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ІНСТРУКЦІЯ З
Е КС П Л УАТА Ц І Ї

ПЕРШІ БЕЗКОПРОМІСНО
РО З У М Н І ГОД И Н Н И К И
Дякуємо Вам за вибір годинника MyKronoz ZeTime. Тепер Ви
стали членом всесвітньої родини власників годинників ZeTime,
які разом з нами не пішли на компроміси і не побоялися порушити
загальноприйняті традиції при виборі свого розумного годинника.
Годинники ZeTime з’явилися в Швейцарії, на батьківщині традиційної
годинникової індустрії, а продумані і розроблені вони були з
максимальним ентузіазмом та виключної турботою про зручність
власника. Годинники ZeTime збираються з використанням
високоякісних матеріалів і технологій, що робить їх не тільки
дивовижними розумними годинниками, а й безсумнівно прекрасним
ювелірним виробом, щоденне носіння якого буде викликати у Вас
почуття гордості.
Корпус годинника з нержавіючої сталі. В наявності є годинники
ZeTime з високоякісної нержавіючої сталі 6 різних кольорів, які
підійдуть Вам за стилем і смаком, але що ще більш важливо, так це те,
що вони гарантовано будуть довговічними.
Натуральне сапфірове скло. Для того щоб створити найкращі
годинники, ми не могли собі дозволити заощаджувати на типі скла для
ZeTime. Саме тому ми вибрали спеціальне сапфірове скло, яке відмінно
поєднується з нашою унікальною сенсорною панеллю.
Унікальний тонкоплівковий екран і механічне управління. Щоб
створити принципово новий годинник, ми повинні були зробити те,
чого ніхто раніше не робив! А саме - створити годинник з повністю
круглим тонкоплівковим дисплеєм в поєднанні з розумною системою
механічного управління, яка контролюється ЦП годинника. Результат
виявився приголомшливим, адже цей годинник - це абсолютно
унікальні враження і можливості.
Витримують тиск до 5 атмосфер. Так як годинники супроводжують
нас практично всюди, ми створили ZeTime так, щоб вони не підвели
Вас за будь-яких обставин, в будь-якій ситуації, і особливо при контакті
з водою.
До 30 днів роботи без підзарядки. Завдяки нашій запатентованій
операційній системі, наші годинники не тільки ідеально сумісні з
пристроями на базі Android і iOS, а й працюють рекордно довго
без підзарядки. Ви завжди будете знати точний час, адже ZeTime
гарантують 3 дні повнофункціональної роботи в режимі розумного
годинника, і додатково 30 днів при відключенному екрані.
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О ГЛ Я Д
Верхня
кнопка
Інтел- лектуальна
заводна
головка

Кольоровий
сенсорний
екран

Нижня
кнопка
I ВЕРХНЯ КНОПКА
		
		Натисніть для включення підсвічування екрану, повернення на
домашню сторінку з будь-якого меню або для перемикання в
режим очікування.
I НИЖНЯ КНОПКА
		
		
• Натисніть для включення підсвічування екрану, повернення в
попередній пункт меню, виходу з меню або входу в свої події
календаря зі своєї домашньої сторінки.
• Натисніть і утримуйте для включення / відключення живлення.
I ВЕРХНЯ + НИЖНЯ КНОПКА
		
		
Натисніть і утримуйте верхню і нижню кнопку протягом 10
секунд для перезавантаження пристрою. Попередження: всі дані що
зберігаються в пристрої будуть втрачені.
I ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ЗАВОДНА ГОЛОВКА
		
		
• Повертайте заводну головку для переміщення по головному меню.
		
• Натисніть заводну головку для вибору додатка.
		
• Двічі натисніть для переведення стрілок вручну на 9:15
		
• Натисніть один раз для включення нічного режиму.
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ОСНОВНІ ОПЕРАЦІЇ СЕНСОРНОГО
ЕКРАНА
I From the watch face

Натисність та утримувайте
Для зміни циферблата
годинника.

Посуньтевліво
для входу в
головне меню.

Посуньте
вправо
для входу
в меню
активності.

Посуньтевниз
для
відображен-ня
меню ярликів.

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

Посуньтевгору
для
відображення
центру
повідомлень.

I З БУДЬ-ЯКОГО ЕКРАНУ

Торкніться
один раз
для вибору
елемента або
відкрит- тя
меню.

X2
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Торкніться
двічі
для
поверненняна
попередню
сторінку.

ОПЕРАЦІЇ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ ЗА
ДОПОМОГОЮ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ
ЗАВОДНОЇ ГОЛОВКИ
ZeTime оснащені інтелектуальною заводною головкою,
яка спрощує переміщення по меню годинника. Нею можна
користуватися з багатьох різних екранів для вибору,
переміщення і регулювання деяких параметрів. Для
підтвердження свого вибору необхідно натиснути на заводну
головку.

Повертайте заводну головку
для переміщення по головним меню.
Натисніть заводну головку
для вибору додатка.
Натисніть два раза
для переміщення вручну стрілок на 9:15
з будь-якого екрану.
Натисніть один раз
для включення нічного режиму з екрану в режимі
очікування.
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ЯРЛИКИ
Проведіть вниз по основному циферблату годинника,
щоб зайти в ярлики ZeTime.

Пульс

Відстежуйте і контролюйте
свій пульс.

Погода

Яскравість

Миттєвий доступ до
інформації про місцеві
погодні умови з
прогнозом на наступні
3 дні;

Налаштування яскравості
екрана для кращої
видимості;

Режим польоту і
стан Bluetooth

Вібрація і
звуковий сигнал

Режим польоту відключений.
Bluetooth не підключен.

включення вібрації (за
замовчуванням).

Режим польоту включений.

Включення вібрації і
звукового сигналу.

Режим польоту
відключений. Bluetooth
підключений.

Включення звукового
сигналу.
Відключення звуку для
всіх повідомлень.

Знайти мій телефон

Рівень заряду батареи

Допомагає знайти Ваш
телефон, якщо він
знаходиться в радіусі дії
Вашого годинника ZeTime.

Відображає рівень заряду
батареї Вашого годинника.
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1 . ЗАРЯДКА ГОДИННИКА ZETIME
Ми рекомендуємо Вам перед першим використанням
свого годинника ZeTime спочатку зарядити їх протягом
90 хвилин.

