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VASEN painike OIKEA painike

YLEISKUVAUS

i Saadaksesi mahdollisimman tarkat tiedot, suosittelemme pitämään ZeWatch³ -kel-
loa ei-hallitsevassa kädessä i
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VASEN painike

PAINA + PIDÄ  aktivoi laiteparin  
                           muodostus
PAINA 1 x hylkää saapuva puhelu
PAINA 1 x  lopeta puhelu
PAINA 1 x  vähennä ääntä
PAINA 2 x  soita uudelleen viimei 
  simpään numeroon 

OIKEA painike 
 

PAINA + PIDÄ  turn ON / OFF 
PAINA 1 x sytytä näyttö 
PAINA 1 x  vastaa saapuvaan  
  puheluun
PAINA 1 x lisää ääntä
PAINA 1 x  perusnäyttö / poistu
PAINA 2 x  aktivoi äänikomennot

i Palauta ZeWatch³ tehdasasetuksiin, pitämällä pohjassa VIHREÄÄ ja PUNAISTA pai-
nikkeita tai VASENTA ja OIKEAA yläpainiketta samanaikaisesti. Kuittaa ilmoitus tai 
muistutus painamalla mitä tahansa painiketta. 

KOSKETUSNÄYTÖN OHJAUS

KAKSOISNAPAUTUS sytyttää näytön 
PYYHKÄISY YLÖS TAI ALAS navigoi aktiviteetti- tai uninäyttöön
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1. LATAAMINEN

Lataa ZeWatch² -kelloa kaksi tuntia en-
nen ensimmäistä käyttöä.

1. Avaa varovasti latauspistokkeen 
lukitus

2. Yhdistä USB-kaapeli tietokoneeseen 
Käytä mukana tulevaa kaapelia

3. Näytön latauskuvake osoittaa, että 
lataus on käynnissä.

4. Kun ZeWatch3 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. 

1. 
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2. LAITEPARIN MUODOSTAMINEN 

Käyttäessäsi ZeWatch3:a ensi kertaa, SET UP -viesti opastaa sinua suorittamaan 
alkuasetukset käyttäen ZeWatch³ -sovelluksta. 

HAE ZeWatch3 -SOVELLUS
[iOS & Android -käyttäjät] Lataa ZeWatch3 -sovellus App store:sta tai Google 
Play -sovelluskaupasta.  
[Windows Phone -käyttäjät] Lataa ZeWatch3 -sovellus Windows Phone -kaupasta.
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Step 1 : Laiteparin muodostus (Bluetooth Low Energy - BLE)

1. Käynnistä Bluetooth puhelimessasi

2. Avaa ZeWatch -sovellus. Rekisteröidy tai kirjaudu sisään. Annettuasi pyydetyt tiedot, valitse ZeWatch 

-alaitteesi ja paina Set up. 

3.Varmista, että ZeWatch3 on lähellä ja valitse ZeWatch3 BLE laitelistasta.

4. Saat yhdistyspyynnön puhelimeesi. Paina Pair hyväksyäksesi se.

5. Tämän jälkeen saat ilmoituksen ZeWatch3 näytölle. Paina ZeWatch3:n vasenta 

painiketta hyväksyäksesi yhdistäminen

6.Kun ZeWatch3 on onnistuneesti yhdistetty, saat ilmoituksen ZeWatch3:n ja puhelimen näytölle.

Tämä toiminto mahdollistaa ajan, päivämäärän, aktiviteettitietojen ja unidatan synkronoinnin, muistutukset ja ilmoitukset. 

i Voit asettaa ZeWatch3 alkuasetukset käyttäen Mac tai PC -sovellusta. Voit ladata sovelluksen 
MyKronoz -verkkosivuilta: http://www.mykronoz.com/support/
Järjestelmävaatimukset : Windows 7,8,XP – MAC OSX 10.8 tai uudempi

i
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Step 2 : Manuaalinen laiteparin muodostaminen (Bluetooth Classic)

1. Kun ZeWatch3 on aloitusnäytössä, paina ja pidä vasenta painiketta 
pohjassa kunnes puhelin -kuvake ilmestyy

2. Mene puhelimesi Bluetooth -asetukseen ja valitse ZeWatch3 
laitelistasta 

3. Puhelin -kuvake ilmestyy ZeWatch3 -näyttöön ja äänimerkki 
vahvistaa yhdistämisen

Tämä toiminto mahdollistaa puheluiden soittamisen ja vastaanottamisen

i Jos yhdistäminen epäonnistuu, toista samat vaiheet. Yhdistäminen tarvitsee tehdä vain ker-
ran. Jos haluat yhdistää ZeWatch3:n toiseen käyttäjätunnukseen sinun tulee ensin purkaa 
nykyinen yhdistäminen. ZeWatch -sovelluksessa mene Settings > Set up ZeWatch3 > Unpair. 
Napauta Set up ZeWatch3 yhdistääksesi uudeen laitteeseen.
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i ZeWatch³ 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 Synkronoidaan

