-ANVÄNDARGUIDE-

D I N F Ö R S TA KO M P R O M I S S LÖ S A S M A R T WAT C H
Tack för att du väljer MyKronoz ZeTime! Du tillhör nu den världsomspännande ZeTime-familjen som tillsammans med oss tar steget
mot att överträffa de traditionella smartwatch-reglerna för att leverera en uppföljare helt utan kompromisser. ZeTime grundades
i Schweiz, den traditionella klockindustrins hemland. Därför har
lösningen utformats och utvecklats med stor omsorg och passion,
och med enbart den slutliga ägaren i åtanke. ZeTime har konstruerats av högkvalitativa material och tekniker för att både fungera
som en fantastisk smartwatch och som ett vackert smycke du kan
känna dig stolt över att bära varje dag.
Rostfri infattning: ZeTime finns i sex olika färgers höggradigt rostfritt stål för att passa din stil, din smak och, framför allt, garantera
bästa hållbarhet under lång tid.
Naturligt safirglas: För att erbjuda bästa möjliga klocka var det
uteslutet att kompromissa med glaset vi skulle använda på ZeTime.
Därför valde vi ett speciellt safirglas som fungerar perfekt ihop
med vår specialutformade pekskärm.
Specialutformad TFT-skärm och Smart Movement: För att erbjuda en revolutionerande smartwatch måste vi åstadkomma något
helt nytt och oöverträffat! Klockan har en fullständig, rund TFT-display i kombination med en smart mekanisk rörelsemekanism som
kontrolleras med hjälp av klockans processor. Resultatet är häpnadsväckande och ger en helt unik användarupplevelse.
5 ATM-certifiering: Eftersom klockan följer med oss mer eller
mindre överallt har vi konstruerat ZeTime för att erbjuda bästa
prestanda i alla slags miljöer och i synnerhet i kontakt med vatten.
Up till 30 dagars batteriliv: Tack vare vårt egenframtagna operativsystem kan vi erbjuda perfekt kompatibilitet med både Androidoch iOS-enheter, samtidigt som vi levererar oöverträffad batterilivslängd för en smartwatch. 3 dagar i fullfungerande smartläge och
ytterligare 30 dagar när skärmen är avstängd, så att du inte riskerar
att batteriet dör och du tappar koll på tiden.
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ÖVERSIKT

Övre knapp

Färgpekskärm

Smartkrona

Undre knapp

I ÖVRE KNAPP
		
		
Tryck för att tända skärmen, återgå till hemsidan från valfri meny eller
sätta enheten i beredskapsläge.
I UNDRE KNAPP
		
		
•T
 ryck för att tända skärmen, backa ett steg i menystrukturen, lämna
en meny eller få tillgång till kalenderhändelser från din hemsida.
• Tryck och håll inne för att slå AV/PÅ (ON/OFF).
I ÖVRE + UNDRE KNAPP
		
		
Tryck in och håll inne den övre knappen och den undre knappen i tio
sekunder för att återställa enheten.
		
Varning: Alla data som lagras i enheten kommer att gå förlorade.
I SMART-KRONA
		
		
•V
 rid på kronan för att navigera igenom huvudmenyn.
		
•T
 ryck på kronan för att välja en app.
		
•T
 ryck två gånger för att på manuell väg flytta visarna till 9:15
		
•T
 ryck en gång för att aktivera nattläge (från beredskapsskärmen).
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GRUNDLÄGGANDE PEKSKÄRMSKOMMANDON
I FRÅN KLOCKANS BOETT

Lång tryckning
för att ändra
klockans boett.

Svep åt
vänster
för att
komma till
huvudmenyn.

Svep åt
höger
för att
komma till
aktivitetsmenyn.
Svep nedåt
för att visa
genvägsmenyn.

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

Svep uppåt
för att visa
meddelandecenter.

I FRÅN VALFRI SKÄRM

Nudda en
gång
för att välja
en post eller
öppna en
meny.

X2
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Nudda två
gånger
för att
backa till
föregående sida.

S M A R T- K R O N A N S F U N K T I O N E R
ZeTime har en smart-krona för att förbättra navigeringsupplevelsen i klockans menyer. Den kan användas från många olika
skärmar för att välja, navigera eller justera vissa inställningar.
Du bekräftar ditt val genom att trycka på kronan.

Vrid på kronan
för att navigera igenom huvudmenyerna.
Tryck på kronan
för att välja en app.
Tryck två gånger
flytta visarna på manuell väg till 9:15 från valfri skärm.
Tryck en gång
för att aktivera nattläge från beredskapsskärmen.
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G E N VÄG A R
Svep nedåt från klockans hemboett för att komma till
ZeTime-genvägarna.

Hjärtfrekvens

Håll koll på din hjärtfrekvens.
Kontrollera den.

Väder

Ljusstyrka

Få omedelbar tillgång
till lokala väderprognoser och 3-dagars
väderleksprognoser.

Ställ in skärmens
ljusstyrka för bättre
synlighet.

Flygplansläge och
Bluetooth-status

Vibration
Summer
Slå på vibration (standard).

Flygplansläge är avaktiverat.
Bluetooth är ej anslutet.

Slå på vibration och summer.

Flygplansläge är aktiverat.

(Aktivera också anpassad
inställning från mobilappen).

Flygplansläge är avaktiverat.
Bluetooth är anslutet.

Slå på summern.
Tysta alla meddelanden.

Hitta min telefon

Batterinivå

Hjälper dig hitta telefonen så
länge den finns inom samma
område som din ZeTime.

Visar återstående batterinivå i din klocka.
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1.LADDA DIN ZETIME
Vi rekommenderar att du initialt laddar din ZeTime i ungefär
90 minuter innan du använder den för första gången.

