- РЪКОВОДСТВО НА
ПОТРЕБИТЕЛЯ -

ПЪРВИЯТ БЕЗКОМПРОМИСЕН
СМАРТ ЧАСОВНИК
Благодарим Ви, че избрахте myKronoz ZeTime, вече сте част от
глобалното семейство на собствениците на ZeTime, които са
решили, съвместно с нас, да нарушат правилата на
традиционните смарт часовници, за да имат безкомпромисно
помощно устройство. ZeTime се роди в Швейцария, страната на
традиционната часовникарска индустрия и затова беше замислен
и разработен с много внимание и страст, с единствената мисъл за
крайния собственик. ZeTime е сглобен с висококачествени
материали и технологии, за да бъде не само удивителен смарт
часовник, но определено прекрасно бижу, което ще бъдете горди
да носите всеки ден.
Корпус от неръждаема стомана: ZeTime се предлага в 6 различни
цвята от висококачествена неръждаема стомана, за да отговори
на Вашия вкус и още по-важно, да гарантира висока устойчивост с
течение на времето.
Стъкло от естествен сапфир: за да се предостави възможно найдобрия часовник, беше необходимо да не правим никакви
компромиси със стъклото, което използваме за ZeTime. Затова
сме избрали специално стъкло от сапфир, което работи
перфектно с нашия персонализиран сензорен панел.
Персонализиран TFT екран и смарт движения: За да бъде
революционен смарт часовник, трябваше да постигнем нещо,
което никой не е правил досега! Предоставяйки часовник с
напълно кръгъл TFT дисплей, комбиниран със смарт механично
движение, управляван от процесор. Резултатът е впечатляващ и
предлага абсолютно уникално преживяване на потребителя.
5 ATM сертификация: Тъй като нашите часовници са навсякъде с
нас, ние изградихме ZeTime, за да предложим най-добрата
производителност във всички видове околна среда и специално
при контакт с водата.
До 30 дни живот на батерията: Благодарение на собствена
операционна система, не само предоставяме перфектна
съвместимост, както с Android устройства, така и с iOS устройства,
но също и да предоставим батерия за смарт часовник с
безпрецедентно дълъг живот. 3 дни при пълна работа в смарт
режим и допълнително 30 дни при изключен екран гарантират,
че батерията няма се изтощи при следене на времето.
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Пр е г л е д
Горен
бутон

Цветен
сензорен
екран

Смарт
коронка

Долен
бутон
I ГОРЕН БУТОН
Натиснете, за да осветите екрана, да се върнете в начална страница от
което и да е меню или да поставите устройството в режим на изчакване.
I ДОЛЕН БУТОН
•

Натиснете, за да осветите екрана, да се върнете една
стъпка назад в структурата на менюто, да излезете от менюто или
да влезете в събитие от календара от началната страница.
•
Натиснете и задръжте, за да вкл/изкл.
I ГОРЕН + ДОЛЕН БУТОН
Натиснете и задръжте горния и долния бутон за 10 секунди, за да
нулирате устройството.
Предупреждение: всички данни, записани на устройството, ще
бъдат изтрити.
I СМАРТ КОРОНКА
•
•
•
•

Завъртете смарт коронката, за да се движите в главното меню.
Натиснете коронката, за да влезете в приложение.
Натиснете два пъти, за да придвижите стрелките ръчно на 9:15
Натиснете еднократно, за да разрешите нощен режим (от екрана
за изчакване).
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Основни операции със сензорния екран
I ОТ ИЗГЛЕДА НА ЧАСОВНИКА

Задръжте, за да
смените изгледа на
часовника.

Плъзнете
надясно,
за да
влезете в
менюто за
активност.

Плъзнете
наляво,
за да
влезете в
главното
меню.

Плъзнете
надолу, за
да се
покаже
менюто с
преки
пътища.

Marketing
weekly
meeting with
Fred...
Hi , Jack !
H...
Yes , I’m
ve...
NO! Thi...

