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PEKSKRÄM

HÖGTALARE
KNAPP

PERÖRINGSKÄNSLIGA- 
YTA

MIKROFON

ÖVERSIKT

i
                  KNAPP
I POWER ON / OFF: 
Lång tryckning 3 sekunder.
I Tryck för att gå till urtavlan.

PERÖRINGSKÄNSLIGA YTA
I Klicka på den beröringskänsliga 
område att gå tillbaka till före-
gående meny.

I RESET Långt tryck under 8 
sekunder.1



i Om du vill ändra din ZeRound urtavlan, tryck bestämt på den aktuella urtavlan, dra 
åt vänster eller höger för att gå igenom de olika urtavlor finns och klicka på den du 
vill välja och använda. 

NAVIGERA PEKSKÄRMEN
I Klicka med ett finger 
att öppna eller välj en 
menyn.

I Dra åt höger för aktivi-
tetsmenyn.
I Dra åt vänster för 
menyn. 

I Dra upp för aviseringar.
I Dra ner för att återgå till 
föregående skärm.
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1. LADDNINGS

Ladda ZeRound i två timmar innan du använ-
der den första gången.
1. Sätta laddaren under klockan 
2. Kontrollera att de stiften på laddningsdoc-
kan passar in mot laddningsterminalerna på 
baksidan av ZeRound
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 ZeRound är 
laddad kommer batteriindikatorn att vara full.

i En full laddningar tar 1 timme. När bat-
terinivån börjar bli låg visas en batteriin-
dikator.

3



2. PARKOPPLINGN
STEP 1: PAR VIA BLUETOOTH  

I Aktivera Bluetooth på din smartphonen

I Välj ZeRound på listan över enhetera

 STEP 2: PAR VIA MOBILAPPEN

I Aktivera Bluetooth på din smartphone

I Hämta ZeRound App från App Store eller Google Play Store

I Öppna ZeRound fliken Inställningar och klicka på “Connect ZeRound” anslut  ZeRound

I Välj ZeRound i listan tillbehöret och knacka på “Pair” paret att bekräfta parning

  i Parkoppling är enengångsprocess. Efter den initala ihopkopplingen kommer 
ZeRound automatisk ansluta till telefonen så länge den är påslagen och inom 
räckhåll. 

4



ZeRound skicvkar meddelanden om SMS, e-post, sociala media, kalenderhändelser, och privatliv 
påminnelser när ZeRound appen har installerats på din smartphone. 
Observera att vissa funktioner kommer inte att fungera om ZeRound App har installerats på din 
smartphone. 

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

SYSTEMKRAV

iOS 8+ 
iPhone 4s, 5, 5c, 5s, 6, 6s, 6s plus eller 
senare,iPad (3rd , 4th and 5th generation) 
iPad Mini, iPod touch (5th generation)

ANDROID 4.3 + 
Välj Android 4.3+-enheter med stöd 

för Bluetooth 4.0 

i
5



OM DENHÄR BRUKSANVISNINGEN

SUPPORT

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

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