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VASEN yläpainike

VIHREÄ painike 

OIKEA yläpainike

      PUNAINEN painike

PAINIKKEET VASEN yläpainike 
PAINA + PIDÄ  aktivoi yhdistäminen
PAINA 1 x siirry äänensäätötilaan
PAINA 1 x  ääni hiljemmalle

 
VIHREÄ painike

PAINA + PIDÄ  aloita äänikomennot 
PAINA 1 x vastaa saapuvaan  
  puheluun
PAINA 1 x  vastaa toiseen puheluun
PAINA 1 x  poistu aktiivisuustilasta
PAINA 1 x  näytön valo päälle
PAINA 2 x  soita uudelleen 

OIKEA yläpainike 
PAINA + PIDÄ  aloita/lopeta unitila 
PAINA 1 x näytä unitiedot 
PAINA 1 x  ääni kovemmalle
PAINA 1 x  hiljennä saapuva puhelu

 PUNAINEN painike  
PAINA + PIDÄ  virta päälle/ pois 
PAINA 1 x näytä aktiivisuustiedot 
PAINA 1 x  estä saapuva puhelu
PAINA 1 x lopeta nykyinen puhelu
PAINA 1 x  aloitusnäyttö/ poistu
PAINA 1 x  näytön valo päälle
PAINA 2 x  äänet päälle/pois

i Saadaksesi mahdollisimman tarkat tiedot, suosittelemme pitämään 
ZeWatch2  -kelloa ei-hallitsevassa kädessä i Palauta ZeWatch2 tehdasasetuksiin, pitämällä pohjassa VIHREÄÄ ja PUNAISTA pai-

nikkeita tai VASENTA ja OIKEAA yläpainiketta samanaikaisesti. Kuittaa ilmoitus tai 
muistutus painamalla mitä tahansa painiketta.   
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1. LATAAMINEN

Lataa ZeWatch2 -kelloa kaksi tuntia en-
nen ensimmäistä käyttöä.
1. Aseta latausklipsi niin, että latausklip-
sin kontaktit osuvat kellon kontakteihin.   
2. Varmista, että klipsi on kunnolla 
kellon ympärillä kiinni. 
3. Yhdistä USB-kaapeli tietokoneeseen. 
4. Näytön latauskuvake osoittaa, että 
lataus on käynnissä. 
5. Kun ZeWatch2 on ladattu, kuvake 
osoittaa, että akku on täynnä

i Akun lataus täyteen kestää 1,5h. 
Kun akku on vähissä, akun tilasta 
kertova kuvake ilmestyy näyttöön.

2. YHDISTÄMINEN 

HAE ZEWATCH2 -SOVELLUS

Jotta voit käyttää ZeWatch2 -kelloa mobiililaitteessasi, lataa ensin ZeWatch2 -so-
vellus. Hae hakusanalla “ZeWatch2” App Storesta, Google Playsta, tai Windows 
-kaupasta. Lataa ja asenna sovellus laitteeseesi. 

Avaa ZeWatch2 -sovellus, rekisteröidy, jos olet uusi käyttäjä tai kirjaudu sisään ole-
massa olevalla tunnuksellasi. Sovellus kysyy tietoja sinusta, jotta voi tarjota ma-
hdollisimman tarkat tiedot suorituskyvystäsi. Annetut tiedot on luottamuksellisia.

1. 

2. 4. 
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iOS 7+
1. Lataa ZeWatch2 -sovellus App Storesta
2. Avaa ZeWatch2 -sovellus. Rekisteröidy tai kirjaudu sisään
3. Annettuasi pyydetyt tiedot, paina «Set up ZeWatch2»
4. Käynnistä Bluetooth iOS -laitteessasi
5. Varmista, että ZeWatch2 on lähellä. Paina ZeWatch2 -kellon PUNAISTA painiketta herättääksesi 
näytön. ZeWatch2 -näytön tulee olla päällä jotta yhdistäminen onnistuu 
6. Kun ZeWatch2 on onnistuneesti yhdistetty, saat ilmoituksen puhelimen näytölle
7. ZeWatch2 aloitusnäytöllä paina ja pidä pohjassa vasenta yläpainiketta kunnes yhdistyskuvake ilmestyy
8. Mene iOS -laitteen Bluetooth -asetuksiin ja valitse ZeWatch2 laitelistasta
9. Yhdistetty -kuvake ilmestyy ZeWatch2  -näyttöön ja äänimerkki vahvistaa yhdistämisen onnistuneen