ZETIM E

ЗАРЯДНИЙ
ПРИСТРІЙ

КАБЕЛЬ

1. Встановіть задню поверхню своїх ZeTime на зарядну док-станцію.
2. Вставте USB-кабель в зарядний пристрій.
3. Вставте більший за розміром роз’єм USB-кабелю в USB-джерело
живлення.
4. Індикатор батареї буде заповнюватися, що є ознакою того, що
виконується зарядка, і стане повністю зеленим, коли батарея повністю
зарядиться.

Годинники ZeTime працюватимуть до 3 днів в режимі розумного
годиннника і додатково 30 днів в режимі звичайного годинника.

i

При низькому рівні заряду батареї на екрані годинника
з’являється індикатор низького заряду батареї.

-8-

2 . Ч АС Р О Б О Т И В І Д Б АТА Р Е Ї
Ваш годинник ZeTime працює від однієї батареї,
якою подається живлення і на цифровий екран, і
на аналоговий годинниковий механізм настільки
економно, що час роботи від однієї зарядки батареї
становить до 30 днів.

CHARGE

При повній зарядці годинник ZeTime пропрацює від батарейки
приблизно 3 дні в повнофункціональному режимі розумного
годинника, відстежуючи Вашу активність і попереджаючи Вас про
вхідні повідомлення або дзвінкі.
При досягненні певного рівня мінімального заряду батареї,
годинник ZeTime автоматично відключить розумні функції, щоб
продовжити працювати від батареї ще 30 днів. Протягом цього
30-денного періоду стрілки будуть показувати тільки місцевий
час, і ніякі додаткові функції не будуть доступні.
За бажанням Ви можете включити відстеження активності в
аналоговому режимі, але це вплине на загальний час роботи від
батареї. Дана операція може бути виконана шляхом настройки
додаткових параметрів в мобільному додатку (режим вимкнення>
Обертання стрілок годинника + Відстеження активності).

i

Робота розумного годинника протягом 3 днів - це приблизне
значення, засноване на можливому середньому часу
використання пристрою. Багато можливостей і функцій, такі як
відстежування пульсу і сенсорний екран, споживають більше
енергії, і тому фактичний час роботи від батареї може бути різним
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3.НАЛАШТУВАННЯ
При першому включенні свого годинника ZeTime Ви побачите
підказку про завантаження мобільного додатка ZeTime
на Ваш смартфон - воно допоможе здійснити первинне
налаштування.

I ДЛЯ НАЛАШТУВАННЯ ГОДИННИКА ZETIME
1. Переконайтеся в тому, що Bluetooth включений на Вашому смартфоні.
2. Завантажте мобільний додаток Zetime из App store або Google Play.
3. Відкрийте мобільний додаток ZeTime на своєму смартфоні. Натисніть
Зареєструватися, якщо у Вас ще немає облікового запису, або увійти, щоб увійти в
уже існуючий обліковий запис. Після введення персональних даних дотримуйтесь
інструкцій на екрані.
4. Переконайтеся в тому, що годинник ZeTime знаходяться поруч, і виберіть їх у
списку пристроїв.
5. Запит про з’єднання з’явиться на Вашому смартфоні. Прийміть його, натиснувши
«Виконати з’єднання».
6. 
Після цього на екран Вашого годинника ZeTime також прийде запит про
з’єднання. Натисніть на екран для підтвердження з’єднання.
7. Після підключення ZeTime повідомлення про це прийде на обидва пристрої.
Після закінчення процедури налаштування Вам може бути запропоновано
встановити нову версію прошивки годинника. Ми настійно рекомендуємо це
зробити перед тим, як почати користуватися годинником ZeTime. Це необхідно для
того, щоб на Вашому пристрої має бути встановлена остання версія програмного
забезпечення, яка дозволяє користуватися всіма новітніми функціями. Перед
оновленням переконайтеся в тому, що акумулятор вашого смартфона заряджений
більш ніж на 30%.
Після початкового з’єднання ZeTime буде автоматично встановлювати
з’єднання з Вашим телефоном до тих пір, поки він буде включений і
буде перебувати в радіусі дії сигналу. Якщо Ви хочете підключити свій
годинник ZeTime до іншого пристрою або смартфону, необхідно спочатку
розірвати з’єднання з поточним пристроєм. У мобільному додатку
перейдіть в Параметри> натисніть Розірвати з’єднання ZeTime. Потім
повторіть процедуру з’єднання, описану вище.

i
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4.КАЛІБРУВАННЯ
Під час налаштування Ви побачите підказку про необхідність
калібрування стрілок. Це обов’язковий етап необхідний
для того, щоб забезпечити ідеальну синхронізацію часу на
годиннику з Вашим смартфоном.
Для
калібрування
свого
годинника переміщайте стрілки,
повільно рухаючи пальцем
по віртуальному циферблату
на екрані смартфона. Точно
налаштувати положення стрілок
можна за допомогою «+ / -» на
екрані телефону.

Вирівняйте годинникову стрілку
з червоною крапкою у верхній
частині екрану, потім вирівняйте
хвилинну стрілку з часовою
стрілкою і натисніть «ДАЛІ» для
синхронізації свого годинника
ZeTime зі своїм смартфоном.
Калібрування можна виконати після процедури налаштування прямо
на годиннику - в параметрах або з мобільного додатка, виконавши
наступне:
• Відкрийте свій додаток.
• Натисніть «Параметри», а потім «Додаткові параметри».
• Потім натисніть «Калібрування» і дотримуйтесь інструкцій на екрані.

i

Під час поїздок в інший часовий пояс не забувайте синхронізувати
свій годинник з мобільним додатком для того, щоб вони
автоматично підлаштовувалися під місцевий час.
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5.СИСТЕМНІ ВИМОГИ
Для належної настройки і експлуатації свого годинника
на свій смартфон потрібно встановити мобільний додаток
ZeTime.