Плъзнете
нагоре, за
да се
покаже
центъра за
известия.

I ОТ КОЙТО И ДА Е ЕКРАН

Докоснете
веднъж,
за да изберете
елемент или да
отворите
меню.

X2
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Докоснете
два пъти,
за да се
върнете в
предната
страница.

РАБОТА СЪС СМАРТ КОРОНКАТА
ZeTime е оборудван със смарт коронка, за да улесни
преминаването през менютата на часовника. Може да се
използва от много различни екрани за избор, преминаване
или извършване на някои
настройки. Натискането на коронката ще извърши Вашия
избор.

Завъртете коронката,
за да преминете през главните менюта.
Натиснете коронката,
за да влезете в приложение.
Натиснете два пъти,
за да придвижите ръчно стрелките на 9:15
от който и да е екран.
Натиснете веднъж,
за да разрешите нощен режим от екрана
за изчакване.
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Преки пътища
Плъзнете надолу в главния екран на часовника, за да
влезете в преките пътища на ZeTime.

Сърдечен ритъм
Следи сърдечният Ви ритъм.
Наблюдава го.

Време

Яркост

Мигновен достъп до
локалните
метеорологични условия
и прогноза за
следващите 3 дни.

настройва яркостта
на екрана за подобра видимост.

Вибриращ зумер

Самолетен режим и
състояние на
Bluetooth
Самолетният режим е
забранен. Bluetooth не е
свързан.

Включва вибрацията (по
подразбиране).

Самолетният режим е
разрешен.

Включва вибрацията и
зумера. (също така разрешава

Самолетният режим е
забранен. Bluetooth е
свързан.

Включва зумера.

персонализираните настройки от
мобилното приложение) .

Заглушава всички известия

Открий ми телефона

Ниво на батерията

Помага Ви да откриете телефона,
когато е в обхвата на Вашия ZeTime.

Показва нивото на батерията на
Вашият часовник.
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1 . ЗАРЕЖДАНЕ НА ВАШИЯ ZETIME
Препоръчваме Ви да заредите първоначално Вашия ZeTime за
около 90 минути преди да го използвате за пръв път.

ZETIME

ЗАРЯДНО

КАБЕЛ

1. Поставете гърба на Вашия ZeTime върху зарядната станция.
2. Включете USB кабела в зарядното.
3. Свържете големия край на USB кабела към USB електрозахранване.
4. Индикаторът за батерията ще се пълни, за да покаже, че се извършва
зареждане и ще се оцвети изцяло в зелено, когато е напълно заредена.
5. Извадете кабела, след като ZeTime е зареден.

ZeTime ще работи до 3 дни в режим на смарт часовник и допълнително
30 дни в традиционен режим.

Когато нивото на батерията падне, ще се покаже индикатора
за батерията.
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2. ЖИВОТ НА БАТЕРИЯТА
Вашият ZeTime работи с една батерия, която захранва
едновременно цифровия екран и аналоговото движение по
най-енергоефективния начин, за да предостави 30 дни живот
на батерията с едно зареждане.

ЗАРЕЖДАНЕ

Когато е напълно зареден, ZeTime ще предостави около 3 дни живот на
батерията в режим на работа като смарт часовник, следейки Вашата
активност и предупреждавайки Ви за входящи известия или обаждания.
Когато се достигне определен минимум на батерията, ZeTime ще изключи
автоматично смарт функциите, за да продължи да предоставя
допълнителни 30 дни живот на батерията, за да захранва смарт
движенията.
По време на този 30 дневен период, стрелките ще показват само местното
време и допълнителните функции няма да са налични.
Имате свободата да разрешите тракера за активност, заедно с аналоговия
режим, но това ще повлияе на цялостния живот на батерията. Тази
операция може да се извърши в разширените настройки на мобилното
приложение (изключен режим > действащи стрелки + следване на
активността).
3 дневната функция на смарт часовника е ориентировъчна,
базирана на очакваната средна употреба на устройството. Много
характеристики и функции - като тракер на сърдечен ритъм и
сензорен екран - консумират повече енергия, така че
действителния живот на батерията може да се различава.
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3. НАСТРОЙКА
Когато включите Вашия ZeTime за пръв път, ще бъдете
подканени да свалите мобилното приложение ZeTime на
Вашия смартфон, за да продължите с началната настройка.