i Jos yhdistäminen epäonnistuu, toista samat vaiheet uudestaan. Yhdistäminen tarvitsee teh-
dä vain kerran. Jos haluat käyttää ZeWatch2 -toisella tunnuksella, tulee yhdistäminen ensin 
purkaa. ZeWatch2 -sovelluksessa mene «Settings» > «Set up ZeWatch2» > «Unpair». Paina 
«Set up ZeWatch2» yhdistääksesi uuteen laitteeseen. 
 

Android 2.3 +
1. Lataa ZeWatch2 -sovellus Google Play -kaupasta
2. Avaa ZeWatch2 -sovellus. Rekisteröidy tai kirjaudu sisään
3. Annettuasi pyydetyt tiedot, paina «Set up ZeWatch2»
4. Käynnistä Bluetooth Android-laitteessasi
5. ZeWatch2 aloitusnäytöllä, paina ja pidä pohjassa vasenta yläpainiketta kunnes yhdistyskuvake ilmestyy
6. Mene Android -laitteen Bluetooth -asetuksiin ja valitse ZeWatch2 laitelistasta
7. Yhdistetty -kuvake ilmestyy ZeWatch2  -näyttöön ja äänimerkki vahvistaa yhdistämisen onnistuneen
Muut mobiililaitteet

1. ZeWatch2 aloitusnäytöllä, paina ja pidä pohjassa vasenta yläpainiketta kunnes yhdistyskuvake ilmesty
2. Käynnistä Bluetooth laitteessasi
3. Valitse ZeWatch2 laitelistasta
4. Jos yhdistämiseen tarvitaan koodi, syötä 0000
5. Yhdistetty -kuvake ilmestyy ZeWatch2  -näyttöön ja äänimerkki vahvistaa yhdistämisen onnistuneen

i Aktiivisuuden ja unitietojen synkronointi, tavoitteet, muistutukset, tekstiviestit ja vastaa-
mattomien puheluiden ilmoitukset on saatavilla ainoastaan iOS 7+ -laitteissa, jotka tukevat 
Bluetooth 4.0 ja tietyissä Android 2.3+ ja Windows Phone 8.1+ laitteissa.
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i ZeWatch2 synkronoi automaattisesti ajan ja päivämäärän yhdistetystä mobiililaitteesta (vain 
iOS7+, Android 2.3+ ja Windows Phone 8.1+). Voit asettaa ajan manuaalisesti «Settings» -väli-
lehdeltä ZeWatch2 -sovelluksesta. Vältä ajan nollautuminen pitämällä laite ladattuna. 

3. NÄYTTÖTILAT

Aloitusnäyttö Yhdistetään

Saapuva puhelu 

 Päivitetään 

Äänetön 

Uusi viesti

Synkronoidaan

Yhdistäminen 
epäonnistui

Vastaamaton 
puhelu 

Yhteys katkaistu

Äänet päällä

 Soita uudestaan Muisti täynnä Äänikomennot pois 
päältä

Äänikomennot 
päällä 

i ZeWatch2 näyttää päivän tiedot. Aktiivisuusmittari nollautuu keskiyöllä. 

Itse määritelty 
muistutus Tavoite saavutettu 

Askeleet MatkaKaloritUnitila

Nuku Herää Syö

Päivätila 

Urheilu Ota lääke 
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4. PUHELUT
Kun ZeWatch2 on onnistuneesti yhdistetty puhelimeen, «Bluetooth puhelut» -toi-
minto on päällä. Voit vastata puheluihin ZeWatch2 -kellon kautta.

