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1. YLEISKATSAUS

OLED  -näyttö Lataus kontaktit

Painike

MYYNTIPAKKAUKSEN SISÄLTÖ

ZeFit     USB -latausklipsi          Käyttöohje
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2. LATAAMINEN

Lataa ZeFit kaksi tuntia ennen ensimmäistä käyttöä
1. Aseta latausklipsi ZeFit -rannekkeen ympärille niin että klipsin kontaktipinnat 
osuvat rannekkeen kontaktipintoihin 
2. Huolehdi että klipsi on kunnolla kiinni rannekkeessa
3. Kiinnitä USB -kaapelin toinen pää tietokoneen USB-porttiin
4. Kuvake ZeFitin näytössä osoittaa lataustilanteen
5. Kuvake osoittaa, kun akku on täynnä

Kuvake Lataustilanne

Lataus käynnissä

Akku täynnä

Akku vähissä
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3. KIINNITTÄMINEN

ZeFit on säädettävissä sopimaan erikokoisille ranteille. 

1. Aseta ZeFit ranteen ympäri ja kiinnitä se

2. Paina muutamia kertoja kiinnityskohtaan ja näin varmista että se pysyy kun-
nolla kiinni

i Käytä ZeFit -ranneketta ei-hallitsevassa kädessäsi, jotta mittaustulos 
olisi mahdollisimman tarkka. 
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4. KÄYTÖN ALOITTAMINEN

Ensimmäisellä käyttökerralla ZeFit tulee säätää 
käyttöä varten mobiililaitteen kautta.

Mobiililaitteiden yhteensopivuus

ZeFit on yhteensopiva iOS, Windows Phone 8.1 ja tiettyjen Android
-laitteiden kanssa, jotka tukevat Bluetooth 4.0

iOS 6 tai uudempi                  Android 4.3                 

KÄYTÖN ALOITTAMINEN

HAE ZEFIT -SOVELLUS

Lataa ensin ZeFit -sovellus asettaaksesi ZeFit käyttövalmiiksi.
Hae “ZeFit” -sovellus App Storesta, Google Play kaupasta tai Windows Phone 
kaupasta. Lataa ja asenna sovellus puhelimeesi. 

Avaa ZeFit -sovellus ja rekisteröidy tai jos sinulla on jo käyttäjätunnus kirjaudu 
sisään. Sovellus kysyy joitakin kysymyksiä, joilla voidaan mahdollistaa mahdolli-
simman tarkat tiedot suorituskyvystäsi. Tiedot ovat luottamuksellisia.

Windows Phone 8.1
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1. Laita Bluetooth päälle mobiililaitteessasi

2. Avaa ZeFit -sovellus mobiililaitteessa. Rekisteröidy jos olet uusi käyttäjä tai 
kirjaudu sisään jo olemassa olevalla tunnuksella

3. Syötä pyydetyt tiedot napauttamalla «Set up your ZeFit»

4. Varmista että ZeFit on lähellä. Käynnistä näyttö painamalla rannekkeessa 
olevaa painiketta. Näytön tulee olla päällä yhdistämisen aikana

5. Mobiililaite etsii ZeFitin. Kun yhdistys on onnistunut, tästä ilmoitetaan 
mobiililaitteen näytöllä.  

BLUETOOTH YHDISTÄMINEN

Jos mobiililaite ei löydä ZeFitia, yritä uudestaan ja varmista että (1) BLuetooth on akti-
voitu mobiililaitteessa, (2) ZeFit -sovellus on käynnissä ja (3) ZeFitin näyttö on päällä

i

1. 3. 4. 

i Yhdistäminen tarvitsee tehdä vain kerran. Jos haluat yhdistää rannekkeen toiseen 
laitteeseen, pura ensin nykyinen yhteys. Mene «Settings» välilehdelle ZeFit -so-
velluksessa, katkaise nykyinen yhteys ja valitse «Set Up» yhdistääksesi uuteen 
laitteeseen. 
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5. TIETOJEN SYNKRONOINTI

Synkronoi tiedot manuaalisesti ja langattomasti ZeFitista mobiililaitteeseen.
 
    
1. Avaa ZeFit -sovellus
    
2. «Activity» -sivulla paina synkronointi kuvaketta              oikeassa yläkulmassa
    
3. Paina ZeFit -rannekkeen painiketta, jotta näyttöön syttyy valo. Näytön tulee 
olla päällä tietojen synkronoinnin ajan. 

