-GHIDUL UTILIZATORULUI-

PRIMUL TELEFON INTELIGENT
FĂRĂ COMPROMISURI
Îți mulțumim că ai ales MyKronoz ZeTime. Acum faci parte din familia internațională a proprietarilor de ZeTime, adică a celor care,
împreună cu noi, au decis să încalce regulile ceasurilor inteligente tradiționale pentru a oferi un dispozitiv care să te însoțească
mereu fără niciun compromis. ZeTime s-a născut în Elveția, țară
cunoscută pentru tradiția sa îndelungată în industria ceasurilor și
de aceea a fost creat și perfecționat cu multă grijă și pasiune, avându-se mereu în minte utilizatorul final. ZeTime este asamblat din
materiale de înaltă calitate și are la bază tehnologii avansate, care
fac din el nu numai un telefon inteligent uimitor, ci și într-un anumit
fel o superbă bijuterie, pe care o veți purta cu mândrie în fiecare zi.
Carcasă de oțel inoxidabil: ZeTime este disponibil în 6 culori
diferite, din oțel inoxidabil cu grad mare de rezistență, care se
adaptează stilului tău, gustului tău și, ceea ce este mai important,
garantează cea mai îndelungată durabilitate în timp.
Sticlă din safir natural: Pentru a oferi cel mai bun ceas existent pe
piață, era obligatoriu să nu sacrificăm nimic în ceea ce privește tipul de sticlă folosită pentru ZeTime. Din acest motiv am ales o sticlă
de safir special, care combină perfect cu panoul tactil personalizat.
Ecran TFT personalizat și mișcare inteligentă: Pentru a crea un ceas
inteligent revoluționar trebuia să obținem ceva nemaivăzut până acum!
Și anume să oferim un ceas cu un ecran TFT complet rotund, combinat
cu o mișcare mecanică inteligentă controlată de un CPU. Rezultatul este
halucinant și îi oferă utilizatorului o experiență absolut unică.
5 Certificare ATM: Întrucât ceasurile noastre ne însoțesc aproape
peste tot unde ne ducem, am creat ZeTime astfel încât să ofere cele
mai bune performanțe în toate mediile, și mai ales în contact cu apa.
Baterie cu durată de până la 30 de zile: Mulțumită sistemului nostru
de operare proprietar, putem oferi nu numai o compatibilitate perfectă
atât cu dispozitive Androit, cât și cu iOS, ci și o durată de viață fără
precedent a bateriei. 3 zile în mod inteligent complet operativ și încă
30 de zile după stingerea ecranului, ceea ce vă garantează că nu veți
rămâne niciodată fără vlagă pentru a vă monitoriza activitățile zilnice.

- 39 -

SUMAR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Încărcare
Durata de viață a bateriei
Configurare
Calibrare
Cerințe de sistem
Primire apeluri
Apeluri pierdute
SMS
Notificări
Mementouri
Activitate
Alerte de inactivitate
Puls
Somn
Alarmă
Camera remote
Control muzică
Funcție anti-pierdere
Previziuni meteo
Cronometru
Temporizator
Găsește-mi telefonul
Personalizează-ți ceasul
Fus orar domiciliu
Scuturat încheietură
Mod mâna stângă
Mod nocturn
Setări
Actualizare firmware
Curea ceas
Accesorii
Specificații tehnice
-3-

- 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 28 - 29 - 31 - 31 - 32 - 32 - 33 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 -

P R E Z E N TA R E G E N E R A L Ă
Buton
superior

Ecran color
tactil

Coroană
inteligentă

Buton
inferior
I BUTON SUPERIOR
		
		
Apasă pentru a se ilumina ecranul, a reveni la pagina principală din
orice meniu sau a comuta ceasul în modul standby.
I BUTON INFERIOR
		
		
•A
 pasă pentru a se ilumina ecranul, a reveni un pas în structura meniului, a ieși din meniu sau a accede la evenimentele din calendar
de la pagina principală.
• Apasă și menține apăsat pentru a aprinde/stinge (ON/OFF).
I BUTON SUPERIOR + INFERIOR
		
		
Apasă și menține apăsate butoanele superior și inferior timp de
10 secunde pentru a reseta dispozitivul.
		
Avertisment: această operație va șterge toate datele stocate pe dispozitiv.
I COROANĂ INTELIGENTĂ
		
		
•R
 otește coroana pentru a naviga prin meniul principal.
		
•A
 pasă coroana pentru a selecta o aplicație.
		
•A
 pasă de două ori pentru a pune acele manual la 9:15
		
•A
 pasă o singură dată pentru a activa modul nocturn (de pe ecranul
standby).
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OPERAȚII PRINCIPALE PE ECRANUL TACTIL
I DE PE CADRANUL CEASULUI

Apasă îndelungat
pentru a schimba
cadranul.

Trage spre
dreapta
pentru a accesa meniul
activităților.

Trage spre
stânga
pentru a accesa meniul
principal.

Trage în jos
pentru a se
afișa meniul
de comenzi
rapide.

Marketing weekly
meeting with Fred...
Hi , Jack ! H...
Yes , I’m ve...
NO! Thi...

Trage în sus
pentru a afișa
centrul de
notificări.

I DE PE ORICE ECRAN

Trage o dată
pentru a
selecta un
element sau a
deschide
un meniu.

X2
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Atinge de
două ori
pentru a
reveni la
pagina precedentă.

OPERAȚII CU COROANA INTELIGENTĂ
ZeTime este echipat cu o coroană inteligentă destinată a perfecționa folosirea meniurilor ceasului. Aceasta poate fi folosită
din diferite meniuri pentru a selecta, a naviga sau a efectua
anumite setări. Prin apăsarea coroanei se confirmă selecția.

Rotește coroana
pentru a naviga prin meniul principal.
Apasă coroana
pentru a selecta o aplicație.
Apasă de două ori
pentru a pune acele manual la 9:15 de pe orice ecran.
Apasă o singură dată
pentru a activa modul nocturn de pe ecranul standby.
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COMENZI RAPIDE
Trage în jos de pe cadranul principal pentru a accesa comenzile rapide ale ZeTime.

Puls

Monitorizează și controlează-ți
ritmul cardiac.

