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ONNAUWKEURIGHEDEN DIE MOGELIJK IN DEZE HANDLEIDING ZIJN VERMELD, INCLUSIEF DE
PRODUCTEN EN SOFTWARE DIE ERIN ZIJN BESCHREVEN.
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Beperkte aansprakelijkheid
Er kunnen zich situaties voordoen door een fout van de kant van ASUS of door een andere
aansprakelijkheid. In deze gevallen hebt u het recht op schadevergoeding door ASUS. En elk van
dergelijke gevallen, ongeacht de basis waarop u gemachtigd bent schadevergoeding te eisen van
ASUS, zal ASUS maximaal aansprakelijk zijn voor schade door lichamelijk letsel (inclusief overlijden)
en schade aan vastgoed en activa of elke andere eigenlijke of directe schade die voortvloeit uit de
weglating of het niet naleven van wettelijke verplichtingen onder deze Garantieverklaring, tot de
aangegeven contractprijs van elk product.
ASUS zal alleen verantwoordelijke zijn voor schadevergoeding van uw verlies, schade of claim op
basis van het contract, onrechtmatig gebruik of inbreuk onder deze Garantieverklaring.
Deze beperking is ook van toepassing op de leveranciers en wederverkopers van ASUS. Dit is het
maximale bereik waarvoor ASUS, haar leveranciers en uw wederverkoper gezamenlijk aansprakelijk
zijn.
IN GEEN GEVAL ZAL ASUS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR HET VOLGENDE: (1) CLAIMS VAN DERDEN
TEGENOVER U VOOR SCHADE; (2) VERLIES VAN OF SCHADE AAN UW RECORDS OF GEGEVENS OF
(3) SPECIALE, INCIDENTELE OF INDIRECTE SCHADE OF ENIGE ECONOMISCHE GEVOLGSCHADE
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OF UW WEDERVERKOPER OP DE HOOGTE WERD GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE
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Service en ondersteuning
Bezoek onze meertalige website op http://support.asus.com
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Over deze handleiding
Deze handleiding bevat informatie over de hardware- en softwareopties van uw ASUS VivoWatch, georganiseerd in de volgende
hoofdstukken:
Hoofdstuk 1: Aan de slag
Dit hoofdstuk beschrijft de hardwarecomponenten van uw
ASUS VivoWatch en toont u hoe u de verschillende onderdelen
van uw ASUS VivoWatch kunt gebruiken.
Hoofdstuk 2: Uw ASUS VivoWatch gebruiken
Dit hoofdstuk biedt een overzicht van het gebruik van uw ASUS
VivoWatch.
Hoofdstuk 3: ASUS VivoWatch-telefoonapp
Dit hoofdstuk biedt informatie over enkele functies van de
begeleidende app die u kunt gebruiken op uw gekoppelde telefoon.
Bijlagen
Dit deel bevat berichtgevingen en veiligheidsverklaringen over
uw ASUS VivoWatch.
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In deze handleiding gebruikte conventies
Om belangrijke informatie in deze handleiding te markeren, worden
berichten als volgt voorgesteld:
BELANGRIJK! Dit bericht bevat essentiële informatie die moet
worden opgevolgd om een taak te voltooien.
OPMERKING: dit bericht bevat aanvullende informatie en tips die
kunnen helpen bij het voltooien van taken.
WAARSCHUWING! Dit bericht bevat belangrijke informatie die
moet worden opgevolgd om uw veiligheid te bewaren tijdens het
uitvoeren van bepaalde taken en om schade aan de gegevens en
onderdelen van uw ASUS VivoWatch te voorkomen.

Typografie
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Vet

= dit geeft een menu of een item aan dat moet worden geselecteerd.

Cursief

= hiermee worden delen aangegeven waarnaar u kunt verwijzen in deze
handleiding.
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Hoofdstuk 1: Aan de slag
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Aan de slag

Uw ASUS VivoWatch leren kennen

OPMERKING: ASUS VivoWatch voldoet aan IP67 voor stof- en

waterbestendigheid.
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Touchscreen-Display
Gebruik het aanraakscherm om uw ASUS VivoWatch te
bedienen met bewegingen.
OPMERKING: raadpleeg het hoofdstuk Navigeren door uw
ASUS VivoWatch in deze E-handleiding voor details.

