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O této příručce
Tato příručka poskytuje informace o hardwaru a softwaru ASUS 
VivoWatch, rozdělené do následujících kapitol:

Kapitola 1: Začínáme

Tato kapitola obsahuje podrobný popis hardwarových částí 
zařízení ASUS VivoWatch a pokyny pro používání jednotlivých 
částí zařízení ASUS VivoWatch.

Kapitola 2: Používání ASUS VivoWatch

Tato kapitola obsahuje přehled o používání zařízení ASUS 
VivoWatch.

Kapitola 3: Telefonní aplikace ASUS VivoWatch

Tato kapitola obsahuje informace o některých funkcích 
doprovodné aplikace, které lze používat ve vašem spárovaném 
telefonu.

Přílohy

Obsahuje upozornění a bezpečnostní prohlášení k ASUS 
VivoWatch.
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Tučné = Označuje nabídku nebo položku, kterou je nutno vybrat.

Ležaté = Označuje části v této příručce, podle kterých můžete postupovat.

Typografie

Konvence použité v této příručce
Zdůrazněné věty v této příručce uvádějí klíčové informace tímto 
způsobem:

DŮLEŽITÉ! Tato zpráva uvádí zásadně důležité informace, které je 
nutno při provádění úkolu respektovat. 

POZNÁMKA: Tato zpráva uvádí doplňující informace a tipy, které 
mohou pomoci při provádění úkolů.

VAROVÁNÍ! Tato zpráva uvádí důležité informace pro bezpečnost 
při provádění úkolů a předcházení poškození součástek ASUS 
VivoWatchu a dat. 



1
Začínáme

Kapitola 1: Začínáme
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Seznámení s ASUS VivoWatch

POZNÁMKA: Zařízení ASUS VivoWatch splňuje třídu krytí IP67 
odolnosti proti prachu a vodě.
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Dotykový zobrazovací panel
Dotykový displej umožňuje ovládat zařízení ASUS VivoWatch 
gesty.

POZNÁMKA: Další podrobnosti viz část Procházení zařízení 
ASUS VivoWatch v této elektronické příručce. 

UV snímač
UV snímač měří úrovně ultrafialového záření ve vašem 
aktuálním umístění a zobrazuje výsledek na displeji.

Indikátor LED
Indikátor LED vizuálně signalizuje stav zařízení ASUS 
VivoWatch. 

POZNÁMKA: Další podrobnosti viz část Informace LED v této 
elektronické příručce. 

Tlačítko Domů
Stisknutím tohoto tlačítka na zařízení ASUS VivoWatch 
se vrátíte na hlavní obrazovku. Stisknutím tohoto tlačítka 
můžete rovněž odemknout zařízení ASUS VivoWatch.

Řemínek
Zařízení ASUS VivoWatch můžete nosit na řemínku na 
zápěstí. 

Nabíjecí konektory
Chcete-li zařízení ASUS VivoWatch nabít, zorientujte a 
připojte tyto nabíjecí konektory k nabíjecím kolíkům 
nabíjecího držáku.

Snímač tepové frekvence
Snímač tepové frekvence měří vaši tepovou frekvenci a 
zobrazuje výsledek na obrazovce.
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Barva Stav
Bliká zeleně Baterie se nabíjí.

Svítí zeleně Baterie je zcela nabitá.

Informace LED

Barva Stav

Bliká zeleně Normální tepová frekvence.

Bliká červeně NEBEZPEČÍ! Abnormální tepová frekvence.

Obecný režim

Režim cvičení

VAROVÁNÍ! V případě nenormální tepové frekvence bliká indikátor 
LED červeně. Mohlo by k tomu dojít, když je aktuální cvičení příliš 
intenzivní.
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Nabíjecí držák

Pružinový zámek
Stisknutím tohoto pružinového zámku uvolněte zařízení 
ASUS VivoWatch z nabíjecího držáku.

Nabíjecí kolíky
Připojením těchto kolíků k napájecím konektorům se zařízení 
ASUS VivoWatch nabíjí a napájí.

Port micro USB
Při připojování nabíjecího držáku ke zdroji napájení připojte 
přiložený micro USB konektor kabelu USB k tomuto portu. 

POZNÁMKA: Podrobné pokyny k používání nabíjecího držáku viz 
část Nabíjení zařízení ASUS VivoWatch v této elektronické příručce.
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Nabíjení ASUS VivoWatch
1. Připojte napájecí kolíky k napájecím konektorům.