Vreme

Luminozitate

Poți vedea instantaneu vremea actuală
și prognoza pentru
următoarele 3 zile.

Setarea luminozității
ecranului pentru o
vizibilitate mai bună.

Modul avion și
starea Bluetooth.

Vibrație
Sonerie

Modul avion este dezactivat.
Bluetooth nu este conectat.

Activează vibrațiile (prestabilit).

Modul avion este activat.

(Activează, de asemenea, și setările
personalizate din aplicația mobilă.)

Activează vibrațiile și soneria.

Modul avion este dezactivat.
Bluetooth este conectat.

Activează soneria.
Trece pe mut toate
notificările.

Găsește-mi telefonul

Nivel baterie

Tă ajută să găsești telefonul
cu ZeTime dacă acesta se află
în raza sa de acțiune.

Indică nivelul remanent al
bateriei ceasului tău
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1 . ÎNCĂRCAREA DISPOZITIVULUI ZETIME
Îți recomandăm ca, înainte de a folosi dispozitivul ZeTime, să-l
încarci timp de 90 de minute.

ZETIM E

ÎNCĂRCĂTO R

CAB LU

1. P
 oziționează spatele dispozitivului ZeTime pe stația de încărcare.
2. C
 onectează cablul USB la încărcător.
3. C
 onectează capătul lung al cablului USB la o sursă de curent USB.
4. S
 e vede un indicator al nivelului bateriei care se umple, indicând avansul
încărcării, și care devine verde când bateria este complet încărcată.
5. D
 econectează cablul după ce ai încărcat dispozitivul ZeTime.

ZeTime va fi operativ timp de până la 3 zile în modul ceas inteligent și încă
30 de zile în modul tradițional.

i

Atunci când nivelul încărcării bateriei este redus, pe ecranul
ceasului apare indicatorul bateriei.
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2 . D U R ATA D E V I AȚĂ A B AT E R I E I
Dispozitivul tău ZeTime funcționează cu o singură baterie, care alimentează atât ecranul digital, cât și mișcarea analogică în cel mai eficient
mod energetic pentru a oferi o durată de viață a bateriei de până la
30 de zile cu o singură încărcare.

CHARGE

Atunci când este complet încărcat, ZeTime oferă o durată de viață a bateriei
de până la 3 zile în modul de operare ceas inteligent complet, monitorizându-vă activitatea și anunțându-vă notificările sau apelurile primite.
La atingerea unui anumit nivel al bateriei, ZeTime va deconecta automat
funcțiile de ceas inteligent pentru a continua să ofere încă 30 de zile de viață
a bateriei, alimentând astfel mișcarea inteligentă.
În timpul acestei perioade de 30 de zile, acele vor indica numai ora locală,
nefiind disponibilă nicio altă funcție suplimentară.
poți activa monitorizarea activității simultan cu modul analogic, dar trebuie
să știi că acest lucru afectează durata de viață a bateriei. Această operație
poate fi efectuată în setările avansate ale aplicației mobile (mod Stins (Off) >
Acele merg + Urmărire activitate).

i

Funcționarea timp de 3 zile a ceasului inteligent este estimată
pe baza utilizării anticipate a dispozitivului. Multe caracteristici și
funcții - ca de ex. monitorizare FC și ecranul tactil - consumă mai
multă energie, motiv din care durata de viață actuală a bateriei
tale poate varia.
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3 . S E TA R E
Atunci când aprinzi pentru prima dată dispozitivul tău ZeTime
ți se va solicita să descarci pe telefonul tău inteligent aplicația
mobilă ZeTime pentru a o putea seta.

I PENTRU A SETA DISPOZITIVUL TĂU ZETIME
1. A
 sigură-te că Bluetooth este activat pe telefonul tău inteligent.
2. D
 escarcă aplicația mobilă Zetime de pe App store sau de pe Google Play Store.
3. D
 eschide aplicația mobilă ZeTime pe telefonul tău inteligent. Înscrie-te,
dacă ești membru nou sau conectează-te, dacă ai deja cont. După ce ai
introdus datele personale, urmează indicațiile de pe ecran.
4. A
 sigură-te că ZeTime se află în apropiere și selectează-l pe lista dispozitivelor.
5. P
 e telefonul tău se va afișa o cerere de asociere. Apasă Asociere pentru
a accepta.
6. În continuare vei primi o cerere de asociere pe ecranul dispozitivului ZeTime.
Atinge ecranul pentru a confirma asocierea.
7. D
 upă ce ZeTime a fost asociat cu succes vei primi o notificare pe ambele
dispozitive.
Este posibil ca la finalizarea procesului de asociere să ți se solicite să instalezi
o nouă versiune a firmware-ului ceasului. Îți recomandăm insistent să faci
acest lucru înainte de a începe să folosești dispozitivul tău ZeTime. Astfel vei
fi sigur că dispui de cel mai recent software pe dispozitivul tău și vei beneficia
de toate funcțiile acestuia. Înainte de a actualiza asigură-te că bateria telefonului tău inteligent este încărcată cel puțin 30%.

i

După această asociere inițială, ZeTime se va conecta automat la
telefonul tău inteligent atunci când este aprins și se află în raza de
acțiune. Dacă vrei să asociezi dispozitivul tău ZeTime cu alt cont
sau alt telefon inteligent, mai întâi va trebui să-l dezasociezi de la
cel actual. În aplicația mobilă, mergi la Setări > dă click pe Dezasociere ZeTime. Apoi repetă procesul de asociere descris mai înainte.
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4.CALIBRARE
În timpul procesului de setare ți se va solicita să efectuezi calibrarea manuală. Acesta este un pas obligatoriu pentru a garanta că ceasul tău. este sincronizat în timp perfect cu telefonul
tău inteligent.
Pentru a calibra ceasul mișcă
acele rotind încet degetul pe
cadranul virtual al telefonului tău
inteligent. Poți ajusta cu precizie
poziția acelor atingând « + / - » pe
ecranul telefonului.

