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LADDNINGS-
TERMINALER

OLED-
DISPLAY

PEKZON

ÖVERSIKT

i För att interagera med ZeCircle-pekskärmen, tryck på det pekkänsliga området under displayen. 
ZeCircle-pekskärmen reagerar bara på vidröring i detta specifika pekkänsliga område. Andra typer 
av rörelser, som glidrörelser, svepningar eller tryckningar kommer inte att detekteras. ZeCircle-skär-
men stängs av när den inte används. Aktivera enheten genom en enkel vidröring i pekområdet. För 
att vara säker på att ZeCircle reagerar korrekt rekommenderar vi att du använder fingertopparna och 
inte naglarna.1
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1. LADDNING

Ladda ZeCircle i två timmar innan du använder 
den för första gången.
1.  Lägg ZeCircle på den magnetiska laddnings-

dockan.
2.  Kontrollera att de fem stiften på laddningsdoc-

kan passar in mot laddningsterminalerna på 
baksidan av ZeCircle.

3.  Anslut den lilla änden på den medföljande 
USB-kabeln i USB-porten på laddningsdockan. 

4.  Anslut den stora änden på USB-kabeln i en 
spänningskälla.

5.  En batteriindikator  visar hur långt laddnings-
processen har framskridit. När ZeCircle är 
laddad kommer batteriindikatorn att vara full.

i En full laddning tar 1,5 timmar. När batteri-
nivån börjar bli låg visas en batteriindikator. 

1. 

3. 

4. 

2. 
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2. PARKOPPLING 

SKAFFA ZeCircle-APPEN

Första gången du använder ZeCircle visas ett meddelande, INSTÄLLNING, där du 
uppmanas att ställa in ZeCircle med hjälp av en mobil enhet eller en dator.

För att ställa in ZeCircle med hjälp av din mobila enhet måste du först skaffa ZeCircle-
appen. Sök efter ZeCircle-appen i App store, Google Play eller Windows Phone store, 
ladda ned och installera appen på din mobila enhet.

iOs Android Windows Phone
Systemkrav

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

iOS 7+-enheter med Bluetooth 4.0 BLE
iPhone 4s, 5, 5c, 5s, 6, 6 Plus, iPad (3rd, 4:e och  

5:e gen) iPad Mini, iPod touch (5:e gen)

Välj Android 4.3+-enheter med 
stöd för Bluetooth 4.0 BLE

Välj Windows Phone 8.1 
med stöd för Bluetooth 

4.0 BLE
i

3
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I Du kan också ställa in din ZeCircle med hjälp av vår Mac- eller PC-mjukvara som finns 
tillgänglig på MyKronoz-webbplatsen: http://www.mykronoz.com/support/
ISystemkrav: Windows 7,8, XP – Mac OS X 10.7 och senare

1. Aktivera Bluetooth på din mobila enhet.
2.  Öppna ZeCircle-appen på din mobila enhet. Registrera dig om du är ny medlem eller Logga 

in med ditt befintliga konto. Efter att du angett dina personuppgifter, tryck på Inställning.
3. Kontrollera att du har ZeCircle nära till hands och välj ZeCircle ur listan över enheter.
4.  Du kommer att få en parkopplingsförfrågan på din mobil. Tryck på Parkoppla för att 

acceptera den.

5.   Därefter visas en parkopplingsförfrågan på din ZeCircle-display. 
Tryck på din ZeCircle för att acceptera parkopplingen.

6.  När parkoppling för ZeCircle slutförts meddelas du via ZeCircle  
och på skärmen av din mobila enhet.

i Om parkoppling misslyckas, upprepa samma steg. Parkoppling är en engångsprocess. Om 
du vill parkoppla ZeCircle med ett annat konto måste du först bryta parkopplingen med 
det aktuella kontot. Öppna ZeCircle-appen, gå till Inställningar > Anslut ZeCircle > Koppla 
ur ZeCircle. Tryck på Anslut ZeCircle för att parkoppla en ny enhet.
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3. ANVÄNDNING

ZeCircle kan justeras för att passa olika handleder.

1. Fäst ZeCircle-enheten på armbandet.

2.   Lokalisera de vertikala markeringslinjerna på baksi-
dan av ZeCircle-enheten och på dess armband.

3.   Se till att de vertikala markeringslinjerna är korrekt 
inpassade mot varandra.

4.  Sätt fast ZeCircle runt din handled och för in 
låsstiftet i hålet.

5.  Tryck ett par gånger för att säkerställa att stiftet är 
helt infört och att ZeCircle är ordentligt fastspänd.

i För mest exakta data rekommenderar vi att du bär ZeCircle på din minst dominanta hand och inte 
för löst sittande. 

5
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i ZeCircle synkroniserar automatiskt tid och datum för din parkopplade enhet. Du kan ställa in 
önskat format för tid och datum under fliken Inställningar i ZeCircle-appen. Se till att din enhet 
alltid är laddad för att undvika att tiden återställs.

