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HÖGER knapp

För att få möjligast exakt information rekommenderar vi att ha ZeWatch³ på
vänsterhand om du är högerhänt och vice versa, och inte för löst på handleden.

NAVIGERA PEKSKÄRMEN
DUBBELKLICKA lyser upp skärmen
DRA UPPÅT ELLER NEDÅT navigera aktivitet eller sömn skärmar

VÄNSTER KNAPP
TRYCK + HÅLL
TRYCK 1 x
TRYCK 1 x
TRYCK 1 x
TRYCK 2 x

i

aktivera parkoppling
avvisa inkommande samtal
avsluta pågående samtal
volym ring senast ringda nummer

HÖGER KNAPP
TRYCK + HÅLL
TRYCK 1 x
TRYCK 1 x
TRYCK 1 x
TRYCK 1 x
TRYCK 2 x

sättä PÅ/stäng AV
lysa upp skärmen
svara inkommande samtal
volym +
gå till/från grundläge
aktivera röstkontroll

För att gå till fabriksinställning i ZeWatch3 tryck + hall 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 ZeWatch3 i två timmar före
första avvändningen.
1. Öppna försiktig laddings kontakten
låset
2. Sätt USB kontakten till USB-porten
på en dator. Använd den medföljande
kabeln

1.

3. Batterisymbolen visar att laddning
pågår
4. När batterisymbolen är fylldt är
ZeWatch3 laddat
2.
6
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Det tar 1h 30 min att ladda batteriet. När batteriet igen behöver
laddas visas detta med en indicator
för tomt batteri.

2. ANSLUTNING
Den första gången du använder ZeWatch3 SET UP-meddelande uppmanar dig
att ställa in ZeWatch3 med hjälp av en mobil enhet eller en dator.

HÄMTA ZeWatch3 –APPEN
(iOS&Android –användare) Ladda ner ZeWatch3 –appen från App Store eller
Google Play Store. (Windows Phone –användare) Ladda ner ZeWatch –appen
från Windows Phone Store.

Systemkrav

			

Besök www.mykronoz.com att få den senaste listan med kompatibla
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Step 1 : Ihopkopplingen (Bluetooth Low Energy –BLE)
1. Aktivera Bluetooth på din mobila enhet.
2. Öppna ZeWatch³ –appen. Registrera dig eller logga in. Efter din personliga information, välj din
ZeWatch³ modell och tryck Set up.
3. Se till, att ZeWatch³ är i närheten och välj ZeWatch³ BLE i listan över enheter.
4. Du får en begäran om telefonanslutning på din mobila enhet. Tryck Pair att acceptera det.
5. Då får du ett meddelande på ZeWatch³ skärmen. Tryck vänster knappen för att acceptera ihopkopplingen.
6. När ZeWatch³ har anslutits, får du ett meddelas på ZeWatch³ och din mobila enhet.
Denna operation kan du synkronisera tid, datum, aktivitet och sömndata, påminnelser och meddelanden.

i
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Du kan ställa in din ZeWatch³ med hjälp av Mac eller PC programvara. Du kan ladda MyKronoz –webbplats: http://www.mykronoz.com/support/
Systemkrav: Windows 7, 8, XP –MAC OSX 10.8 eller senare.

Step 2 : Manuell Ihopkopplingen (Bluetooth Classic)
1. Från ZeWatch³ grundläge, tryck och håll på den övre vänstra knappen tills
en telefon –ikon visas
2. Gå till din mobil enhetens Bluetooth inställnigars och välj ZeWatch³ i listan
på enheter
3. En ikon som indikerar anslutning visas på ZeWatch³, och ett pip hörs för
att bekräfta att anslutningen lyckats

Denna operation kan du ringa och ta emot samtal med ZeWatch3.

i

Om parningen misslyckas, upprepa samma steg. Kombinera behöver göras endast en gång.
Om du vill koppla ihop din ZeWatch³ med ett annat konto, måste du först ta bort parkopplingen från den nuvarande. På ZeWatch -appen, gå till Setting > Set up ZeWatch³ > Unpair.
Tryck på Set up ZeWatch³ för att para ihop en ny enhet.
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3. DISPLAYS
Grundläge