- iOC Пристрої на ОС iOS 8 і пізніших версій з Bluetooth 4.0 BLE
iPhone 4s, 5, 5c, 5s, 6, 6s, 6s plus, 7, 7 plus, 8, 8 plus и X iPad
(3-го, 4-го и 5-го поколения), iPad Mini,
iPod touch (5-го покоління)

- Android Деякі пристрої на ОС Android 5.0 + з під- тримкою
Bluetooth 4.0 BLE

Для отримання самого актуального списку сумісних пристроїв
зайдіть на www.mykronoz.com.

i

Як тільки додаток ZeTime успішно встановиться на Вашому
смартфоні, ZeTime синхронізує повідомлення про СМС,
електронних повідомленнях, соціальних мережах, події
календаря та персональних нагадуваннях.
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6.ВХІДНІ ДЗВІНКИ
При вхідному дзвінку на Вашому годиннику ZeTime з’явиться
повідомлення. Ви можете прийняти або відхилити виклик
прямо зі свого зап’ястя. Телефонний дзвінок буде на Вашому
смартфоні, а не на годиннику.

ANGELINA
INCOMING CALL

i

Користувачі Android також можуть відповідати на вхідні
дзвінки шляхом відправки коротких попередньо складених
текстових повідомлень або японських смайликів (емодзі)
прямо зі свого годинника (не доступно для користувачів iOS).

7. П Р О П У Щ Е Н І В И К Л И К И
Пропущені виклики відображаються в центрі повідомлень,
а також в спеціальному додатку для пропущених викликів
в годиннику.
JENNIFER

STEPHANE
CINDY
MAXIM

i

Тривале натискання на екран очистить список пропущених
викликів.
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8.CMC
За допомогою ZeTime Ви можете приймати і читати СМС
прямо зі свого зап’ястя. Завдяки унікальній розумній
системі механічного управління годинники ZeTime
визначають інформацію, яка відображається на екрані,
і переміщають стрілки горизонтально, щоб Вам було
зручніше читати текст.

Швидка відповідь (тільки для Android): годинник ZeTime
дозволяють Вам відповідати прямо з годиника за допомогою
емодзі або попередньо складених коротких повідомлень. Ви
можете створювати свої власні попередньо складені відповіді
за допомогою мобільного додатку.

i

Для видалення всіх СМС-повідомлень перейдіть до списку
СМС, після чого натисніть і утримуйте екран. Для стирання
окремого СМС виберіть відповідне повідомлення і проведіть
пальцем вліво.
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9.ПОВІДОМЛЕННЯ
Годинники ZeTime можуть приймати практично всі
повідомлення, прийняті Вашим телефоном.

Кожне повідомлення буде відображатись на вибраному Вами
циферблаті годинника у вигляді відповідного значка. Деякі
повідомлення можуть відображатися як загальний синій значок.

Для
прочитання
свого
повідомлення просто доторкніться
до екрану в області повідомлення,
і воно відразу ж відкриється.

Для видалення всіх
повідомлень натисніть
і утримуйте список
повідомлень.

Для видалення
повідомлення
проведіть пальцем
вліво.

i

Для зручності читання стрілки
автоматично відсунуться з
тексту.

Події календаря: годинник ZeTime синхронізує Ваші події
з Вашого календаря. Ви можете переглянути майбутні 16
подій в своєму годиннику ZeTime. Ваш розумний годинник
повідомить Вас про майбутні події. Для скасування події її
можна змахнути.
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НАЛАШТУВАННЯ ПОВІДОМЛЕНЬ:
При відкритті свого мобільного додатка ZeTime
і виборі «Повідомлення» в меню налаштувань
з’явиться наступне вікно :

Для включення або
відключення повідомлень
натисніть на зелену кнопку.

Для кожного типу
повідомлень Ви можете
вибрати бажаний тип
попередження: дзвінок,
вібрація або беззвучний
режим.
Для того, щоб це
налаштувати, просто
розгорніть меню функцій,
натиснувши на тип
повідомлення.
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1 0 . Н А ГА Д У В А Н Н Я
Ви можете налаштувати і керувати нагадуваннями за
допомогою мобільного додатку ZeTime. Ви можете створити
до 10 нагадувань і вибирати для них тип, час і розклад.
Для кожного нагадування Ви можете налаштувати тип
оповіщення (мелодія, вібрація або обидва). Відхилити
нагадування можна за допомогою одноразового натискання
на ZeTime. Якщо нагадування не відхилено повідомлення
повториться через дві хвилини.
I ДЛЯ НАЛАШТУВАННЯ НАГАДУВАННЯ
• Відкрийте мобільний додаток ZeTime.
• Натисніть на закладку нагадувань.
• Налаштуйте бажаний тип нагадувань.
• Виберіть дату і час нагадування.
• Виберіть тип оповіщення.
I ЗНАЧОК НАГАДУВАННЯ

Sport

i

Після настройки нагадувань Ви можете їх знайти у відповідному
меню на своєму годиннику ZeTime.
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11.АКТИВНІСТЬ
ZeTime автоматично відстежує Вашу активність протягом
дня. У головному вікні програми Ви можете переглядати
свою щоденну активність в режимі реального часу і в
порівнянні з встановленими цілями, а детальний звіт
можна переглянути в мобільному додатку. У Вашого
годинника вбудований 3-осьовий акселерометр, що
дозволяє відстежувати Вашу щоденну активність по
вашим рухам. Ця функція, разом з інформацією з Вашого
профілю, дозволяє Вашому годиннику рахувати Ваші
кроки, пройдену відстань, хвилини активності і витрачені
калорії. Для отримання найбільш точних результатів ми
рекомендуємо Вам носити годинник на лівому зап’ясті,
якщо Ви правша, і на правому зап’ясті, якщо Ви лівша.

Загальна
активність

Витрачені калорії

Кроки

Відстань

Хвилини активності

I З СВОГО ГОДИННИКА ZETIME
ВІДСТЕЖУЙТЕ СВОЮ АКТИВНІСТЬ:
• Ви можете увійти в початковий екран відстеження активності,
просто провівши по циферблату вправо або вибравши відповідний
пункт меню на першій сторінці меню програми.
• Проведіть вниз для відображення кількості кроків, відстані, калорій
і активних хвилин. Також для переміщення по цьому меню можна
скористатися розумною заводною головкою.