2. Připojte micro USB ke kabelu USB k napájecímu adaptéru a 
potom připojte napájecí adaptér k nejbližší elektrické zásuvce. 

POZNÁMKA: 

• Před nabíjením zkontrolujte, zda jsou napájecí kolíky a konektory 
čisté. 

• Po používání zařízení ASUS VivoWatch při vodních sportech 
nezapomeňte důkladně opláchnout napájecí kolíky a konektory 
pitnou vodou a vysušit, aby se zabránilo korozi. 
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3. Chcete-li zahájit nabíjení zařízení ASUS VivoWatch, připojte 
micro USB ke kabelu USB k nabíjecímu držáku.

POZNÁMKA: Po úplném nabití se zařízení ASUS VivoWatch 
automaticky zapne. 

VAROVÁNÍ! 

• Nesprávné připojení k nabíječce může způsobit vážné poškození 
zařízení ASUS VivoWatch. Na žádné poškození způsobené 
nesprávným používáním se nevztahuje záruka.

• Nezkratujte kolíky na nabíjecím držáku.

• Některé nabíječky nemohou zařízení ASUS VivoWatch nabíjet, 
protože nedokáží detekovat slaboproudá zařízení.
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2
Používání ASUS VivoWatch

Kapitola 2: Používání ASUS 
VivoWatch
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Instalace doprovodné aplikace

První spárování
DŮLEŽITÉ! 
• Před párováním zapněte funkci Bluetooth ve vašem telefonu. 
• Zajistěte, aby se zařízení ASUS VivoWatch nacházelo ve 

vzdálenosti do tří metrů od telefonu.

1. Zapněte napájení zařízení ASUS VivoWatch.

2. Spusťte aplikaci HiVivo. 

3. Postupujte podle pokynů zobrazených na telefonu a na zařízení 
ASUS VivoWatch. 

3. Vyhledejte HiVivo a potom nainstalujte doprovodnou aplikaci.

1. Ve vašem telefonu se přihlaste k účtu Google nebo Apple ID 
nebo se zaregistrujte. 

2. Spusťte Play Store nebo Apple Store. 

POZNÁMKA: Následující obrazovka se zobrazí, když se jiný telefon 
pokouší připojit k vašemu zařízení ASUS VivoWatch. Chcete-li 
připojení povolit, stiskněte Home button (tlačítko Domů); chcete-li 
jej ignorovat, nedělejte nic.
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Stisknutím Home button (tlačítka domů) odemkněte zařízení ASUS 
VivoWatch. Po odemknutí můžete procházet funkce zařízení ASUS 
VivoWatch.

Procházení zařízení ASUS VivoWatch

Odemknutí zařízení ASUS VivoWatch

Hlavní obrazovka zařízení ASUS VivoWatch
Na hlavní obrazovce zařízení ASUS VivoWatch se zobrazuje čas, 
datum a stav zařízení ASUS VivoWatch. 

POZNÁMKA: Stisknutím Home button (tlačítka domů) se můžete 
vrátit na tuto obrazovku.

Ikona Popis

Zamknuto

Stav baterie

Režim cvičení

Záznam 
spánku

Budík

POZNÁMKA: Po uplynutí intervalu nečinnosti se zařízení ASUS 
VivoWatch vrátí na hlavní obrazovku a zamkne se, aby se 
zabránilo nežádoucímu používání.
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Funkce zařízení ASUS VivoWatch
Zařízení ASUS VivoWatch zobrazuje informace o stavu vaší denní 
aktivity, délku cvičení a kvalitu spánku; tyto informace pomáhají žít 
zdravěji.

Pokyny pro procházení funkcí zařízení ASUS VivoWatch:

Potažením prstu vlevo nebo vpravo na hlavní obrazovce zařízení 
ASUS VivoWatch procházejte funkce zařízení ASUS VivoWatch. 

Activity (Aktivita)
Na této obrazovce se zobrazují kroky, které jste ušli, a kalorie, které 
jste spálili. Zařízení ASUS VivoWatch automaticky počítá každý krok, 
který učiníte, a převádí jej na spálené kalorie. Můžete sledovat denní 
statistiky tak, jsou zaznamenávány.

POZNÁMKA: Obrazovky uvedené v této příručce jsou pouze 
orientační.
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Alarm (Budík)
Na této obrazovce lze nastavit budík. Budík uložený v zařízení ASUS 
VivoWatch funguje nezávisle na budících nastavených v telefonu. 
Budík lze rovněž nastavit v doprovodné aplikaci.