I НАСТРОЙКА НА ВАШИЯ ZETIME
1. Уверете се, че Bluetooth е включен на мобилния Ви смартфон.
2. Свалете приложението ZeTime от App store или Google Play Store
3. Отворете мобилното приложение ZeTime на Вашия смартфон.
Регистрирайте се като нов член или влезте със съществуващ акаунт. След
въвеждане на личната Ви информация, следвайте инструкциите на екрана.
4. Уверете се, че ZeTime е близо и го изберете в списъка с устройства.
5. На смартфона Ви ще се поява заявка за сдвояване. Натиснете сдвояване, за
да го приемете.
6. Тогава ще получите запитване за сдвояване на екрана на ZeTime.
Докоснете екрана, за да приемете сдвояването.
7. Когато ZeTime е успешно сдвоен, ще бъдете информирани и на двете
устройства.
В края на процеса на настройка, можете да бъдете подканени да
инсталирате нова версия на фирмуера на часовника. Силно препоръчваме
да го направите, преди да започнете да използвате ZeTime. Това ще
гарантира, че имате най-актуалния софтуер на устройството си и ще
ползвате най-новите функции. Преди актуализацията, се уверете, че
батерията на смартфона Ви е над 30%.
След първоначалното сдвояване, ZeTime автоматично ще се
свързва с телефона Ви, стига той да е включен и да е в обхвата.
Ако желаете да сдвоите ZeTime с друг акаунт или смартфон, първо
трябва да го раздвоите от текущия. В мобилното приложение
отидете на настройки > кликнете на Раздвояване на ZeTime. След
това повторете процедурата за сдвояване, описана по-горе.
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4. КАЛИБРАЦИЯ
По време на настройка, ще бъдете подканени да продължите
с калибрация на стрелките. Това е задължителна стъпка, за да
сте сигурни, че часовника Ви е напълно синхронизиран със
смартфона.
За да калибрирате часовника,
придвижвайте стрелките чрез
бавно плъзгане на пръста си
около виртуалния циферблат на
екрана на смартфона. Можете
да настроите фино позицията на
стрелките, чрез « + / - » на
екрана на телефона.

Подравнете стрелката за часа с
червената точка в горната част
на екрана и стрелката за
минутите със стрелката за часа,
след това натиснете СЛЕДВАЩ,
за да синхронизирате ZeTime с
Вашия смартфон.
Калибрацията може да се направи след процеса на настройки, директно на
часовника в настройките или от мобилното приложение, като се следват
стъпките отдолу:
• Отворете приложението.
• Кликнете на настройките и след това на разширени настройки.
• След това кликнете на калибрация и следвайте инструкциите на екрана.

Когато пътувате в друга часова зона, не забравяйте да
синхронизиране часовника си с мобилното приложение, за да
бъде настройван автоматично на местно време.
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5. СИСТЕМНИ ИЗИСКВАНИЯ
Необходимо е да инсталирате мобилното приложение ZeTime
на Вашия смартфон, за правилна настройка и употреба на
часовника.