4. Pop up ikkuna mobiililaitteen näytöllä ilmoittaa, kun tiedot on synkro-
nointi on suoritettu onnistuneesti

2. 3. 4. 
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6. NÄYTTÖTILAT

Seuraa päivän aktiivisuustasoa reaaliajassa ZeFitin näytöstä painamalla ZeFitin 
painiketta lyhyesti. Painamalla painiketta uudestaan, voit vaihtaa näyttötilojen 
välillä.

i ZeFit näyttää päivittäiset tiedot. Aktiivisuusmittari nollautuu keskiyöllä. 

AKTIIVISUUSMITTARI

MUISTUTUKSET

MUUT NÄYTTÖTILAT

TILAT

Aika

Urheile

Tavoite saavutettu

Kulutetut kalorit

Syö

Synkronoidaan

Aktiivisuustila

Muu muistutus

Askelmittari

Nuku

Muisti täynnä

Unitila

Ota lääke

Kuljettu matka

Herää



1918

7. AKTIIVISUUSMITTARI

ZeFit laskee päivän aikana otetut askeleet, kuljetun matkan ja poltetut kalorit. 
Voit tarkastella aktiivisuustasoa ja -historiaa «Activity» -välilehdellä ZeFit -sovel-
luksesta. Oletusnäyttö näyttää suoritustason verrattuna asetettuihin tavoitteisiin. 
Klikkaamalla mitä tahansa aktiivisuusmittaria, näet tiedot päivän, viikon ja kuu-
kauden osalta.   

i iMuista päivittää uusimmat tiedot ZeFit -sovellukseen painamalla synkro-
nointipainiketta oikeassa yläkulmassa sovelluksessa ja paina käynnistä 
näyttöön valo ZeFitin painikkeella

Muista päivittää uusimmat tiedot ZeFit -sovellukseen painamalla synkro-
nointipainiketta oikeassa yläkulmassa sovelluksessa ja paina käynnistä 
näyttöön valo ZeFitin painikkeella

ZeFit synkronoi ajan ja päivämäärän automaattisesti yhdistetystä mobiililaittees-
ta. Aikamuodon (12 tai 24 tuntia) voi vaihtaa manuaalisesti «Settings» -väli-
lehdeltä ZeFit -sovelluksesta. 

AIKA & PÄIVÄMÄÄRÄ 8. UNITILA

ZeFit laskee nukutut tunnit ja unen laadun (kevyt uni, syvä uni, heräyskerrat). 

• Käynnistä unitila
Paina ja pidä pohjassa ZeFitin painiketta, kunnes ZeFit 
värisee kevyesti ja unitilan kuvake ilmestyy näyttöön. 

• Poistu unitilasta ja vaihda aktiivisuustilaan 
Paina ja pidä pohjassa ZeFitin painiketta, kunnes ZeFit 
värisee kevyesti ja kellonaika ja aurinkokuvake ilmes-
tyy näyttöön.
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9. TAVOITTEET

Painamalla «Goals» -välilehteä ZeFit -sovelluksessa asettaaksesi päivän tavoitteet: 
askeleet, matka, kalorit ja nukutut tunnit. 

Tallenna tavoitteet painamalla synkronointipainiketta                oikeassa 
yläkulmassan            

Kun saavutat tavoitteet, ZeFit värisee kevyesti ja 
näytöllä näkyy “Goal achieved” 

Valittuna aikana ZeFit värisee kevyesti ja näyttää muistutuksen kuvakkeen. 
Kuittaa muistutus painamalla mitä tahansa painiketta. Jos et kuittaa muistu-
tusta, sama toistuu 2 minuutin päästä.

i iVoit muuttaa tavoitteita koska tahansa ZeFit -sovelluksessa. 
Muista tallentaa muutokset synkronointipainikkeella. 