ZETIM E

LADDARE

K AB E L

1. P
 lacera din ZeTime med baksidan mot laddningsdockan.
2. K
 oppla in USB-kabeln i laddaren.
3. K
 oppla in den stora änden på USB-kabeln i en USB-spänningskälla.
4. E
 n batteri-indikator växer på sig för att indikera att laddning pågår och blir
helt grön när batteriet är fulladdat.
5. K
 oppla ur kabeln när ZeTime har laddats klart.

ZeTime fungerar i upp till 3 dagar i smartwatch-läge och ytterligare
30 dagar i traditionellt läge.

i

När batterinivån börjar bli låg visas en indikator för lågt batteri
på klockans skärm.
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2 . B AT T E R I L I V
Din ZeTime har ett batteri som driver både den digitala skärmen
och den analoga rörelsen på ett så energieffektivt sätt att den
ger upp till 30 dagars batteriliv på en enda laddning.

CHARGE

När ZeTime är fulladdad ger batteriet 3 dagars batteriliv i fullfungerande
smartwatch-läge; den spårar din aktivitet och aviserar dig om meddelanden
eller samtal.
När en viss lägsta batterinivå har nåtts kommer ZeTime automatiskt att
stänga av smartwatch-funktioner för att fortsätta ge 30 dagars batteriliv för
att driva smart movement-funktionen.
Under denna 30-dagarsperiod kommer visarna bara att visa lokal tid, inga
extra funktioner kommer att kunna nås.
Du kan välja att aktivera aktivitetstracking tillsammans med analogt läge,
men det kommer att påverka den övergripande batteritiden. Denna åtgärd
kan vidtas i mobilappens avancerade inställningar (Avstängt läge > Visare
aktiva + Aktivitetstracking).

i

3-dagars smartwatch-funktionalitet är en uppskattning baserad på
den förväntade genomsnittliga användningen av enheten. Många
egenskaper och funktioner - som HR-tracker och pekskärm - förbrukar mer energi, så den faktiska batteritiden kan variera.
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3 . I N S TA L L AT I O N
När du slår PÅ din ZeTime för första gången uppmanas du att
ladda ned ZeTime-mobilappen på din smartphone för att gå vidare till den initiala installationen.

I INSTALLERA DIN ZETIME
1. S
 e till att Bluetooth är aktiverat på din mobila smartphone.
2. L adda ned Zetime-mobilappen från appbutiken på Google Play Store.
3. Ö
 ppna ZeTime-mobilappen på din smartphone. Registrera dig om du är
ny medlem eller logga in med ditt befintliga konto. Efter att du angett din
personliga information följer du anvisningarna på skärmen.
4. S
 e till att ha ZeTime nära till hands och välj den ur listan över enheter.
5. E
 n parkopplingsförfrågan visas på din smartphone. Tryck på Parkoppla för
att acceptera den.
6. D
 å kommer du att få en parkopplingsförfrågan på din ZeTime-display.
Nudda skärmen för att acceptera parkopplingen.
7. N
 är parkopplingen av ZeTime är slutförd skickas meddelande till båda enheterna.
I slutet av installationsförfarandet kan du bli uppmanad att installera en ny version av klockans programvara. Vi rekommenderar starkt att göra det innan du
börjar använda ZeTime. På så vis kommer du att ha den senaste programvaran
på din enhet och kan dra fördel av alla de senaste funktionerna. Innan du gör
uppdateringen måste du se till att din smartphone har mer än 30 % batteri.

i

Efter den inledande parkopplingen ansluter ZeTime automatiskt till
din telefon så länge den är påslagen och finns inom området. Om du
vill parkoppla ZeTime med ett annat konto eller annan smartphone
måste du först bryta parkopplingen med det aktuella kontot. På mobilappen, gå till Inställningar > klicka på Bryt parkopplingen med ZeTime. Upprepa därefter parkopplingsförfarandet som beskrevs ovan.
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4.KALIBRERING
Under installationsförfarandet kommer du att uppmanas ställa
in visarna. Detta är ett obligatoriskt steg för att garantera att din
klocka är tidssynkroniserad med din smartphone.

För att ställa klockan flyttar du
visarna genom att långsamt dra
fingret runt den virtuella urtavlan på smartphone-skärmen.
Du kan fininställa pekarnas position genom att använda ”+ / -” på
telefonens skärm.

Passa in timvisaren mot den röda
pricken högst upp på skärmen,
och passa in minutvisaren mot timvisaren. Tryck sedan på NÄSTA för
att synkronisera din ZeTime med
din smartphone.
Inställningen kan göras efter installationsförfarandet direkt på klockan i inställningar eller från mobilappen genom att följa stegen nedan:
• Öppna din app.
• Klicka på Inställningar och sedan på Avancerade inställningar.
• Klicka därefter på Kalibrering och följ anvisningarna på skärmen.

i

När du reser i en annan tidszon, glöm inte att synkronisera din
klocka med mobilappen så att den automatiskt ställer in lokal tid.
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5 . S YS T E M K R AV
Det är nödvändigt att installera ZeTime-mobilappen på din
smartphone för att installera och använda klockan korrekt.