- iOS iOS 8+ устройства с Bluetooth 4.0 bLE
iphone 4s, 5, 5c, 5s, 6, 6s, 6s plus, 7, 7 plus, 8, 8 plus & X
ipad (3та, 4та и 5та генерация), ipad mini,
ipod touch (5та генерация)

- АНДРОИД Изберете устройства с Android 5.0 + ,
които поддържат Bluetooth 4.0 BLE

Посетете www.mykronoz.com, за да получите най-актуалния
списък с поддържани устройства.
ZeTime ще синхронизира известията от SMS, имейли, социални
мрежи, календари и лични напомняния, след като приложението
ZeTime е успешно инсталирано на Вашия смартфон.
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6. ВХОДЯЩИ ПОВИКВАНИЯ
При входящо повикване, на ZeTime ще се покаже известие.
Можете да приемете или откажете директно от Вашата китка.
Разговорът ще се осъществи на смартфона, не на часовника.

ANGELINA
INCOMING CALL

Потребителите на андроид могат също така да отговорят на
входящото повикване и чрез предварително зададено кратко
съобщение или емоджи от техния часовник (не е налично за
потребителите на ios).

7. ПРОПУСНАТИ ПОВИКВАНИЯ
Пропуснатите повиквания са видими в центъра за известия,
както и на съответното приложение за пропуснати повиквания
на часовника.
JENNIFER

STEPHANE
CINDY
MAXIM

i

За да изтриете всички пропуснати повиквания, задръжте екрана.
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8. SMS
Със ZeTime можете да получавате и четете съобщения
директно на Вашата китка. Благодарение на своето смарт
движение, ZeTime открива информация, показана на дисплея
и премества стрелките хоризонтално за максимална
видимост, позволявайки на текста да се вижда ясно.

Бърз отговор (само за Android): ZeTime позволява да отговорите
чрез емоджи или предварително зададени кратки отговори от
Вашия часовник. Можете и да създаване свои собствени
отговори като използвате мобилното приложение.

За да изтриете всички SMS известия, отидете в списъка с SMS и
задръжте екрана. За да изтриете определен SMS, изберете
съобщението и го плъзнете наляво с пръста.
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9. ИЗВЕСТИЯ
ZeTime може да получава виртуално всички известия, получени
от телефона Ви.

Всяко известие ще се появява на избрания от Вас изглед на часовника в
съответната икона, за да идентифицира услугата. Някои известия могат
да бъдат идентифицирани със синя икона.

За да прочетете Вашите
известия, просто докоснете
екрана в зоната на известието и
то ще се отвори мигновено.

Плъзнете наляво, за да
изтриете известието.

Стрелките ще се изместят
автоматично от текста, за да
улеснят четенето.

Натиснете и задръжте върху списъка
с известия, за да изтриете всички.

Събития от календара: ZeTime синхронизира събитията от
календара. Можете да видите следващите 16 събития на Вашия
ZeTime. Смарт часовникът ще Ви известява са следващите събития.
Можете да плъзнете събитието, за да го пропуснете.
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НАСТРОЙКИ НА ИЗВЕСТИЯТА:
Когато отворите мобилното приложение ZeTime и изберете
известия от менюто за настройки, ще се покаже следния
екран:

Натискайте слайд
бутоните, за да активирате
или деактивирате
известията.

За всеки тип известия
можете да изберете типа
аларма, който желаете:
звънене, вибрация или
тиха.
За да го настроите,
просто разширете
менюто с опции, чрез
докосване върху типа
известие.
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1 0. НАПОМНЯНИЯ
Можете да настроите и управлявате напомнянията директно
от мобилното приложение ZeTime. Можете да създадете до 10
напомняния и да изберете типа, времето и графика за всяко от
тях. За всяко напомняне, можете да изберете типа аларма,
който желаете да получавате (звънене, вибрация или и двете).
Еднократно докосване на Вашия ZeTime помага да пропуснете
напомнянето. Ако не се пропусне, същата аларма ще се
повтори след две минути.
I НАСТРОЙКА НА НАПОМНЯНЕ
• Отворете мобилното приложение ZeTime.
• Кликнете на таба за напомняния
• Изберете предпочитания тип напомняне.
• Изберете дата и час за напомнянето.