Synkroniserar

Uppgraderar

Frånkopplad

Ansluter

Anslutning misslyckades

Inkommande samtal

Missade samtal

Röststyring av

Minnet fullt

Ring på nytt

i
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Röststyring på

ZeWatch³ synkroniserar automatiskt tid och datum från din anslutna mobile enhet (gäller
endast iOS7+, Android 2.3+ ja Windows Phone 8.1+). Du kan välja att sälla in tids- och datumformat manuellt i “Settings” menyn i ZeWatch –appen. Undvik urladdning av batteriet för
att undvika att tid och datum nollställs.

SMS

E-post

Sociala media

Kalenderhändelse

Dagläge

Sömnläge

Steg

Kalorier

Sträcka

Sömn

Mål uppnått

Låg effect
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4. SAMTAL
När du anslutit din ZeWatch³ till telefonen med Bluetooth, kan du med hjälp av
Bluetooth svara på telefonsamtal från din ZeWatch³.
TA EMOT SAMTAL

Tryck 1X högra knapp
AVVISA INKOMMANDE SAMTAL

Tryck 1X vänstra knapp
TYSTA INKOMMANDE SAMTAL

Dubbelknacka på skärmen
AVSLUTA SAMTALET

Tryck 1X högra knapp
HÄNGA UPP DET AKTUELLA SAMTALET OCH
SVARA ETT NYTT SAMTAL

Tryck och håll den högra knappen

Tryck 1X vänstra knapp

AVVISA ETT INKOMMANDE SAMTAL NÄR ETT
SAMTAL PÅGÅR

RING SENASTE NUMMER PÅ NYTT

JUSTERA VOLYMEN UNDER SAMTAL

Tryck 2X vänstra knapp
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SVARA ETT NYTT INKOMMANDE SAMTAL
OCH PLACERA AKTUELLA SAMTALET ATT
VÄNTA

Tryck 1X vänstra knapp
Dubbelknacka på skärmen. Tryck vänstra
knappen för att minska volymen -. Tryck
högra knappen för att förstora
volymen +.

5. AVISERINGAR
ZeWatch3 visar meddelande om inkommande och missade samtal, SMS,
e-post, sociala medieaktiviteter, kalenderinformation och anti-lost-alarm.
Öppna ZeWatch3 –appen, gå till Settings > Notifications att välja de meddelanden du vill ta emot på din ZeWatch3. Om du vill inaktivera vissa meddelanden, dra väljerknappen till vänster.
Tryck på ZeWatch3 knappen för att avvisa anmälan. Annars anmälan kommer
att visas nästa gång du vaknar på skärmen.
Inrätta aviseringar för iOS användare
Gå till “Settings” för din iOS –enhet
Tryck “Notifications”
Du kan välja att visa följande information i din ZeWatch³
Möjliggöra “Show in Notification Center” för att ta emot anmälan om
ZeWatch³.

i

*Windows –telefoner kanske inte städer alla dessa funktioner.
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6. AKTIVITET
ZeWatch³ registrerar dina steg, avverkad sträcka och förbrända kalorier. Du
kan se dagliga aktivitet i realtid på skärmen på din ZeWatch³. Du kan gå igenom dagens aktivitets data genom korta knapptryckningar.
STEG

STRÄCKA

KALORIER

Du kan även visa dina aktivitets data och historik på Activity –fliken.
På Activity –skärmen kan du kontrollera din resultatet mot dina dagliga mål.
Klicka på någon aktivitet fältet för att få en detaljerad graf över din dagliga,
veckovis och månadsvis prestanda.

i
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ZeWatch³ visar dagliga data. Aktiviteten tracker återställs vid midnatt.
Glöm inte att du genom att knacka på synck ikonen i övre högra hörnet av
ZeWatch³ –appen kan ladda upp den senaste aktivitets datan.