- iOS iOS 8+-enheter med Bluetooth 4.0 BLE
iPhone 4s, 5, 5c, 5s, 6, 6s, 6s plus, 7, 7 plus, 8, 8 plus & X
iPad (3e, 4e och 5e generationen), iPad Mini,
iPod touch (5e generationen)

- ANDROID Utvalda Android 5.0+-enheter med stöd för
Bluetooth 4.0 BLE

Gå till www.mykronoz.com för den senaste listan över
kompatibla enheter.

i

ZeTime synkroniserar aviseringar om SMS, e-postmeddelanden,
sociala medier, kalenderhändelser och personliga påminnelser när
ZeTime-appen har installerats på din smartphone.
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6 . I N KO M M A N D E S A M TA L
När du får ett samtal visas en avisering på din ZeTime. Du kan
acceptera eller avvisa det direkt från handleden. Samtalet kommer i din smartphone, inte via klockan.

ANGELINA
INCOMING CALL

i

Android-användare kan också svara på ett inkommande samtal
genom att skicka ett kort förinställt textmeddelande en emoji direkt
från sina klockor (iOS-användare saknar denna funktion).

7. M I S S A D E S A M TA L
Missade samtal visas i aviseringscentret och i klockans speciella app för missade samtal.

JENNIFER

STEPHANE
CINDY
MAXIM

i

Genom en lång tryckning på skärmen raderas alla missade samtal.
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8.SMS
Med ZeTime kan du ta emot och läsa dina SMS direkt från handleden. Tack vare vårt egenutvecklade Smart movement detekterar ZeTime informationen som visas på skärmen och flyttar
visarna horisontellt för att maximera synligheten så att texten
framstår tydligt.

Snabbsvar (endast Android): Med ZeTime kan du svara med
hjälp av emojis eller korta förinställda meddelanden direkt från
din klocka. Du kan också skapa dina egna förinställda svar med
hjälp av mobilappen.

i

För att radera alla dina SMS-aviseringar, gå till SMS-listan och anbringa en lång tryckning på skärmen. För att radera ett specifikt
SMS, välj meddelandet och för det åt vänster med fingret.
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9.SMS
ZeTime kan ta emot praktiskt taget alla meddelanden som tas
emot av din telefon.

Varje meddelande visas på din valda boett med dess speciella ikon för
identifiering av den specifika tjänsten. En del meddelanden kan identifieras med en blå generisk ikon.

För att läsa ditt meddelande,
nudda skärmen på området
med meddelandet så öppnas
det omedelbart.

Visarna flyttar automatiskt bort
från texten för att underlätta
för läsning.

Svep åt vänster
för att radera
meddelandet.

En lång tryckning på listan
med dina meddelanden
raderar alla.

i

Kalenderhändelser: ZeTime synkroniserar dina händelser från
din kalender. Du kan se dina kommande 16 händelser i ZeTime.
Din smartwatch meddelar dig om kommande händelser. Du kan
svepa för att slänga denna händelse.
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INSTÄLLNINGAR FÖR MEDDELANDEN:
När du öppnar din ZeTime-mobilapp och väljer Meddelanden
i menyn för inställningar visas följande skärm:

Tryck på den gröna knappen
för att aktivera eller avaktivera
meddelandena.

För varje typ av meddelande kan du välja typ av
larm: ringsignal, vibration
eller tyst.
För att ställa in det maximerar du bara alternativmenyn genom att nudda
meddelandetypen.
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1 0 . PÅ M I N N E L S E R
Du kan ställa in och hantera påminnelser direkt med
ZeTime-mobilappen. Du kan skapa upp till 10 påminnelser och
välja typ, tid och schema för dem. För varje påminnelse kan du
bestämma typ av larm (ringsignal, vibration eller båda). Tryck
på ZeTime en gång för att avfärda påminnelsen. Om den inte
avfärdas kommer samma varning att upprepas efter två minuter.
I STÄLLA IN EN PÅMINNELSE
• Öppna ZeTime-mobilappen.
• Klicka på påminnelsefliken.
• Ställ in typ av påminnelse du vill få.
• Välj datum och tid för påminnelsen.
• Välj typ av larm.
I PÅMINNELSEIKON

Sport

i

När du har ställt in dina påminnelser kan du hitta dem i motsvarande meny på din ZeTime.
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11.AKTIVITET
ZeTime mäter automatiskt din aktivitet hela dagen igenom.
På appens huvudskärm kan du se din dagliga aktivitet i realtid
ovanför dina uppsatta mål och få en detaljerad rapport i mobilappen.
Din klocka har en inbyggd treaxelaccelerationsmätare som gör
att du kan mäta din dagliga aktivitet baserat på dina rörelser.
Med hjälp av denna och din profilinformation kan klockan beräkna steg, gångavstånd, aktiva minuter och brända kalorier.
För så korrekta resultat som möjligt rekommenderar vi att bära
klockan på vänster handled om du är högerhänt och på höger
om du är vänsterhänt.

Övergripande
aktivitet

Steg

Förbrända kalorier

Avstånd

Aktiva minuter

I FRÅN DIN ZETIME
FÖLJ DIN AKTIVITET:
• Du kommer till aktivitetshemskärmen antingen genom att svepa åt höger
på klockans boett eller genom att välja motsvarande meny från appmenyns första sida.
• Svep nedåt för att se antalet steg, avstånd, kalorier och aktiva minuter.
Du kan också använda smart-kronan för att navigera inne i denna meny.

i

Aktivitetstrackern återställs vid midnatt och ZeTime kan lagra upp
till 10 dagar av dina aktivitetsdata. Sen måste du synkronisera din
ZeTime med din mobilapp för att inte riskera att förlora data.
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I FRÅN ZETIME-MOBILAPPEN
ANPASSA DIN AKTIVITETSINSTRUMENTPANEL:
När du har installerat din klocka tillsammans med din mobilapp kan du
anpassa din Aktivitetssida efter dina behov och önskemål.
Det gör du genom att trycka i 3 sekunder på ett av dina aktivitetsfält.
Sedan måste du hålla fast denna ikon
och få hela sektionen att
glida nedåt eller uppåt.
Lång tryckning (3 sekunder) på valfritt aktivitetsfält sparar din ändring.
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STÄLLA IN AKTIVITETSMÅL:
Du kan ställa in dina dagliga mål från mobilappen eller i klockinställningarnas aktivitetssektion.
Vi rekommenderar att sätta upp ambitiösa men realistiska mål för en hälsosam daglig aktivitetsnivå. Du kan såklart höja dina mål med tiden för att
höja din prestanda. I genomsnitt rekommenderas minst30 minuters fysisk
aktivitet per dag.

