




SUOMI

LATAAMINEN
LAITEPARI 
PUHELUT
PUHELULOKI/SMS
ILMOITUKSET
ÄÄNIKOMENNOT
AKTIVITEETTI

SYKEMITTARI
LÖYDÄ PUHELIMENI
KAMERAN LAUKAISIN
SOVELLUKSET 
MUSIIKKI
ASETUKSET
TEKNISET TIEDOT
 

06
07
09
11
12
13
14 

 

14
15
15
15
 16
16
17 



4

KAIUTIN

YLEISKATSAUS

i

YLEMPI PAI-
NIKE

ALEMPI 
PAINIKEMIKROFONI

 KOSKETUS-
NÄYTTÖ

YLEMPI PAINIKE
I Virta ON / OFF
I Lopeta puhelu
I Palaa kellonäyttöön 

ALEMPI PAINIKE
  I Hyväksy

RESETOINTI

I  Paina pitkään 
molempia painikkeita 
yhtäaikaa
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i Jos haluat vaihtaa ZeSplash2 -kellotaulua, paina kevyesti nykyistä kellotaulua, selaa 

kellotauluja pyyhkäisemällä oikealle tai vasemmalle ja napauta kellotaulua, jota 
haluat käyttää. 

KOSKETUSNÄYTÖN KÄYTTÄMINEN

Napauta yhdellä 
sormella avataksesi 

tai valitaksesi
valikon kohta

Pyyhkäise oikealle tai 
vasemalle, ylös tai alas 

navigoidaksesi valikossa 
through the panels

Pyyhkäise alas 
palataksesi edel-
liseen näyttöön
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i

2. 

3. 1. 

1. LATAAMINEN

Lataa ZeSplash2 kaksi tuntia ennen ensim-
mäistä käyttöä. 
1. Aseta latausalusta kellon alle
2.  Varmista, että latausalustan pinnit asettuvat 

kellon latausliittimiin. 
3.  Kiinnitä USB-kaapeli latausalustaan.
4.  Kiinnitä USB-kaapelin suurempi pää 

virtalähteeseen
5.  Kun ZeSplash2 on ladattu, kuvake osoittaa 

akun olevan täynnä. 

i Akun lataus täyteen kestää 1h. Kun akku 
on vähissä, akun tilasta kertova kuvake 
ilmestyy näyttöön.
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2. LAITEPARIN MUODOSTAMINEN

 I YHDISTÄMINEN BLUETOOTHILLA JA MOBIILISOVELLUKSELLA

   Käyttäessäsi ZeSplash2 ensimmäistä kertaa, sinujn tulee yhdistää se puheli-
meesi Bluetooth -yhteydellä. Bluetooth on oletuksena päällä. 

 I Salli Bluetooth mobiililaitteessasi

 I Valitse ZeSplash2 laitelistasta

 I Napauta Pair hyväksyäksesi pariliitos

 I Bluetooth -kuvake ZeSplash²:n näytöllä vahvistaa onnistuneen pariliitoksen

  i Laitepari tarvitsee muodostaa vain kerran. Onnistuneen pariliitoksen jälkeen 
ZeSplash² yhdistää automaattisesti puhelimeen kun se on päällä ja kantomatkan 
sisällä. Yhdistääksesi ZeSplash2 toiseen laitteeseen, toista edellä mainitut vaiheet. 
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ZeSplash2 synkronoi tekstiviestit, sähköpostit, sosiaalisen median tiedot, kalenterin ja muistu-
tukset kun ZeSplash² on onnistuneesti yhdistetty älypuhelimeen. Huomioi, että jotkut toiminnot 
eivät ole käytettävissä, jos sovellusta ei ole asennettu.  

Viimeisin yhteensopivuuslista: www.mykronoz.com.

Hae ZeSplash2 -sovellus App storesta tai Google Play Storesta, lataa ja asenna 
sovellus mobiililaitteeseesi. 

Järjestelmävaatimukset

iOS 8+ 
iPhone 4s, 5, 5c, 5s, 6, 6s, 6s plus tai 

uudempi,iPad (3rd , 4th ja 5th generation) 
iPad Mini, iPod touch (5th generation)

TIETYT ANDROID 4.3 + -LAITTEET 
ZeSplash2 -sovellsu on saatavilla 

tietyille Android 4.3 + -laitteille jotka 
tukevat Bluetooth 4.0 

i
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3. PUHELUT

Voit soittaa ja vastaanottaa puheluita ZeSplash²:n kautta.  

SOITA PUHELU ANTAMALLLA 
NUMERO

SOITA PUHELU VALITSEMALLA 
NUMERO PUHELINLUETTELOSTA

Mene Phone -valikkoon, anna 
numero ja napauta

Mene Phonebook -valikkoon, 
valitse kontakti ja napauta Call
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SAAPUVA PUHELU PUHELUN AIKANA

1. VASTAA 
2. HYLKÄÄ
3. VAIMENNA

 

1. MYKISTÄ MIKROFONI
2. LOPETA NYKYINEN PUHELU

12 12

3
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5. TEKSTIVIESTIT

Kun ZeSplash² on yhdistetty ja ZeSplash² -sovellus asennettu, voit lukea teks-
tiviestit kellostasi. 