UV-sensor
De UV-sensor meet de UV-niveaus op uw huidige locatie en
toont het resultaat op het scherm.
LED-Anzeige
De LED-indicator biedt een visuele indicatie van de status
van de ASUS VivoWatch.
OPMERKING: raadpleeg de sectie LED-informatie in de
E-handleiding voor meer informatie.

Startseite-Taste
Druk op deze knop op uw ASUS VivoWatch om terug te
keren naar het startscherm. U kunt op deze knop drukken
om uw ASUS VivoWatch te ontgrendelen.
Schlaufe
Met de riem kunt u de ASUS VivoWatch rond uw pols dragen.
Ladeanschlüsse
Lijn deze laadaansluitingen uit en sluit ze aan op de
laadpennen van uw laadhouder voor het opladen van de
batterij van uw ASUS VivoWatch.
Hartslagsensor
De hartslagsensor meet uw hartslag en toont het resultaat
op het scherm.
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LED-informatie
Algemene modus
Kleur
Knipperend groen

Status
De batterij wordt opgeladen.

Stabiel groen

De batterij is volledig
opgeladen.

Trainingsmodus
Kleur

Status

Knipperend groen

Hartslag normaal.

Knipperend rood

GEVAAR! Hartslag abnormaal.

WAARSCHUWING! De LED-indicator knippert rood wanneer uw
hartslag abnormaal is. Dit kan gebeuren wanneer de huidige training
te intens is.
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Laadhouder

OPMERKING: raadpleeg het hoofdstuk Uw ASUS VivoWatch opladen in
deze E-handleiding voor details over het gebruik van de laadhouder.

Gefederte Sperre
Druk op deze springveer om uw ASUS VivoWatch te
ontgrendelen uit de laadhouder.

Ladekontakte
Sluit deze pennen aan op de laadaansluitingen om de
batterij op te laden en stroom te leveren aan uw ASUS
VivoWatch.
Micro-USB-Port
Stop de meegeleverde micro-USB-aansluiting van de USBkabel in deze poort om uw laadhouder aan te sluiten op de
netstroom.
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Die ASUS VivoWatch aufladen
1.

Sluit de laadpennen aan op de laadaansluitingen.

OPMERKING:
•

Controleer of de laadpennen en -aansluitingen schoon en droog
zijn voordat u ze gebruikt voor het opladen.

•

Nadat u uw ASUS VivoWatch hebt gedragen tijdens een
watersport, moet u de laadpennen en -aansluitingen grondig
afspelen met vers water en afdrogen met een schone doek om
corrosie te voorkomen.

2.

Sluit de micro-USB-naar-USB-kabel aan op uw voedingsadapter
en sluit de voedingsadapter vervolgens aan op een
dichtbijgelegen stopcontact.
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3.

Sluit de micro-USB-naar-USB-kabel aan op de laadhouder om
het opladen van uw ASUS VivoWatch te starten.

OPMERKING: ASUS VivoWatch schakelt automatisch in wanneer deze
volledig is opgeladen.

WAARSCHUWING!
•

Als u de lader verkeerd hebt aangesloten, kan dit ernstige schade
aan de ASUS VivoWatch veroorzaken. Alle schade die werd
veroorzaakt door misbruik, wordt niet gedekt door de garantie.

•

Zorg dat er geen kortsluiting ontstaat op de pennen op het dock.

•

Sommige accubanken kunnen de ASUS VivoWatch niet opladen
omdat ze geen laagstroomapparaten kunnen detecteren.

ASUS VivoWatch e-Manual
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Hoofdstuk 2: Uw ASUS
VivoWatch gebruiken

2

Uw ASUS VivoWatch gebruiken

De begeleidende app installeren

1.
2.

Meld u aan op uw telefoon of maak een Google-account of
Apple-ID.
Start Play Store of Apple Store.

3.

Zoek HiVivo en installeer dan de begeleidende app.

De eerste keer koppelen
BELANGRIJK!
• Schakel Bluetooth van uw telefoon op voordat u het koppelen
start.
• Controleer of ASUS VivoWatch zich binnen drie meter van uw
telefoon bevindt.

1.
2.
3.