Pokyny pro nastavení budíku:

1. Přejděte na obrazovku Alarm (Budík). 

2. Jedním klepnutím na obrazovku začne blikat zobrazení času 
budíku.

3. Posouváním nahoru nebo dolů na pozici hodiny a minuty 
změňte čas. 

4. Jedním klepnutím na obrazovku nastavte budík.

Pokyny pro zapnutí nebo vypnutí budíku:

1. Přejděte na obrazovku Alarm (Budík). 

2. Klepněte a podržte prst na obrazovce alespoň tři (3) sekundy.

3. Když je budík zapnutý, hodiny budíku svítí; když je budík 
vypnutý, hodiny budíku jsou zastřené.

POZNÁMKA: Když je budík zapnutý, na hlavní obrazovce se rovněž 
zobrazí ikona Budík.



20 ASUS VivoWatch E-příručka

UV index
Na této obrazovce je zobrazen aktuální UV index. Snímač na zařízení 
ASUS VivoWatch automaticky detekuje intenzitu UV záření okolo vás. 

Poznámka: 

• Měření UV indexu se mohou lišit v závislosti na způsobu měření a 
prostředí, ve kterém je měření prováděno.

• Funkce měření UV index není určena pro zdravotnické účely. 
Hodnota UV indexu je pouze orientační.

• Neblokujte UV snímač; v opačném případě by mohla být měření 
UV indexu nepřesná.

• Pokud se UV snímač znečistí, před měřením jej očistěte.

Nasměrujte UV zařízení ASUS VivoWatch směrem ke slunci a po 
dokončení měření se na obrazovce zobrazí úroveň UV.
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Pulse (Tepová frekvence)
Na této obrazovce se zobrazuje vaše aktuální tepová frekvence. 
Snímač na zařízení ASUS VivoWatch automaticky snímá vaši aktuální 
tepovou frekvenci. 

VAROVÁNÍ! 

• Přesnost snímače tepové frekvence se může lišit podle podmínek 
a prostředí měření. Pokud se snímač tepové frekvence znečistí, 
očistěte jej a opakujte akci.

• Nedívejte se přímo do snímače tepové frekvence - paprsek 
snímače by mohl poškodit váš zrak. 

• Zajistěte, aby se děti nedívaly přímo do světelného paprsku.

Pokyny pro dosažení přesnějších výsledků:

1. Zařízení ASUS VivoWatch noste normálně ciferníkem nahoru 
tak, aby se spodní strana zařízení ASUS VivoWatch dotýkala 
vaší kůže a aby zařízení ASUS VivoWatch směřovalo od zápěstní 
kosti. 

2. Noste zařízení ASUS VivoWatch tak, aby to bylo pro vás co 
nejpohodlnější. Neutahujte řemínek zařízení ASUS VivoWatch 
příliš na zápěstí.

3. Nejpřesnější výsledky tepové frekvence získáte, když jste zahřátí.

Ke snímání tepové frekvence používá zařízení ASUS VivoWatch odraz 
paprsku snímače procházejícího kůží. Způsob nošení hodinek je 
důležitý, protože může omezit účinnost snímače tepové frekvence.
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Potažením prstu nahoru nebo dolů na hlavní obrazovce ASUS 
VivoWatch můžete procházet záznamy vašich osobních aktivit.

Pokyny pro procházení vašich záznamů:

Záznamy ASUS VivoWatch
Zařízení ASUS VivoWatch vede každodenní statistiky vašeho cvičení 
a spánku.
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Index štěstí
Tato obrazovka ukazuje váš index štěstí. Zařízení ASUS VivoWatch 
automaticky určuje váš index štěstí na základě informací, například 
podle stavu vaší denní aktivity, délky cvičení a kvality spánku.

Index štěstí Stav
100-85 Vynikající
75-85 Dobrý
60-75 Přijatelný
< 60 Pokračujte v úsilí
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Sleep Info (Informace o spánku)
Tato obrazovka ukazuje celkový čas vašeho spánku a čas pohodlného 
spánku. Zařízení ASUS VivoWatch automaticky uchovává celkový čas 
vašeho spánku a čas pohodlného spánku. Můžete sledovat celkový 
čas vašeho spánku a čas pohodlného spánku během záznamu.