i

Інформація про активність скидається опівночі, але годинник
ZeTime може зберігати в пам’яті дані про Вашу активності за
10 днів. Потім, щоб уникнути втрати даних, Ви повинні будете
синхронізувати годинник ZeTime зі своїм мобільним додатком.
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I З МОБИЛЬНОГО ДОДАТКУ ZETIME
НАЛАШТОВУВАЙТЕ ІНФОРМАЦІЙНУ ПАНЕЛЬ СВОЄЇ АКТИВНОСТІ:
Після налаштування годинника Ви зможете персоналізувати свою
сторінку «Активність» за допомогою мобільного додатку.
Для цього всього лише потрібно натиснути на одну з ваших шкал
активності і утримувати її протягом 3 секунд. Потім Ви повинні
утримувати цей значок і зрушити весь розділ вниз або вгору.
Для збереження змін натисніть на будь-яку з Ваших шкал активності
і утримуйте її протягом 3 секунд.
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НАЛАШТОВУЙТЕ МЕТИ АКТИВНОСТИ:
Ви можете налаштувати свої денні мети з мобільного додатка
або в розділі активності параметрів годинника.
Ми рекомендуємо Вам задавати амбітні, але реальні цілі, щоб
підтримувати здорову денну активність. Безумовно, з часом
Ви можете піднімати планку досягнень для підвищення своєї
продуктивності. В середньому рекомендується займатися
фізичною діяльністю не менше 30 хвилин щодня.

oK

i

Ваш годинник ZeTime відстежує Ваш прогрес в досягненні
обраної Вами мети на день. У деяких моделях годинників для
Вашої мотивації відображаеться кільце або шкала прогресу
до мети. При досягненні Вашої мети годинник ZeTime вібрує
і відображає повідомлення про досягнення мети.
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ДІЛІТЬСЯ СВОЕЮ АКТИВНІСТЮ:
Використовуйте функцію загального доступу для публікації
Вашої денної активності або спеціальних фізичних вправ в своїх
улюблених соціальних мережах.

1.

2.

3.

4.

1. Натисніть на верхній правий значок, щоб поділитися даними про
свою активність з друзями і членами родини.
2. Ви можете вибрати зображення (за допомогою зсуву вправо або
вліво) або зробити фотографію, якою хочете поділитися.
3. Як тільки Ви це зробите, натисніть на верхній правий значок «далі».
4. Виберіть свою улюблену мережу, щоб поділитися звітом про свою
щоденну активність.
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1 2 . П О П Е Р Е Д Ж Е Н Н Я П Р О
БЕЗДІЯЛЬНІСТЬ
Завдяки цим спеціальним оповіщенням Ви завжди
будете підтримувати необхідний рівень активності
протягом дня. Ви можете встановити коли і з
якою періодичністю годинник ZeTime повинні Вас
сповіщати.

I ВКЛЮЧЕННЯ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО БЕЗДІЯЛЬНІСТЬ
• Перейдіть в меню «Параметри» мобільного додатка ZeTime.
• Натисніть «Додаткові параметри» і виберіть «Попередження
про бездіяльність».
• Просто налаштуйте шаблон попередження про бездіяльність
і натисніть.
• «Зберегти», щоб його включити.
Щоб відхилити вхідне попередження про бездіяльність просто
торкніться екрану або натисніть будь-яку кнопку на годиннику.
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1 3 . П УЛ ЬС
Годинники ZeTime оснащені оптичним датчиком пульсу,
який вимірює частоту Вашого пульсу в перебігу дня в
ручному або автоматичному режимі.
I ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ВАШОГО ПУЛЬСУ
• Надійно закріпіть свій годинник ZeTime на зап’ясті.
• Перейдіть в меню «Пульс» Вашого годинника.
• Доторкніться до екрану або натисніть заводну головку, щоб
почати вимірювати свій пульс.
Результати відобразяться на екрані Вашого годинника приблизно
через 10 секунд. З мобільного додатка можна налаштувати
автоматичний режим вимірювання. Просто увімкніть цю функцію в
меню налаштувань програми і виберіть періодичність вимірювання.

Measuring

I НАЛАШТУВАННЯ СПОВІЩЕНЬ ПРО ВАШ ПУЛЬС
ZeTime також можуть сповіщати Вас у випадках, коли Ваш пульс
виявляється вище або нижче попередньо заданих граничних
значень. Ви можете задати граничні значення в настройках
мобільного додатка.

i

Попередження: настройка регулярного автоматичного
вимірювання пульсу вплине на час роботи від батареї.
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14.СО Н
За допомогою годинника ZeTime Ви можете слідкувати
як за тривалістю, так і за якістю свого сну. Докладні
звіти доступні як в мобільному додатку, так і в інтерфейсі
годинника.

LAST NIGHT

oK

I З АПУСК / ВИХІД З РЕЖИМУ СНУ ВРУЧНУ З ВАШОГО
ГОДИННИКА
• Натисніть на значок програми сну в головному меню ZeTime.
• Натисніть «Початок» для включення спостереження за сном.
• Натисніть «Кінець» для припинення спостереження за сном.
I МЕТИ СНА С ВАШОГО ГОДИННИКА
• За замовчуванням «Мета сну» становить 8 годин.
• Проведіть вправо, щоб задати свої щоденні цілі по бажаної
тривалості сну.
I З АПУСК / ВИХІД З РЕЖИМУ ПОПЕРЕДНЬОГО
НАЛАШТУВАННЯ СНА ДОДАТКУ ZETIME
• Перейдіть в меню «Додаткові параметри» мобільного додатка.
• Натисніть «Попереднє налаштування сну».
• Увімкніть і налаштуйте час відходу до сну і час пробудження.
Не забудьте зберегти свої налаштування перед виходом.

i

Якщо Ви забудете включити Режим сну на своєму годиннику, то
зможете вручну додати дані про свій сон з мобільного додатку.
Відкрийте додаток ZeTime, виберіть «Сон», натисніть «+» в нижній
частині> Додати сон.
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15.Б У ДИЛЬНИК
Ви можете налаштувати будильник, який буде м’яко
вібрувати і дзвонити в певні години, щоб розбудити Вас
вранці або нагадати про що-небудь в певний час дня.

I НАСТРОЙКА БУДИЛЬНИКА З ДОДАТКУ ZETIME
• Перейдіть в закладку «нагадування».
• Виберіть нагадування «Пробудження».
• Встановіть час і натисніть «Зберегти».

i

У встановлений Вами час годинник ZeTime буде
безперервно вібрувати і дзвонити протягом 1 хвилини.
Ви можете відкладати будильник кілька разів. Час, на
який Ви бажаєте відкласти повторне спрацьовування
будильника, можна задати в додаткових параметрах з
мобільного додатка або в параметрах годин.
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1 6 . Д И С ТА Н Ц І Й Н А З Й О М К А
Годинники ZeTime можна використовувати в якості ПДУ
для фотографування з Вашого смартфона. Ця функція
корисна, коли Ви хочете зробити групове фото або Селфі.