Aliniază acul orelor cu punctul
roșu din partea de sus a ecranului și acul minutelor cu cel al
orelor, apoi apasă URMĂTORUL
pentru a sincroniza dispozitivul
tău ZeTime cu telefonul inteligent.
Calibrarea poate fi efectuată după setare, direct pe ceas, în Setări sau din
aplicația mobilă, procedând în felul următor:
• Deschide aplicația.
• Dă click pe Setări și apoi pe Setări avansate.
• Apoi dă click pe Calibrare și urmează instrucțiunile de pe ecran.

i

Dacă vei călători într-o regiune cu alt fus orar, nu uita să sincronizezi ceasul cu aplicația mobilă pentru ca acesta să regleze
automat ora locală.
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5.CERINȚE DE SISTEM
Instalarea aplicației mobile ZeTime pe telefonul tău inteligent
este necesară pentru a putea seta și folosi corect ceasul.

- iOS Dispozitive iOS 8+ cu Bluetooth 4.0 BLE
iPhone 4s, 5, 5c, 5s, 6, 6s, 6s plus, 7, 7 plus, 8, 8 plus & X
iPad (generațiile 3, 4 și 5), iPad Mini,
iPod touch (generația 5)

- ANDROID Dispozitive Android 5.0+ selectate care recunosc
Bluetooth 4.0 BLE

Vizitează www.mykronoz.com pentru cea mai
recentă listă a compatibilității.

i

ZeTime va sincroniza notificările pentru SMS, e-mail, medii sociale, evenimente din calendar, precum și mementouri pentru viața
personală, după ce aplicația ZeTime a fost instalată cu succes pe
telefonul tău inteligent.
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6.PRIMIRE APELURI
Atunci când primești un apel, pe dispozitivul tău ZeTime se va
afișa o notificare. Poți accepta sau refuza apelul direct de la
încheietura mâinii. Apelul se va desfășura pe telefonul tău inteligent, nu pe ceas.

ANGELINA
INCOMING CALL

i

Utilizatorii SO Android pot răspunde la un apel primit trimițând un
scurt mesaj de text sau un emoji direct de pe ceas (opțiune nu
disponibilă pentru utilizatori ai iOS).

7. A P E L U R I P I E R D U T E
Apelurile pierdute pot fi văzute în centrul de notificări și în aplicația dedicată pentru apeluri pierdute de pe ceas.

JENNIFER

STEPHANE
CINDY
MAXIM

i

Pentru a șterge toate apelurile pierdute apasă ecranul un timp mai
îndelungat.
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8.SMS
Cu ZeTime poți primi și citi SMS-uri direct la încheietura mâinii.
Mulțumită mișcării sale inteligente proprietare, ZeTime detectează informațiile afișate pe ecran și mișcă acele în plan orizontal pentru a mări vizibilitatea, astfel încât textul să fie afișat
cu clarittae.

Răspuns rapid (numai Android): ZeTime îți oferă posibilitatea să
răspunzi cu emojis sau să prestabilești răspunsuri scurte direct de
pe ceas. De asemenea, poți crea propriul tău răspuns prestabilit
folosind aplicația mobilă.

i

Pentru a șterge toate notificările de SMS mergi la lista SMS-urilor
și apasă mai îndelungat pe ecran. Pentru a șterge un anumit SMS,
selectează mesajul și trage-l spre stânga cu degetul.
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9.NOTIFICĂRI
ZeTime poate primi în principiu toate notificările primite de telefonul tău.

Fiecare notificare va apărea pe cadranul selectat, cu pictograma sa dedicată, pentru a identifica serviciul. Anumite notificări pot fi identificate
printr-o pictogramă albastră generică.

Pentru a citi o notificare, atinge
ecranul în zona acesteia și se va
deschide instantaneu.

Acele se vor îndepărta automat pentru a-ți permite să
citești textul cu ușurință.

Glisează-l spre
stânga pentru a
șterge notificarea.

Apasă mai îndelungat pe lista
notificărilor pentru a le șterge
pe toate.

i

Evenimente din calendar: ZeTime sincronizează evenimentele din
calendar. Poți vedea următoarele 16 evenimente pe ZeTime. Ceasul
tău inteligent îți va notifica evenimentele următoare. Poți glisa pentru a șterge acest eveniment.
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SETĂRI NOTIFICĂRI:
Dacă deschizi aplicația mobilă ZeTime și selectezi Notificări
din meniul Setări, se va afișa următorul ecran:

Apasă butonul verde pentru a
activa sau dezactiva notificările.

Pentru fiecare tip de
notificări poți selecta un tip
de avertizare dorit: sonerie,
vibrație sau mut.
Pentru a-l seta, extinde
meniul Opțiuni atingând
tipul notificării.
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10.MEMENTOURI
Poți seta și administra mementourile direct din aplicația mobilă
ZeTime. Poți crea până la 10 mementouri și poți selecta tipul, data
și ora și le poți programa. Poți stabili, pentru fiecare memento, ce
tip de avertizare vrei să primești: sonerie, vibrație sau ambele.
Atingând o singură dată ZeTime poți elimina mementoul. Dacă
nu se elimină, aceeași avertizare se repetă peste două minute.
I PENTRU A SETA UN MEMENTO
• Deschide aplicația mobilă ZeTime
• Dă click pe fila Memento.
• Setează tipul de memento pe care-l preferi.
• Alege data și ora mementoului.
• Selectează tipul avertizării.
I PICTOGRAMA MEMENTOULUI

Sport

i

După ce ai setat mementourile, le poți găsi în meniul corespunzător
pe ZeTime.
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1 1 . AC T I V I TAT E
ZeTime monitorizează automat activitatea ta în timpul zilei.
Pe ecranul principal al aplicației poți vedea activitatea zilnică
în timp real prin intermediul obiectivelor setate și poți primi un
raport detaliat în aplicația mobilă.
Ceasul tău este echipat cu un accelerometru cu 3 axe, cu ajutorul căruia îți poți monitoriza activitatea zilnică pe baza mișcărilor.
Această opțiune, împreună cu datele din profilul tău, îi permite
ceasului să calculeze numărul de pași, distanța străbătută, minutele de activitate și caloriile arse. Pentru a obține cele mai
exacte rezultate, îți recomandăm să porți ceasul la mâna stângă
dacă ești dreptaci și invers.