Schakel uw ASUS VivoWatch in.
Start de HiVivo-app.
Volg de instructies op het scherm van de telefoon en ASUS
VivoWatch.
OPMERKING: het volgende scherm verschijnt als een andere telefoon
probeert verbinding te maken met uw ASUS VivoWatch. Druk op de
Home button (startknop) als u de verbinding wilt toestaan of doe
niets om dit te negeren.
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Navigeren door uw ASUS VivoWatch
Startscherm ASUS VivoWatch
Het startscherm van de ASUS VivoWatch toont de tijd, datum en
status van uw ASUS VivoWatch.
OPMERKING: u kunt op de Home button (Startknop) drukken om
terug te keren naar dit scherm.

Pictogram

Beschrijving
Vergrendeld
Batterijniveau
Trainingsmodus
Slaapgegevens
Alarm

Uw ASUS VivoWatch ontgrendelen
Druk op de Home button (Startknop) om uw ASUS VivoWatch te
ontgrendelen. U kunt scrollen door de ASUS VivoWatch-functies
nadat deze is ontgrendeld.
OPMERKING: na een periode van inactiviteit, keert de ASUS

VivoWatch terug naar het startscherm en wordt deze
vergrendeld om ongewenste bewerkingen te voorkomen.
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ASUS VivoWatch-functies
Uw ASUS VivoWatch toont informatie over uw dagelijkse
activiteitenstatus, trainingstijd en slaapkwaliteit om u te helpen bij
uw streven naar een gezonder leven.
OPMERKING: de schermen die in deze handleiding worden
weergegeven, zijn enkel bedoeld als referentie.

Scrollen door de ASUS VivoWatch-functies:
Veeg vanaf het startscherm van de ASUS VivoWatch naar links of
rechts om te scrollen door de functies van de ASUS VivoWatch.

Activity (Activiteit)
Dit scherm toont u de stappen die u hebt ondernomen en de
calorieën die u hebt verbrand. Uw ASUS VivoWatch telt automatisch
elke stap die u neemt en zet ze om in verbrande calorieën. U kunt de
dagelijkse statistieken weergeven terwijl ze worden geteld.
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Alarm
Via dit scherm kunt u een alarm instellen. Een alarm dat is
opgeslagen op de ASUS VivoWatch werkt onafhankelijk van de
alarmen die zijn ingesteld op uw telefoon. U kunt ook een alarm
instellen via de begeleidende app.

Een alarm instellen:
1.

Navigeer naar het scherm Alarm.

2.

Tik eenmaal op het scherm en het display van de wekker
knippert.

3.

Scroll omhoog of omlaag op het uur en de minuten om de tijd
te wijzigen.

4.

Tik eenmaal op het scherm om het alarm in te stellen.

Het alarm in- of uitschakelen:
1.

Navigeer naar het scherm Alarm.

2.

Tik en houd het scherm vast gedurende minstens drie (3)
seconden.

3.

Het display van de wekker licht op wanneer het alarm wordt
ingeschakeld en verduisterd wanneer het alarm wordt
uitgeschakeld.
OPMERKING: er verschijnt ook een Alarmpictogram op het
startscherm wanneer het alarm wordt ingeschakeld.
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UV-index
Dit scherm toont u de huidige UV-index. De sensor op uw ASUS
VivoWatch detecteert automatisch de intensiteit van de UV-lamp
rond u.

Richt de UV-sensor op de ASUS VivoWatch naar de zon en het UVniveau verschijnt op het scherm wanneer de meting is voltooid.
Opmerking:
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•

UV-indexmetingen kunnen verschillen afhankelijk van de
meetmethode en de omgeving waarin ze zijn gemaakt.

•

De functie voor het meten van de UV-index is niet bedoeld voor
medisch gebruik. De UV-index is alleen voor uw referentie.

•

Zorg dat u de UV-sensor niet hindert, anders kunnen UVindexmetingen onnauwkeurig zijn.

•

Als de UV-sensor vuil is, moet u deze reinigen voordat u de
meting uitvoert.
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Pulse (Pols)
Dit scherm toont u de huidige hartslag. De sensor op uw ASUS
VivoWatch bepaalt automatisch uw huidige hartslag.