I ВИКОРИСТАННЯ ZETIME В ЯКОСТІ ПДУ
• Перейдіть в закладку «Параметри» Вашого мобільного додатка
ZeTime і натисніть «Камера».
• Натисніть на своєму годиннику на значок програми «Камера».
• Потім можна натиснути на екран для запуску зворотного відліку
перед зйомкою.

i

Кожна фотографія, зроблена за допомогою Вашого
годинника ZeTime, з’явиться в галереї зображень
смартфона.
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1 7 . У П РА В Л І Н Н Я М У З И К О Ю
За допомогою годинника ZeTime Ви можете управляти
своїм улюбленим музичним програвачем на смартфоні.
Якщо Ви користуєтеся сторонніми програвачами, такими
як Spotify або Deezer, Вам перш за все треба буде його
підключити до мобільного додатку ZeTime в меню
«Параметри музики».
I
•
•
•

УПРАВЛІННЯ МУЗЫКОЮ
Увімкніть програвач на своєму телефоні.
Перейдіть в додаток «Музика» на своєму годиннику ZeTime.
Здійснюйте відтворення, паузу, перехід до іншого треку і
регулювання гучності прямо зі свого зап’ястя.

Гучність також можна регулювати за допомогою заводної головки.

З свого пристрою IOS

i

З свого пристрою Android

На своєму годиннику ZeTime ви можете бачити
інформацію можливого відтворення в даний час треку
(наприклад, ім’я виконавця та назва треку). Якщо
програма яка використовується Вами не передає
інформацію про трек, вона не з’явиться на Вашому
годиннику ZeTime (тільки в iOS).
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1 8 . Ф У Н К Ц І Я А Н Т И - В Т РАТ И
За допомогою вібрації або звуку (в залежності від
налаштувань годинника) це сповіщення повідомляє Вас
про те, що Ваш годинник ZeTime опинився поза радіусом
дії (радіус дії BT - 10 м) телефону. Зверніть увагу, що Ви
можете відключити цю функцію шляхом відключення
сигналу анти-втрати в меню повідомлень свого додатка.

1 9. ПРОГНОЗ ПОГО ДИ
Налаштувавши цю функцію в мобільному додатку,
Ви зможете дізнаватися прогноз погоди в бажаному
місці прямо на своєму годиннику ZeTime. Ви можете
переглядати прогнози погоди через ярлики або з
головного меню.

GENEVA
SUNNY

GENEVA
WEATHER FORECAST

I НАЛАШТУВАННЯ ПРОГНОЗА ПОГОДИ
• Перейдіть в меню «Додаткові параметри» мобільного додатка.
• Натисніть «Погода».
• Виберіть «Автоматичний режим» для отримання прогнозів
погоди по GPS-даними про Ваш положенні.
• Виберіть «Ручний режим» для ручного введення розташування.
Після виконання цієї процедури Ваш годинник ZeTime буде
відображати прогноз погоди в обраному Вами місці. Годинники
ZeTime будуть відображати прогнози погоди на поточний день і на
наступні 3 дні на другій сторінці.

i

Для зміни одиниць вимірювання температури, перейдіть
в розділ погоди і виберіть ° C або F °.
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2 0. СЕКУНДОМІР

I ДЛЯ КОРИСТУВАННЯ СЕКУНДОМІРОМ:
•В
 ідкрийте

в меню годинника додаток секундоміра.
Почніть відлік часу, натиснувши на зелений ярлик
запуску. Ви можете відстежувати окремі цикли шляхом
натискання на круглу зелену кнопку під час відліку.

• Для зупинки відліку натисніть на червону кнопку.
•В
и

можете побачити повний звіт по циклам шляхом
натискання на лічильник циклів у верхній частині екрану.
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2 1 . Т АЙМЕР

I ДЛЯ КОРИСТУВАННЯ ТАЙМЕРОМ:
• Відкрийте в меню годинника додаток таймера.
•Н
 алаштуйте

тривалість відліку за допомогою цифрової
заводний головки і запустіть відлік шляхом натискання
на зелену кнопку.

•П
 ро

закінчення відліку Ваш годинник сповістить Вас за
допомогою звуку і вібрації.

2 2 . ЗНАЙТИ МІЙ ТЕ ЛЕФОН
Якщо Ваш телефон десь загубиться, функція «Знайти мій
телефон» активує видання їм звуку або вібрації, щоб Ви
могли легко його знайти. Для використання цієї функції
Ваш телефон і годинник обов’язково повинні перебувати
в радіусі дії один одного (10 м).
I АКТИВАЦІЯ ЦІЄЇ ФУНКЦІЇ
Натисніть піктограму «Знайти мій телефон» в ярликах
годинника або на сторінці головного меню і натисніть на
екран для його включення.
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2 3 . НАЛАШТУЙТЕ ГОДИННИК

24
min

I ЗМІНА ЦИФЕРБЛАТУ ІЗ СВОГО ГОДИННИКА ZETIME
• Натисніть і утримуйте наявний зараз циферблат годинника.
• Посуньте вліво або вправо для перегляду різних наявних циферблатів
(також можна скористатися заводний головкою).
• Натисніть на той, який бажаєте отримати і використовувати.
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I ЗМІНА ЦИФЕРБЛАТУ ГОДИННИКА ІЗ ДОДАТКА
• Перейдіть в закладку «Параметри» мобільного додатка.
• Натисніть «Циферблати годинника».
• Натисніть на обраний Вами циферблат годинника.
I СТВОРЕННЯ ВЛАСНОГО ЦИФЕРБЛАТУ ГОДИННИКА
• Перейдіть в закладку «Параметри» мобільного додатка.
• Натисніть «Циферблати годинників».
• Виберіть «Створити свій циферблат годинника».
Ви можете створювати власні циферблати годинника і зберігати не
більше 4 з них в пам’яті годинника.
1. Виберіть одні з запропонованих нами шпалер або використовуйте
фотографію зі своєї бібліотеки або прямо з камери телефону.
2. Можна додавати до 4 віджетів на циферблат годинника і на шкалу
навколо екрану.
3. По завершенні просто збережіть створений Вами циферблат і
помістіть його в годинник.
Ви можете створювати до 10 циферблатів годинника в мобільному
додатку, але тільки 4 будуть зберігатися в годиннику.

