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ÖVRE VÄNSTER knapp

GRÖN knapp 

ÖVRE HÖGER knapp

RÖD knapp

ÖVERSIKT

i För att få möjligast exakt information rekommenderar vi att ha ZeWatch2 på  
vänsterhand om du är högerhänt och vice versa, och inte för löst på handleden.

ÖVRE VÄNSTER knapp 
TRYCK+HÅLL  aktivera anslutningsläge
TRYCK 1x aktivera volymkontroll
TRYCK 1x volym -

 GRÖN knapp
TRYCK+HÅLL   aktivera röstkontroll
TRYCK 1 x svara inkommande samtal
TRYCK 1 x  svara nästa samtal
TRYCK 1 x  stäng aktivitetssidan
TRYCK 1 x  tänd skärmbelysningen 
TRYCK 2 x  ring senast ringda nummer

ÖVRE HÖGER knapp 
TRYCK+HÅLL   aktivera/avaktivera sömnläge
TRYCK 1 x visa sömninformation 
TRYCK 1 x  volym +
TRYCK 1 x  tysta inkommande samtal

 RÖD knapp  
TRYCK+HÅLL   PÅ/AV
TRYCK 1 x visa aktivitetsinformation
TRYCK 1 x  avvisa inkommande samtal
TRYCK 1 x avsluta pågående samtal
TRYCK 1 x  gå till/från grundläge
TRYCK 1 x  tänd skärmbelysningen
TRYCK 2 x  tyst/ringning

i För att gå till fabriksinställning i ZeWatch2 tryck+håll både GRÖN och RÖD knapp eller både 
ÖVRE VÄNSTER och HÖGER knapp samtidigt. För att bekräfta en avisering eller påminnelse, 
tryck valfri knapp.
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1. LADDNING

Ladda ZeWatch2 i två timmar före första 
användningen.
1. Passa laddningkontakterna i klämman 
mot kontakterna på baksidan av ZeWatch2

2. Kläm fast laddaren stadigt på ZeWatch2

3. Sätt USB kontakten i ett USB-uttag på 
en dator
4. Batterisymbolen visar att laddning pågår
5. När batterisymbolen är fylld är batteriet 
laddat

i Det tar 1h 30min att ladda batteriet. När 
batteriet igen behöver laddas visas detta 
med en indikator för tomt batteri

1. 

2. 4. 

2. ANSLUTNING 

HÄMTA ZEWATCH2 -APPEN

För att ställa in ZeWatch2 med din mobila enhet, börjar du med att hämta ZeWatch2-ap-
pen.  Sök «ZeWatch2»-app på App Store eller Google Play, ladda ner och installera appen 
i din mobil.

När Du öppnar ZeWatch2-appen, skapa konto om du är ny medlem eller logga in med ditt 
redan existerande konto. Fyll i dina personliga uppgifter så att ZeWatch2 kan ge dig möjli-
gast exakta uppgifter om dina prestanda. Denna information hålls konfidentiell.
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iOS 7+
1. Ladda ner ZeWatch2-appen från App store
2. Öppna ZeWatch2-appen. Skapa konto om du är ny medlem eller logga in med ditt redan existerande 
    konto. 
3. Fyll i dina personliga uppgifter, öppna «Set up ZeWatch2»
4. Möjliggör Bluetooth anslutning på din iOS-apparat
5. Se till att  ZeWatch2 är nära till, och tryck på RÖDA knappen för att slå på displayen. ZeWatch2 
    display måste vara tänd för att påbörja anslutning.
6. När apparaterna ansluter mot varandra ser du detta på mobilens skärm
7. Med ZeWatch2 i skärmens grundläge, tryck och håll den övre vänstra knappen tills en anslutningsikon tänds
8. Välj ZeWatch2 från din iOS-apparats lista på enheter i Bluetooth menyn
9. En ikon som indikerar anslutning visas på ZeWatch2, och ett pip hörs för att bekräfta att anslutningen 
    lyckats

i Om anslutning inte lyckas, gör om proceduren ovan. Vill du ansluta din ZeWatch2 till ett annat konto 
måste du först avsluta tidigare anslutning. I ZeWatch2-appen, välj «Set up ZeWatch – Unpair» Öppna 
sedan «Set up ZeWatch2» för att ansluta till en annan apparat