Exercise Info (Informace o cvičení)
Na této obrazovce je zobrazen váš čas cvičení a aerobní čas. Zařízení 
ASUS VivoWatch automaticky uchovává čas vašeho každodenního 
cvičení a aerobní čas. Můžete sledovat čas vašeho každodenního 
cvičení a aerobní čas během záznamu.
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Režim cvičení
Režim cvičení umožňuje sledovat vaše cvičení. Když je režim cvičení 
zapnutý, zařízení ASUS VivoWatch zaznamenává informace o vašem 
aktuálním cvičení a ukazuje zaznamenávané informace.

Pokyny pro vstup do režimu cvičení:

Stisknutím a podržením Home button (tlačítka domů) alespoň 
čtyři (4) sekundy vstupte do režimu cvičení.

Hlavní obrazovka režimu cvičení
Na hlavní obrazovce režimu cvičení se zobrazuje čas cvičení, tepová 
frekvence a další informace o aktuálním cvičení.

Pokyny pro ukončení režimu cvičení:

Stisknutím a podržením Home button (tlačítka domů) alespoň 
čtyři (4) sekundy ukončete režim cvičení.

POZNÁMKA: Stisknutím Home button (tlačítka domů) se můžete 
vrátit na tuto obrazovku.
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Pokyny pro zobrazení dalších informací o cvičení:
Potažením prstu vlevo nebo vpravo na hlavní obrazovce cvičení 
zobrazíte další informace o aktuálním cvičení. 

VAROVÁNÍ! V případě nenormální tepové frekvence bliká indikátor 
LED červeně. Mohlo by k tomu dojít, když je aktuální cvičení příliš 
intenzivní.
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Upozornění na Incoming call  
(příchozí volání)
Zařízení ASUS VivoWatch umožňuje sledovat příchozí volání. Když 
vám někdo volá na váš spárovaný telefon, zařízení ASUS VivoWatch 
vibruje a zobrazuje číslo volajícího.

Upozornění na plánovaný cíl
Zařízení ASUS VivoWatch zobrazí upozornění, když splníte plánované 
cíle. Plánované cíle lze nastavit v aplikaci HiVivo. 

POZNÁMKA: Další podrobnosti viz část Nastavení denního cíle v této 
elektronické příručce. 
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Walk reminder (Připomenutí chůze)
Zařízení ASUS VivoWatch vám touto obrazovkou připomíná, abyste 
se zvedli a pohybovali. Tato obrazovka se zobrazí, když se určitou 
dobu nepohybujete.



3
Telefonní aplikace ASUS 

VivoWatch

Kapitola 3: Telefonní aplikace 
ASUS VivoWatch
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Hlavní obrazovka HiVivo
Na hlavní obrazovce HiVivo se zobrazuje stejný HI (index štěstí), 
jako na spárovaném zařízení ASUS VivoWatch. Rovněž umožňuje 
přistupovat k dalším informacím o vašich denních statistikách.

Potažením prstu 
nahoru nebo dolů 
zobrazíte HI pro 
jiné dny.

Potažením prstu 
nahoru zobrazíte 
další informace.

Klepnutím na tuto položku 
ručně sesynchronizujete data se 
zařízením ASUS VivoWatch. 

Klepnutím na tuto 
položku zobrazíte 
další možnosti a 
nastavení. 

Klepnutím na 
tuto položku 

zobrazíte 
zásuvku 

aplikace. 

POZNÁMKA: Další podrobnosti o získání doprovodné aplikace viz 
část Instalace doprovodné aplikace v této elektronické příručce. 
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Zásuvka aplikace HiVivo
Zásuvka aplikace umožňuje přistupovat k různým obrazovkám a 
nastavení zařízení. Můžete rovněž zobrazit aktuální uživatelský profil 
a upravovat profily.

Klepnutím na tuto 
položku upravíte 

profil.

Ukazuje informace 
o uživateli.

Klepnutím na 
některou z těchto 

ikon zobrazíte další 
podrobnosti.

Klepnutím na tuto 
část obrazovky se 
vrátíte na předchozí 
obrazovku. 
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Devices (Zařízení)
Na obrazovce zařízení můžete sledovat úroveň baterie a další 
informace o zařízení ASUS VivoWatch. Můžete rovněž přizpůsobovat 
ciferník a měnit nastavení zařízení ASUS VivoWatch.

Ukazuje úroveň 
baterie zařízení ASUS 

VivoWatch.

Klepnutím na 
některou z těchto 

ikon proveďte výběr.

Ukazuje, že 
zařízení ASUS 
VivoWatch je 
synchronizováno.

Potažením prstu 
nahoru zobrazíte 
další ikony.

