın.

•

Ana ekrana göz atmak için
Sola veya sağa kaydırın.

•

Bir uygulamayı Ana ekrandan açmak için
Uygulamayı bulmak için sola veya sağa kaydırın, ardından uygulamaya dokunun.
SmartWatch 2'nin Android™ cihazınızla bağlantısı kesildiğinde bazı uygulamalar kullanım dışı
olur ve simgeler gri olarak görünür.

Ana ekrandaki uygulamaları düzenlemek için
1
2

Ana ekrandan öğesine dokunun.
Bir seçenek belirleyin.

Durum ve bildirimler
Durum çubuğu SmartWatch 2 ürününüzde neler olup bittiğini gösterir. Örneğin bildirim
simgelerini, pil ve bağlantı durumunu gösterir.

Durum ve bildirim simgeleri
SmartWatch 2 ürününüzün ekranında şu durum ve bildirim simgeleri görünebilir:
Pil durumu
Pil şarj ediliyor.
Bluetooth® fonksiyonu aktiftir ve SmartWatch 2, Android™ cihazınıza
bağlanmıştır.
Bluetooth® fonksiyonu aktiftir ve SmartWatch 2 ile Android™ cihazınızın
bağlantısı kesilmiştir.
Yeni bildirimler
Ana ekran bölmesi göstergesi

Saat ekranı
SmartWatch 2, kısa bir süre kullanmamanız durumunda Saat ekranını gösterir. Böylece
bu uygulamayı ayrı bir saat olarak kullanabilirsiniz.
8
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Arasından seçim yapabileceğiniz çeşitli saat yüzleri mevcuttur. Ayrıca kendi tarzınıza
uygun bir saat yüzü de yaratabilirsiniz.
•

Saat ekranına gitmek için
düğmesine kısaca basın.
simgesine kısa süre basarsanız saat ekranı arka plan ışığı yanmaya başlar.

•

Saat ekranından çıkmak için
tuşuna iki defa basın.
Bir saat yüzü seçmek için

1
2
3

Ana ekrandan simgesini bularak dokunun.
Saat yüzleri seçimine dokunup, mevcut saat yüzlerini görüntülemek için sola veya
sağa kaydırın.
Kullanmak istediğiniz saat yüzüne dokunun.
Saat yüzünü Android™ cihazınızdan düzenlemek için

1
2
3
4
5

Durum çubuğunu aşağıya doğru sürükleyin ve SmartWatch 2 > Saat yüzlerini
düzenle'a dokunun.
Düzenlemek istediğiniz saat yüzünün yanındaki simgesine dokunun. Yeni bir
saat yüzü eklemek için simgesine dokunun.
Yeni bir saat veya saat yüzünün üstüne yeni bir widget eklemek için Saatler veya
Widget'lar öğesine dokunup bir seçenek belirleyin.
Saat yüzünün üzerindeki bir öğeyi taşımak için istediğiniz konuma sürükleyip
bırakın.
öğesine dokunun. Saat yüzü otomatik olarak kaydedilir.
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Temel ayarlar
Temel ayarlar
Ayarları doğrudan SmartWatch 2 üzerindeki Ayarlar menüsünden görüntüleyip
değiştirebilirsiniz.
•

Ayarlar menüsünü açmak için
Ana ekrandan simgesini bularak dokunun.
Ekran parlaklığını ayarlamak için

1
2
3

Ana ekrandan, simgesini bularak dokunun.
Ekran > Parlaklık seçeneğini bulup dokunun.
Parlaklığı ayarlamak için kaydırma çubuğunu sürükleyin.
Pil gücünü korumak için daha düşük parlaklığa ayarlayın.

Titreşim modunu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için
1
2
3

Ana ekrandan simgesini bularak dokunun.
Titreşim seçeneğini bulup dokunun.
Titreşim modunu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için kaydırma çubuğunu
sürükleyin.

Tarih ve saat
SmartWatch 2 ürününüz otomatik olarak Android™ cihazınızın tarih ve saat ayarlarıyla
senkronize olur, ancak bunun yerine tarihi ve saati manuel olarak ayarlamayı da tercih
edebilirsiniz.
Tarih ve saati manuel olarak ayarlamak için
1
2
3
4
5
6

Ana ekrandan simgesini bularak dokunun.
Tarih ve saat > Tarih ve saati ayarla seçeneğini bulup dokunun.
İşaretliyse, Cihazla senkronizasyon onay kutusundan işareti kaldırın.
Tarihi ayarla veya Saati ayarla seçeneğine dokunun.
Tarihi veya saati ayarlamak için yukarı veya aşağı kaydırın.
öğesine dokunun.