OK

i

Din ZeTime mäter dina framsteg mot ditt önskade dagliga mål.
En del klockor visar en progressionsribba eller -ring för att motivera
dig. När du uppnått ditt mål vibrerar ZeTime och visar ett meddelande att målet är uppnått.

- 20 -

DELA DIN AKTIVITET:
Använd delningsfunktionen för att publicera din dagliga aktivitet eller dina
speciella träningspass i dina favoritnätverk.

1.

2.

3.

4.

1. Tryck på ikonen längst upp till höger för att börja dela dina aktivitetsdata med vänner och familj.
2. Du kan välja en bild (genom att svepa åt höger eller vänster) eller ta
en bild som du vill dela.
3. När det är gjort klickar du på ”nästa” längst upp till höger.
4. Välj nätverk för att börja dela din dagliga aktivitetsrapport.
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1 2 . I N A K T I V I T E T S VA R N I N G
Tack vare dessa specifika varningar kan du alltid vara säker på
att hålla rätt aktivitetsnivå hela dagen igenom. Du kan ställa in
när och hur ofta du vill att din ZeTime ska larma.

I AKTIVERA INAKTIVITETSVARNINGEN
• Gå till ZeTime-mobilappens inställningsmeny.
• Klicka på Avancerade inställningar och välj Inaktivitetsvarning.
•A
 npassa ditt schema för inaktivitetsvarningar och klicka på Spara
för att aktivera det.

Avvisa en inkommande inakivitetsvarning genom att röra vid skärmen eller trycka på valfri knapp på klockan.
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13.HJÄRTFREKVENS
ZeTime är utrustad med en optisk hjärtfrekvenssensor som
mäter din hjärtfrekvens på manuell eller automatisk väg hela
dagen igenom.
I MÄTA HJÄRTFREKVENSEN
• Fäst din ZeTime ordentligt runt handleden.
• Gå till hjärtfrekvensmenyn på din klocka.
• Rör vid skärmen eller tryck på kronan för att börja mäta din hjärtfrekvens.
Det tar ungefär 10 sekunder innan resultaten visas på klockans skärm.
Det går att ställa in automatiska mätningar från mobilappen. Aktivera denna funktion i appens inställningsmeny och bestäm frekvensen mellan varje
mätning.

Measuring

I STÄLLA IN HJÄRTFREKVENS
ZeTime kan också varna dig när din hjärtfrekvens överskrider eller underskrider förinställda gränser. Du kan anpassa de här gränserna i mobilappens
inställningar.

i

Varning: Om automatisk hjärtfrekvens ställs in på en mycket regelbunden basis har detta inverkan på batteriernas livslängd.
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14.SÖMN
Med ZeTime kan du övervaka både längd och kvalitet hos din
sömn. Detaljerade rapporter finns tillgängliga både i mobilappen och i klockans gränssnitt.

LAST NIGHT

OK

I STARTA/AVSLUTA SÖMNLÄGE MANUELLT FRÅN DIN KLOCKA
•T
 ryck på appens sömnikon i ZeTime-huvudmenyn.
•T
 ryck på Starta för att aktivera sömnövervakning.
•T
 ryck på Avbryt för att avbryta sömnövervakning.
I SÖMNMÅL FRÅN DIN KLOCKA
•S
 ömnmål är 8 timmar som standard.
•S
 vep åt höger för att ställa in dina dagliga sömnmål till lämplig
längd.
I STARTA/AVBRYT DET FÖRINSTÄLLDA SÖMNLÄGET FRÅN
ZETIME-APPEN
•G
 å till ZeTime-mobilappens inställningsmeny.
•K
 licka på förinställd sömn.
•A
 ktivera och justera sömn- och vakentid.
Glöm inte att spara dina inställningar innan du avslutar.

i

Om du glömde att aktivera Sömnläge på din klocka kan du på
manuellt vis lägga till dina sömndata från mobilappen. Öppna
ZeTime-appen, välj Sömn, klicka på + längst ned > Lägg till sömn.
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15.LARM
För att väcka dig på morgonen eller larma vid en speciell tid
under dagen kan du ställa in larm som vibrerar lätt och ringer
vid vald tidpunkt.

I STÄLLA IN ETT LARM FRÅN ZETIME-APPEN
•G
 å till Påminnelse-fliken.
•V
 älj Vakna-påminnelse.
•S
 täll in larmet och klicka på Spara.

i

Vid varje larm vibrerar och ringer ZeTime kontinuerligt i 1 minut.
Du kan snooza väcksignalen flera gånger. Snoozlängden kan
ställas in i de avancerade inställningarna från mobilappen eller i
klockinställningarna.
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1 6 . K A M E R A FJ Ä R R KO N T R O L L
ZeTime kan användas som en fjärrkontroll för att ta bilder från
din smartphone. Den här funktionen är praktisk när du vill ta ett
gruppfoto eller en selfie.

