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LADDNING
TERMINALEN

PEKSKRÄM

ÖVERSIKT

         ÖPPEN DISPLAY 

I Dubbeltryck pekskärmen
I  Skärmen stängs av när den 

inte används.

         EXIT EN MENY
I Dubbeltryck pekskärmen

   NAVIGERA PEKSKÄRMEN

I Dra åt vänster eller höger uppåt 
eller nedåt 

i För att vara säker på att ZeCircle² reagerar korrekt rekommenderar vi att du använder fingertopparna och
inte naglarna.
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1. LADDNING 

Ladda ZeCircle² i två timmar innan du använder 
den för första gången. 
1. Lägg ZeCircle² på den magnetiska 
laddningsdockan.
2. Kontrollera att de stiften på laddningsdockan 
passar in mot laddningsterminalerna på baksidan 
av ZeCircle².
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 
laddningsprocessen har framskridit. När ZeCircle² 
är laddad kommer batteriindikatorn att vara full. 

i En full laddning tar 1,5 timmar. När 
batterinivån börjar bli låg visas en 
batteriindikator.
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2. PARKOPPLING

SKAFFA  ZeCircle²  –APPEN 

Första gången du använder ZeCircle² visas ett meddelande,”SET UP” inställning
uppmanar dig att ställa in din ZeCircle²  använder en smarttelefon.

För att ställa in ZeCircle² använder din smarttelefon måste du först få 
ZeCircle² appen. Sök efter ZeCircle² -appen i App store, Google Play eller 
Windows Phone store, ladda ner och installera appen på din smarttelefon. 

iOS Android Windows Phone 8.1+
Systemkrav 

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

iOS 8+ -enheter med Bluetooth 4.0 BLE
iPhone 4s, 5, 5c, 5s, 6, 6 Plus, 7 och senare iPad 

(3rd, 4th  and 5thgen) iPad Mini, iPod touch (5thgen)

Android 4.3 + 
Bluetooth 4.0 BLE

Windows Phone 8.1+ 
Bluetooth 4.0 BLE i
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1. Aktivera Bluetooth på din smarttelefonen
2. Öppna ZeCircle² -appen på din smartelefonen.  ”SIGN UP” registrera dig  om du är 
ny medlem eller ”LOG IN” logga in med ditt befintliga konto. När du har angett din 
personliga information genom att trycka på ”SET UP” inställning.
3. Kontrollera  ZeCircle² ligger i närheten och välj ZeCircle² i listan över enheter. 
4. Du kommer att få en förfrågan om parkoppling på din smarttelefon. Tryck på “PAIR” 
parkoppla att acceptera det..
5. Då kommer en begäran om parning visas på ZeCircle² display. 
Knacka på ZeCircle² att acceptera ihopkopplingen
6. När ZeCircle² har anslutits, kommer du att meddelas på ZeCircle² 

och på den smarttelefonen skräm

i Om parkoppling misslyckas, upprepa samma steg. Parkoppling är en engångsprocess. Om
du vill parkoppla ZeCircle² med ett annat konto måste du först bryta parkopplingen med
det aktuella kontot. Öppna  ZeCircle²  -appen, gå till Settings (inställningar)  > Connect  (Anslut) ZeCircle² 
> Unpair (koppla ur) ZeCircle². Tryck på Connect (anslut) ZeCircle²  för att parkoppla en ny enhet.. 



3. KONTAKTLÖS BETALNING

För att börja anvanda MyKronoz ” Pay Contactless payment service”  kontaktlös 
betalning service.
Öppna ZeCircle² –appen och tryck på ”wallet” plånbok fliken. Registrera dig  
om du loggar på för första gången, följ instruktionerna på skärmen och välj 
den betalningsmetod som du vill använda. (Mastercard, Visa, Amex, PayPal).
 
Att göra snabba och säkra betalning med ZeCircle² klocka, välj och tryck på 
kontaktlös betaling mode och ta din klocka nära betalning terminal. 

Kontaktlös betalning gränser kan variera beroende på lokala föreskrifter.

i MyKronoz kontaktlös betalning fungerar på alla återförsäljare som acceptera Mastercard kontaktlös 
betalning. MyKronoz  betalning  kanske inte är möjligt i ditt land ännu. 
För mer information  www.mykronoz.com/mykronoz-pay//



4. TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Format och omkrets 254*34,5*11,2 mm 
Min  142 mm 
Max 195 mm
Vikt 21 g
Bluetooth 4.0 BLE
NFC
Batterityp Li-ion 70mAh 
Batterilivslängd upp till 5 dagar 
Laddningstid  1 - 2 timmar
Minne 5 dagars aktivitet
Display TFT färjpekskräm 0,96 inches/240 x 198 pixel 
Sensor 3- treaxelaccelerationsmätare
Arbetstemperatur -20°C till +40°C
Vattentålighet  IP67 (stänksaker)
Internationell garanti 1 år
Kontaktlös betalning av Mastercard 



OM DENHÄR BRUKSANVISNINGEN

 Egenskaperna och bruksanvisningens innehåll för ZeCircle² kan ändra.
För att få de senaste instruktionerna vänligen besök 
www.neoport.fi eller www.mykronoz.com

SUPPORT

Om du har frågor eller behöver hjälp med vår produkt, vänligen besök
www.neoport.fi/mykronoz  eller sänd oss email på info@neoport.fi



https://www.mykronoz.com/support

SCAN FOR
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