I ИКОНА ЗА НАПОМНЯНЕ

След настройка на напомнянията Ви, можете да ги откриете в
съответното меню на Вашия ZeTime.
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1 1 . АКТИВНОСТ
ZeTime автоматично следи Вашата активност през деня. На
главния екран на приложението можете да видите дневната си
активност в реално време чрез зададените цели и да получите
подробен доклад в мобилното приложение.
Вашият часовник има 3-осов акселерометър, който позволява да
следите дневната си активност, базирана на Вашите движения.
Това, заедно с Вашата профилна информация, позволява на
часовника да изчислява Вашите стъпки, изминато разстояние,
минути активност и изгорени калории. За да се получат найточните резултати, препоръчваме на носите часовника на лявата
ръка, ако сте десничар и с дясната, ако сте левичар.

Обща активност

Изгорени калории

Стъпки

Разстояние

Минути активност

I ОТ ВАШИЯ ZETIME
СЛЕДЕНЕ НА АКТИВНОСТ
• Можете да влезете в началния екран за активност като плъзнете
надясно по екрана на часовника или като изберете съответното меню от
първата страница от менюто на приложението.
• Плъзнете надолу, за да видите броя стъпки, разстояние, калории и
минути на активност. Можете също и да използвате смарт коронката, за
да се придвижване в менюто.
Тракерът за активност се нулира в полунощ и ZeTime има
възможността да записва до 10 дни Вашата активност. След това
трябва да синхронизирате Вашия ZeTime с мобилното
приложение, за да избегнете загуба на данни.
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I ОТ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ ZETIME
ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ НА ТАБЛОТО ЗА АКТИВНОСТ:
Когато сте настроили часовника с мобилното приложение, ще имате
възможност да персонализирате страницата за активност за Ваше
удобство.
За да го направите, просто трябва да натиснете продължително върху
една от лентите за активност за 3 секунди. След това трябва да
задържите иконата за извеждане на меню
и да придвижите
цялата секция надолу или нагоре.
Натиснете продължително върху лентите за активност за 3 секунди, за да
запишете модификацията.
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ЗАДАВАНЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА АКТИВНОСТ:
Можете да зададете Вашите дневни цели от мобилното приложение или
в раздел активност в настройките на часовника.
Препоръчваме Ви да зададете амбициозни, но реалистични цели, за да
поддържате здравословна ежедневна активност. Вие очевидно можете
да повишавате своите цели с течение на времето, за да подобрите
Вашето представяне. Препоръчително е да имате средно дневно по 30
минути физическа активност.

OK

ZeTime следи Вашия прогрес според дневните Ви цели по Ваш
избор. Часовникът показва пръстен или лента с прогреса на целта,
за да Ви поддържа мотивирани. Когато постигнете целта, ZeTime
вибрира и показва известие за постигната цел.

- 20 -

СПОДЕЛЯНЕ НА ВАШАТА АКТИВНОСТ:
Използвайте функцията за споделяне, за да публикувате Вашата дневна
активност или специални упражнения в предпочитаната от Вас социална
мрежа.

1.

2.

3.

4.

1. натиснете върху горната дясна икона, за да започнете споделянето
на Вашата активност с приятели и семейство.
2. Можете да изберете изображение (чрез плъзгане наляво и
надясно) или да направите снимка, която да споделите.
3. Когато сте готови, изберете горния десен бутон "следващ".
4. Изберете предпочитаната мрежа за споделяне на дневната Ви
активност.
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12. Аларма за неактивност
Благодарение на тази аларма, винаги ще сте сигурни, че сте
извършили правилното количество активност през деня.
Можете да зададете кога и колко често желаете Вашия ZeTime
да Ви алармира.

I РАЗРЕШАВАНЕ НА АЛАРМАТА ЗА НЕАКТИВНОСТ
• Отидете в менюто за настройки на мобилното приложение ZeTime.
• Кликнете върху подробните настройки и изберете алармата за
неактивност.
• Персонализирайте шаблона за аларма на неактивност и кликнете
върху запис, за да го разрешите.

