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LATAUS-
LIITTIMET

KOSKETUS-
NÄYTTÖ

YLEISKATSAUS

i Aktivoi ZeFit² Pulsen näyttö kaksoisnapauttamalla sen kosketusherkkää aluetta. ZeFit² Pulse 
reagoi vain tämän tietyn alueen kosketukseen. Näyttö sammuu, kun sitä ei käytetä. Käytä 
näyttöä sormenpäillä, ei kynsillä. Liiku eri näyttötilojen välillä pyyhkäisemällä vasemmalle tai 
oikealle. 



5

1. LATAAMINEN

Lataa ZeFit² Pulsea kaksi tuntia ennen ensim-
mäistä käyttökertaa. 
1.  Aseta ZeFit2 Pulse magneettiseen latausa-

lustaan  
2.Varmista, että latausalusta asettuu ran-
nekkeen takana oleviin pinneihin
3.  Aseta USB-kaapelin pienempi pää latausa-

lustan USB-posttiin
4.  Aseta USB-kaapelin suurempi pää vir-

talähteeseene
5.  Latauskuvake osoittaa latauksen olevan 

käynnissä. Kun ZeFit2 Pulse on kokonaan 
latautunut, kuvake osoittaa akun olevan 
täynnä. 

i Lataus kestää 1,5h. lataustilan kuvake ker-
too, kun akku on vähissä.  



6

2. LAITEPARIN MUODOSTAMINEN 

HAE ZeFit2 Pulse -sovellus

Käyttäessäsi ZeFit2 Pulsea ensimmäistä kertaa SET UP viesti ilmestyy näytölle 
ja opastaa yhdistämään ZeFit2 Pulsen mobiililaitteeseen tai tietokoneeseen.

Yhdistä ZeFit2 Pulse älypuhelimeesi hakemalla ZeFit2 -sovellus. Lataa 
sovellus App Storesta, Google Play -storesta tai Windows Phone -storesta 
ja asenna se puhelimeesi. 

iOS Android Windows Phone
Järjestelmävaatimukset

Visit www.mykronoz.com to get the latest compatibility list

iOS 7+ laitteet, joissa on Bluetooth 4.0 BLE
iPhone 4s, 5, 5c, 5s, 6, 6 Plus, iPad (3rd, 4th  
and 5thgen) iPad Mini, iPod touch (5thgen)

Tietyt Android 4.3 + 
laitteet, jotka tukevat

Bluetooth 4.0 BLE

Tietyt Windows Phone 
8.1, jotka tukevat 
Bluetooth 4.0 BLE

i
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I  Voit asettaa ZeFit2 Pulsen alkuasetukset käyttämällä Mac tai PC -ohjelmaa, jonka voit 
ladata MyKronoz -verkkosivuilta: http://www.mykronoz.com/support/

I Järjestelmävaatimukset: Windows 7,8, XP,10 - Mac OS X 10.8 tai uudempi

1. Laita Bluetooth päälle mobiililaitteessasi
2.  Avaa ZeFit2 -sovellus mobiililaitteessasi. Sign up (rekisteröidy) jos olet uusi tai Log in 

(kirjaudu sisään) olemassa olevalla tunnuksella. Syötettyäsi pyydetyt tiedot, napauta 
Set up

3. Varmista, että ZeFit2 Pulse on lähellä ja valitse ZeFit2 Pulse laite listasta
4.  Saat laitepari -pyynnön mobiililaitteeseesi. Napauta Pair hyväksyäksesi se. 
5.  Laitepari -pyyntö ilmestyy ZeFit2 Pulsen näytölle. Napauta ZeFit² Pulsen näyttöä 

hyväksyäksesi se.  
6.  Kun ZeFit2 Pulse on onnistuneesti yhdistetty, saat tästä 
    ilmoituksen rannekkeen ja mobiililaitteen näytölle. 

i Jos laiteparin muodostaminen epäonnistuu, toista samat vaiheet. Laiteparin muodostaminen tar-
vitsee tehdä vain kerran. Jos haluat yhdistää ZeFit² Pulsen toiseen käyttäjätiliin, sinun tulee ensin 
purkaa nykyinen laitepari. Avaa ZeFit² -sovellus, mene Settings > Connect ZeFit2 Pulse > Unpair 
ZeFit2 Pulse. Napauta Connect ZeFit2 Pulse
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3. KIINNITTÄMINEN

ZeFit2 Pulsen ranneke on irrotettava ja säädettävä.  
1. Kiinnitä ZeFit2 Pulsen näyttöosa rannekkeeseen. 