Uw ASUS VivoWatch gebruikt de weerkaatsing van de sensorlamp
door de huid om uw hartslag op te pikken. De manier waarop u
uw horloge draagt is belangrijk omdat dit de prestaties van de
hartslagsensor kan beïnvloeden.
Nauwkeurigere resultaten krijgen:
1. Draag de ASUS VivoWatch op een normale manier met de
wijzerplaat omhoog gericht, de onderkant van de ASUS
VivoWatch tegen de huid en de ASUS VivoWatch weg van uw
polsbeen gericht.
2. Draag uw ASUS VivoWatch zo, dat u zich comfortabel voelt. Trek
de ASUS VivoWatch niet te hard aan rond uw pols.
3. U kunt de nauwkeurigste resultaten van de hartslagmonitor
verkrijgen wanneer u opgewarmd bent.
WAARSCHUWING!
•

De nauwkeurigheid van de hartslagsensor kan verschillen,
afhankelijk van de meetomstandigheden en -omgevingen. Als
de hartslagsensor vuil is, reinigt u de sensor en probeert u het
opnieuw.

•

Kijk niet direct in de hartslagsensor. Het licht van de sensor kan
uw gezichtsvermogen benadelen.

•

Zorg dat kinderen niet direct in het licht kijken.
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ASUS VivoWatch-gegevens
Uw ASUS VivoWatch registreert uw dagelijkse trainings- en
slaapstatistieken.
Scrollen door uw gegevens:
Veeg vanaf het startscherm van de ASUS VivoWatch omhoog of
omlaag om door uw persoonlijke activiteitgegevens te scrollen.
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"Happiness"-index
Dit scherm toont uw "happiness"-index. Uw ASUS VivoWatch bepaalt
automatisch uw "happiness"-index op basis van informatie, zoals uw
dagelijkse activiteitenstatus, trainingstijd en slaapkwaliteit.

"Happiness"-index Status
100-85

Uitstekend

75-85

Goed

60-75

Redelijk

< 60

Blijf proberen

ASUS VivoWatch e-Manual
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Sleep Info (Slaapinfo)
Dit scherm toont uw totale slaaptijd en comfortabele slaaptijd.
Uw ASUS VivoWatch slaat automatisch uw totale slaaptijd en
comfortabele slaaptijd op. U kunt de totale slaaptijd en de
comfortabele slaaptijd weergeven wanneer ze worden geregistreerd.

Exercise Info (Trainingsinfo)
Dit scherm toont uw trainingstijd en aerobictijd. Uw ASUS VivoWatch
slaat automatisch uw dagelijkse trainingstijd en aerobictijd op. U
kunt de dagelijkse trainingstijd en aerobictijd weergeven wanneer
ze worden geregistreerd.
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Trainingsmodus
Met de trainingsmodus kunt u uw trainingssessies bijhouden.
Wanneer de trainingsmodus is ingeschakeld, zal uw ASUS VivoWatch
informatie registreren over de huidige trainingssessie en de
informatie tonen wanneer deze wordt geregistreerd.
De trainingsmodus openen:
Houd de Home button (Startknop) minstens vier (4) seconden
ingedrukt om naar de Trainingsmodus te gaan.
De trainingsmodus afsluiten:
Houd de Home button (Startknop) minstens vier (4) seconden
ingedrukt om naar de Trainingsmodus te gaan.

Startscherm training
Het startscherm van de training toont de trainingstijd, de hartslag en
andere informatie over de huidige trainingssessie.

OPMERKING: u kunt op de Home button (Startknop) drukken om
terug te keren naar dit scherm.
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Andere trainingsinformatie weergeven:
Veeg vanaf het startscherm van de training naar links of rechts om
andere informatie weer te geven over de huidige trainingssessie.

WAARSCHUWING! De LED-indicator knippert rood wanneer uw
hartslag abnormaal is. Dit kan gebeuren wanneer de huidige training
te intens is.
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Melding Incoming call (binnenkomende
oproep)
Met uw ASUS VivoWatch kunt u de binnenkomende oproepen
weergeven. Wanneer u een oproep op uw gekoppelde
telefoon ontvangt, trilt de ASUS VivoWatch trillen en ziet u het
telefoonnummer van de beller.

Melding doelstellingen
Uw ASUS VivoWatch toont u een melding wanneer u uw
voorgestelde doelstellingen hebt bereikt. U kunt de doelstellingen
instellen in de app HiVivo.

OPMERKING: raadpleeg de sectie Dagelijks doel instellen in de
E-handleiding voor meer informatie.