3. DISPLAYER
24 tim

12 tim Tid + Datum 24 tim Tid + Datum + Batteri 12 tim Tid + Datum + Batteri

12 tim 24 tim Tid + Datum

 

Parkopplingsförfrågan

 

Parkoppling slutförd Synkronisering Uppgradering

Anti lost-alarmFullt minneAktivitetslägeViloläge
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i ZeCircle visar data för dagen. Aktivitetstrackern återställs vid midnatt. För att ladda upp dina 
senaste aktivitetsdata, glöm inte att trycka på ikonen i det övre, högra hörnet på ZeCircle-appen.

4. AKTIVITET
ZeCircle håller koll på antalet steg, det tillryggalagda avståndet och mängden kalorier 
du förbränner under dagen. Du kan visa din dagliga aktivitet i realtid på ZeCircle-dis-
playen genom att trycka på området under displayen. 

Du kan också övervaka dina aktivitetsdata och historik från fliken Aktivitet på ZeCircle. 
På den primära aktivitetsskärmen kan du kontrollera din prestandanivå i förhållande till 
dina uppsatta mål för dagen. Klicka på valfri aktivitetsindikator för att få en detaljerad 
graf över din dags-, vecko- och månadsprestanda.

STEG AVSTÅND KALORIER

7
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i För att ladda upp dina senaste vilodata, glöm inte att trycka på ikonen i det övre, högra hörnet på 
ZeCircle-appen. Om du glömmer att aktivera viloläge kan du lägga till vilologgar i ZeCircle-appen på 
manuell väg. Öppna ZeCircle-appen, klicka på Lägg till vilologg > Lägg till vila.

5. VILA
ZeCircle registrerar timmarna du sovit och kvaliteten på din sömn (lätt sömn, djup sömn, 
vakna perioder).

 I STARTA/LÄMNA VILOLÄGE
  För att starta viloläge, öppna ZeCircle-appen, tryck på den nedersta lila viloindika-

torn, klicka på Lägg till vilologg > Starta Vila nu. 
  För att lämna viloläge, öppna ZeCircle-appen, tryck på den nedersta lila viloindika-

torn, klicka på Lägg till vilologg > Vakna.

 I  I FÖRINSTÄLL VILA
  Öppna ZeCircle-appen > Gå till Inställningar > Avancerade inställningar > Klicka på 

Förinställ vila för att skriva in önskad läggtid och tid för väckning. Utan förinställning 
kommer ZeCircle att registrera din sömn från 23.00 till 07.00.
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6. MÅL

7. PÅMINNELSER

Tryck på fliken Mål på ZeCircle-appen för att ställa in dagliga mål för tagna steg, tillrygga-
lagda avstånd, förbrända kalorier och timmar av sömn. Klicka på synkroniseringsknappen 
i det övre högra hörnet för att spara dina mål. På Steg-skärmen på din ZeCircle visar en 
förloppsindikator hur nära du är ditt uppsatta mål för dagen.
 

Tryck på fliken Påminnelser på ZeCircle-appen för att lägga till dagliga påminnelser. Du 
kan ställa in upp till sex dagliga påminnelser och välja typ av påminnelse samt önskad 
tid och dag. ZeCircle vibrerar lätt och visar motsvarande påminnelseikon för att påminna 
dig. Tryck på ZeCircle en gång för att avfärda påminnelsen. Om den inte avfärdas kom-
mer samma varning att upprepas efter två minuter.

När du når något av dina uppsatta mål för dagen vibrerar 
ZeCircle lätt och ikonen för uppnått mål visas.

9
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8. MEDDELANDEN
ZeCircle visar meddelanden om inkommande och missade samtal, SMS, e-post, socialt 
nätverkande, kalenderhändelser och anti lost-alarm*. Öppna ZeCircle-appen, tryck på 
Inställningar > Meddelanden för att välja de meddelanden som du vill ta emot på din 
ZeCircle. Om du vill avaktivera vissa meddelanden, svep över valknappen till vänster. 
Genom att trycka på ZeCircle en gång avfärdas meddelandet. Om det inte avfärdas 
kommer meddelandet att visas igen nästa gång du aktiverar skärmen.