Klepnutím zde 
zapnete nebo 
vypnete budík.

Klepnutím zde 
nastavíte budík.

POZNÁMKA: Po nastavení budíku nezapomeňte sesynchronizovat 
zařízení ASUS VivoWatch. 
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Network (Síť)
Na obrazovce sítě můžete sledovat stavu aktivity vašich přátel. 
Rovněž můžete vašim přátelům zasílat zprávy.

Ukazuje seznam 
vašich přátel.

Klepnutím na tuto 
položku můžete 
přidávat nové 
přátele.
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Změna ciferníku
Můžete změnit ciferník zařízení ASUS VivoWatch pro nový vzhled.

2. Klepněte na ikonu Watch face (Ciferník). 

1. Přejděte na obrazovku zařízení. 
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3. Klepněte na některý ciferník a potom klepněte na Sync my 
watch (Synchronizovat moje hodinky). 

POZNÁMKA: Další ciferníky budou k dispozici v budoucích 
aktualizacích.
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Změna jazyka
Můžete změnit jazyk uživatelského rozhraní doprovodné aplikace.

3. Klepněte na ikonu Language (Jazyk) a potom vyberte jazyk.

1. Přejděte na obrazovku zařízení. 

2. Potažením prstu nahoru zobrazíte další ikony.
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Nastavení denního cíle
Můžete nastavit cílový počet kroků za den, celkové množství 
spálených kalorií za den a čas jít spát.

2. Klepněte na ikonu  a potom klepněte na Settings 
(Nastavení). 

1. Přejděte na hlavní obrazovku aplikace HiVivo. 
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3. Klepněte na Target (Cíl).

4. Nastavte plánované cíle a potom klepněte na OK.
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Aktualizace firmwaru
Firmware zařízení ASUS VivoWatch lze zaktualizovat prostřednictvím 
doprovodné aplikace.

2. Klepněte na ikonu Device update (Aktualizace zařízení). 

1. Přejděte na obrazovku zařízení. 

3. Dokončete aktualizaci podle zobrazených pokynů.

POZNÁMKA: Doporučujeme používat nejaktuálnější firmware. 
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Přílohy

Přílohy
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Přílohy

Bezpečnostní zásady
• Hodinky ASUS VivoWatch jsou voděodolné, ale nikoli 

voděvzdorné. Uchovávejte je v suchu a nepoužívejte je v 
blízkosti tekutin, v dešti, ve vlhku nebo blízkosti jiných zdrojů 
vody nebo tekutin. Pokud se hodinky namočí, rychle je otřete 
měkkým suchým hadříkem.

• Před používáním funkcí aplikace zkontrolujte, zda jsou hodinky 
ASUS VivoWatch suché, a dodržujte varovné štítky pro vaši 
osobní bezpečnost.

• V případě vytečení přestaňte používat.

• Hodinky ASUS VivoWatch a nabíjecí držák je nutno řádně 
recyklovat nebo zlikvidovat.

• Uchovávejte malé části mimo dosah dětí. 

• Tyto hodinky ASUS VivoWatch je třeba používat pouze v 
prostředí s okolní teplotou mezi 5 °C a 40 °C.

Zásady pro používání baterie
• V případě vyjmutí nebo demontování může baterie použitá v 

tomto přístroji představovat nebezpečí požáru nebo popálení 
chemickými látkami.

• Dodržujte varovné štítky pro vaši osobní bezpečnost.

• Pokud baterii vyměníte za nesprávný typ, hrozí nebezpečí 
výbuchu.

• Nevhazujte do ohně.

• Zásadně se nepokoušejte zkratovat baterii.

• Nikdy nezkoušejte baterii rozebrat a sestavit.

• V případě úniku přestaňte používat.

• Baterii a její součásti je nutno recyklovat nebo řádně zlikvidovat.

• Uchovávejte baterii a ostatní malé součásti mimo dosah dětí. 
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Prohlášení Federální komise pro komunikaci
Toto zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, že odpovídá omezením 
pro digitální zařízení třídy B podle části 15 předpisů Federální 
komise pro komunikaci (FCC). Tato omezení jsou stanovena tak, aby 
poskytovala odpovídající ochranu před škodlivým rušením v případě, 
že je zařízení používáno v obydlené oblasti. Toto zařízení generuje, 
používá a může vyzařovat energii rádiových frekvencí a pokud není 
nainstalováno a používáno v souladu s návodem k obsluze, může 
způsobovat rušivou interferenci rádiových komunikací. Přesto však 
není zaručeno, že k rušení na určitých místech nedojde. Pokud je 
při vypnutí a zapnutí evidentní, že zařízení způsobuje nežádoucí 
rušení příjmu rozhlasového nebo televizního vysílání, doporučujeme 
uživateli, aby se pokusil toto rušení odstranit některým z 
následujících opatření:

• Přesměrovat nebo přemístit přijímací anténu.