Activitate globală

Calorii arse

Paşi

Distanţă

Minute de activitate

I DE PE ZETIME
MONITORIZEAZĂ-ȚI ACTIVITATEA:
• Poți accesa ecranul principal al activității glisând spre dreapta de pe cadran
sau selectând meniul corespunzător pe prima pagină din meniul aplicațiilor.
• Glisează în jos pentru a vedea numărul de pași, distanța, caloriile și minutele
de activitate. Poți naviga prin acest meniu și cu ajutorul coroanei inteligente.

i

Tracker-ul activității se resetează la miezul nopții, iar ZeTime poate
stoca datele activității tale timp de până la 10 zile. Apoi trebuie să
sincronizezi ceasul ZeTime cu aplicația mobilă pentru a preveni
pierderea datelor.
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I DIN APLICAȚIA MOBILĂ ZETIME
PERSONALIZEAZĂ-ȚI TABLOUL DE BORD AL ACTIVITĂȚII
Când trebuie să setezi ceasul prin aplicația mobilă vei putea personaliza
pagina Activitate după preferințe.
Pentru aceasta trebuie să apeși pe una dintre barele de activități timp de
3 secunde. Apoi trebuie să menții apăsată această pictogramă
și să
glisezi în jos sau în sus întreaga secțiune.
Apasă pe oricare dintre barele de activități timp de 3 secunde pentru a
salva modificările.
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SETARE OBIECTIVE DE ACTIVITATE:
Poți seta obiective zilnice din aplicația mobilă sau în secțiunea Activitate
din setările ceasului.
Îți recomandăm să setezi obiective ambițioase, dar reale, pentru a putea
desfășura o activitate zilnică sănătoasă. Bineînțeles că îți poți fixa obiective mai îndrăznețe în timp pentru a-ți crește performanța. În medie, se
recomandă să se practice cel puțin 30 de minute de activități fizice zilnic.

OK

i

Ceasul tău ZeTime monitorizează progresele pe care le faci către
atingerea unui obiectiv zilnic pe care îl alegi tu. Anumite ceasuri
arată progresul atingerii obiectivului prin intermediul unui inel sau al
unei bare, pentru a te menține motivat. Atunci când atingi obiectivul,
ZeTime vibrează și afișează o notificare de atingere a obiectivului.
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FĂ-ȚI PUBLICĂ ACTIVITATEA:
Folosește funcția de partajare pentru a publica activitatea zilnică sau antrenamentele speciale prin rețelele de socializare preferate.

1.

2.

3.

4.

1. Apasă pe pictograma din dreapta-sus pentru ca datele activității să
devină publice pentru prieteni și rude.
2. Poți alege o imagine (glisând spre stânga și spre dreapta) sau poți
face o fotografie pe care să o publici.
3. După finalizare, apasă butonul „Înainte”.
4. Selectează rețeaua pe care vrei să publici raportul activității zilnice.
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1 2 . A L E R TĂ D E I N A C T I V I TAT E
Mulțumită acestor alerte speciale vei putea desfășura mereu
volumul de activitate adecvat în timpul zilei. Poți seta când și cu
ce frecvență vrei să te avertizeze ZeTime.

I PENTRU A ACTIVA AVERTIZAREA DE INACTIVITATE
• Mergi la meniul Setări din aplicația mobilă ZeTime.
• Dă click pe Setări avansate și selectează Alertă de inactivitate.
•P
 ersonalizează șablonul alertelor de inactivitate și dă click pe
Salvare pentru a activa alerta.

Pentru a elimina o alertă de inactivitate primită atinge ecranul sau
apasă orice buton de pe ceas.
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1 3 . F R E C V E N ȚĂ C A R D I AC Ă
Mulțumită senzorului optic al frecvenței cardiace cu care este
echipat, ZeTime măsoară manual sau automat frecvența ta cardiacă de-a lungul zilei.
I PENTRU A MĂSURA FRECVENȚA CARDIACĂ
• Pune-ți ceasul ZeTime la încheietura mâinii și închide-l.
• Accesează meniul Frecvență cardiacă al ceasului.
• Atinge ecranul sau apasă coroana pentru a începe măsurarea frecvenței cardiace.
Peste aproximativ 10 secunde, pe ecran se afișează valoarea măsurată.
În aplicația mobilă se poate seta efectuarea de măsurători automate. Pentru
aceasta trebuie să activezi această funcție în meniul Setări al aplicației și să
indici durata dintre măsurări.

Measuring

I PENTRU A SETA O ALERTĂ A FRECVENȚEI CARDIACE
ZeTime poate alerta și atunci când frecvența ta cardiacă depășește sau coboară sub limitele setate. Poți personaliza aceste limite la opțiunea Setări
din aplicația mobilă.

i

Avertizare: Setarea măsurării periodice a FC afectează durata de
viață a bateriei.
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14.SOMN
ZeTime poate monitoriza atât durata, cât și calitatea somnului
tău. Rapoarte detaliate asupra cestora pot fi găsite în aplicația
mobilă și pe interfața ceasului.

LAST NIGHT

OK

I APASĂ START/IEȘIRE MOD MANUAL DE PE CEAS
•A
 pasă pictograma aplicației Somn din meniul principal al ZeTime.
•A
 pasă Start pentru a activa monitorizarea somnului.
•A
 pasă Sfârșit pentru a opri monitorizarea somnului.
I OBIECTIVE DE SOMN DE LA CEAS
•O
 biectivul de somn prestabilit este de 8 ore.
•G
 lisează spre dreapta pentru a stabili durata dorită a obiectivelor
tale de somn.
I START/IEȘIRE DIN MODUL SOMN PRESTABILIT DIN APLICAȚIA MOBILĂ ZETIME
• Mergi la meniul Setări avansate din aplicația mobilă.
•D
 ă click pe Presetare somn.
•A
 ctivează și setează ora de dus la culcare și de trezire.
Nu uita să salvezi setările înainte de a ieși.

i

Dacă ai uitat să activezi modul Somn pe ceas, poți adăuga manual
datele de somn din aplicația mobilă. Deschide aplicația ZeTime,
selectează Somn, dă click pe + de jos > Adăugare somn.
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15.ALARMĂ
Pentru a te trezi dimineața sau a-ți atrage atenția la o anumită
oră din zi, poți seta alarme cu vibrare ușoară și sonerie.