1.

2.
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3.

2 4 . ДОМАШНІЙ ГОДИННИКОВИЙ
ПОЯС
Годинники ZeTime дозволяють Вам відображати на одному
екрані два різних часових пояси. На деяких циферблатах
аналогові стрілки будуть показувати місцевий час, тоді як
цифровий годинник буде показувати відповідний час у
домашньому часовому поясі. Ця функція особливо зручна
для людей, які регулярно подорожують між різними
часовими поясами.

I НАЛАШТУВАННЯ ДОМАШНЬОГО ЧАСОВОГО ПОЯСУ
• Перейдіть в меню «Додаткові параметри» в мобільному
додатку.
• Натисніть «Домашній часовий пояс».
• Виберіть свій «Місто часового поясу» і збережіть свою настройку.

2 5 . ПОМАХ ЗАП’ЯСТЯМ
Активація режиму Помах зап’ястям дозволить вам
включити підсвічування екрану, всього лише змахнувши
зап’ястям. За замовчуванням ця функція відключена в
цілях економії заряду батареї. Ви можете її включити в
меню налаштувань годинника в розділі «Дисплей».
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2 6 . РЕЖИМ Д ЛЯ ЛІВШІ
ZeTime - єдині розумні годинники, які повноцінно
працюють на правій руці завдяки можливості повороту
екрану на 180 °.
I НАЛАШТУВАННЯ РЕЖИМУ ДЛЯ ЛІВШІ
• Відкрийте «Додаткові параметри» мобільного додатка.
• Виберіть «Режим для лівші» і включіть його.
Ця функція також доступна в параметрах телефону.

2 7. НІЧНИЙ РЕЖИМ
Натискання на заводну головку на 10 секунд активує
приємне для очей світло, щоб Ви могли побачити час в
темряві.

I ВИБІР ЦИФЕРБЛАТУ ГОДИННИКА ДЛЯ НІЧНОГО РЕЖИМУ
• Відкрийте меню параметрів мобільного додатка.
• У розділі «Додаткові параметри» виберіть «Нічний режим».
• Потім виберіть бажаний циферблат годинника.
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2 8 . П А РА М Е Т Р И
ЗАГАЛЬНІ

ВІБРАЦІЯ І ЗВУК

Мова:
Вибір мови.

Вібрація:
настройка режиму вібрації.

Одиниці виміру:

Звук:
налаштування звуку.

вибір між одиницями метричної
та британської системи.

Не турбувати:
настройка часового
інтервалу, в який вас не
можна турбувати.

Bluetooth:
включення / вимикання.
Законодавче регулювання:
див.сертифікати.

Відкласти будильник:
настройка інтервалу
повтору сигналу.

Див. інформацію:
перегляд версії
прошивки і серійного
номера пристрою.

ДИСПЛЕЙ
Циферблат годинника:
настройка циферблата
годинника.

ЧАС
Формат часу:
зміна форматів дати
і часу.

Помах зап’ястям:
включення / вимикання.

Домашній часовий пояс:
настройка місцевого
часового поясу.

Яскравість:
зміна яскравості екрану.

Калібрування:
настройка часу на
аналогових часових
стрілках.

включення цього режиму
для можливості носіння
годинника на правому
зап’ясті.

АКТИВНІСТЬ

Таймаут экрану:

Режим для лівші:

настройка режиму очікування.

Пульс:
настройка мінімальної
і максимальної частоти
вашого пульсу.

Нічний режим:

включення цього режиму
і настройка циферблата
годинника.

Мети:
настройка ваших цілей.

СБРОС
відновлення фабричних
налаштувань.
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2 9 . О Н О ВЛ ЕННЯ ПРОШИВК И
MyKronoz надає регулярні оновлення, які Вам потрібно
буде встановлювати, щоб мати доступ до останніх
оновлень та новітніх функціЙ для Вашого годинника.
З Zetime всі ці оновлення необхідно проводити по OTA
(протокол бездротового зв’язку) і через мобільний додаток.
Оновлення передаються по протоколу бездротового зв’язку
за допомогою мобільного додатку. Перед оновленням
переконайтеся в тому, що акумулятор Вашого телефону і
Вашого годинника заряджений більш ніж на 30%.

I ДЛЯ ЗАВАНТАЖЕННЯ ОНОВЛЕННЯ:
• Підключіть свій годинник ZeTime до мобільного додатку.
•
Якщо є нове оновлення, на початковому екрані з’явиться
підказка.
•Щ
 об завантажити оновлення, Ви повинні погодитися на його
установку.

i

У процесі оновлення годинник потрібно тримати поруч
зі смартфоном, а ваш додаток має бути відкритий. Не
користуйтеся своїм телефоном під час процедури оновлення.
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3 0 . РЕМІНЕЦЬ ДЛЯ ГОДИННИКА
З годинником ZeTime використовуються стандартні
змінні ремінці довжиною 22 мм (Звичайний) або 18 мм
(Маленький), щоб Ви могли вільно вибрати той, який
підходить саме Вам.

ЗВИЧАЙНИЙ
44mm
РЕМІНЕЦЬ ДЛЯ
22mm

МАЛЕНЬКИЙ
39mm
ГОДИННИКА
18mm

1. Притисніть пружинний штифт всередину, щоб вийняти ремінець з
корпусу годинника.
2. Притисніть пружинний штифт всередину, одночасно вирівнюючи його
з отворами на обох сторонах корпусу годин.
3. Відпустіть пружинний штифт, щоб закріпити ремінець.
4. Перевірте фіксацію ремінця, злегка потягнувши його.
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3 1 . А КС Е С С У А Р И
ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ 2 В 1