Android 2.3 +
1. Ladda ner ZeWatch2-appen från Google Play
2. Öppna ZeWatch2-appen. Skapa konto om du är ny medlem eller logga in med existerande konto. 
3. Fyll i dina personliga uppgifter, öppna «Set up ZeWatch2»
4. Möjliggör Bluetooth anslutning på din Android apparat
5. Med ZeWatch2 i skärmens grundläge, tryck och håll den övre vänstra knappen tills en anslutningsikon tänds
6. Välj ZeWatch2 från din Android apparats lista på enheter i Bluetooth menyn
7. En ikon som indikerar anslutning visas på ZeWatch2, och ett pip hörs för att bekräfta att anslutningen lyckats

Windows Phone 8.1. och övriga mobila enheter
1. Med ZeWatch2 i skärmens grundläge, tryck och håll den övre vänstra knappen tills en anslutningsikon tänds
2. Möjliggör Bluetooth anslutning på din mobila apparat
3. Välj ZeWatch2 i listan på enheter
4. Använd koden 0000 om kod efterfrågas
5. En ikon som indikerar anslutning visas på ZeWatch2, och ett pip hörs för att bekräfta att anslutningen lyckats

i Funktionerna synkronisera aktivitet och sömndata, mål, påminnelser, SMS och missade samtal kan 
användas endast med iOS7+ enheter som stöder Bluetooth 4.0 samt med vissa Android 2.3+ enheter.
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i ZeWatch2 synkroniserar automatiskt tid och datum från din anslutna mobila enhet (gäller endast iOS7+ 
och Android 2.3+) Du kan välja att ställa in tids- och datumformat manuellt i «Settings» menyn i ZeWatch-
appen. Undvik urladdning av batteriet för att undvika att tid och datum nollställs

3. DISPLAYS
Grundläge Ansluter

Inkommande samtal

 Uppgraderar 

Tyst

Nytt meddelande

Synkroniserar

Anslutning misslyckades Missade samtal

Frånkopplad

Ringer

 Ring på nytt Minnet fulltRöststyrning avRöststyrning på

i ZeWatch2 visar data dygnsvis. Aktivitetsföljaren nollställs vid midnatt. 

Påminnelse Mål uppnått

Steg SträckaKalorierSömn-läge

Sömn VaknaÄt 

Dagsläge 

Sport Medicin 
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4. SAMTAL
När du anslutit din ZeWatch2 till telefonen med bluetooth kan du med hjälp av Bluetooth 
svara på  telefonsamtal från din ZeWatch2.

TA EMOT SAMTAL
TRYCK GRÖN knapp 1x

AVVISA INKOMMANDE SAMTAL
TRYCK RÖD knapp 1x 

TYSTA INKOMMANDE SAMTAL
TRYCK ÖVRE HÖGRA knapp 1x 

VÄXLA MELLAN SAMTAL
TRYCK GRÖN knapp 1x

AVSLUTA SAMTALET
TRYCK RÖD knapp 1x

RING SENASTE NUMMER PÅ NYTT
TRYCK GRÖN knapp 2x 

JUSTERA VOLYMEN UNDER SAMTAL
TRYCK ÖVRE HÖGRA knappen för att öka 
volumen +
TRYCK ÖVRE VÄNSTRA knappen för att 
minska volumen -

5. AVISERINGAR
Du kan välja att visa följande information i din ZeWatch2:
I SMS I Missade samtal I Anti-Lost-alarm. I ZeWatch2 appen gå till 
Settings - Notifications. Om du önskar att stänga av vissa aviseringar, dra «Notification» knap-
pen till vänster

i Funktionerna synkronisera aktivitet och sömndata, mål, påminnelser, SMS och mis-
sade samtal kan användas endast med iOS7+ enheter som stöder Bluetooth 4.0 samt 
med vissa Android 2.3+ enheter.

6. SYNKRONISERA DATA
Följ dessa steg manuellt för att trådlöst synkronisera data i din ZeWatch2 med din mobila enhet
1. Öppna ZeWatch2-appen
2. Tryck på synkroniserings-ikonen            uppe i högra hörnet av «Activity» fönstret
[gäller iOS] Tryck den RÖDA knappen på ZeWatch2 för att tända displayen. Displayen måste vara på 
för att påbörja synkroniseringen.
3. Ett pop up fönster på din mobil bekräftar att synkroniseringen lyckats.
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i Glöm inte att du genom att knacka på sync-ikonen i övre högra hörnet av ZeWatch2-
appen kan ladda upp den senaste aktivitets datan (gäller iOS användare) Tryck den 
RÖDA knappen för att tända skärmen och starta synkronisering

7. AKTIVITET
ZeWatch2 registrerar dina steg, avverkad sträcka och brända kalorier under dygnet.

Du kan se din dagliga aktivitet i realtid på skärmen på din ZeWatch2 genom att trycka på 
den RÖDA knappen. Du kan gå igenom dagens aktivitets-data genom korta knapptryc-
kningar. 