I PENTRU A SETA O ALARMĂ DIN APLICAȚIA ZETIME
•M
 ergi la fila Mementouri.
•S
 electează Memento trezire.
•S
 etează alarma și dă click pe Salvare.

i

ZeTime va vibra și suna în mod continuu pentru fiecare alarmă
timp de 1 minut. Poți amâna alarmele de trezire de mai multe ori.
Amânarea poate fi setată în Setări avansate din aplicația mobilă
sau în Setările ceasului.
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16.CAMERA REMOTE
ZeTime poate fi folosit ca și control la distanță pentru fotografierea cu telefonul inteligent. Această funcție este utilă dacă vrei
să faci o fotografie în grup sau un selfie.

I PENTRU A FOLOSI ZETIME CA ȘI CAMERĂ LA DISTANȚĂ
•M
 ergi la fila Setări din aplicația mobilă ZeTime și dă click pe Cameră.
•D
 ă click pe pictograma camerei de pe ceas.
• Apoi poți apăsa pe ecran pentru a porni numărătoarea inversă și
a fotografia.

i

Fiecare fotografie făcută cu ZeTime va apărea în galeria fotografică
a telefonului tău inteligent.
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1 7. C O N T R O L M U Z I C Ă
Cu ZeTime poți controla playerul muzical al telefonului inteligent.
Dacă folosești playere ca Spotify sau Deezer trebuie să-ți conectezi contul la aplicația mobilă ZeTime în meniul Setări muzică.
I PENTRU A CONTROLA MUZICA
• În primul rând pornește playerul de pe telefon.
•M
 ergi la aplicația Muzică pe ZeTime.
•R
 edă, fă pauză, sări peste piese și reglează volumul de la încheietura mâinii.
Volumul poate fi reglat și cu ajutorul coroanei digitale.

De pe dispozitivul tău IOS

i

De pe dispozitivul tău Android

Pe ZeTime poți vedea informații despre piesa care se redă în momentul actual, cum sunt artistul și numele piesei. Dacă aplicația pe
care o folosești nu afișează informații despre piesă, acestea nu vor
apărea pe ZeTime (numai iOS).
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18.FUNCȚIE ANTIPIERDERE
Această alertă te avertizează, prin intermediul unei vibrații sau
a unui sunet (în funcție de setările ceasului) când ZeTime iese
din raza de acțiune (rază BT de 10 m) a telefonului tău. Poți dezactiva această funcție dezactivând alerta antipierdere în meniul
Notificări al aplicației (alerta antipierdere este presetată pe OFF).

19.PREVIZIUNI METEO
Poți consulta prognoza meteo pentru localitatea dorită pe ceasul tău ZeTime, după ce l-ai setat cu aplicația mobilă.
Poți accesa prognoza meteo cu ajutorul comenzilor rapide sau
de pe pagina meniului principal.

GENEVA
SUNNY

GENEVA
WEATHER FORECAST

I PENTRU A SETA PROGNOZA METEO
•M
 ergi la meniul Setări avansate din aplicația mobilă.
•A
 tinge Vreme.
•S
 electează Modul automat pentru a primi prognoza meteo pe baza
poziției tale GPS.
•S
 electează Modul manual pentru a alege altă locație.
În continuare ZeTime va afișa prognoza meteo pentru locația selectată.
ZeTime afișează prognoza meteo pentru ziua actuală și, pe o altă pagină,
pentru următoarele 3 zile.

i

Pentru a schimba unitatea de măsură a temperaturii, mergi la secțiunea Vreme și selectează °C sau F°.
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20.CRONOMETRU

I PENTRU A FOLOSI CRONOMETRUL:
•D
 eschide

aplicația cronometru din meniul principal. Pornește cronometrarea apăsând pe pictograma de redare verde.
Îți poți monitoriza performanța fiecărei etape apăsând butonul
rotund de culoare verde în timpul măsurării.

•P
 entru a opri cronometrarea apasă butonul roșu.
•P
 oți

vedea raportul complet pe etape apăsând pictograma
cronometrului din partea de sus a ecranului.
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2 1 . T E M P O R I Z AT O R

I PENTRU A FOLOSI TEMPORIZATORUL:
•D
 eschide aplicația Temporizator din meniul ceasului.
•S
 etează durata numărătorii inverse cu ajutorul coroanei digita-

le și pornește numărătoarea apăsând butonul verde.
•L
a

sfârșitul numărătorii inverse ceasul te va anunța emițând
un sunet și o vibrație.

2 2 . GĂSEȘTE-MI TELEFONUL
Dacă nu știi unde-ți este telefonul, funcția Găsește-mi telefonul
va face ca telefonul tău să sune sau să vibreze, astfel încât să-l
poți găsi cu ușurință. Pentru a folosi această funcție asigură-te
că telefonul și ceasul se află în aceeași rază de acțiune (10 m).
I PENTRU A ACTIVA ACEASTĂ FUNCȚIE
Apasă pictograma aplicației Găsește-mi telefonul din comenzile rapide ale ceasului sau pe pagina meniului principal, apoi dă click pe
ecran pentru a o activa.
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2 3 . PERSONALIZEAZĂ-ȚI CEASUL

24
min

I PENTRU A SCHIMBA CADRANUL CEASULUI DE PE ZETIME
•A
 pasă mai îndelungat cadranul actual.
•T
 rage spre stânga sau spre dreapta pentru a vedea diferitele cadrane
disponibile (poți folosi în acest scop și coroana).
•A
 tinge-l pe cel pe care vrei să-l folosești.
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I PENTRU A SCHIMBA CADRANUL CEASULUI DIN APLICAȚIE
•M
 ergi la fila Setări din aplicația mobilă.
•D
 ă click pe Cadrane ceas.
•D
 ă click pe Selectare cadran.
I PENTRU A CREA UN CADRAN PROPRIU
• Mergi la fila Setări din aplicația mobilă.
• Dă click pe Cadrane ceas.
• Selectează Creare cadran ceas.
Îți poți crea propriile cadrane și stoca până la 4 din acestea în memoria ceasului.
1. S
 electează unul dintre tapetele noastre sau folosește o fotografie din
bibliotecă sau direct de la cameră.
2. P
 oți adăuga până la 4 widgets pe cadran și un disc cu cifre.
3. D
 upă ce ai terminat, salvează-ți creația și pune-o pe ceas.
Poți crea până la 10 cadrane în aplicația mobilă, din care poți salva numai
4 în ceas.