ASUS VivoWatch e-Manual
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Walk reminder (Wandelherinnering)
Uw ASUS VivoWatch toont u dit scherm om u eraan te herinneren
dat u moet bewegen. Dit scherm verschijnt wanneer u bepaalde tijd
niet hebt bewogen.
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Hoofdstuk 3: ASUS VivoWatchtelefoonapp

3

ASUS VivoWatch-telefoonapp

HiVivo-startscherm
Het HiVivo-startscherm toont dezelfde HI (happiness index) die
wordt weergegeven op uw gekoppelde ASUS VivoWatch. Hier krijgt
u ook toegang tot meer informatie over uw dagelijkse statistieken.
OPMERKING: meer details over het verkrijgen van de begeleidende
app, vindt u in de sectie De begeleidende app installeren in deze
E-handleiding.
Tik hierop om gegevens handmatig te
synchroniseren met uw ASUS VivoWatch.

Tik hierop om
de app-lade te
openen.

Tik hierop om meer
opties en instellingen
weer te geven.

Veeg omhoog of
omlaag om HI voor
andere dagen weer
te geven.

Veeg omhoog om
meer informatie
weer te geven.
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HiVivo app-lade
Via de app-lade krijgt u toegang tot verschillende schermen en
apparaatinstellingen. U kunt ook het huidige gebruikersprofiel
weergeven en profielen bewerken.

Dit toont de
gebruikersinformatie.

Tik op dit deel van het
scherm om terug te
keren naar het vorige
scherm.

Tik hierop om het
profiel te bewerken.
Tik op een van deze
pictogrammen om
meer details weer te
geven.

ASUS VivoWatch e-Manual
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Devices (Apparaten)
Op het apparaatscherm ziet u het batterijniveau en andere
informatie over uw ASUS VivoWatch. U kunt ook de wijzerplaat
aanpassen en de instellingen voor uw ASUS VivoWatch wijzigen.

Dit toont het
batterijniveau van uw
ASUS VivoWatch.

Dit toont u dat uw
ASUS VivoWatch is
gesynchroniseerd.

Tik hier om een alarm
in te stellen.

Tik hier om het
alarm in of uit te
schakelen.

Tik op een van deze
pictogrammen om
deze te selecteren.

Veeg omhoog om
meer pictogrammen
weer te geven.

OPMERKING: zorg dat u uw ASUS VivoWatch synchroniseert na het
instellen van een alarm.
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Network (Netwerk)
Via het netwerkscherm kunt u de activiteitenstatus van uw vrienden
weergeven. U kunt ook berichten verzenden naar uw vrienden.
Tik hierop om
nieuwe vrienden
toe te voegen.

Dit toont uw lijst
van vrienden.
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De wijzerplaat wijzigen
U kunt de wijzerplaat van uw ASUS VivoWatch wijzigen om de
horloge een ander uiterlijk te geven.
1.

Navigeer naar het apparaatscherm.

2.

Tik op het pictogram van de Watch face (Wijzerplaat).
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3.

Tik op een wijzerplaat en tik dan op Sync my watch (Mijn
horloge synchroniseren).

OPMERKING: in toekomstige updates worden meer wijzerplaten
beschikbaar.

ASUS VivoWatch e-Manual
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Taal wijzigen
U kunt de taal van de gebruikersinterface wijzigen op uw
begeleidende app.
1.

Navigeer naar het apparaatscherm.

2.

Veeg omhoog om meer pictogrammen weer te geven.

3.

Tik op het pictogram Language (Taal) en selecteer dan een
taal.
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De dagelijkse doelstelling instellen
U kunt de stappen van uw doelstelling, het totale aantal calorieën
per dag en bedtijd instellen.
1.

Navigeer naar het HiVivo-startscherm.

2.

Tik op het pictogram

ASUS VivoWatch e-Manual

en tik dan op Settings (Instellingen).
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3.

Tik op Target (Doel).

4.

Stel uw doelstellingen in en tik dan op OK.
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Firmware bijwerken
U kunt de firmware van uw ASUS VivoWatch bijwerken via de
begeleidende app.
1.

Navigeer naar het apparaatscherm.

2.

Tik op het pictogram Device update (Apparaatupdate).

3.

Volg de instructies op het scherm om de update te voltooien.
OPMERKING: wij raden u aan de laatste firmware te gebruiken.