PIKAVASTAUS 
Voit vastata tekstiviesteihin käyttäen valmiista tekstiviestipohjia 
(vain Android)

4. PUHELUHISTORIA
Call history -valikosta näet listan soitetuista ja vastatuista puheluista. Näet 
soittajan nimen ja numeron napauttamalla puhelua.
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6. ILMOITUKSET
ZeSplash² näyttää ilmoituksen saapuvista ja vastaamatta jääneistä puheluista, 
tekstiviesteistä, sähköposteista, sosiaalisen median aktiviteeteista, kalenteri-
tapahtumista ja puhelimen unohtumisesta. ZeSplash2 -sovelluksessa napauta 
Notifications -välilehteä ja valitse ilmoitus, jonka haluat vastaanottaa kelloosi.  
Jos haluat poistaa käytöstä jonkin ilmoituksen, pyyhkäise vasemmalle.

ILMOITUSTEN ASETTAMINEN IOS -LAITTEILLE 
Siirry iOS -laitteesi asetuksiin.
  I  Napauta Notifications
  I  Valitse mitä ilmoituksia haluat vastaanottaa ZeSplash² -kelloosi
  I  Valitse Show in Notifications 

i Voit asettaa päivittäisiä muistutuksia: avaa ZeSplash2 -mobiilisovellus, valitse Remin-
ders -välilehti, valitse haluamasi muistutustyyppi ja aseta aika. ZeSplash2 värisee 
kevyesti ja näyttää kuvakkeen valittuna aikana.  
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7. ÄÄNIKOMENNOT 

Äänikomennoilla voit etähallita puhelintasi tai etsiä tietoa Internetistä.

Aloita äänikomennot napauttamalla Voice Control -kuvaketta. 
Lopettaessasi äänikomennot, napauta kuvaketta uudestaan.

Esimerkkejä äänikomennoista (englanniksi):
ICall (henkilön nimi)
ISend a SMS to (henkilön nimi)
IWhat’s the weather like?
ISet an alarm for tomorrow 5 am

Tämä toiminto on saatavilla vain iOS 8+ -laitteille jotka tukevat Siria, tietyille Android 
4.3 + -laitteille, jotka tukevat Google Now:ta.Puhelimen tulee olla yhdistetty Internet-
tiin joko 3/4G -verkolla tai WiFilla.

i
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8. AKTIIVISUUS
Avaa aktiivisuusvalikko napauttamalla Activity -kuvaketta.  

ISelaa askeleita, kaloreita ja aktiivisuusminuutteja pyyhkäisemällä oikealle tai 
vasemmalle.

IKatso yksityiskohtaisia tietoja pyyhkäisemällä ylös

9. SYKEMITTARI
Sykemittari -valikossa voit aloittaa sykemittauksen ja katsoa aikaisempia tuloksia.   
 
Aloita sykemittaus napauttamalla Heart-Rate ja painamalla näyttöä.

Varmista, että ZeSplash2 on kiinniteetty tiukasti ranteeseen ja että sen anturi on 
puhdas. 
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10. LÖYDÄ PUHELIMENI
Kun puhelin on yhdistetty ZeSplash2 -kelloon tämä toiminto saa puhelimen 
soimaan ja auttaa löytämään sen. 

11. KAMERAN AUKAISIN
Tällä toiminnolla voit ottaa kuvia käyttäen ZeSplash2 -kelloa kaukolaukaisimena. 

12. SOVELLUKSET
Valikossa on käytössäsi muutamia sovelluksia:

I Kalenteri  I Hälytys  ILaskin

I Etäisyyshälytys I Sekuntikello I Ääninauhuri
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13. MUSIIKKI

Älypuhelimeesi tallennettu musiikki synkronoituu ZeSplash2 kelloon. Music 
-valikossa voit aloittaa/lopettaa nykyisen kappaleen toiston tai siirtyä edel-
liseen / seuraavaan kappaleeseen. 

14. ASETUKSET

I Bluetooth

I Kello

I Kellon herätys ranneliikkeellä

I Alkuasetuksiin palautus

I Ääni

I Näyttö

I Kellon tiedot

I Kieli

I Akun tila

Settings -valikosta voit säätää seuraavia asetuksia:
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15. TEKNISET TIEDOT

Mitat   62,5 x 39 x 13,5 mm

Paino   60 gr

Yhteys   Bluetooth 4.0

Akun tyyppi   Lithium-ion 350mAh

Puheaika   3 h

Valmiusaika   3 päivää

Latausaika   1 h

Näyttö   Kosketusnäyttö

Anturi   3-akselinen kiihtyvyysanturi

Käyttölämpötila  -10°C - + 60°C

Vedenkestävyys  IP56 (roiskevesitiivis)

Kansainvälinen takuu  1 vuosi
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KÄYTTÖOHJEET JA TUKI
 Laitteen ominaisuudet voivat päivittyä ja käyttöohjeen tiedot
 muuttua. Uusimmat käyttöohjeet ja apua tuotteen käyttöön
löydät osoitteista
www.neoport.fi/mykronoz ja www.mykronoz.com
tai lähetä sähköpostia info@neoport.fi



19

      TEKNISET TIEDOT

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.   
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• 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.   
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      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

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
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