Ekran kilidini ayarlama
SmartWatch 2 ekranınızı kilitlemek için bir PIN kodu ayarlayabilirsiniz.
PIN kodunuzu unutmamanız çok önemlidir. PIN kodunuzu birkaç defa yanlış girmeniz
halinde, fabrika ayarlarına döndürme işlemi için SmartWatch 2 ürününüzün talimatlarını
izlemeniz gerekir ve bu işlem SmartWatch 2 üzerindeki tüm verilerinizi siler.
Ekran kilidini açma PIN'i oluşturmak için
1
2
3
4

Ana ekrandan simgesini bularak dokunun.
Güvenlik > Pin seçeneğini bulup dokunun, ardından
simgesine dokunun.
seçimine dokunun.
Dört basamaklı PIN kodunuzu girip
Dört basamaklı PIN kodunu onaylayın ve ardından
öğesine dokunun.
Ekran kilidini açma PIN'ini devre dışı bırakmak için

1
2
3

Ana ekrandan simgesini bularak dokunun.
Güvenlik > Yok seçeneğini bulup dokunun.
PIN kodunuzu girin ve ardından
seçeneğine dokunun.
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Sıfırlama ve yeniden başlatma
SmartWatch 2 ürününüzü varsayılan fabrika ayarlarına sıfırlayabilirsiniz. Bu işlem
SmartWatch 2 üzerindeki tüm kişisel verilerinizi siler. SmartWatch 2 cihazınız düzgün
şekilde çalışmadığında bazen bu eylem gerekli olabilir.
Ayrıca, kilitlendiği veya normal şekilde başlatılmadığı durumlarda SmartWatch 2 cihazınızı
kapanmaya da zorlayabilirsiniz. Kapanmaya zorladıktan sonra SmartWatch 2 ürününüzü
yeniden başlattığınızda ayarlar veya kişisel veriler silinmez.
Fabrika verilerine sıfırlamak için
1
2
3

Ana ekrandan simgesini bularak dokunun.
SmartWatch'ı sıfırla seçeneğini bulup dokunun.
öğesine dokunun.
Onaylamak için

•

SmartWatch 2 ürününüzü kapanmaya zorlamak için
SmartWatch 2 ürününüz kapanana kadar düğmesini basılı tutun.

11
Bu, ilgili yayının İnternet sürümüdür. © Sadece kişisel kullanım amacıyla yazdırılabilir.

SmartWatch 2 cihazınızı kullanma
Etkinlik bildirimlerini görüntüleme
SmartWatch 2 uygulamalarınızın çoğu, yüklendikten sonra SmartWatch 2 ürününüzde
görüntüleyebileceğiniz bildirimler gönderir. Bildirim geldiğinde, SmartWatch 2titreşir ve
uygulama ekranda görüntülenir. SmartWatch 2 ürününün Android™ cihazınızla bağlantısı
kesilirse, yalnızca bağlantı kesilmeden önceki bildirimleri görüntüleyebilirsiniz.
SmartWatch 2 ürününüze özellikler ekleme sayfasında 6 bölümüne bakın.

•
•
•
•
•
•

Android™ cihazınızdan gelen aşağıda belirtilen türdeki bildirimleri SmartWatch 2
ekranınızdan alabilirsiniz:
Cevapsız çağrılar
Metin mesajları
E-postalar
Facebook™ ve Twitter™ gibi sosyal ağ hizmetlerinden güncellemeler
Takvim etkinlik hatırlatıcıları
Gmail
Facebook™ gibi bazı uygulamalar için öncelikle Android™ cihazınızdaki
SmartWatch 2uygulamasından hizmette oturum açmanız gerekir.

•

Bir etkinlik bildirimini görüntülemek için
Bir bildirim geldiğinde, Ana ekrandan uygulamanın simgesine dokunun.

Arama
Kablosuz bir Bluetooth® mikrofonlu kulaklık seti kullanırken, SmartWatch 2 cihazını
uzaktan kumanda olarak kullanarak telefon çağrılarını kolayca yönetebilirsiniz.
SmartWatch 2 ürününüzle arama yapabilmek için SmartWatch 2 için Arama uygulamasını
yüklemeniz gerekir. SmartWatch 2 ürününüze özellikler ekleme sayfasında 6 bölümüne
bakın.
SmartWatch 2 ile arama yaparken telefon numarasını manuel olarak çevirebilir, kayıt veya
sık görüşülenler listenizde kayıtlı olan veya çağrı kaydı görünümünüzdeki bir numaraya
dokunabilirsiniz.
Numarayı çevirerek çağrı yapmak için
1
2
3

Ana ekrandan simgesini bularak dokunun.
öğesine dokunun.
Arayacağınız numarayı girin ve seçeneğine dokunun.
Kayıtlardan bir arama yapmak için

1
2
3
4
5

Ana ekrandan simgesini bularak dokunun.
öğesine dokunun.
Kişi adının ilk harfine dokunun.
Kaydı bulup dokunun.
öğesine dokunun.