Yhdistäminen epäonnistui Vastaamaton puhelu 

Yhteys katkaistu

Soita uudestaan Muisti täynnä Äänikomennot pois päältäÄänikomennot päällä 
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Sähköposti Sosiaalinen media Kalenteritapahtuma

Tavoite saavutettu Akku lopussa 

Askeleet 

Matka

KaloritUnitila

Nuku 

Päivätila 

SMS
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4. PUHELUT
Kun ZeWatch³ on onnistuneesti yhdistetty puhelimeen, «Bluetooth puhelut» -toi-
minto on päällä.
VASTAA SAAPUVAAN PUHELUUN
Paina 1 X oikeaa painiketta  

HYLKÄÄ SAAPUVA PUHELU
Paina 1x vasenta painiketta 

HILJENNÄ SAAPUVA PUHELU
Kaksoisnapauta näyttöä 

LOPETA NYKYINEN PUHELU
Paina 1x vasenta painiketta

SOITA UUDESTAAN VIIMEISIMPÄÄN 
NUMEROON
Paina 2x vasenta painiketta

VASTAA UUTEEN PUHELUUN JA ASETA 
NYKYINEN PUHELU PITOON 
Paina 1x oikeaa painiketta 

SULJE NYKYINEN PUHELU JA VASTAA UU-
TEEN PUHELUUN 
Paina ja pidä pohjassa oikea painike 

HYLKÄÄ SAAPUVA PUHELU KUN TOINEN 
PUHELU ON MENOSSA
Paina 1x vasenta painiketta
SÄÄDÄ ÄÄNEN VOIMAKKUUTTA PUHELUN 
AIKANA 
Kaksoisnapauta siirtyäksesi äänenvoi-
makkuuden säätöön. Hiljennä vasem-
malla painikkeella. Lisää ääntä oikealla 
painikkeella. 
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5. ILMOITUKSET

ZeWatch3 näyttää ilmoituksen saapuvista ja vastaamatta jääneistä puheluista, 
tekstiviesteistä, sähköposteista, sosiaalisen median aktiviteeteista, kalenteri-
tapahtumista ja puhelimen unohtumisesta*. Avaa ZeWatch3 
-sovellus, napauta Settings > Notifications valitaksesi ilmoitus, jonka haluat 
saada kelloosi. Jos haluat poistaa käytöstä jonkin ilmoituksen, pyyhkäise 
haluttua kohtaa vasemmalle. 
Paina ZeWatch3 painiketta kuitataksesi ilmoituksen. Jos ilmoituksta ei kuitata, 
se ilmestyy näyttöön kun aktivoit sen seuraavan kerran. 
llmoitusten asettaminen iOS -laitteille

i *Windows -puhelimet eivät välttämättä tue kaikkia mainit-
tuja ominaisuuksia. 

     Siirry iOS -laitteesi asetuksiin.
     Napauta “Notifications”
     Valitse minkä tyyppisiä ilmoituksia haluat vastaanottaa ZeWatch3 -kellossasi
      Salli ”Show in Notification Center” vastaanottaaksesi ilmoituksia.
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ZeWatch3 laskee askeleet, kuljetun matkan ja poltetut kalorit. Voit seurata 
päivän aktiivisuutta reaaliajassa ZeWatch3 -näytöltä. Vaihda näyttötilojen 
välillä pyyhkäisemällä alas. 

Voit seurata aktiivisuustasoa ja -historiaa myös Activity -välilehdeltä ZeWatch3 

-sovelluksessa. Activity -näytöllä voit tarkistaa päivän suorituksen tavoitteisiin ver-
rattuna. Painamalla mitä tahansa aktiivisuusmittaria, saat yksityiskohtaiset tiedot 
päivän, viikon ja kuukauden suorituksista.

i ZeWatch3 näyttää päivän tiedot. Aktiivisuusmittari nollautuu keskiyöllä. 
Ladataksesi viimeisimmät aktiivisuustiedot ZeWatch -sovellukseen, paina 
synkronointi -kuvaketta sovelluksen oikeassa yläkulmassa. 