• Zvětšit vzdálenost mezi daným zařízením a přijímačem.

• Připojit dané zařízení do zásuvky na jiném obvodu, než do 
kterého je zapojen přijímač. 

• Obrátit se s žádostí o pomoc na prodejce nebo radio/TV 
technika.

POZOR: 

Jakékoliv změny nebo úpravy výslovně neschválené garantem 
tohoto zařízení mohou vést k odebrání oprávnění uživatele používat 
toto zařízení.

Toto zařízení je v souladu s pravidly FCC, část 15. Pro provoz musí 
splňovat tyto dvě podmínky: (1) Zařízení nesmí být zdrojem 
škodlivého rušení. (2) Zařízení musí být schopno akceptovat jakékoli 
rušení, včetně takového, které může způsobit nežádoucí činnost.
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Varování před rádiovým vyzařováním
Toto zařízení vyhovuje limitům FCC pro vystavení radiofrekvenčnímu 
záření stanoveným pro nekontrolované prostředí. 

Toto zařízení nesmí být nainstalováno společně nebo propojeno s 
žádnou jinou anténou nebo vysílačem.

Označení CE

Toto zařízení vyhovuje směrnici R&TTE (1999/5/EC), směrnici EMC 
(2004/108/EC) a směrnici o nízkém napětí (2006/95/EC), které vydala 
komise evropského společenství. 
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Správná likvidace

ASUS VivoWatch NEODSTRAŇUJTE s běžným domovním odpadem. 
Tento produkt byl vyvinut tak, aby bylo možné řádné opakované použití 
jeho dílů a recyklace. Symbol přeškrtnutého kontejneru ukazuje, že tento 
produkt (elektrické nebo elektronické zařízení a knoflíková baterie s 
obsahem rtuti) nesmí být likvidován společně s komunálním odpadem. V 
souvislosti s odstraňováním elektronických výrobků si prostudujte místní 
předpisy.

NEVHAZUJTE baterii do komunálního odpadu. Symbol přeškrtnuté 
popelnice s kolečky ukazuje, že tato baterie nesmí být likvidována 
společně s komunálním odpadem.

Splnění globálních ekologických předpisů a 
prohlášení 
Společnost ASUS se řídí principy ekologického návrhu a výroby 
produktů a zajišťuje splnění globálních ekologických předpisů ve 
všech fázích životního cyklu produktů ASUS. Společnost ASUS kromě 
toho také zveřejňuje relevantní informace v souladu s požadavky 
předpisů.

Více se o povinně zveřejňovaných informacích dozvíte na http://csr.
asus.com/english/Compliance.htm ASUS plní tyto požadavky:

Prohlášení o materiálech dle japonské normy JIS-C-0950

Evropské předpisy REACH SVHC

Korejské předpisy RoHS

Recyklace ASUS / Služby zpětného odběru
ASUS provozuje program recyklace a zpětného odběru založené na 
naší snaze maximálně chránit životní prostředí. Věříme, že má smysl 
nabízet řešení umožňující zodpovědnou recyklaci našich produktů, 
baterií, dalších součástí a obalových materiálů. Podrobné informace 
o recyklaci v různých regionech najdete na http://csr.asus.com/
english/Takeback.htm.
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Severská opatření pro lithium (pro baterie  
lithium-ion)
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)
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Výrobce ASUSTek COMPUTER INC.
Adresa 4F, No. 150, LI-TE RD., PEITOU,  

TAIPEI 112, TAIWAN
Autorizovaný  
zástupce v Evropě

ASUS COMPUTER GmbH

Adresa HARKORT STR. 21-23, 40880 
RATINGEN, GERMANY

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)
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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. 642/2009 

 Regulation (EC) No. 278/2009 

 Regulation (EC) No. 617/2013 

2011/65/EU-RoHS Directive                                                                                 Ver. 140331 

CE marking   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Declaration Date: 31/01/2015 

Year to begin affixing CE marking: 2015 

Position :  CEO   
Name :   Jerry  Shen 

 

Signature : __________ 

(EC conformity marking) 
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