Inställningsmeddelanden för iOS-användare:  
 I Gå till ”Inställningar” på din iOS-enhet.
 I Tryck på ”Meddelandecenter”.
 I Välj vilken typ av meddelanden du vill ta emot på din ZeCircle.
 I Aktivera ”Visa i meddelandecenter” för att ta emot meddelandet på ZeCircle.

i Nummervisningen har endast stöd för latinska bokstäver. För mer språksupport, kontakta support@
mykronoz.com. *Windows Phones har kanske inte stöd för funktionerna, kontakta support@mykro-
noz.com för mer information.
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9. TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Format och omkrets  254 x 34 x 10 mm
     Min: 142 mm
    Max: 195 mm
Vikt   20 g
Bluetooth   4.0 BLE
Bluetooth arbetsintervall  Upp till 5 meter
Batterityp   55 mAh
Batterilivslängd  Upp till 5 dagar
Laddningstid   2 timmar
Minne   5 dagars aktivitet
Display   Pekskärm OLED 64*32 pixlar
Sensor   treaxelaccelerationsmätare
Arbetstemperatur  -20 °C till +40 °C
Vattentålighet   IP67
Internationell garanti  1 år
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WARNING

ABOUT THIS MANUAL

IConnecting the charging cable improperly may cause serious damage to the device. Any 
damage caused by misuse is not covered by the warranty. Unplug the cable after ZeCircle 
is fully charged.
IZeCircle unit and charging dock contain strong magnets that may interfere with pacemakers, 
credit cards, watches and other magnet-sensitive objects. If you use a pacemaker or any other 
electronic medical device, please consult your physician before wearing or handling ZeCircle.
IThis product is not a medical device and should not be used to diagnose or treat any 
medical condition.
IThis product is in compliance with the IP rating IP67. IP67 indicates that the product is 
resistant again dust ingress and water ingress up to 1 meter of submersion in still tap water 
at room temperature, for a maximum duration of 30 minutes.

SUPPORT

The features of ZeCircle and the contents of the user manual are subject to change. To get 
the latest instructions on how to use this product, please refer to the online user manual 
available on www.mykronoz.com

If you have any question or require assistance regarding our product, please visit www.
mykronoz.com/support/ or email us at support@mykronoz.com
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Before using the device, read these instructions carefully.

I ZeCircle has one built-in battery. Do not disassemble the battery on your own. KRONOZ LLC is not 
responsible for any damage or personnel injury caused by the removal of the battery or any component. 

I This device is not waterproof so keep it away from all sources of heat or humidity. Do not use it near sink or 
other wet areas. Do not immerse the product in any liquid other than water. Do not immerse the product in salt 
water. Do not swim wearing this product. Do not use the product underwater. 

I Charge the battery in a cool, ventilated room. Excessive temperature during charging could cause heat, smoke, 
fir or deformation of the battery or even explosion. 

I Avoid excessive temperatures. Do not expose this device to excessive smoke, dust sand, or direct sunlight 
for an extended period of time. 

I Do not open, crush, bend, deform, puncture or shred secondary cells or batteries. In the event of a battery 
break or leak, prevent battery liquid contact with skin or eyes. If this happens, immediately flush the areas with 
water (do not rub the eye) or seek medical help.

SAFETY INSTRUCTIONS
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I Do not short-circuit. Short-circuiting can occur when a metallic object, such as coins, causes direct connection 
of positive and negative terminals of the battery. Short-circuiting may damage the battery. 

I Do not use batteries that have been damaged or have been exhausted. 

I Keep the batteries out of children’s reach and in a safe place to prevent danger. 

I Do not dispose of batteries in fire as they may cause explosion. Dispose of used batteries in accordance with 
your local regulations (such as recycling). Do not dispose as household waste. 

I Use only the USB cable supplied to charge this battery. Do not charge fo more than 24 hours. 

I KRONOZ LLC is not responsible for any damage caused by improper use of the device.
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USA

FCC STATEMENT
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This 
device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including 
interference that may cause undesired operation.

CAUTIONS
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user’s authority 
to operate this equipment.

FCC NOTICE
This equipment complies within the limits of a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits 
are designed to provide reasonable protection against radio and TV interference in residential areas. However, even 
during normal operation, this equipment may cause TV or radio interference. If this equipment does cause harmful 
interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is 
encouraged to try one or more of the following corrective measures:
I  Reposition the receiving antenna
I  Increase the distance between the equipment and receiver
I  Connect the equipment into an outlet on a circuit different from 

which the receiver is connected
I  Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. FCC ID: 2AA7D-ZECE1

REGULATORY NOTICES
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Declaration of conformity with regard to the EU Directive 1999/5/EC.
Kronoz LLC hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant 
provisions of the R&TTE Directive 1999/5/EC. The complete declaration of conformity is available on request via 
our customer service: support@mykronoz.com

Déclaration de conformité à l’égard de la directive européenne 1999/5/CE. 
Kronoz LLC déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de 
la directive R&TTE 1999/5/CE. La déclaration de conformité complète est disponible sur demande auprès de notre 
service client: support@mykronoz.com

EUROPEAN UNION
CE DIRECTIVE

IC ID: 12131A-ZECE1
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©2015 Kronoz LLC, all rights reserved. Kronoz LLC, Route de Valavran 96, 1294 Genthod, Suisse
All brands or product names are or may be trademarks of their respective owners.
Pictures and specifications are not contractual.Les marques citées sont des marques déposées par leur 
fabricant respectif. Photos et caractéristiques non contractuelles.
Designed in Switzerland - Made in China
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