Du kan också se din aktivitetsnivå och historia under «Activity» i ZeWatch2-ap-
pen. Där kan du också jämföra dina prestationer jämfört med de uppställda dagli-
ga målen. Klicka på någon aktivitet för att se en detaljerad kurva av dina dagliga,  
veckovisa och månatliga prestationer.

8. SÖMN

i Glöm inte att du genom att knacka på sync-ikonen i övre högra hörnet av ZeWatch2-
appen kan ladda upp den senaste sömn datan (gäller iOS användare) Tryck den 
RÖDA knappen för att tända skärmen och starta synkronisering

ZeWatch2 registrerar hur mycket du sover och hur du sover (lätt sömn, djup sömn, vaken-
tid).

I STARTA SÖMNLÄGE 
Tryck och håll in den övre högerknappen tills sömn-ikonen visas

I VISA SÖMNDATA
Tryck den övre högerknappen för att visa din sömn och sömntiden

I GÅ UR SÖMNLÄGE
Tryck och håll in den övre högerknappen tills sol-ikonen visas
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9. MÅL

Knacka på «Goals» i ZeWatch2-appen för att ställa in dina dagliga mål för steg, sträcka, för-
brända kalorier och sömntimmar.

Klicka synkroniserings-knappen        i övre högra hörnet för att spara målen.

När du uppnår ett av dina dagliga aktivitetsmål vibrerar 
ZeWatch2 lätt och visar «Goal achieved»

i Du kan när som helst ändra dina dagliga mål i ZeWatch2-appen. Glöm inte att klicka på 
synkroniseringsikonen för att spara dina nya mål (gäller iOS användare) Tryck ZeWatch 
RÖDA knapp för att tända skärmen och påbörja synkronisering.

10. PÅMINNELSER

i Du kan ställa in upp till 6 dagliga påminnelser

Öppna «Reminders» fliken i ZeWatch2-appen för att ställa in dagliga påminnelser. Välj 
typ av påminnelse (Sporta, äta, sova, väckning, medicin, definierad), och ställ in tid och 
datum.
Du kan skapa en återkommande påminnelse och välja vilka dagar den ska upprepas. 
Klicka «Save» för att tillsätta och synkronisera en ny påminnelse.

ZeWatch2 vibrerar lätt och visar respektive påminnelse-ikon för att uppmärksamma 
dig. Påminnelsen kan stängas av genom att trycka in valfri knapp på ZeWatch2. Om 
du inte stänger av påminnelsen, så upprepar ZeWatch2 alarmet om två minuter..
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11. RÖSTSTYRNING
Använd röststyrningsegenskapen för att med din röst styra din mobil eller söka informaton 
från Internet. Tryck och håll den GRÖNA knappen intryckt för att påbörja röststyrning och 
använd din röst för kommandon. Tryck den GRÖNA knappen kort för att avaktivera röst-
kontrollen.

Exempel på röstkommandon (på engelska):
 I Call (namn på kontakt) 
 I Send a SMS to (namn på kontakt)
 I What’s the weather like ?  
 I Set an alarm for tomorrow 5 am

i Denna egenskap är tillgänglig med iOS 7+ apparater som stöder Siri, och ett urval 
Android 2.3+ apparater som stöder Google Now. För att använda röststyrning 
måste din mobil ha tillgång till Internet med antingen 3/4G eller WiFi

i Egenskaperna och bruksanvisningens innehåll för ZeWatch2 kan ändra. För att 
få de senaste användningsinstruktionerna vänligen besök  
www.mykronoz.com

12. MUSIK

13. ANTI-LOST-alarm

Via Bluetooth kan du strömma musik lagrad i din mobila enhet genom ZeWatch2

Tryck på den övre vänstra knappen för att gå till volymkontrollfönstret. Från volym-
kontrollfönstret tryck på den övre vänsterknappen för att sänka volymen och på den övre 
högerknappen för att höja volymen.