6. AKTIIVISUUS

ASKELEET MATKA KALORIT
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I SIIRRY UNITILAAN / POISTU UNITILASTA 
Siirry unitilaan ZeWatch -sovelluksessa painamalla liilaa unipalkkia ja klik-
kaamalla Add sleep > Start Sleep now 
Poistu unitilasta painamalla ZeWatch -sovelluksen liilaa unipalkkia ja klik-
kaamalla Add sleep > Awake

I UNITILAN ESIASETUKSET
Avaa ZeWatch -sovellus > Mene Settings > Advanced Settings > Preset 
sleep asettaaksesi oletusnukkumaanmenoajan ja heräämisajan. Oletuk-
sena ZeWatch3 mittaa unta klo 23 - 7.

7. UNI

i Lataa viimeisimmät unitiedot painamalla synkronointipainiketta ZeWatch- 
sovelluksen oikeassa yläkulmassa. Jos unohdat aktivoida unitilan, voit lisätä 
unitiedot manuaalisesti ZeWatch -sovelluksesta. Avaa ZeWatch -sovellus ja 
napauta Add sleep  > Add sleep.

ZeWatch³ laskee nukutut tunnit ja seura unen laatua (kevyt uni, syvä uni, 
heräämiset).
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8. TAVOITTEET

Paina Goals -välilehteä ZeWatch³ -sovelluksessa asettaaksesi päivän tavoitteet: 
otetut askeleet, kuljettu matka, poltetut kalorit ja nukutut tunnit.
Paina synkronointipainiketta oikeassa yläkulmassa tallentaaksesi tiedot.  

Kun saavutat päivän tavoitteen, ZeWatch³ värisee 
kevyesti ja näytössä näkyy ilmoitus tavoitteen saavut-
tamisesta.

i Voit muokata tavoitteita koska tahansa ZeWatch³ -sovelluksessa. Älä unohda 
painaa synkronointipainiketta tallentaaksesi uudet tavoitteet.
[iOS käyttäjät] Paina kellon OIKEAA painiketta, jotta näyttöön syttyy valo ja 
synkronointi on mahdollista 
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9. MUISTUTUKSET

Napauta Reminders -välilehteä ZeWatch -sovelluksessa lisätäksesi muistutuksen. 
Voit asettaa 6 päivittäistä muistutusta, valita muistutuksen tyypin ja asettaa ajan ja 
päivän. Valittuna aikana ZeWatch³ värisee kevyesti ja näytölle ilmestyy aiheeseen 
liittyvä kuvake. Kuittaa hälytys painamalla mitä tahansa painiketta. Jos et kuittaa 
hälytystä, hälytys toistuu kahden minuutin välein..
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10. ÄÄNIKOMENNOT
Äänikomennoilla voit etähallita puhelintasi tai etsiä tietoa Internetistä. Aloita äänikomen-
not kaksoisnapauttamalla oikeaa painiketta ja sano komento. Lopeta äänikomentojen 
antaminen painamalla oikeaa painiketta.

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+ -laitteille jotka tukevat Siria, 
tietyille Android 4.3 + -laitteille, jotka tukevat Google Now:ta tai S 
Voice:a, tietyille Windows Phone 8.1+, joissa on Cortana. Puhelimen 
tulee olla yhdistetty Internettiin joko 3/4G -verkolla tai WiFilla.
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i Laitteen ominaisuudet voivat päivittyä ja käyttöohjeen tiedot muuttua. 
Uusimmat käyttöohjeet ja apua tuotteen käyttöön löydät osoitteista www.
mykronoz.com, www.neoport.fi/mykronoz tai sähköpostilla info@neoport.fi

11. MUSIIKKI

12. ETÄISYYSHÄLYTYS

Voit toistaa puhelimeen tallennettua musiikkia ZeWatch³ -kellon kautta, kun Blue-
tooth -yhteys on päällä.

ZeWatch³ värisee, jos yhdistetty laite siirtyy Bluetooth kantomatkan (5 metriä) 
ulkopuolelle. Kuittaa hälytys painamalla mitä tahansa painiketta.
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13. TEKNISET TIEDOT

Koko   14,7 x 8,6 x 5,8 cm
Paino   41 gr
Bluetooth   2.1 & 4.0
Akun tyyppi   Li-ion 200 mAh
Akun kesto   jopa 4 päivää
Latausaika   1,5h
Muisti   5 päivän aktiivisuustiedot
Näyttö                       Kosketusnäyttö, OLED 96 * 64
Anturi   3-akselin kiihtyvyysanturi
Käyttölämpötila  -10°C to +60°C
Vedenkestävyys  Sateen ja roiskeenkestävä
Kansainvälinen takuu  1 vuosi

i Jos sinulla on kysymyksiä, ota yhteyttä info@neoport.fi
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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
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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.   
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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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