I ЯК КОРИСТУВАТИСЯ ЗАРЯДНИМ ПРИСТРОЄМ 2 В 1
У зарядну підставку вбудований акумулятор ємністю 400 мАг, що
дозволяє Вам заряджати свій годинник ZeTime навіть в ситуаціях,
коли поруч немає електророзетки. За допомогою цього вбудованого
акумулятора Ви можете повністю зарядити свій годинник ZeTime не
більше 2 разів. Перш за все Вам необхідно включити кнопку на задній
панелі. Коли Зарядна підставка підключена до USB-джерела живлення,
вона буде функціонувати таким чином :
• Без годинника на зарядному пристрої світлодіод буде горіти червоним
кольором, в той час, як акумулятор буде заряджатися. Як тільки
акумулятор повністю зарядиться, світлодіод засвітиться і буде постійно
горіти синім кольором.
• З годинником на зарядному пристрої світлодіод буде горіти червоним
кольором протягом 10 секунд. Як тільки годинник повністю зарядиться,
світлодіод буде горіти зеленим кольором протягом 10 секунд.
Коли Зарядна підставка не підключена до USB-джерела живлення :
•Б
 ез годинника на зарядному пристрої світлодіод буде весь час горіти
синім кольором. (Ми настійно рекомендуємо Вам відключати зарядний
пристрій за допомогою кнопки, розташованої на задній стороні
зарядного пристрою).
•З
 годинником на зарядному пристрої світлодіод буде горіти червоним
кольором протягом 10 секунд. Як тільки годинник повністю зарядиться,
світлодіод буде горіти зеленим кольором протягом 10 секунд.

ЗАРЯДНА ПІДСТАВКА

СТАНДАРТНИЙ
ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ

Ідеальний додатковий зарядний
пристрій для Вашого годинника
ZeTime. Його тонкий і глянсовий
дизайн допоможе Вам брати його з
собою всюди, щоб бути впевненим
в тому, що Ваш годинник ніколи не
розрядиться.

Надана в якості додаткового
пристрою для зарядки, Зарядна
підставка є елегантним при-ліжковим
або настільним за-рядним пристроєм
з алюмінію, яке ідеально підходить
під сучасний дизайн Вашого годинника ZeTime.
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3 3 . ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Розмір:
		

Звичайний : 44 X 12,8 мм
Маленький: 39 X 12,6 мм

Вага:
		

Звичайний : 90 г
Маленький: 80 г

Матеріал:

Корпус годинника з нержавіючої сталі

Розмір ремінця
для годинника:

Звичайний : 22 мм
Маленький: 18 мм

Можливість підключення: Bluetooth BLE 4.2
Тип акумулятора:
		

Звичайний: Літій-іонний 200 мАч
Маленький: Літій-іонний 180 мАч

Час роботи акумулятора: До 30 днів (режим годинника)
		
До 3 днів (режим розумного годинника)
Механічні стрілки
Вібрація і звуковий сигнал
Час зарядки:

90 хв.

Пам’ять:

10 днів

Типип дисплея:
		

Кольоровий тонкоплівковий сенсорний
екран

Розмір і роздільна
здатність дисплея:

Звичайний: Тонкоплівковий 1,22 дюйма / 240 * 240 пікселів
Маленький: Тонкоплівковий 1,05 дюйма / 240 * 240 пікселів

Датчики:
		

3-осьовий акселерометр і оптичний
датчик пульсу

Рабоча температура:

-від -10°C до + 55°C

Вологозахист:

5 ATM*

Міжнародна гарантія:

1рік

У комплекті: Зарядна док-станція, годинник ZeTime, керівництво
користувача

i

* Водостійкість годинників ZeTime становить до 50 метрів.
Годинники ZeTime стійкі до бризок води, дощу, занурення в
воду і миття в душі. Годинники ZeTime можна використовувати
на мілководді, наприклад для плавання, але їх не слід піддавати
високим тискам води як, наприклад, під океанськими хвилями
або водоспадами. Годинники ZeTime не слід використовувати
для підводного плавання з аквалангом і при заняттях
воднолижним спортом. Не піддавайте свій годинник ZeTime
впливу мильної води, духів, миючих засобів, лосьйонів, кремів
від / для засмаги і потужних потоків води. Зверніть увагу, що
не всі ремінці придатні для використання у воді. Наприклад,
шкіряний ремінець.
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ПОПЕРЕДЖЕННЯ
IНеправильне підключення зарядного кабелю може серйозно

пошкодити пристрій. Гарантія не поширюється на пошкодження,
спричинені неправильним використанням. Після того, як
годинник ZeTime повністю зарядиться, від’єднайте кабель.

IУ пристрої ZeTime і зарядної док-станції є сильні магніти, які

можуть заважати роботі кардіостимуляторів, кредитних карт,
годинників та інших предметів, чутливих до магнітного впливу.
Якщо Ви користуєтеся кардіостимулятором або іншими
електронними медичними виробами, проконсультуйтеся зі
своїм лікарем перед носінням або користуванням годинником
ZeTime.

IЦей виріб не є медичним виробом і не повинно
використовуватися для діагностування або лікування будьяких захворювань.

IВодостійкість годин ZeTime становить до 50 метрів.

Годинники ZeTime стійкі до бризок води, дощу,
занурення в воду і миття в душі. Годинники ZeTime можна
використовувати на мілководді, наприклад для плавання, але
їх не слід піддавати високим тискам води як, наприклад, під
океанськими хвилями або водоспадами. Годинники ZeTime не
слід використовувати для підводного плавання з аквалангом
і при заняттях воднолижним спортом. Не піддавайте свій
годинник ZeTime впливу мильної води, духів, миючих засобів,
лосьйонів, кремів від / для засмаги і потужних потоків води.
Зверніть увагу, що не всі ремінці придатні для використання у
воді. Наприклад, шкіряний ремінець.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЦЕЙ ПОСІБНИК
Функції ZeTime і зміст посібника можуть змінюватися.
Поточну версію інструкцій по експлуатації даного виробу
можна знайти в онлайн-керівництві користувача на сайті
www.mykronoz.com
MyKronoz не несе відповідальність за циферблати годинника,
створені кінцевим користувачем. MyKronoz не несе
відповідальність за контент, опублікований користувачами
в онлайн. MyKronoz несе відповідальність тільки за вміст
опублікованих нею сторінок.

ПІДТРИМКА
Якщо у Вас виникли питання або потрібна допомога на
нашу виробу, відвідайте сайт www.mykronoz.com/support/
або напишіть нам на адресу: support@mykronoz.com
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ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
Перед експлуатацією пристрою уважно ознайомтеся з даними
інструкціями.