I ANVÄNDA ZETIME SOM EN FJÄRRKONTROLL
•G
 å till fliken för inställningar i din ZeTime-mobilapp och klicka på
Kamera.
•K
 licka på appens Kamera-ikon på din klocka.
• Därefter kan du trycka på skärmen för att starta nedräkningen och
ta bilder.

i

Alla bilder du tar med din ZeTime visas i fotogalleriet i din smartphone.
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1 7. M U S I K K O N T R O L L
Med ZeTime kan du ta kontrollen över din favoritmusikspelare på din smartphone. Om du använder tredjepartspelare
som Spotify eller Deezer måste du först koppla ditt konto till
ZeTime-mobilappen i menyn för musikinställningar.
I KONTROLLERA DIN MUSIK
•B
 örja med att starta spelaren på din telefon.
•G
 å in i musikappen på din ZeTime.
•S
 pela, pausa, hoppa över spår och justera volymen direkt från
handleden.
Volymen kan också justeras med hjälp av den digitala kronan.

Från din IOS-enhet

i

Från din Android-enhet

På din ZeTime kan du se information om det spår som spelas för
tillfället, artistens namn och spårets titel. Om appen som du använder inte sänder spårinformation kommer det heller inte att visas på
din ZeTime (endast iOS).
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1 8 . A N T I - F Ö R L U S T- F U N K T I O N
Detta larm fungerar genom en vibration eller en ljudsignal (beroende på dina klockinställningar) när din ZeTime befinner sig
utanför området (BT-område 10 m) från din telefon. Observera att du kan stänga av denna funktion genom att avaktivera
Anti-förlust-larmet i appens meddelandemeny (Anti-förlust-larmet är som standard inställt på AV).

1 9. VÄ D E R L E K S P R O G N O S
Du kan kontrollera väderleksprognosen för din valda ort på ZeTime
när du har installerat den tillsammans med mobilappen. Du kan nå
väderleksprognoserna från genvägar på huvudmenysidan.

GENEVA
SUNNY

GENEVA
WEATHER FORECAST

I STÄLLA IN VÄDERLEKSPROGNOSEN
•G
 å till Avancerade inställningar på mobilappen.
•N
 udda på Väder.
•V
 älj Automatiskt läge för att få väderleksprognoser baserade på
din GPS-position.
•V
 älj Manuellt läge för att välja önskad plats.
Efter att du gjort det kommer ZeTime att visa väderleksprognosen för önskad plats. ZeTime visar väderleksprognos för dagen och de kommande
3 dagarna på nästföljande sida.

i

För att ändra temperaturenhet, gå till väderavsnittet och välj
°C eller F°.
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20.STOPPUR

I ANVÄNDA STOPPURET:
•Ö
 ppna

stoppursappen i klockmenyn. Börja räkna genom att
trycka på den gröna Spela upp-ikonen. Du kan mäta individuell varvprestanda genom att trycka på den runda gröna
knappen medan mätning pågår.

•F
 ör att sluta räkna, tryck på den röda knappen.
•D
 u kan använda den fullständiga varv-efter varv-rapporten ge-

nom att trycka på varvräknaren högst upp på skärmen.
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21.TIMER

I ANVÄNDA TIMERN:
•Ö
 ppna timer-appen i klockmenyn.
•J
 ustera

nedräkningslängden genom att använda den digitala
kronan och starta räkningen genom att trycka på den gröna
knappen.

• I

slutet av nedräkningen kommer din klocka att larma genom
en ljudsignal och vibration.

2 2 . H I T TA M I N T E L E F O N
Om du förlägger din telefon kan du med hjälp av funktionen
”Hitta min telefon” få din telefon att ringa eller vibrera så att du
enkelt kan hitta den. För att använda denna funktion måste du
se till att telefonen och klockan finns inom samma räckviddsområde (10 m).
I FÖR ATT AKTIVERA DENNA FUNKTION
Tryck på appikonen Hitta min telefon bland klockans genvägar eller på huvudmenysidan och klicka på skärmen för att aktivera den.
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2 3 . A N PA S S A D I N K L O C K A

24
min

I ÄNDRA BOETT PÅ KLOCKAN FRÅN DIN ZETIME
• L ång tryckning på den aktuella boetten.
•S
 vep åt vänster eller höger för att gå igenom de olika boetterna du kan
välja mellan (du kan också använda kronan).
•N
 udda på den du vill välja och använda.
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I FÖR ATT ÄNDRA BOETT PÅ KLOCKAN FRÅN APPEN
•G
 å till fliken med inställningar på mobilappen.
•K
 licka på klockboetter.
•K
 licka på välj din klockboett.
I SKAPA DIN EGEN KLOCKBOETT
• Gå till fliken med inställningar på mobilappen.
• Klicka på klockboetter.
• Väj Skapa din klockboett.
Du kan skapa din egen klockboett och lagra upp till 4 av dem i klockans
minne.
1. V
 älj en av våra bakgrundsbilder eller använd ett foto från ditt bibliotek
eller direkt från din kamera.
2. D
 u kan lägga till upp till 4 widgetar på klockans boett och en graderad
skala runt skärmen.
3. N
 är du är klar sparar du bara ditt verk och för över det till klockan.
Du kan skapa upp till 10 klockboetter i mobilappen men endast 4 kommer
att sparas i klockan.

1.

2.
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3.

24.HEMTIDSZON
Med ZeTime kan du visa två olika tidszoner på samma skärm.
Med valda klockboetter kommer de analoga visarna att visa
den lokala tiden medan en digital klocka presenterar motsvarande hemtidszon. Denna funktion är speciellt praktisk för användare som reser mellan tidszoner.

I JUSTERA HEMTIDSZON
• Gå till Avancerade inställningar i ZeTime-mobilappen.
• Nudda på hemtidszon.
• Välj din tidzonsstad och spara din inställning.