7. SÖMN
ZeWatch³ registrerar hur mycket du sover och hur du sover (lätt sömn, djup
sömn, vakentid).
I STARTA SÖMNLÄGE / GÅ UR SÖMNLÄGE
Att starta sömnlage öppna ZeWatch –appen knacka på lila sömn bar och
klicka på
Add sleep > Start Sleep now
Gå ur sömnlage knacka på lila sömn bar och klicka på Add sleep > Awake
I SÖMNLAGE INSTÄLLINGAR
Öppna ZeWatch –appen > Gå Settings > Advanced Settings > Preset
sleep att ställ in standardläggstiden och väckingstiden.
Som standard ZeWatch3 spårar din sömn från 23.00 tills 07.00.

i

Glöm inte att du genom att knacka på synck ikonen i övre högre hörnet av
ZeWatch –appen kan ladda up den senaste sömn datan. Om du har glömt att
aktivera sömnlage, du kan manuellt lägga till sömn loggar in ZeWatch –appen.
Öppna ZeWatch –appen och klicka på Add sleep > Add sleep.
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8. MÅL
Knacka på Goals i ZeWatch³ –appen för att ställa in dina dagliga mål för steg,
sträcka, förbrända kalorier och sömntimmar.
Klicka synkroniserings –knappen övre högre hörnet för att spara målen.

När du uppnår ett av dina dagliga aktivitetsmål vibrerar ZeWatch³ lätt och visar “Goal achieved”.

i
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Du kan när som hälst ändra dina dagliga mål i ZeWatch –appen. Glöm inte
att klicka på synkroniserings –ikonen för att spara dina nya mål. (gäller iOS
användare) Tryck ZeWatch HÖGRA knapp för att tända skärmen och börja
synkronisering.

9. PÅMINNELSER
Klicka på Reminders –fliken i ZeWatch –appen för att ställa in dagliga påminnelser. Du kan ställa in upp 6 dagliga påminnelser, välja typ av påminnelse och
stall in tid och datum. ZeWatch³ vibrerar lätt och visar respektive påminnelse ikon.
Påminnelsen kan stängas av genom att trycka in valfri knapp på ZeWatch. Om
du inte stänger av påminnelsen, så upprepar ZeWatch alarmet on två minuter.
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10. RÖSTSTYRNING
Andvänd röststyrningsegenskapen för att med din röst styra din mobil eller söka information från Internet.
Dubbeltryck HÖGER knapp för att initera röststyring och säg ditt kommando. Tryck på
den HÖGRA knappen för att koppla bort röststryning.
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
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Denna egenskap är tillgånglig med iOS7+ apparater som stöder Siri,
och ett urval Android 4.3 + apparater som stöder Google Now eller S
Voice, Windows Phone 8.1 + med Cortana.
För att använda röststyrning måste din mobil ha tillgång till Internet
eller med antingen 3/4G eller WiFi.

11. MUSIK
Via Bluetooth kan du strömma music lagrad i din mobile enhet genom ZeWatch³.

12. ANTI-LOST-ALARM
Om den apparat du är kopplad till via Bluetooth lämnar räckvidden (5 meter)
kommer ZeWatch³ att ge ifrån sig en vibrerande påminnelse för att uppmärksamma dig på att apparaten är untanför räckvidden.
Tryck på valfri knapp för att stänga alarmed.

i

Egenskaperna och brukanvisningens innehåll för ZeWatch³ kan ändra.
För att få de senaste användnigsinstruktionerna vängligen besök
www.mykronoz.com
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13. TEKNISKA DATA
Storlek			
14,7 x 8,6 x 5,8 cm
Vikt			41 gr
Bluetooth			
2.1 & 4.0
Batterityp			
Li-ion 200 mAh
Batteri laddningsintervall		
upp till 4 dagar
Batteri laddningstid		
1,5 timmar
Minne			
5 dygns aktivitet
Display		
Pekskräm, OLED 96 * 64
Sensor			
3 riktnings accelerometer
Andvändningstemperatur		
-10°C till +60°C
Vattentålig 			
svett, regn och stänk
Internationell garanti		
1 år

i
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Om dur har frågor eller behöver hjälp med vår produkt, vänligen besök
www.neoport.fi/mykronoz eller sänd oss email på info@neoport.fi

