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HÖGTALARE

ÖVERSIKT

i

ÖVRE 
KNAPPEN

BOTTEN
KNAPPENMIKROFON

PEKSKRÄM

ÖVRE KNAPPEN
I Ström ON / OFF
I Avsluta samtalet
I Återgå till klovkskrärmen 

BOTTEN KNAPPEN

  I Bekräfta

ÅTERSTÄLLA

I  Lång tryckning de två 
knapparna samtidigt
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i Om du vill ändra din visningssida, trycker lätt på nuvarande urtavlan, drar du åt 

höger eller vänster och tryck på  för att gå igenom de olika urtavlan och trycka på 
den du vill använda.  

NAVIGERA PEKSKÄRMEN

Knacka med ett 
finger för att öppna 
eller välja ett men-

yalternativ

Dra åt höger eller väns-
ter, uppåt eller nedåt 

för att navigera genom 
panelerna

Dra ner för att 
återgå till före-
gående skärm
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i

2. 

3. 1. 

1. LADDNING

Ladda ZeSplash² i två timmar innan du använder den 
första gången.
1. Sätta laddaren under klockan
2.  Kontrollera att de stiften på laddningsdockan passar in 

mot laddningsterminalerna på baksidan av ZeSplash² 
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 laddningsprocessen 

har framskridit. När ZeSplash² är laddad kommer 
batteriindikatorn att vara full.  

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

 I PAR VIA BLUETOOTH OCH MOBILAPPEN

   Första gången du använder ZeSplash², du måste para ihop den till telefonen via 
Bluetooth. Bluetooth är aktiverat som standard.  

 I Aktivera Bluetooth på din mobila enhet

 I Välj ZeSplash² på listan över enheter

 I Knacka Pair att bekräfta parkoppling 

 I En Bluetooth –ikonen på displayen kommer att bekräfta lyckad parning 

  i Parkoppling är enengångsprocess.  Efter den initala ihopkopplingen kommer ZeS-
plash² automatisk ansluta till telefonen så länge den är påslagen och inom räckhåll. 
Att kombinera ZeSplash² till en annan enhet, upprepa samma steg. 
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ZeSplash² skicvkar meddelanden om SMS, e-post, sociala media, kalenderhändelser, och privat-
liv påminnelser när ZeSplash² appen 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 , 4thoch 5th gen) iPad 

Mini, iPod touch (5th gen)

ANDROID 4.3 + 
Välj Android 4.3+-enheter med

stöd för Bluetooth 4.0  

i
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3. SAMTAL

ZeSplash² kan du ringa och ta emot samtal. 

RINGER ETT SAMTAL FRÅN 
TELEFONMENYN

RINGER FRÅN TELEFONBOKEN

Gå till telefonens meny, ange 
numret och knacka 

Gå till Phonebook –panel, väl-
jer du kontakten och knacka 
på Call
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INKOMMANDE SAMTAL UNDER ETT SAMTAL 

1. SVARA 
2. AVVISA SAMTALET
3. MUTE

 

1. STÄNGA AV MIKROFONEN
2. AVSLUTA DET PÅGÅENDE 
SAMTALET

12 12

3
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5. SMS

Efter den framgångsrika Bluetooth anslutningen och installation ZeSplash² 
App, kan du läsa SMS på din ZeSplash². 

SNABBT SVAR 
Du kan svara med hjälp av SMS-mall (endast Android)

4. SAMTALHISTORIK
Från samtalshistorik meny, se listan över de senaste inkommande och 
utgående samtal. 
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6. MEDDELANDEN 
ZeSplash² visar meddelanden om inkommande och missade samtal, SMS, 
e-post, social nätverkande, kalenderhändelser och anti lost-alarm. Öppna 
ZeSplash² -appen, tryck på Notifications (Meddelanden) för att välja de med-
delanden som du vill ta emot på din ZeSplash². Om du vill avaktivera vissa 
meddelanden, svep över valknappen till vänster.

INRÄTTÄ AVISERINGAR FÖR IOS -ANVÄNDARE 
Gå till Settings (Inställningar) på din iOS-enhet.
  I  Tryck på Notification Center (Meddelandecenter)
  I   Välj vilken typ av meddelanden du vill ta emot på din ZeSplash²
  I  Aktivera Show in Notification Center (Visa i meddelandecenter) för att ta 
emot meddelandet på ZeSplash.

i Du kan också ställa in dagliga påminnelser; öppna ZeSplash² Applikation, klicka på 
Reminders – fliken, ställa in önskade påminnelse typ och tid. 
ZeSplash² vibrerar lätt och visar respective påminnelse ikon.   
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7. RÖSTSTYRNING 

Andvänd röststyrningsegenskapen för att med din röst styra din mobil eller söka infor-
mation från Internet.

Knacka på Voice Control –ikon. 
Knacka på Voice Control igen för att sluta av röststyrning.
Exempel på röstkommandon (på engelska)
ICall (namn på kontakt)
ISend SMS to (namn på kontakt)
IWhat’s the weather like?
ISet an alarm for tomorrow 5 am

Denna egenskap är tillgånglig med iOS8+ apparater som stöder Siri, och ett urval 
Android 4.3 + apparater som stöder Google. För att använda röststyrning måste din 
mobil ha tillgång till Internet eller med antingen 3/4G eller WiFi.

i
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8. AKTIVITET
Knacka Aktivitet –ikon för att öppna Aktivitesmenyn.  

IDra åt väster eller höger för att see dina resultat av steg, kalorier och aktiva 
minuter.

IDra upp för att få en detaljerad graf over din dagliga prestanda. 

9. PULSMÄTARE
Puls menyn kan du kontrollera din pulsdata och visa dina tidigare pulsdata.   
 
Knacka Heart-Rate och tryck på skärmen för att mäta pulsen. 

Se till att bära ZeSplash² tätt i handleden och att dess sensorlinsen är ren. 
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10. HITTA MIN TELEFON
Se till att ZeSplash² är ansluten till din smartphone via  Bluetooth och mobi-
lappen, telefonen ringer och hjälper dig att hitta det.  

11. KAMERAFJÄRRAN
Se till att kameran på din smartphone är på. Funktion låter dig ta bilder på dis-
tans från din ZeSplash². 

12. APPS
Flera program kan hittas i denna meny:

I Kalendar  I Alarm  IKalkulator

I Anti-Lost Alarm I Stoppur  I Ljudinspelare
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13. MUSIK

Musik av din parade smartphone kommer att synkroniseras till ZeSplash². 
I Musik –panelen, spela / pausa aktuell låt strömmas på telefonen, välja före-
gående eller nästa låt. 

14. INSTÄLLNINGAR

I Bluetooth

I Klock

I Vakna skärm på handleden flick

I Återställa

I Röst

I Skräm

I Klockinforma-

tionI SpråkI Bat-
teristatus

Använd panelen Inställingar för att konfigurera inställningarna för ZeSplash².
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15. TEKNISKA DATA

Sorlek   62,5 x 39 x 13,5 mm

Vikt   60 gr

Bluetooth   Bluetooth 4.0

Batterityp   Lithium-ion 350mAh

Taltid   3 timmar

Batteri laddningsintervall  3 dagar

Batteri laddningstid  1 timme

Display   Pekskräm

Sensor   3 riktnings accelerometer

Andvändningstemperatur  -10°C till + 60°C

Vattentålig   IP56 (stänk)

Internationell garanti  1 år
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Om du har frågor eller behöver hjälp med vår product, vänligen 
besök www.neoport.fi/mykronoz 
eller sänd oss email på info@neoport.fi   