1.

2.
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3.

24.FUS ORAR DOMICILIU
ZeTime poate afișa două fuse orare pe un singur ecran.
Cu cadranul selectat, acele analogice vor indica ora locală, iar
un ceas digital va afișa ora corespunzătoare fusului orar de
domiciliu. Această funcție este folositoare în special celor care
călătoresc permanent între diverse fuse orare.

I PENTRU A SETA FUSUL ORAR DE DOMICILIU
• Mergi la Setări avansate din aplicația mobilă.
• Atinge Fus orar domiciliu.
• Selectează fusul orar corespunzător orașului dorit și salvează setarea.

2 5 . S C U T U R AT Î N C H E I E T U R Ă
Modul Scuturat încheietură îți permite să iluminezi ecranul prin
simpla ridicare a mâinii către față. Această funcție este dezactivată implicit pentru a economisi baterie. O puteți activa din
meniul Setări ceas, în secțiunea ecran.
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2 6 . M O D M Â N A S TÂ N G Ă
ZeTime este unicul ceas inteligent care oferă un mod complet de
pentru stângaci prin rotirea informațiilor de pe ecran și a mecanismului analogic cu 180°atunci când este purtat la mâna dreaptă.
I PENTRU A-L SETA
• Deschide Setări avansate din aplicația mobilă.
• Selectează Mod mâna stângă și activează-l.
Această funcție este disponibilă și în setările ceasului.

2 7. M O D N O C T U R N
Cu o singură apăsare pe coroană se activează o lumină agreabilă pentru ochi timp de 10 secunde, care îți permite să vezi ora
pe timpul nopții.

I PENTRU A SELECTA CADRANUL PENTRU MODUL NOCTURN
•D
 eschide meniul Setări din aplicația mobilă.
• În Setări avansate, selectează Mod nocturn.
•A
 poi alege cadranul pe care îl dorești.
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2 8 . S E TĂ R I
GENERALE

VIBRAȚIE ȘI SUNETE

Limba:
selectează limba dorită.

Vibrație:
setează modul vibrație.

Unitate:
alege între sistemul metric
și cel britanic.

Sunete:
setează modul Sunet.

Bluetooth:
activează-l sau dezactivează-l.

Nu deranja:
setează un interval de timp în
care nu vrei să fii deranjat.

Regulament:
certificarea ceasului.

Amânare:
reglează ora amânării.

Informații despre ceas:
vezi versiunea de firmware
și numărul de serie al
dispozitivului.

ECRAN
Cadran ceas:
setează cadranul dorit.

DATA ȘI ORA
Scuturat încheietură:
activează-l sau dezactivează-l.

Formatul datei și orei:
modifică formatul datei
și orei.

Luminozitate:
modifică luminozitatea
ecranului.

Fus orar domiciliu:
setează fusul orar local.

Mod stângaci:
activează purtarea ceasului
la mâna dreaptă.

Calibrare:
setează ora acelor
analogice.

Durată stingere ecran:
setează modul standby.

ACTIVITATE
Puls:
setează frecvența
cardiacă minimă și
maximă.

Mod nocturn:
activează și personalizează
cadranul.

Obiective:
setează obiectivele.

Resetează ceasul la setările
implicite.

RESETARE
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2 9 . AC T U A L I Z A R E F I R M WA R E
MyKronoz va oferi actualizări periodice pentru firmware,
pe care va trebui să le instalezi pentru a accesa cele mai recente upgrades și funcții pentru ceasul tău. Cu Zetime, toate aceste
upgrades trebui făcute fără fir, prin intermediul aplicației mobile.
Actualizările se fac fără fir, prin intermediul aplicației mobile.
Înainte de a actualiza, asigură-te că telefonul și ceasul au un
nivel al bateriei de peste 30%.

I PENTRU A ACTUALIZA CEASUL:
•C
 onectează ZeTime la aplicația mobilă.
• Dacă este disponibilă o actualizare nouă, pe ecranul principal va
apărea un mesaj întrebând dacă vrei să o descarci.
•T
 rebuie să accepți pentru a iniția actualizarea.

i

În timpul tuturor actualizărilor, ceasul trebuie să se afle în apropierea telefonului și aplicația trebuie să fie deschisă. Evită folosirea
telefonului în timpul actualizării.
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30.CUREAUA CEASULUI
ZeTime folosește brățări interschimbabile standard de 22 mm
(Regular) sau 18 mm (Petite), pentru a se adapta perfect la ceasul și stilul tău.

REGULAR
44mm
CUREAUA CEASULUI
22mm

PETITE
39mm
CUREAUA CEASULUI
18mm

1. Împinge bara telescopică spre interior pentru a elibera cureaua din
carcasa ceasului.
2. Împinge bara telescopică spre interior, aliniind-o cu orificiile de pe cealaltă parte a carcasei ceasului.
3. Eliberează bara telescopică pentru a asigura cureaua.
4. Trage ușor de curea pentru a te asigura că este bine fixată.

- 37 -

31.ACESORII

ÎNCĂRCĂTOR 2-ÎN-1

I CUM SE FOLOSEȘTE ÎNCĂRCĂTORUL 2-ÎN-1
Stația de încărcare este echipată cu o baterie incorporată de 400 mAh,
care-ți permite să încarci ZeTime în deplasare, fără a avea nevoie de cablu.
Poți încărca ZeTime complet de 2 ori cu această baterie.
Mai întâi trebuie să apeși butonul situat în spatele stației pentru a-l pune în
poziția de funcționare.
Dacă este conectat la o sursă de alimentare USB, stația de încărcare va
funcționa ca atare:
• Fără ceas în încărcător, indicatorul LED se va ilumina în roșu pentru a arăta
că bateria incorporată se încarcă. La finalizarea încărcării, indicatorul LED
va deveni albastru.
•D
 acă ceasul se află în încărcător, LED-ul se iluminează în roșu timp de
10 secunde. Când bateria ceasului este complet încărcată, va deveni verde timp de 10 secunde.
Dacă nu este conectat la o sursă USB:
•D
 acă ceasul nu se află în încărcător, LED-ul se iluminează permanent în
albastru. (Îți recomandăm insistent să stingi încărcătorul de la butonul situat în spatele acestuia.)
• Dacă ceasul se află în încărcător, LED-ul se iluminează în roșu timp de 10 secunde.
Când bateria ceasului este complet încărcată, va deveni verde timp de 10 secunde.