VASTAA SAAPUVAAN PUHELUUN 
Paina 1 X VIHREÄÄ painiketta  

HYLKÄÄ SAAPUVA PUHELU
Paina 1 X PUNAISTA painiketta 

HILJENNÄ SAAPUVA PUHELU
Paina 1 X OIKEAA yläpainiketta

VAIHDA PUHELUIDEN VÄLILLÄ
Paina 1 X VIHREÄÄ painiketta 

LOPETA NYKYINEN PUHELU
Paina 1 X PUNAISTA painiketta

SOITA UUDESTAAN EDELLISEEN NUMEROON
Paina 2 X VIHREÄÄ painiketta

SÄÄDÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA 
PUHELUN AIKANA 
Paina OIKEAA yläpainiketta > ääni kovemmalle
Paina VASENTA yläpainiketta > ääni hiljemmalle 

5. ILMOITUKSET

Voit päättää mitä ilmoituksia haluat vastaanottaa kelloosi:
I Tekstiviesti I Vastaamaton puhelu I Etäisyyshälytys. ZeWatch2 -sovelluksessa 
mene «Settings» > «Notifications»
Jos haluat ilmoituksen pois päältä, kosketa ilmoituspainiketta vasemmalla.

i Aktiivisuus- ja unitietojen synkronointi, tavoitteet, muistutukset, teksti-
viestit ja vastaamattomien puheluiden ilmoitukset on saatavilla vain iOS 7+ 
-laitteilla jotka tukevat Bluetooth 4.0 ja tietyillä Android 2.3+ ja Windows 
Phone 8.1+ -laitteilla. 

6. TIETOJEN SYNKRONOINTI
Synkronoi tiedot manuaalisesti ja langattomasti ZeWatch2 -kellosta mobiililaitteeseen:
1. Avaa ZeWatch2 -sovellus
2. «Activity» -näytöllä, paina synkronointikuvaketta           oikeassa yläkulmassa
[iOS -käyttäjät] Herätä näyttö painamalla kellon PUNAISTA painiketta. ZeWatch2 -näytön 
tulee olla päällä tietojen synkronoinnin ajan.
3. Pop up -ikkuna mobiililaitteen näytöllä ilmoittaa kun tiedot on synkronoitu onnistuneesti. 
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i Muista painaa synkronointipainiketta näytön oikeassa yläkulmassa 
ZeWatch2 -sovelluksessa, jotta näet uusimmat tiedot. 
[iOS käyttäjät] Paina kellon PUNAISTA painiketta, jotta näyttöön syttyy valo 
ja synkronointi on mahdollista.  

7. AKTIIVISUUS

ZeWatch2 laskee päivän aikana otetut askeleet, kuljetun matkan ja poltetut 
kalorit. 

Voit seurata päivän aktiivisuutta reaaliajassa ZeWatch2 -näytöltä painamalla  
PUNAISTA painiketta. Selaa eri aktiivisuustietoja painamalla painiketta lyhyesti. 

Voit seurata aktiivisuustasoa ja -historiaa myös «Activity» -välilehdeltä ZeWatch2  
-sovelluksessa. «Activity» -näytöllä voit tarkistaa päivän suorituksen tavoitteisiin 
verrattuna. Painamalla mitä tahansa aktiivisuusmittaria, saat yksityiskohtaiset tie-
dot päivän, viikon ja kuukauden suorituksista. 

8. UNI

i Muista painaa synkronointipainiketta näytön oikeassa yläkulmassa 
ZeWatch2 -sovelluksessa, jotta näet uusimmat tiedot. 
[iOS käyttäjät] Paina kellon PUNAISTA painiketta, jotta näyttöön syttyy valo 

ZeWatch2 laskee nukutut tunnit ja seura unen laatua (kevyt uni, syvä uni, herää-
miset). 

I SIIRRY UNITILAAN 
Paina ja pidä pohjassa oikeaa yläpainiketta kunnes unitilan kuvake ilmestyy 
näyttöön. 

I NÄYTÄ UNITIEDOT 
Paina oikeaa yläpainiketta näyttääksesi unitiedot ja unen kokonaisajan. 