25.HANDLEDSRÖRELSE
Tack vare läget för handledsrörelse kan du tända skärmen enbart genom att lyfta handleden mot ansiktet. Som standard är
den här inställningen avaktiverad för att spara batteri. Du kan
aktivera den från klockans inställningsmenyn i display-sektionen.
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2 6 . L ÄG E F Ö R VÄ N S T E R H Ä N TA
ZeTime är den enda smartwatchen som erbjuder ett fullständigt
läge för vänsterhänta användare genom att man snurrar både
skärminformation och analog mekanism 180° när klockan ska
bäras på höger handled.
I FÖR ATT STÄLLA IN DET
• Öppna Avancerade inställningar på mobilappen.
• Välj Läge för vänsterhänta och aktivera det.
Denna funktion finns också bland klockinställningarna.

2 7. N AT T L Ä G E
En tryckning på kronan aktiverar 10 sekunders behaglig ljusstyrka så du kan se vad klockan är på natten.

I FÖR ATT VÄLJA BOETT FÖR NATTLÄGE
•Ö
 ppna inställningsmenyn på mobilappen.
• I Avancerade inställningar väljer du Nattläge.
•D
 ärefter väljer du den boett du vill ha.
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2 8 . I N S TÄ L L N I N G A R
ALLMÄNT

VIBRATION OCH LJUDSIGNAL

Språk:
Ställ in ditt språk.

Vibration:
Ställ in ditt vibrationsläge.

Enhet:
Välj mellan metriska eller
brittiska måttenheter

Ljudsignal:
Ställ in ditt ljudsignalläge.

Bluetooth:
Aktivera eller avaktivera det.

Stör ej:
Ställ in en tidsram när du
inte vill bli störd.

Certifikat:
Klockcertifiering.

Snooza:
Ställ in snoozatiden.

Klockinformation:
Visa programvaruversion
och serienummer för
enheten.

DISPLAY
Klockboett:
Ställ in klockans boett.

TID
Handledsrörelse:
Aktivera eller avaktivera.

Tidsformat:
Ändra datum och
tidsformat.

Ljusstyrka:
Ändra skärmens
ljusstyrka.

Hemtidszon:
Ställ in din lokala tidszon.

Vänsterläge:
Aktivera för att bära klockan på vänster handled.

Kalibrering:
Ställ in tiden för de analoga
visarna.

Skärmsläckare:
Ställ in beredskapsläget.

AKTIVITET
Hjärtfrekvens:
Ställ in din minimala
och maximala
hjärtfrekvens.

Nattläge:
Aktivera det och anpassa
klockans boett.

Mål:
Ställ in dina mål.

Återställ klockan till dess
standardinställningar.

ÅTERSTÄLL
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2 9 . UPPDATERING AV PROGRAMVARA
MyKronoz tillhandahåller regelbundna uppdateringar av programvaran som du måste installera för att få tillgång till de
senaste uppgraderingarna och funktionerna för din klocka.
För ZeTimes del måste alla dessa uppdateringar göras OTA
(Over The Air) och via mobilappen. Uppdateringar görs
OTA med hjälp av mobilappen. Innan du uppdaterar måste du
se till att din telefon och din klocka har mer än 30 % batteri.

I FÖR ATT UPPDATERA DIN KLOCKA:
•K
 oppla ZeTime till mobilappen.
• Om en ny uppdatering finns tillgänglig får du en uppmaning på
skärmen.
•D
 u måste acceptera den för att starta uppdateringsprocessen.

i

Under hela uppdateringsprocessen måste du hålla din klocka nära
din smartphone och din app måste vara öppen. Undvik att använda
telefonen under uppdateringen.
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30.KLOCKREM
ZeTime använder som standard 22 millimeters (medium) eller
18 millimeters (liten) utbytbara armband för att göra det enkelt
för dig att matcha klocka och personlig stil.

MEDIUM
44 mm
KLOCKREM
22 mm

LITEN
39 mm
KLOCKREM
18 mm

1. Tryck fjäderribban inåt för att lossa remmen från klockinfattningen.
2. Tryck fjäderribban inåt medan du passar in den i hålen på varje sida av
klockinfattningen.
3. Frigör fjäderribban för att säkra remmen.
4. Kontrollera att remmen är ordentligt fäst genom att dra försiktigt i den.
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31.TILLBEHÖR

2-I-1-LADDARE

I ANVÄNDA 2-I-1-LADDAREN
Laddningsstativet har ett inbyggt 400 mAh-batteri så att du kan ladda din
ZeTime när du är på språng och det inte finns något strömuttag. Du kan
fulladda din ZeTime upp till 2 gånger med detta inbyggda batteri.
Först måste du trycka på knappen på baksidan för att aktivera det.
När laddningsstativet är kopplat till USB-strömkällan fungerar det så här:
• Utan klockan på laddaren lyser LED-lampan rött medan det inbyggda batteriet håller på att laddas. När batteriet är fulladdat övergår LED-lampan
till fast blått sken.
•M
 ed klockan på laddaren lyser LED-lampan rött i 10 sekunder. När batteriet är fulladdat lyser LED-lampan grönt i 10 sekunder.
När det inte är anslutet till USB-strömkällan:
•U
 tan klockan på laddaren lyser LED-lampan blått hela tiden. (Vi rekommenderar starkt att stänga av laddaren med knappen på laddarens baksida).
•M
 ed klockan på laddaren lyser LED-lampan rött i 10 sekunder.
När batteriet är fulladdat lyser LED-lampan grönt i 10 sekunder.