STAȚIE DE ÎNCĂRCARE

Disponibil ca soluție de încărcare
opțională, încărcătorul vertical
este fabricat din aluminiu, are aspect elegant și poate fi pus lângă
pat sau lângă masă, potrivindu-se
perfect cu designul modern al
ceasului tău ZeTime.

ÎNCĂRCĂTOR
STANDARD

Este însoțitorul perfect pentru a-ți
încărca ceasul ZeTime. Designul
său fin și atractiv te va face să-l
iei cu tine oriunde te duci, astfel
încât ceasul tău să nu rămână
niciodată fără vlagă.
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3 3 . S P E C I F I C AȚ I I T E H N I C E
Dimensiuni:
		

Regular: 44 x 12,8 mm
Petite: 39 x 12,6 mm

Greutate:
		

Regular: 90 g
Petite: 80 g

Material:

 arcasă din oțel inoxidabil disponibilă în
C
culorile argintiu, negru, titaniu, roz auriu și auriu

Dimensiune curea:
		

Regular: 22 mm
Petite: 18 mm

Conectivitate:

Bluetooth BLE 4.2

Tip baterie:
		

Regular: Li-iOn 200 mAh
Petite: Li-iOn 180 mAh

Durată de viață baterie:
		

până la 30 zile (modul ceas)
până la 3 zile (modul ceas inteligent)

Ace mecanice
Vibrator și buzzer
Durată încărcare:

90 minute

Memorie:

10 zile

Tip ecran:

Ecran color tactil TFT cu cavitate

		
Dimensiuni
și
		
rezoluție
ecran:

Regular: TFT 1,22 țoli / 240*240 pixeli
Petite: TFT 1,05 țoli / 240*240 pixeli

Senzori:

 ccelerometru pe 3 axe și senzor optic
A
pentru frecvența cardiacă

Temperatură de funcționare: -10°C la + 55°C
Rezistență la apă:

5 ATM*

Gaganție internațională:

1 an

Ce este în cutie:

stația de încărcare, ZeTime, ghid rapid.

i

* ZeTime este submersibil până la 50 de metri. ZeTime este rezistent la stropi de apă, ploaie, submersie și duș. ZeTime poate fi
folosit în timpul activităților acvatice la mică adâncime, ca înot, dar
nu trebuie expus la apă sub presiune ridicată, ca valuri oceanice
sau cascade. ZeTime no trebuie folosit pentru scuba diving și schi
acvatic. Nu expune ZeTime la apă cu săpun, parfum, detergenți,
loțiuni, produse de protecție solară și apă cu mare viteză. Reține că
nu toate curelele sunt adecvate pentru folosire în apă. De exemplu,
cureaua de piele.
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AVERTIZARE
I Conectarea incorectă a cablului de alimentare poate cauza daune grave dispozitivului. Garanția nu acoperă daunele cauzate de
folosirea incorectă a dispozitivului. Deconectați cablul după ce ați
încărcat dispozitivul ZeTime.

I Ceasul ZeTime și stația de încărcare conțin magneți puternici care
pot interfera cu stimulatoarele cardiace, cardurile de credit, ceasuri
și alte obiecte sensibile la magneți. Dacă ești purtător de stimulator
cardiac sau orice alt dispozitiv medical electronic, consultă medicul
înainte de a purta sau manipula ceasul ZeTime.

I Acest produs nu este un dispozitiv medical, prin urmare nu trebuie folosit pentru diagnosticarea sau tratarea afecțiunilor medicale.

I ZeTime este submersibil până la 50 de metri. ZeTime este rezistent
la stropi de apă, ploaie, submersie și duș. ZeTime poate fi folosit în
timpul activităților acvatice la mică adâncime, ca înot, dar nu trebuie
expus la apă sub presiune ridicată, ca valuri oceanice sau cascade.
ZeTime nu trebuie folosit pentru scuba diving și schi acvatic. Nu expune ZeTime la apă cu săpun, parfum, detergenți, loțiuni, produse
de protecție solară și apă cu mare viteză. Reține că nu toate curelele
sunt adecvate pentru folosire în apă. De exemplu, cureaua de piele

DESPRE ACEST MANUAL
Funcțiile ceasului ZeTime și conținutul acestui manual de utilizarea pot suferi modificări. Pentru cele mai recente instrucțiuni
referitoare la folosirea acestui produs, consultă manualul utilizatorului online disponibil pe www.mykronoz.com
MyKronoz nu își asumă nicio răspundere pentru cadranele create
de utilizatorul final. MyKronoz nu își asumă nicio răspundere pentru
niciun conținut publicat online de utilizatori. MyKronoz nu își asumă
nicio răspundere pentru conținutul paginilor pe care le publică.

ASISTENȚĂ
Pentru orice chestiune sau pentru asistență legate de produsul
nostru te rugăm să vizitezi www.mykronoz.com/support/ sau
să ne trimiți un e-mail la support@mykronoz.com
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I N S T R U C Ț I U N I D E S I G U R A N ȚĂ
Înainte de a folosi acest dispozitiv citiți cu atenție aceste instrucțiuni.