АКУМУЛЯТОР
•У
 годинники ZeTime вбудовані акумулятори. Не розбирайте
акумулятор самостійно. KRONOZ LLC не несе відповідальність за
шкоду або травми, що виникли внаслідок вилучення акумулятора або
будь-яких інших деталей.
•Н
 е піддавайте свій виріб впливу надвисоких або наднизьких
температур. Висока температура середовища під час зарядки
може стати причиною нагрівання, появи диму, пожежі, деформації
акумулятора або навіть вибуху. Не піддавайте акумулятор впливу
прямих сонячних променів, зайвого диму або пилу. Заряджайте
акумулятор в прохолодному вентильованому приміщенні.
•Н
 е слід розкривати, тиснути, згинати, деформувати, протикати або
розрізати акумуляторні елементи або батарейки. У разі руйнування
або протікання акумулятора уникайте потрапляння акумуляторної
рідини на шкіру або в очі. У разі потрапляння - негайно промийте
відповідне місце водою (не терти очі) або зверніться за медичною
допомогою.
•Н
 е допускайте короткого замикання. Коротке замикання можливе
у випадках, коли якийсь металевий предмет (наприклад, монети)
безпосередньо з’єднує позитивну і негативну клему акумулятора.
Коротке замикання може пошкодити акумулятор.
• Ніколи не використовуйте пошкоджені або виряджені акумулятори.
•Д
 ля запобігання небезпеки тримайте акумулятори в недоступному для
дітей та безпечному місці.
•Н
 іколи не кладіть акумулятори в воду. Не піддавайте свій виріб
високим тискам води (океанські хвилі або водоспад). Не користуйтеся
своїм виробом в сауні або лазні.
•Н
 е кидайте акумулятори у вогонь, оскільки це може призвести до
вибуху. Утилізуйте використані акумулятори згідно з місцевими
нормативами (наприклад, переробка). Не викидайте акумулятори з.
•Д
 ля зарядки даного акумулятора використовуйте тільки комплектний
USB-кабель. Не заряджайте протягом більше 24 годин.
•Н
 е намагайтеся ремонтувати та обслуговувати годинник самостійно;
технічне і сервісне обслуговування годин має виконуватися
уповноваженими фахівцями.
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РЕГУЛЯТИВНІ
НОРМИ
США ЗАЯВА ФКС

Цей пристрій відповідає частині 15 Правил ФКС. Функціонування
пристрою відповідає таким двом умовам: (1) пристрій не може
викликати неприпустимі перешкоди, і (2) пристрій повинен приймати
будь-які перешкоди, включаючи ті, які можуть викликати збої в
роботі.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Зміни та модифікації, прямо не схвалені стороною, відповідальною за
відповідність, можуть позбавити користувача права на експлуатацію
даного обладнання.

ПОВІДОМЛЕННЯ ФКС

Дане обладнання відповідає обмеженням для цифрових пристроїв
класу В згідно з частиною 15 Правил ФКС. Ці обмеження призначені
для забезпечення розумного захисту від перешкод для радіо чи
телевізійного прийому в житлових зонах. Однак навіть при звичайній
роботі дане обладнання може стати причиною перешкод для радіо
чи телевізійного прийому. У разі якщо пристрій викликає перешкоди
для радіо чи телевізійного прийому, що може бути визначено шляхом
включення і виключення пристрою, користувач може спробувати
усунути перешкоди шляхом використання одного або декількома з
таких заходів:
• Переставте антену.
• Збільшити відстань між обладнанням і приймачем.
• П ідключити пристрій до розетки мережі, відмінної від тієї, до якої
підключений приймач.
• П роконсультуватися з дилером або досвідченим радіо / ТВ
техніком.

КАНАДА ЗАЯВА МІНІСТЕРСТВА ПРОМИСЛОВОСТІ КАНАДИ

Цей пристрій відповідає вимогам промислових RSS-стандартів
Канади для неліцензованого обладнання. Функціонування
пристрою відповідає таким двом умовам: (1) пристрій не може
призвести до перешкод і (2) пристрій повинен приймати будь-які
перешкоди, включаючи ті, які можуть викликати збої в роботі
пристрою.
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ ДИРЕКТИВА
РАДИ ЄВРОПИ
Декларація про відповідність вимогам Директиви ЕС 2014/53/
EC. Kronoz LLC справжнім заявляє, що даний пристрій відповідає
основним вимогам та іншим відповідним положенням Директиви
2014/53 / EC про радіо- і телекомунікаційному обладнанні (R & TTE)
Повний текст декларації про відповідність доступний за запитом
через нашу службу підтримки : support@mykronoz.com
ДОСТУП ДО НЕОБХІДНОЇ ІНФОРМАЦІЇ СТОСОВНО
ЕЛЕКТРОННОЇ ЕТИКЕТКИ (E-LABEL)

Користувачі можуть увійти в «E-Label» на годиннику ZeTime,
зайшовши в Параметри> Загальні> Законодавче регулювання. Не
потрібно ніяких спеціальних кодів доступу або дозволів, щоб зайти
в даний розділ меню, крім введення пароля, що встановлюється
користувачем для захисту від несанкціонованого доступу в
пристрій. Додаткова інформація про регулювання представлена в
розділі «Повідомлення о регулятивних нормах» цього документа.
Ці дані зберігаються на пристрої та для отримання доступу до неї не
потрібно ніяких спеціальних аксесуарів або додаткових пристроїв,
що підключаються (наприклад, SIM / USIM-картка).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО УТИЛІЗАЦІЮ І ВТОРИННУ
ПЕРЕРОБКУ

З моменту переходу національного законодавства на
європейські нормативи 2002/96 / EU дійсно наступне: З
електричними та електронними приладами не можна поводитись
як з побутовим сміттям. Споживачі зобов’язані за законом
повертати електричні та електронні прилади після закінчення
терміну їх служби в спеціально призначені для цього громадські
пункти збору або в пункти продажу. Детальна інформація про
це визначена в національному законі відповідної країни. Даний
символ на виробі, керівництві з експлуатації або упаковці означає,
що дані положення поширюються на виріб. Здійснюючи переробку,
повторне використання матеріалів або іншу форму утилізації
вживаних приладів, Ви вносите важливий внесок в охорону нашого
навколишнього середовища.
©2017 Kronoz LLC. Всі права захищені. Kronoz LLC,
Авеню Луи-Касай 18 – 1209 Женева – Швейцарія
Всі бренди або назви виробів є або можуть бути торговими марками
їх власників. Фотографії та технічні характеристики не обумовлюються
контрактом.
Розроблено в Швейцарії - Вироблено в Китаї
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