LADDNINGSSTATIV

STANDARDLADDARE

Laddningsstativet som är ett
valfritt tillbehör är en elegant
sängbords- eller skrivbordsladdare av aluminium som perfekt
matchar det moderna utförandet hos din ZeTime.

Den perfekta laddningsföljeslagaren till din ZeTime. Tack vare
den snygga och slanka designen kan du ta med den överallt
och vara säker på att din klocka
aldrig får slut på batteri.
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3 3 . T E K N I S K A S P E C I F I K AT I O N E R
Dimensioner:
		

Medium: 44 X 12,8 mm
Liten: 39 X 12,6 mm

Vikt:
		

Medium: 90 g
Liten: 80 g

Material:

 lockinfattning av rostfritt stål, finns i silver,
K
svart, titan, rosa guld och gult guld

Klockremmens storlek:
		

Medium: 22 mm
Liten: 18 mm

Bluetooth-anslutning:

BLE 4.2

Batterityp:
		

Medium: Li-iOn 200 mAh
Liten: Li-iOn 180 mAh

Batteriliv:
		

Upp till 30 dagar (klockläge)
Upp till 3 dagar (smartwatch-läge)

Mekaniska visare
Vibration och summer
Laddningstid:

90 minuter

Minne:

10 dagar

Display-typ:

TFT-färgpekskärm med hål

		
Display-storlek
och
		
-upplösning:

Medium: TFT 1,22 tum/240*240 pixlar
Liten: TFT 1,05 tum/240*240 pixlar

Sensorer:

treaxelaccelerometer och optisk
hjärtfrekvenssensor

Driftstemperatur:

-10 °C till + 60 °C

Vattenbeständighet:

5 ATM*

Internationell garanti:

1 år

Förpackningen innehåller: Laddningsdocka, ZeTime, Komma igång-guide.

i

* ZeTime är vattenbeständig upp till 50 meter. ZeTime är vattentät
vid stänk, regn, nedsänkning och duschning. ZeTime kan användas
vid grunda vattenaktiviteter som simning men bör inte utsättas för
höga vattentryck som kan förekomma i havsvågor eller vattenfall. ZeTime bör inte användas vid dykning och vattenskidåkning.
Utsätt inte din ZeTime för tvålvatten, parfym, rengöringsmedel, lotion, solkräm och höghastighetsvatten. Observera att alla remmar
inte passar för användning i vatten. Till exempel läderarmband.
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VARNING
I Om laddningskabeln kopplas felaktigt kan det leda till allvarliga
skador på enheten. Inga skador som uppstått till följd av felanvändning omfattas av garantin. Koppla ur kabeln när ZeTime är fulladdad.

I ZeTime-enheten och laddningsdockan innehåller starka magneter som kan ha inverkan på pacemakers, kreditkort, klockor och
andra magnetkänsliga föremål. Om du använder pacemaker eller
annan elektronisk medicinsk utrustning ska du kontakta din läkare
innan du börjar bära eller hantera ZeTime.

I Den här produkten är ingen medicinsk apparat och ska inte användas för att diagnostisera eller behandla något medicinskt tillstånd.

I ZeTime är vattenbeständig upp till 50 meter. ZeTime är vattentät
vid stänk, regn, nedsänkning och duschning. ZeTime kan användas
vid grunda vattenaktiviteter som simning men bör inte utsättas för
höga vattentryck som i havsvågor eller vattenfall. ZeTime bör inte
användas vid dykning och vattenskidåkning. Utsätt inte din ZeTime
för tvålvatten, parfym, rengöringsmedel, lotion, solkräm och höghastighetsvatten. Observera att alla remmar inte passar för användning i vatten. Till exempel läderarmband

OM DENNA MANUAL
Funktionerna hos ZeTime och innehållet i användarmanualen
kan komma att ändras. För att hitta de senaste instruktionerna
för hur man använder produkten hänvisar vi till den webbaserade användarmanualen på www.mykronoz.com
MyKronoz ansvarar inte för några klockboetter som skapas av slutanvändaren. MyKronoz ansvarar inte för något innehåll som publiceras online av användare. MyKronoz ansvarar endast för innehållet
hos sidor som MyKronoz publicerar.

SUPPORT
Om du har frågor eller behöver hjälp med vår produkt ber vi
dig gå till www.mykronoz.com/support/ eller skriva till oss på
support@mykronoz.com
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SÄKERHETSANVISNINGAR
Läs dessa anvisningar noggrant innan du använder enheten.

BATTERI
• Z eTime har inbyggda batterier. Plocka aldrig ut batteriet på egen hand.
KRONOZ LLC ansvarar inte för skador som uppstår till följd av att du
plockar bort batteriet eller annan komponent.
•U
 tsätt inte produkten för extremt höga eller låga temperaturer. Överdriven temperatur vid laddning kan ledda till att batteriet överhettas, börjar
ryka, brinna eller deformeras eller till och med exploderar. Utsätt inte
batteriet för överdrivet solljus, rök eller damm. Ladda batteriet i ett svalt
och ventilerat utrymme.
•D
 u får aldrig öppna, krossa, böja, deformera, punktera eller riva sönder batterierna. Vid ett eventuellt batterifel eller -läckage, förhindra att batterivätska
kommer i kontakt med huden eller ögonen. Om det ändå skulle inträffa, skölj
omedelbart områdena med vatten (do not rib the eye) eller sök läkarhjälp.
•U
 ndvik kortslutning. Kortslutning kan inträffa när ett metallföremål, t.ex. ett
mynt, förorsakar direktanslutning av batteriets positiva och negativa pol.
Kortslutning kan skada batteriet.
• Använd inte batterier som är skadade eller uttjänta.
• F örvara batterierna utom räckhåll för barn och på en säker plats för att
förebygga fara.
• P lacera aldrig batterierna i vatten. Utsätt inte din produkt för vatten, som
vågor eller vattenfall. Använd inte produkten i bastu eller ångrum.
• S läng aldrig batterierna i eld eftersom de kan explodera. Kassera de
uttjänta batterierna i enlighet med lokala föreskrifter (t.ex. återvinning).
Kasta dem inte bland hushållsavfallet.
•A
 nvänd endast den medföljande USB-kabeln för att ladda detta batteri.
Ladda aldrig längre än 24 timmar.
• F örsök aldrig reparera eller serva klockan själv. Service och underhåll ska
utföras av behöriga tekniker.

