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YLEISKATSAUS

KOSKETUSNÄYTTÖ
LATAUSLIITTIMET

AVAA NÄYTTÖ

POISTUMINEN MENUSTA

I Kaksoisnapauta näyttöä
I Kaksoisnapauta näyttöä
I Näyttö sammuu, kun laitetta
ei käytetä

i
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LIIKKUMINEN NÄYTÖLLÄ
I Pyykäise vasemmalle/ oikealle
vaakasuoraan tai ylös/ alas
pystysuunnassa.

Varmistaaksesi, että ZeFit³HR reagoi tarkasti napautuksiin, käytä sormenpäätä, ei kynttä.

LATAAMINEN
Lataa ZeFit³HR kaksi tuntia ennen ensimmäistä
käyttöä.
1. Lataa ZeFit³HR kaksi tuntia ennen
ensimmäistä käyttöä
2. Varmista, että latausklipsin kontaktit osuvat
kellon kontakteihin
3. Aseta USB johdon pienempi pää kellon
latauslaitteeseen
4. Aseta USB johdon suurempi pää
tietokoneeseen
5. Kun ZeFit³HR akku on ladattu, kuvake
osoittaa, että akku on täynnä

i

Akun lataus täyteen kestää 1,5 h. Kun akun
taso on vähissä, akun tilasta kertova kuvake
ilmestyy näyttöön.
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YHDISTÄMINEN
Ottaessasi ZeFit³HR kellon ensimmäisen kerran käyttöön, lataa ZeFit³ sovellus
käyttöösi.

HAE ZeFit3 -SOVELLUS
Jotta voit käyttää ZeFit³HR kelloa älypuhelimessasi, lataa ensin ZeFit³ sovellus.
Hae hakusanalla “ZeFit³” sovellus App Storesta, Google Play tai Windows
Phone -kaupasta. Lataa ja asenna sovellus laitteeseesi.

iOS

Järjestelmävaatimukset
Android

iOS 8+ laitteet, jotka tukevat Bluetooth 4.0 BLE
iPhone 4s, 5, 5c, 5s, 6, 6 Plus ja uudemmat, iPad
(3rd, 4th and 5thgen) iPad Mini, iPod touch (5thgen)
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Windows Phone 8.1+

Android 4.3 +
Windows Phone
laitteet, jotka tukevat
8.1+, jotka tukevat
Bluetooth 4.0 BLE
Bluetooth 4.0 BLE
www.mykronoz.com sivulta saat viimeisimmät yhteensopivuus tiedot

1. Ota Bluetooth käyttöön
2. Avaa ZeFit³ sovellus älypuhelimellasi. ”SIGN UP” rekisteröidy jos olet kirjautumassa
ensimmäistä kertaa tai ”LOG IN” kirjaudu omalle tilillesi. Lisää henkilötietosi ja napauta
”SET UP”.
3. Varmista, että ZeFit³HR kello on lähelläsi ja valitse ZeFit³HR älypuhelimestasi.
4. Saat älypuhelimeesi tiedon yhdistämisestä.
Paina ”PAIR” hyväksyäksesi yhdistämisen.
5. Napauta ZeFit³HR kellon näyttöä hyväksyäksesi yhdistämisen.
6. Kun ZeFit³HR on onnistuneesti yhdistetty, saat ilmoituksen ZeFit³HR kellon ja
älypuhelimen näytölle.
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Jos yhdistäminen ei onnistu, toista sama uudelleen. Yhdistäminen tehdään vain kerran. Jos haluat
yhdistää ZeFit³HR kellon toiseen tiliin, sinun täytyy ensin purkaa yhdistäminen nykyisestä laitteesta.
Avaa ZeFit³ sovellus, valitse Settings (asetukset) > Connect (yhdistä) ZeFit³ > Unpair (pura yhteys) ZeFit³.
Napauta ”Connect” yhdistääksesi ZeFit³HR uuteen laitteeseen.
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TEKNISET TIEDOT
Koko ja ympärysmitta
Paino
Bluetooth
Bluetooth toiminta-alue
Akkumalli
Akun kesto
Latausaika
Muisti
Näyttö
Anturi
Käyttölämpötila
Veden kestävyys
Kansainvälinen takuu
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47,5 x 20 x 10,3 mm
Min:159 mm
Max: 194 mm
20 g
4.0 BLE
n. 5m
Li-iOn 100 mAh
n. 5 päivää
1 - 2 tuntia
5 päivän aktiivisuus
TFT värikosketusnäyttö 1.06 tuumaa/160*64 pixeliä
3-akselinen kiihtyvyysanturi, optinen syke anturi

-20°C - +40°C
IP67
1 vuosi

VAROITUKSET
Jos latauskaapeli liitetään väärin, se voi aiheuttaa vakavia vaurioita laitteeseen.
Väärinkäyttämisestä aiheutuneet vahingot eivät kuulu takuun piiriin. Irrota
latauskaapeli, kun ZeFit³HR on ladattu täyteen.
ZeFit³HR yksikkö ja latausasema sisältävät voimakkaita magneetteja, jotka voivat
häiritä sydämentahdistinta, luottokortteja, kelloja tai muiden herkkien laitteiden
toimintaa. Jos käytät sydämentahdistinta tai muuta sähköistä lääketieteellistä
laitetta, ota yhteyttä lääkäriin ennen ZeFit³HR käsittelyä tai käyttämistä.
Tämä tuote ei ole lääkinnällinen laite eikä sitä saa käyttää diagnosoimaan tai
hoitamaan mitään sairautta.
Tämä tuote täyttää IP luokituksen IP67 (Roiskevesitiivis).

KÄYTTÖOHJE
ZeFit³HR ominaisuudet ja käyttöohjeen sisältö voivat muuttua. Viimeisimmät
ohjeet tuotteen käyttöön saat www.mykronoz.com tai www.neoport.fi

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

TURVALLISUUSOHJEET
Ennen laitteen käyttöä, lue nämä ohjeet huolellisesti.
• Laitteessa on sisäänrakennettu akku. Älä yritä 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. Älä ui laitteen kanssa. Älä käytä laitetta veden alla.
• 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 räjähdyksen. Hävitä käytetyt akut paikallisten kierrätysohjeiden mukaisesti.
Älä hävitä laitetta kotitalousjätteen mukana
• Käytä ainoastaan USB -kaapelia laitteen lataamiseen. Lataa korkeintaan 24 tuntia

EUROOPAN UNIONIN CE DIREKTIIVI
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

TUOTTEEN KIERRÄTYS JA HÄVITYS
Euroopan unionin direktiivin 2002/96/EU täytäntöönpanon kansallisessa laissa seuraava 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.
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