Om den apparat du är kopplad till via Bluetooth lämnar räckvidden (10 meter) kommer 
ZeWatch2 att ge ifrån sig en vibrerande påminnelse för att uppmärksamma dig på att appa-
raten är utanför räckvidden. Tryck på valfri knapp för att stänga alarmet.
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14. TEKNISKA DATA

Storlek   59 x 30 x 9 mm
Vikt   35 gr
Bluetooth   2.1 & 4.0
Batterityp   Li-ion 130 mAh
Batteri laddningsintervall  3 dagar
Batteri laddningstid  1,5 timmar
Minne   7 dygns aktivitet
Display   OLED
Sensor   3 riktnings accelerometer
Användningstemperatur  -10 till +60 c
Vattentålig        Nej
Internationell garanti  1 år

33
34
35
36
37
37
38

Egenskaperna och bruksanvisningens innehåll för ZeWatch2 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.

OM DENHÄR BRUKSANVISNINGEN

SUPPORT
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SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Innan du använder apparaten, läs dessa instruktioner noggrant.

• ZeWatch2 har ett inbyggt batteri. Demontera inte batteriet. KRONOZ LLC är inte ansvarig för någon som helst   
   skada som orsakas av demontering av batteriet eller någon komponent. 

•  Denna apparat är inte vattentät, så håll den borta från värme- och fukt-källor. Använd den inte nära avlopp eller 
i våta utrymmen. Sänk inte ner den i vatten. 

•  Ladda batteriet i ett svalt och ventilerat rum. För hög temperatur vid laddning kan orsaka hetta, rök, eld eller skada 
på batteriet eller till och med en explosion. 

• Undvik extrema temperaturer. Använd inte apparaten i rök, damm eller solljus för en längre tid.

• Undvik att öppna, krossa, böja, deformera, punktera eller skära i eller på annat sätt skada ackumulatorer eller    
   batterier. Om ett batteri går sönder eller börjar läcka, undvik kontakt med huden och ögonen, men om detta
   sker skölj omedelbart med vatten (gnugga inte ögonen) eller sök läkarhjälp.

•  Kortslut inte. Kortslutning kan uppstå när ett metallföremål, till exempel ett mynt kommer i kontakt med + och - 
polerna i ett batteri. Kortslutning kan skada batteriet. 

• Använd inte skadade eller urladdade batterier. 

• Håll batterier utom räckhåll för barn och på ett säkert ställe för att undvika fara. 

• Kasta aldrig batterierna i eld, de kan explodera. Använda batterier bör tas tillvara enligt förordningar i ditt land 
(som till exempel återvinning). De får inte slängas i hushållssoporna. 

• Använd endast den medföljande USB-kabeln för batteriets laddning. Ladda inte längre än 24 timmar. 

• KRONOZ LLC tar inget ansvar för skada som uppstått på grund av felanvändning.

©2014 Kronoz LLC, all rights reserved. Kronoz LLC, Route de Valavran 96, 1294 Genthod, Suisse
All brands or product names are or may be trademarks of their respective owners.
Pictures and specifications are not contractual.Les marques citées sont des marques déposées par leur 
fabricant respectif. Photos et caractéristiques non contractuelles.
Designed in Switzerland - Made in China
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Försäkran om överensstämmelse med EU direktivet 1999/5/EG
KRONOZ LLC försäkrar härmed att denna utrustning är i överensstämmelse med de väsentliga kraven och andra rele-
vanta bestämmelser i R&TTE direktivet 1999/5/EG. Den fullständiga försäkran om överenstämmelsen kan på begäran 
fås från vår kundservice: support@mykronoz.com

EUROPEISKA UNIONEN CE DIREKTIV

AVFALLS OCH ÅTERVINNINGSINFORMATION
Efter implementeringen av det Europeiska direktivet 2002/96/EG i det nationella legala systemet gäller följande: 
Elektriska och elektroniska apparater får inte läggas i hushållsavfallet. Konsumenterna måste enligt lag returnera 
elektriska och elektroniska apparater när de tas ur bruk till återförsäljare eller återvinningspunkter. Detaljerna 
till detta bestäms av respektive land. Symbolen på produkten, instruktionsboken eller förpackningen indikerar 
att produkten omfattas av dessa bestämmelser. Genom att återvinna, kan gamla apparaters material användas 
på nytt, och på detta sätt kan du ge ett viktigt bidrag till att skydda vår miljö.

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