FÖRSIKTIGHET
•D
 enna enhet är utrustad med registreringsfunktion. Se till att efterleva relevanta lagar och förordningar för användning av dessa funktioner. I enlighet med relevanta bestämmelser kan alla personliga ljudinspelningar som
kopieras och sprids vidare, utan tillåtelse, ses som en integritetskränkning.
Olämplig användning av register innehållande inspelat fotografiskt material,
video- och fotomaterial samt ljudmaterial kan bryta mot ägarens upphovsrätt.
För sådan användning har användaren det fulla ansvaret. KRONOZ LLC ansvarar inte för någon skada som orsakats av felaktig användning av enheten.
• E nheten är inte vattentät. Sänk inte ned enheten i vatten eller andra
vätskor.
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L AG S TA D G A D I N F O
USA
FCC-DEKLARATION
Denna enhet är överensstämmande med FCC-bestämmelsernas stycke 15.
Följande två villkor för användning gäller: (1) denna enhet får inte ge upphov till skadliga störningar (2) denna enhet måste acceptera alla mottagna
störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift.

FÖRSIKTIGHET
Ändringar eller modifikationer som inte uttryckligen har godkänts av den
part som ansvarar för efterlevnaden kan ogiltigförklara användarens rätt
att driva utrustningen.

FCC-MEDDELANDE
Denna anordning är överensstämmande med de gränser som finns uppsatta för digitala enheter Klass B, i enlighet med FCC-reglernas stycke 15.
Dessa gränser har utformats för att erbjuda rimligt skydd mot radio- och
TV-störningar inom bostadsområden. Utrustningen kan emellertid även vid
normal drift ge upphov till TV- och radio-störningar. Om utrustningen ger
upphov till störningar som skadar radio- och TV-mottagningen, vilket kan
avgöras genom att utrustningen stängs av och sätts på igen, vill vi uppmana
användaren att vidta någon av följande åtgärder:
• Placera om mottagningsantennen.
• Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
• Koppla utrustningen till ett uttag tillhörande en annan krets än den som
mottagaren är kopplad till.
• Vänd dig till återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker för hjälp.

KANADA
INDUSTRY CANADA-DEKLARATION (IC)
Denna enhet är överensstämmande med Industry Canada-licensbefriade
RSS-standarder. Följande två villkor för användning gäller:
(1) denna enhet får inte ge upphov till störningar och (2) denna enhet måste
acceptera alla störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift.

EUROPEISKA UNIONEN
CE-FÖRORDNING
Försäkran om överensstämmelse med hänsyn till Europaparlamentets
och rådets direktiv 2014/53/EU.
Kronoz LLC förklarar härmed att denna enhet är överensstämmande
med de viktiga kraven och andra relevanta bestämmelser i R&TTE-direktivet 2014/53/EU. Den fullständiga försäkran om överensstämmelse
finns tillgänglig via vår kundservice: support@mykronoz.com
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TILLGÅNG TILL NÖDVÄNDIG INFORMATION PÅ
E-MÄRKNING
Användarna kan nå E-märkningsskärmen på ZeTime genom att gå till
Inställningar > Allmänt > Lagstadgat. Inga speciella behörighetskoder
eller tillåtelser krävs för att gå igenom stegen ovan, utöver att det
ska anges ett användardefinierat lösenord för att skydda mot otillåten åtkomst av enheten. Mer lagstadgad information finns i avsnittet
”Lagstadgad information” i detta dokument. Informationen är lagrad på
enheten, inga speciella tillbehör eller extra insticksutrustning (t.ex. ett
SIM/USIM-kort) behövs för tillgång till informationen.

AVYTTRINGS- OCH ÅTERVINNINGSINFORMATION
Efter implementering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/96/
EG i det nationella rättssystemet gäller följande: elektrisk och elektronisk
utrustning får inte slängas tillsammans med hushållsavfall. Konsumenter är
enligt lag skyldiga att lämna in elektrisk och elektronisk utrustning i slutet av
dess livslängd till offentliga insamlingscentraler som inrättats för detta syfte
eller till försäljningsställena. Detaljerna kring detta definieras av respektive
lands nationella lag. Denna symbol på produkten, instruktionsmanualen
eller förpackningen indikerar att dessa bestämmelser gäller för produkten.
Genom att återvinna eller återanvända material, eller genom andra former
av återanvändning av gamla anordningar hjälper du till med den viktiga
uppgiften att skydda vår miljön.
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©2017 Kronoz LLC, alla rättigheter förbehålls. Kronoz LLC,
Avenue Louis-Casai 18 - 1209 Genève - Schweiz
Alla varumärken eller produktnamn är eller kan vara varumärken som som
tillhör deras respektive ägare. Bilder och specifikationer är inte avtalsreglerade. De angivna märkena är märken som registrerats av sina respektive
ägare. Bilder och specifikationer är inte avtalsreglerade.
Utformad i Schweiz - Tillverkad i Kina
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