Voit asettaa korkeintaan 6 muistutusta

10. MUISTUTUKSET

Aseta muistutus painamalla «Reminders» -välilehteä ZeFit -sovelluksessa. Valitse 
muistutuksen tyyppi (urheile, syö, nuku, herää, ota lääke tai itse määritelty) ja 
syötä haluttu päivä ja aika. Voit valita toistuvan muistutuksen ja valita minä päi-
vinä muistutus toistetaan. Lisää muistutus painamalla «Save»; muistutus tulee 
voimaan seuraavalla synkronointikerralla. 
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11. TEKNISET TIEDOT

Koko & rannehihnan ympärys Min: 161 mm 
   Max: 209 mm 
   Leveys: 20 mm 
Paino   25g
Bluetooth   4.0
Akun tyyppi   Li- ion-60mAh
Akun kesto   3-4 päivää
Latausaika   2 tuntia
Muisti   7 päivän aktiivisuustiedot
Näyttö   OLED
Anturi   3 akselin kiihtyvyysanturi
Käyttölämpötila  -20 - 40° C
Vesitiiviys   Roiskeen, hien ja sateen kestävä
Kansainvälinen takuu  1 vuosi

ZeFitin ominaisuudet ja käyttöohjeen sisältö voivat muuttua. Viimeisimmät 
ohjeet tuotteen käyttöön saat osoitteesta www.mykronoz.com tai www.neoport.fi

Jos sinulla on kysymyksiä tuotteesta tai tarvitset apua tuotteen käyttöön käy 
osoitteessa www.neoport.fi/mykronoz tai lähetä sähköpostia info@neoport.fi 

TIETOA KÄYTTÖOHJEESTA

TUKI
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Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. 

•  Laitteessa on sisäänrakennettu akku. Älä yritän vaihtaa akkua itse. KRONOZ LLC ei ole vastuussa 
henkilö- tai esinevahingoista, jotka johtuvat akun tai muun osan irrottamisesta 

•  Tämä laite ei ole vesitiivis joten älä altista sitä kosteudelle. Älä käytä lähellä lavuaaria tai muuta 
vesiallasta. Älä aseta laitetta veteen 

•  Lataa akku viileässä, ilmastoidussa tilassa. Korkea lämpötila latauksen aikana voi aiheuttaa savua, 
tulta, akun vaurioitumisen tai jopa räjähtämisen  

•  Vältä korkeita lämpötiloja. Älä altista laitetta pitkiksi ajoiksi savulle, pölylle tai suoralle 
auringonvalolle

•  Älä yritä avata tai vaurioittaa laitetta. Jos akku rikkoutuu tai vuotaa, älä päästä akkunestettä 
kosketuksiin ihon tai silmien kanssa. Jos näin kuitenkin tapahtuu, huuhtele alue välittömästi vedellä 
(älä hankaa silmiä) ja hakeudu lääkäriin

•  Älä aiheuta laitteelle oikosulkua. Oikosulku voi syntyä jos metalliesine, kuten kolikko, pääsee 
kosketuksiin akun positiivisen ja negatiivisen navan kanssa. Oikosulku voi vaurioittaa akkua 

•  Älä käytä akkua, joka on vaurioitunut 

• Pidä akku pois lasten ulottuvilta ja säilytä turvallisessa paikassa 

•  Akun heittäminen tuleen voi aiheuttaa rjähdyksen. Hävitä käytetyt akut paikallisten kierrätysohjeiden 
mukaisesti. Älä hävitä kotitalousjätteen mukana 

• Käytä ainoastaan USB-kaapelia laitteen lataamiseen. Lataa korkeintaan 24 tuntia

• KRONOZ LLC ei ole vastuussa vahingoista, jotka johtuvat näiden ohjeiden vastaisesta käytöstä

TURVALLISUUSOHJEET
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Vaatimustenmukaisuusvakuutus EU direktiivi 1999/5/EC

Kronoz LLC vakuuttaa, että tässä käyttöohjeessa mainittu tuote täyttää kaikki direktiivin 
1999/5/EC vaatimukset. Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla 
valmistajan  asiakaspalvelusta support@mykronoz.com

      EUROOPAN UNIONIN CE DIREKTIIVI

      TUOTTEEN KIERRÄTYS JA HÄVITYS

Europpaan unionin direktiivin 2002/96/EU täytäntöönpanon kansallisessa laissa jälkeen, 
seuraaava ohje on pätevä: Elektroniikkajätettä ei tule hävittää kotitalousjätteen mukana. 
Kuluttajan tulee lain nojalla palauttaa käytetty elektroniikkatuote tähän tarkoitettuun 
julkiseen keräyspisteeseen. Yksityiskohtaiset ohjeet on tarkennettu maan laissa. 
Kierrättämällä teet tärkeän teon ympäristön suojelun hyväksi. 

www.mykronoz.com

© 2014 KRONOZ LLC. Tous droits réservés