ASUS VivoWatch e-Manual
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Bijlagen

Bijlagen

Bijlagen
Safety precautions
•

•

•
•
•
•

Ihre ASUS VivoWatch ist wasserabweisend, nicht wasserdicht.
Halten Sie sie trocken, verwenden Sie sich nicht in der Nähe
von Flüssigkeiten und anderen Wasser- und Flüssigkeitsquellen,
bei Feuchtigkeit oder im Regen. Wischen Sie sie umgehend mit
einem weichen, trockenen Tuch ab, wenn sie nass oder feucht
wird.
Stellen Sie sicher, dass Ihre ASUS VivoWatch trocken ist,
bevor Sie sie mit App-Funktionen nutzen; befolgen Sie die
Warnhinweise zu Ihrer persönlichen Sicherheit.
Unterbrechen Sie die Nutzung, falls der Akku ausläuft.
ASUS VivoWatch und Ladeschale müssen dem Recycling
zugeführt oder ordnungsgemäß entsorgt werden.
Halten Sie kleine Komponenten von Kindern fern.
Ihre ASUS VivoWatch sollte nur in Umgebungen mit einer
Temperatur zwischen 5 °C und 40 °C verwendet werden.

Batterijvoorzorgsmaatregelen
•

•
•
•
•
•
•
•
•
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De batterij die in dit apparaat wordt gebruikt, kan een risico op
brand of chemische brandwonden betekenen als de batterij
wordt verwijderd of gedemonteerd.
Volg de waarschuwingslabels voor uw persoonlijke veiligheid.
Explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een onjuist
type.
Niet weggooien in vuur.
Probeer nooit de batterij te kortsluiten.
Probeer nooit de batterij te demonteren of opnieuw te
monteren.
Stop het gebruik als er een lek is gevonden.
De batterij en de onderdelen ervan moeten op de juiste wijze
worden gerecycled of weggegooid.
Houd de batterij en andere kleine componenten uit de buurt
van kinderen.
ASUS VivoWatch e-Manual

FCC-verklaring (Federal Communications
Commission)
Dit apparaat werd getest en voldoet aan de beperkingen voor
een klasse B digitaal apparaat, in naleving van deel 15 van
de FCC-voorschriften. Deze limieten zijn vastgesteld om een
redelijke beveiliging te bieden tegen schadelijke storingen in
een thuis installatie. Dit apparaat genereert, gebruikt en straalt
radiofrequentie-energie uit en kan indien onjuist geïnstalleerd en
niet volgens de instructies gebruikt, schadelijke storing veroorzaken
in radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen storing
zal optreden in een particuliere installatie. Indien dit apparaat toch
schadelijke storingen veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst,
wat kan vastgesteld worden door het apparaat in en uit te schakelen,
moet de gebruiker deze storing proberen te corrigeren door een of
meer van de volgende maatregelen te nemen:
•
Wijzig de richting van de ontvangstantenne of verplaats de
antenne.
•
Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
•
Sluit het apparaat aan op een stopcontact op een ander circuit
dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
•
Raadpleeg de leverancier of een ervaren radio/Tv-technicus
voor hulp.

OPGELET:
alle wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn
goedgekeurd door de concessionaris van dit apparaat, kunnen de
bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te bedienen nietig
verklaren.
Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-voorschriften. Het
gebruik is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit
apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken, (2) dit apparaat
moet elke ontvangen storing aanvaarden, met inbegrip van storing
die ongewenste werking kan veroorzaken.

ASUS VivoWatch e-Manual
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Waarschuwing RF-blootstelling
Dit apparaat voldoet aan de RF-beperkingen van de FCC betreffende
blootstelling aan stralen, die werden opgesteld voor een nietgecontroleerde omgeving.
De uitrusting mag niet worden geplaatst of gebruikt in combinatie
met een andere antenne of zender.

CE-markering
Dit apparaat voldoet aan de R&TTE-richtlijn (1999/5/EG), de EMCrichtlijn (2004/108/EG) en de laagspanningsrichtlijn (2006/95/EG) als
uitgegeven door de Commissie van de Europese Gemeenschap.
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Naleving en verklaring van wereldwijde
milieuvoorschriften
ASUS volgt het concept voor groen design om haar producten te
ontwerpen en te vervaardigen en zorgt ervoor dat elke fase van
de levenscyclus van ASUS-producten voldoet aan de wereldwijde
milieuvoorschriften. Daarnaast onthult ASUS de relevante informatie
op basis van de vereisten voor de voorschriften.
Raadpleeg http://csr.asus.com/english/Compliance.htm voor de
bekendmaking van informatie op basis van de vereisten voor de
voorschriften waaraan ASUS voldoet:
Verklaringen betreffende materiaal Japan JIS-C-0950
EU REACH SVHC
Korea RoHS