I POISTU UNITILASTA 
Paina ja pidä pohjassa oikeaa yläpainiketta kunnes päivätilan kuvake ilmestyy 
näyttöön.
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9. TAVOITTEET

Paina «Goals» -välilehteä ZeWatch2 -sovelluksessa asettaaksesi päivän tavoitteet: 
otetut askeleet, kuljettu matka, poltetut kalorit ja nukutut tunnit.  

Paina synkronointipainiketta         oikeassa yläkulmassa tallentaaksesi tiedot.

Kun saavutat päivän tavoitteen, ZeWatch2 värisee kevyes-
ti ja näytössä näkyy ilmoitus tavoitteen saavuttamisesta.

i Voit muokata tavoitteita koska tahansa ZeWatch2 -sovelluksessa. Älä unohda 
painaa synkronointipainiketta tallentaaksesi uudet tavoitteet. 
[iOS käyttäjät] Paina kellon PUNAISTA painiketta, jotta näyttöön syttyy valo 
ja synkronointi on mahdollista. 

10. MUISTUTUKSET

i Voit asettaa korkeintaan 6 muistutusta

Paina «Reminders» -välilehteä ZeWatch2 -sovelluksessa lisätäksesi muistutuksen. 
Valitse muistutuksen tyyppi (urheilu, syöminen, nukkuminen, herääminen, 
lääkkeet, itse määritelty) ja aseta aika ja päivä. Voit luoda toistuvan muistutuksen 
ja valita minä päivinä muistutus toistetaan. Lisää ja synkronoi uusi muistutus pai-
namalla «Save». 

Valittuna aikana ZeWatch2 värisee kevyesti ja näytölle ilmestyy aiheeseen liit-
tyvä kuvake. Kuittaa hälytys painamalla mitä tahansa painiketta. Jos et kuittaa 
hälytystä, hälytys toistuu kahden minuutin välein. 
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11. ÄÄNIKOMENNOT
Äänikomennoilla voit etähallita puhelintasi tai etsiä tietoa Internetistä. Aloita 
äänikomennot painamalla ja pitämällä pohjassa VIHREÄÄ painiketta ja sano komen-
to. Lopeta äänikomentojen antaminen painamalla uudestaan VIHREÄÄ painiketta 
uudestaan.

Esimerkkejä äänikomennoista (englanniksi):
 I Call (henkilön nimi) 
 I Send a SMS to (henkilön nimi)
 I What’s the weather like ?  
 I Set an alarm for tomorrow 5 am

i Tämä toiminto on saatavilla vain iOS 7+ -laitteilla jotka tukevat Siria ja  
tietyillä Android 2.3 + -laitteilla jotka tukevat Google Now:ta. Puhelimen 
tulee olla yhdistetty Internettiin joko 3/4G -verkolla tai WiFilla. 

12. MUSIIKKI

13. ETÄISYYSHÄLYTYS

Voit toistaa puhelimeen tallennettua musiikkia ZeWatch2 -kellon kautta, kun Blue-
tooth -yhteys on päällä. 

Siirry äänensäätönäyttöön painamalla vasenta yläpainiketta.
Äänensäätönäytöllä säädä ääntä hiljemmalle vasemmalla yläpainikkeella ja ko-
vemmalle oikealla yläpainikkeella. 

ZeWatch2 värisee, jos yhdistetty laite siirtyy Bluetooth kantomatkan (10 metriä) 
ulkopuolelle. Kuittaa hälytys painamalla mitä tahansa painiketta.  
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14. TEKNISET TIEDOT

Koko   59 x 30 x 9 mm
Paino   35g
Bluetooth   2.1 & 4.0
Akun tyyppi   Li-ion 130 mAh
Akun kesto   3 päivää
Latausaika   1,5 tuntia
Muisti   7 päivän aktiivisuus
Näyttö   OLED
Anturi   3-akselin kiihtyvyysanturi
Käyttölämpötila  -10°C - +60°C
Vedenkestävyys  Ei
Kansainvälinen takuu  1 vuosi

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
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      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.   

• 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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www.mykronoz.com
© 2014 KRONOZ LLC. Tous droits réservés

      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. 