Alınan çağrılar
•

Çağrı cevaplamak için
öğesine dokunun.
SmartWatch 2 ürününde yanıtlama işlevi, yalnızca bir Sony Android™ cihaz bağlıysa görünür.
Sony dışındaki üreticilerin Android™ cihazlarında, çağrıyı kulaklığınızdan veya Android™
cihazınızdan yanıtlayın.

•

Çağrıyı reddetmek için
öğesine dokunun.
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•

Çağrı geldiğinde Android™ cihazınızın sesini kapatmak için
öğesine dokunun.
Bluetooth® mikrofonlu kulaklık setinizin zil sesini yalnızca Android™ telefonunuz veya tabletiniz
üzerindeki ses kapatma düğmesine dokunarak kapatabilirsiniz.

Önceden tanımlanmış bir mesajla çağrıyı reddetme
1
2

Bir çağrı geldiğinde, Mesaj ile reddet seçimine dokunun.
Bir mesaj seçin ve ardından öğesine dokunun.

Devam eden çağrılar
•

Çağrı sırasında kulaklık hoparlörünün ses düzeyini değiştirmek için
veya seçeneğine dokunun.

Çağrı kaydının kullanımı
Cevapsız, gelen veya aranan çağrılarınızı çağrı kaydını
listelenen numaraları doğrudan arayabilirsiniz.

kullanarak kontrol edebilir,

Çağrı kaydı simgeleri
Cevapsız çağrı
Cevaplanan çağrı
Aranan çağrı

Çağrı kaydınızı görüntülemek için
1
2

Ana ekrandan simgesini bularak dokunun.
öğesine dokunun.
Çağrı kaydınızdan bir numarayı aramak için

1
2
3

Ana ekrandan simgesini bularak dokunun.
simgesine dokunup, aramak istediğiniz numarayı seçin.
Sırasıyla > seçeneklerine dokunun.

Mesajlaşma
Metin mesajlarınızı SmartWatch 2 üzerinden okumak için, SmartWatch 2 için Mesajlaşma
uygulamasını yüklemeniz gerekir. SmartWatch 2 ürününüze özellikler ekleme
sayfasında 6 bölümüne bakın. Ayrıca göndereni aramak veya önceden tanımlanmış mesaj
veya ifadelerle yanıtlamak için de SmartWatch 2 ürününüzü kullanabilirsiniz.
Bir mesajı yanıtlamak için
1
2
3

simgesine dokunun.
Yanıtlamak istediğiniz mesaj seçiliyken >
simgesine dokunup önceden tanımlanmış bir mesajı veya simgesine
dokunup bir yüz ifadesi seçin.
Mesajı göndermek için seçeneğine dokunun.
Mesajı göndereni aramak için

1
2
3

simgesini bularak dokunun.
Ana ekrandan
Geri arayarak yanıtlamak istediğiniz mesaja dokunun.
Sırasıyla > seçeneklerine dokunun.
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Müzik
SmartWatch 2 ürününüz için Müzik uygulamasını yükledikten sonra, SmartWatch 2 ile
farklı Android™ cihazlardaki çoğu müzik çalar uygulamasını kontrol edebilirsiniz.
SmartWatch 2 ürününüze özellikler ekleme sayfasında 6 bölümüne bakın.
Şarkıyı çalmak için
1
2

SmartWatch 2 ürününüzün Ana ekranından,
öğesine dokunun.

•

Ses düzeyini ayarlamak için
veya simgesine dokunun.
Müzik çalarken,

•

Parçalar arasında gezinmek için
Sola veya sağa kaydırın.

öğresini bulup dokunun.
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Destek ve bakım
SmartWatch 2 cihazınızı güncelleme
En iyi performansı ve en son geliştirmeleri elde etmek için SmartWatch 2 cihazınızı en yeni
yazılım sürümüne güncelleyin.
Smart Connect uygulamasını Android™ cihazınızdan güncelleştirmek için
1
2
3
4

Ana ekranınızdan öğesine dokunun.
Smart Connect seçeneğini bulup dokunun, ardından > Uygulama bilgileri
seçeneğine dokunun.
Sırasıyla > Güncelleştirmeleri kontrol et seçeneklerine dokunun.
Kullanılabilir güncelleştirme varsa, ekranda görünen yönergeleri izleyin.
Veri maliyetini en aza indirmek için Android™ cihazınızın Wi-Fi® ağına bağlı olduğundan emin
olun.