2.  Aseta ZeFit2 Pulse ranteesi ympäri ja kiinnitä 
solki sopivaan reikään. 

3.  Press Paina solkea muutama kerta varmis-
taaksesi, että solki on kunnolla kiinni. 

i Käytä ZeFit2 Pulsea ei dominoivassa kädessä saadaksesi mahdollisimman luotettavaa 
tietoa aktiivisuudestasi. 
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i ZeFit2 Pulse synkronoi ajan ja päivämäärän automaattisesti mobiililaitteesi kanssa. Voit asettaa 
ajan ja päivämäärän muodon manuaalisesti Settings -välilehdeltä ZeFit² -sovelluksesta. Vältä ajan 
nollautuminen pitämällä laite ladattuna. 

4. NÄYTTÖTILAT
Kellonäyttö 24h

Saapuva puhelu Laitepari -pyyntö Päivitetään

Kellonäyttö 12h Synkronoidaan 

Muisti täynnä Akku vähissä  Laiteparin muodostus onnistui 

Unitila Aktiivisuustila Etäisyyshälytys 
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i ZeFit2 Pulse näyttää päivän aktiivisuustiedot. Aktiivisuusmittari nollautuu keskiyöllä. Syn-
kronoi viimeisimmät tiedot ZeFit² -sovelluksen kanssa napauttamalla synkronointikuva-
ketta sovelluksen oikeassa yläkulmassa. 

5. AKTIIVISUUS

ZeFit2 Pulse laskee otetut askeleet, kuljetun matkan, poltetut kalorit ja 
sydämen sykkeen päivän aikana. Voit katsoa päivän aktiivisuutta reaa-
liajassa pyyhkäisemällä ZeFit² Pulsen näyttöä oikealle tai vasemmalle. 

ASKELEET MATKA KALORIT
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7. AJASTIN

Ajastinnäkymässä käynnistä ajastin painamalla ja pitämällä pohjassa näyttöä 
3 sekuntia. Pysäytä ajastin toistamalla tämä. 

6. SYKEMITTARI

Sykemittarinäkymässä käynnistä sykemittaus painamalla ja pitämällä pohjassa 
näyttöä 3 sekuntia. ZeFit2 -sovelluksessa voit määrittää mittaustiheyden ja 
asettaa varoitukset matalalle ja korkealle sykkeelle. 
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ZeFit2 Pulse laskee nukutut tunnit ja tarkkailee unen laatua 
(kevyt uni, syvä uni, heräyskerrat)

I  SIIRRY UNITILAAN / POISTU UNITILASTA
Siirry unitilaan ZeFit2 -sovelluksessa, napauttamalla alareunan violettia palkkia 
ja klikkaamalla Add sleep log > Start Sleep now
Poistu unitilasta ZeFit2 -sovelluksessa, napauttamalla alareunan violettia palk-
kia ja klikkaamalla Add sleep log > Awake

I  ESIASETA UNIAIKA 
Avaa ZeFit2 -sovellus > Mene Settings > Advanced Settings > Napauta Preset 
sleep asettaaksesi nukkumaanmeno- ja heräämisaika. Oletuksena ZeFit2 Pulse 
seuraa unta klo 23 - 07.

i Synkronoi viimeisimmät tiedot ZeFit² -sovelluksen kanssa napauttamalla synkronoin-
tikuvaketta sovelluksen oikeassa yläkulmassa. Jos unohdat aktivoida unitilat, voit lisätä 
unitiedot manuaalisesti ZeFit2 -sovelluksessa. Avaa ZeFit2 -sovellus ja napauta Add sleep 
log > Add sleep

8. UNITILA
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9. TAVOITTEET

10. MUISTUTUKSET

Avaa Goals -välilehti ZeFit2 -sovelluksessa ja aseta päivittäiset tavoitteet askel-
määrälle, kuljetulle matkalle, poltetuille kaloreille ja nukutuille tunneille. Tallenna 
tavoitteet napauttamalla synkronointikuvaketta oikeassa yläkulmassa. Edistymis-
palkki askel -näkymässä ZeFit² Pulsessa näyttää kuinka kaukana olet päivittäisestä 
tavoitteestasi. 
 

Avaa Reminders -välilehti ZeFit2 -sovelluksessa ja aseta muistutuksia. Voit aset-
taa 6 muistutusta ja valita muistutuksen tyypin ja muistutuspäivän ja -ajan. ZeFit2 
Pulse värisee kevyesti ja näyttää valitun kuvakkeen haluttuna aikana. Kuittaa 
muistutus napauttamalla kerran ZeFit2 Pulsen näyttöä. Jos et kuittaa muistutusta, 
muistutus toistuu kahden minuutin kuluttua. 