ASUS-recycling/Diensten voor terugname
De recyling- en terugnameprogramma’s van ASUS zijn voortgevloeid
uit onze inzet voor de hoogste standaarden voor milieubescherming.
Wij geloven erin u oplossingen te bieden om uw producten,
batterijen, andere componenten alsook het verpakkingsmateriaal
verantwoordelijk te recyclen. Ga naar http://csr.asus.com/english/
Takeback.htm voor gedetailleerde informatie over recycling in
verschillende regio’s.

Proper disposal
Gooi de ASUS VivoWatch NIET bij het huisvuil. Dit product werd
ontworpen om een hergebruik van de onderdelen en het recyclen
mogelijk te maken. Het symbool met doorgekruiste afvalbak geeft aan
dat het product (elektrische, elektronische apparatuur en kwikhoudende
knoopcelbatterij) niet bij het huishoudelijk afval mag worden
weggegooid. Informeer naar de plaatselijke voorschriften voor het
verwijderen van elektronica.
Gooi de batterij NIET bij het huisvuil. Het symbool met de doorgestreepte
afvalcontainer betekent dat de batterij niet bij het huisvuil mag worden
gegooid.
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Lithium-waarschuwingen voor Noord-Europa
(voor lithium-ionbatterijen)
CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced.
Replace only with the same or equivalent type recommended
by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the
manufacturer’s instructions. (English)
ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in
modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o
equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie
nell’ambiente. (Italian)
VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der
Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller
empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien
nach Angaben des Herstellers. (German)
ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering.
Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér
det brugte batteri tilbage til leverandøren. (Danish)
VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd
samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas
av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens
instruktion. (Swedish)
VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu.
Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin.
Hävitä käytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)
ATTENTION! Il y a danger d’explosion s’il y a remplacement incorrect
de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mêre
type ou d’un type équivalent recommandé par le constructeur.
Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions
du fabricant. (French)

46

ASUS VivoWatch e-Manual

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri.
Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt
av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til
fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

(Japanese)
ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного
типа возможно его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в
соответствии с инструкциями производителя. (Russian)
Fabrikant
Adres

ASUSTek COMPUTER INC.
4F, No. 150, LI-TE RD., PEITOU,
TAIPEI 112, TAIWAN
ASUS COMPUTER GmbH

Erkende
vertegenwoordiger
in Europa
Adres
HARKORT STR. 21-23, 40880
RATINGEN, GERMANY
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EC Declaration of Conformity
We, the undersigned,
Manufacturer:

ASUSTeK COMPUTER INC.

Address:

4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN

Authorized representative in Europe:

ASUS COMPUTER GmbH

Address, City:

HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN

Country:

GERMANY

declare the following apparatus:
Product name :

ASUS VivoWatch

Model name :

HC-A01

conform with the essential requirements of the following directives:
2004/108/EC-EMC Directive
EN 55022:2010+AC:2011
EN 61000-3-2:2006+A2:2009
EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006

EN 55024:2010
EN 61000-3-3:2008
EN 55020:2007+A11:2011

1999/5/EC-R&TTE Directive
EN 300 328 V1.8.1(2012-06)
EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)
EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)
EN 301 511 V9.0.2(2003-03)
EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)
EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)
EN 301 893 V1.7.1(2012-06)
EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)
EN 302 623 V1.1.1(2009-01)
EN 50360:2001
EN 62479:2010
EN 50385:2002
EN 62311:2008

EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)

2006/95/EC-LVD Directive
EN 60950-1 / A12:2011

EN 60065:2002 / A12:2011

2009/125/EC-ErP Directive
Regulation (EC) No. 1275/2008

Regulation (EC) No. 278/2009

Regulation (EC) No. 642/2009

Regulation (EC) No. 617/2013

2011/65/EU-RoHS Directive

Ver. 140331

CE marking

(EC conformity marking)
Position : CEO
Name :
Jerry Shen

Declaration Date: 31/01/2015
Year to begin affixing CE marking: 2015
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Signature : __________
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