SmartWatch 2 uygulamasını Android™ cihazınızdan güncelleştirmek için
1
2
3
4

Ana ekranınızdan öğesine dokunun.
Play Store öğesini bulup dokunun.
Yüklü uygulamalar listesinde, SmartWatch 2 seçeneğini bulup dokunun.
Kullanılabilir güncelleştirme varsa, ekranda görünen yönergeleri izleyin.
Veri maliyetini en aza indirmek için Android™ cihazınızın Wi-Fi® ağına bağlı olduğundan emin
olun.

Destek web sitesi
Android™ cihazınızdan destek web sitesini görüntülemek için
1
2

SmartWatch 2 ürününüzün Ana ekranından, öğresini bulup dokunun.
Destek > Destek sitesi öğesini bulun ve dokunun. Destek web sitesi Android™
cihazınızda açılır.
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Önemli bilgiler
Yasal bilgiler

SonySW2
Kullanmadan önce lütfen ayrı olarak verilen Önemli bilgiler broşürünü okuyun.
Bu Kullanım kılavuzu Sony Mobile Communications AB veya yerel yan kuruluşları tarafından, garantisiz olarak
basılmıştır. Sony Mobile Communications AB, istediği zaman, önceden haber vermeksizin bu Kullanma
kılavuzundaki yazım hataları, geçerli bilgilerdeki yanlışlar veya programlar ve/veya cihazların geliştirilmeleri nedeniyle
gerekli olan değişiklikleri ve düzeltmeleri yapabilir. Bu tür değişiklikler, bu Kullanım kılavuzunun yeni sürümlerinde
hayata geçirilecektir.
Her hakkı saklıdır.
©Sony Mobile Communications AB, 2013
Baskı numarası: 1277-5638.2
Bluetooth® cihazları arasındaki birlikte işlerlik ve uyumluluk değişiklik gösterir. Cihaz, Bluetooth özelliği kullanan
ürünleri genel olarak destekler. 1.2 veya üstü ve Mikrofonlu Kulaklık Seti veya Handsfree profili.
Sony, Sony Corporation şirketine ait bir ticari veya tescilli ticari markadır. Bluetooth, Bluetooth (SIG) Inc şirketine ait
bir ticari markadır ve lisans altında kullanılmaktadır. Diğer tüm markalar kendi sahiplerinin mülkiyetindedir. Her hakkı
saklıdır.
Burada bahsedilen tüm ürün ve şirket adları, kendi sahiplerinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Burada
açıkça belirtilmeyen tüm haklar saklıdır. Diğer tüm markalar kendi sahiplerinin mülkiyetindedir.
Daha fazla bilgi için www.sonymobile.com adresini ziyaret edin.
Tüm resimler yalnızca açıklama amaçlı olup, gerçek aksesuarı tam olarak tanımlamayabilir.

Declaration of Conformity forSW2
We, Sony Mobile Communications AB of
Nya Vattentornet
SE-221 88 Lund, Sweden
declare under our sole responsibility that our product
Sony type RD-0050
and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity
with the appropriate standards EN 300 328:V1.7.1, EN 301 489-17:V2.1.1, EN 301
489-3:V1.4.1 and EN 60 950-1:2006 +A11:2009+A1:2010 following the provisions of,
Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive 1999/5/EC.
Lund, July 2013

Anders Grynge

Director, Head of Global Type Approval
We fulfil the requirements of the R&TTE Directive (1999/5/EC).

FCC Statement
This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two
conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept
any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Any change or modification not expressly approved by Sony may void the user's authority to operate the
equipment.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part
15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a
residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed
and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However,
there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by
turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the
following measures:
•

Reorient or relocate the receiving antenna.
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•
•
•

Increase the separation between the equipment and receiver.
Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

AVISO IMPORTANTE PARA MÉXICO
La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible
que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o
dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su
operación no deseada.
Para consultar la información relacionada al número del certificado, refiérase a la etiqueta
del empaque y/o del producto.

Industry Canada Statement
This device complies with RSS-210 of Industry Canada.
Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device
must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Avis d’industrie Canada
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, and
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible
d'en compromettre le fonctionnement.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
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