ZeFit2 Pulse värisee kevyesti ja näyttää tavoiteku-
vakkeen näytöllä, kun saavutat päivän tavoitteen. 
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11. ILMOITUKSET

ZeFit2 Pulse ilmoittaa saapuvista ja vastaamattomista puheluista, tekstiviesteistä, 
sähköposteista, sosiaalisen median viesteistä ja kalenteritapahtumista ja hälyttää, jos 
unohdat puhelimesi*. Avaa ZeFit2 -sovellus, valitse Settings > Notifications ja valitse, 
mitkä ilmoitukset haluat saada ZeFit2 Pulseen. Jos et halua saada tiettyjä ilmoituksia, 
siirrä valintapainike vasemmalle. 
Kuittaa ilmoitus napauttamalla ZeFit² Pulsen näyttöä kerran. Jos et kuittaa ilmoitusta, 
se toistuu seuraavan kerran kun aktivoit näytön. 

Aseta ilmoitukset iOS -laitteessa:  
 I Mene iOS -laitteesi asetuksiin
 I Valitse “Notification Center”
 I Valitse mitä ilmoituksia haluat vastaanottaa ZeFit² Pulseen
 I Salli ”Show in Notification Center” vastaanottaaksesi ilmoitus

i Soittajan nimi tukee vain latinalaisia merkkejä. Useamman kielen tuessa ota yhteyttä 
support@mykronoz.com. *Windows Phones ei välttämättä tue kaikkia toimintoja, lisätietoja 
support@mykronoz.com
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12. TEKSTIVIESTIT

13. VASTAAMATTOMAT PUHELUT

Kun saat ilmoituksen saapuneesta tekstiviestistä, lue viesti ja katso lähettäjä napaut-
tamalla ja pitämällä pohjassa ZeFit² Pulsen näyttöä. Voit selata alaspäin lukeaksesi 
koko viestin.   

Siirry seuraavaan viestiin painamalla ja 
pitämällä pohjassa näyttöä. 

Kun saat ilmoituksen vastaamattomasta puhelusta, katso soittajan tiedot napautta-
malla ja pitämällä pohjassa ZeFit² Pulsen näyttöä. Katso muut vastaamattomat puhe-
lut selaamalla alaspäin.  
Siirry seuraavaan ilmoitukseen painamalla ja 
pitämällä pohjassa. 

i Voit lukea 3 viimeisintä tekstiviestiä. Voit katsoa 5 viimeisintä vastaamatonta puhelua.



16

14. TEKNISET TIEDOT

Koko ja mitat                  50 x 22,5 x 11,7 mm
                    Min:154 mm
                   Max: 210 mm
Paino                  25 gr
Bluetooth                  4.0 BLE
Akun tyyppi                  Li-ion 200 mAh
Akun kesto                  Jopa 10 päivää
Latausaika                  2 tuntia
Muisti                  14 päivän aktiivisuus
Näyttö                  TFT värikosketusnäyttö (0.9” / 160*80 pikseliä)

Anturi                  3-akselinen kiihtyvyysanturi
Käyttölämpötila                 -20°C - +40°C
Vesitiiviys                  IP67
Kansainvälinen takuu                 1 vuosi
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KÄYTTÖOHJEET JA TUKI

 Laitteen ominaisuudet voivat päivittyä ja käyttöohjeen tiedot
 muuttua. Uusimmat käyttöohjeet ja apua tuotteen käyttöönlöydät
osoitteista www.neoport.fi/mykronoz ja www.mykronoz.com
tai lähetä sähköpostia info@neoport.fi
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TURVALLISUUSOHJEET

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

• Laitteessa on sisäänrakennettu akku. Älä yritän vaihtaa akkua 
itse. KRONOZ LLC ei ole vastuussa henkilö- tai esinevahin-
goista, 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 vaurioitumi-
sen 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 välittömäs-
ti vedellä (älä hankaa silmiä) ja hakeudu lääkäriin.
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• Älä aiheuta laitteelle oikosulkua. Oikosulku voi syntyä jos metal-
liesine, 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 käy-

tetyt akut paikallisten kierrätysohjeiden mukaisesti. Älä hävitä 
kotitalousjätteen mukana.

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

• KRONOZ LLC ei ole vastuussa vahingoista, jotka johtuvat näiden 
ohjeiden vastaisesta käytöstä.
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EUROOPAN UNIONIN CE DIREKTIIVI

TUOTTEEN KIERRÄTYS JA HÄVITYS

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

 Europpaan unionin direktiivin 2002/96/EU täytäntöönpanon kansallisessa laissa
jälkeen, seuraaava ohje on pätevä: Elektroniikkajätettä ei tule hävittää kotitalous-

 jätteen mukana. Kuluttajan tulee lain nojalla palauttaa käytetty elektroniikkatuote
tähän tarkoitettuun julkiseen keräyspisteeseen. Yksityiskohtaiset ohjeet on tarken-
nettu maan laissa. Kierrättämällä teet tärkeän teon ympäristön suojelun hyväksi





www.mykronoz.com
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