BATERIE
• ZeTime este echipat cu baterii încorporate. Nu demontați bateriile. KRONOZ
LLC nu își asumă nicio răspundere pentru daunele materiale sau personale
cauzate de demontarea bateriilor sau a oricărei alte componente.
• Nu expuneți produsul la temperaturi extrem de ridicate sau joase. O tem peratură excesivă în timpul încărcării poate cauza încălzire, fum, aprin
derea bateriei, deformarea acesteia sau chiar explozia sa. Nu expuneți
bateria la razele solare directe, fum excesiv sau praf. Încărcați bateria întrun loc răcoros și aerisit.
• Nu deschideți, nu spargeți, nu îndoiți, nu deformați, nu înțepați și nu sfărâmați celulele secundare sau bateriile. Dacă bateria se sparge sau are
scurgeri, evitați contactul lichidului din baterie cu pielea și ochii. Dacă acest
lucru se întâmplă, clătiți imediat cu apă zonele afectate (nu frecați ochii) sau
cereți ajutor medical.
• Nu scurtcircuitați. Scurtcircuitarea se poate produce atunci când un obiect
metalic, ca de ex. o monedă, produce o conexiune directă între bornele
pozitivă și negativă ale bateriei. Scurtcircuitarea poate deteriora bateria.
• Nu folosiți baterii care au fost deteriorate sau epuizate.
• Nu lăsați bateriile la îndemâna copiilor, ci păstrați-le într-un loc sigur, pentru a preveni pericole.
• Nu puneți bateriile în apă. Nu expuneți produsul la apă sub presiune, ca
de ex. valuri sau cascade. Nu folosiți produsul în saună sau băi de aburi.
• Nu aruncați bateriile în foc, deoarece pot exploda. Eliminați bateriile
uzate conform reglementărilor locale (de ex. pentru reciclare). Nu le
aruncați la gunoiul menajer.
• Folosiți numai cablul USB livrat pentru a încărca această baterie. Nu
încăr-cați mai multe de 24 de ore.
• Nu încercați să reparați sau să întrețineți personal ceasul, aceste operații
pot fi efectuate numai de tehnicieni autorizați.
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AV I Z L E G A L
SUA
DECLARAȚIA FCC
Acest dispozitiv îndeplinește cerințele din partea 15 din Regulile FCC. Operarea
trebuie să îndeplinească următoarele două cerințe: (1) acest dispozitiv nu trebuie
să cauzeze interferențe dăunătoare și (2) acest dispozitiv trebuie să accepte
orice interferențe, inclusiv cele care pot cauza funcționarea nedorită a acestuia.

PRECAUȚII
Modificările neautorizate în mod expres de către partea responsabilă cu respectarea pot conduce la anularea permisiunii utilizatorului de a opera acest dispozitiv.

AVIZ FCC
Acest dispozitiv respectă limitele pentru echipamentele digitale din clasa B,
conform părții 15 din Regulile FCC. Aceste limite au fost stabilite în scopul
protejării rezonabile împotriva interferențelor radio și TV în zone rezidențiale. Oricum, în timpul funcționării normale, acest dispozitiv poate cauza
interferențe radio sau TV. Dacă acest dispozitiv cauzează interferențe dăunătoare pentru recepția radio sau TV, care pot fi determinate prin stingerea
și aprinderea dispozitivului, recomandăm utilizatorului să aplice una dintre
următoarele măsuri de corecție:
• Reorientarea antenei de recepție.
• Mărirea distanței dintre dispozitiv și receptor.
• Conectarea dispozitivului la ieșirea unui alt circuit decât cel la care este
conectat receptorul.
• Consultarea distribuitorului sau unui tehnician radio/TV cu experiență.

CANADA
DECLARAȚIA INDUSTRY CANADA (IC)
Acest dispozitiv îndeplinește cerințele standardului/standardelor RSS scutite de licență Industry Canada. Operarea trebuie să îndeplinească următoarele două cerințe:
(1) acest dispozitiv nu trebuie să cauzeze interferențe și (2) acest dispozitiv
trebuie să accepte orice interferențe, inclusiv cele care pot cauza funcționarea nedorită a acestuia.

UNIUNEA EUROPEANĂ
DIRECTIVA CE
Declarație de conformitate cu Directiva UE 2014/52/CE.
Prin prezenta, Kronoz LLC declară că acest dispozitiv este conform cu
cerințele esențiale și alte dispoziții relevante din Directiva Parlamentului European și a Consiliului 2014/53/EC. Declarația de conformitate completă poate fi solicitată la serviciul nostru de relații cu clienții:
support@mykronoz.com
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ACCESUL LA INFORMAȚIILE NECESARE DE PE
ETICHETA E
Utilizatorii pot accesa ecranul Etichetă E al ZeTime prin Setări > General >
Reglementare. Pentru a accesa ruta indicată nu este nevoie de niciun
permis sau cod special, cu excepția introducerii unei parole setate de
utilizator, care are ca scop protejarea dispozitivului de accese neautorizate. Pentru mai multe informații despre regulamente consultă «Note
reglementare» din acest document. Informațiile sunt stocate pe dispozitiv, nefiind nevoie de niciun accesoriu special o sau plug-in suplimentar
(de ex., o un card SIM/USIM) pentru a le consulta.

INFORMAȚII REFERITOARE LA ELIMINARE ȘI
RECICLARE
Ca urmare a implementării Directivei Europene 2002/96/UE în sistemul
juridic național, sunt valabile următoarele: echipamentele electrice și electronice nu pot fi aruncate la gunoiul menajer. Consumatorii sunt obligați
prin lege să predea echipamentele electrice și electronice, la sfârșitul vieții
utile a acestora, la punctele de colectare corespunzătoare prevăzute în
acest sens sau la punctul de vânzare. Informații detaliate în acest sens sunt
stabilite prin legislația națională din fiecare țară. Această pictogramă pe
produs, pe manualul de instrucțiuni sau pe ambalaj indică faptul că produsul respectiv este supus acestor reglementări. Prin reciclarea, refolosirea
materialelor sau alte forme de utilizare a echipamentelor uzate îți aduci o
contribuție importantă la protejarea mediului.

Copyright, Kronoz LLC. Toate drepturile rezervate. Kronoz LLC,
Avenue Louis-Casai 18 - 1209 Geneva - Elveția
Toate măcile sau numele produselor sunt sau pot fi mărci înregistrate de
către proprietarii acestora. Imaginile și specificațiile nu sunt angajante.
Proiectat în Elveția - Made in China

- 43 -

M A I M U LT
D E CÂT T I M P

ALĂTURĂ-TE NOUĂ @ MYKRONOZ
			

w w w . m y k r o n o z . c o m

- 44 -