За да пропуснете аларма за неактивност, докоснете екрана или
натиснете някой бутон на часовника.
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13. СЪРДЕЧЕН РИТЪМ
Оборудван с оптичен сензор за сърдечен ритъм, ZeTime
измерва ръчно или автоматично честотата на сърдечния Ви
ритъм през деня.
I ИЗМЕРВАНЕ НА СЪРДЕЧНИЯ РИТЪМ
• Прикрепете стабилно Вашия ZeTime около китката.
• Отидете в менюто за сърдечен ритъм на Вашия часовник.
• Докоснете екрана или натиснете коронката, за да започнете
измерването на сърдечния Ви ритъм.
Ще отнеме около 10 секунди, за да се покажат резултатите на екрана на
часовника. Възможно е да се зададе автоматично измерване от мобилното
приложение. Просто разрешете тази функция в менюто за настройки на
приложението и изберете честотата между всяко измерване.

Измерване

I НАСТРОЙКА НА АЛАРМА ЗА СЪРДЕЧЕН РИТЪМ
ZeTime може да Ви известява, когато сърдечния Ви ритъм е над или под
определени лимити. Можете да променяте тези лимити в настройките на
мобилното приложение.

предупреждение: настройването на автоматичното измерване на
прекалено чести интервали може да повлияе на живота на
батерията.
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14. Сън
Със ZeTime можете да следите дължината и качеството на своя
сън. Подробни доклади са налични както в мобилното
приложение, така и в интерфейса на часовника.

OK

I РЪЧНО ВЛИЗАНЕ/ИЗЛИЗАНЕ ОТ РЕЖИМ ЗА СЪН ОТ ЧАСОВНИКА
• Натиснете иконата за сън в главното меню на ZeTime.
• Натиснете върху старт, за да разрешите следенето на съня.
• Натиснете върху стоп, за да спрете следенето на съня.
I ЦЕЛИ ЗА СЪН ОТ ВАШИЯ ЧАСОВНИК
• Целта за сън по подразбиране е 8 часа.
• Плъзнете надясно, за да настроите дневните цели за сън към
Вашата най-подходяща дължина.
I СТАРТИРАНЕ/ИЗЛИЗАНЕ ОТ ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАДАДЕН РЕЖИМ ЗА СЪН ОТ
ПРИЛОЖЕНИЕТО ZETIME
• Отидете в разширените настройки на мобилното приложение.
• Кликнете върху предварително зададен сън.
• Разрешаване и настройка на времената за лягане и ставане.
Не забравяйте да запишете настройките преди да излезете.

Ако забравите да разрешите режима за сън на часовника си,
можете ръчно да въведете данните за сън от мобилното
приложение. Отворете приложението ZeTime, изберете сън,
кликнете на + в дъното > добавяне на сън.
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15. Аларма
За да Ви събуди сутринта или да Ви алармира в определено
време през деня, можете да настроите аларми, които нежно
да вибрират и звънят в избраното време.

I ЗАДАВАНЕ НА АЛАРМА ОТ ПРИЛОЖЕНИЕТО ZETIME
• Отидете в таб напомняния
• Изберете напомняне за събуждане.
• Задайте аларма и кликнете запис.

За всяка аларма ZeTime ще вибрира и звъни постоянно за 1
минута. Можете да избирате аларми за събуждане няколко пъти.
Времето за отлагане може да се зададе от разширени настройки в
мобилното приложение или от настройките на часовника.
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16. ДИСТАНЦИОННА КАМЕРА
ZeTime може да се използва като дистанционно управление за
правене на снимки от смартфона. Тази функция е полезна,
когато желаете да направите групова снимка или когато
желаете да направите селфи.

I ИЗПОЛЗВАНЕ НА ZETIME КАТО ДИСТАНЦИОННА КАМЕРА
• Отидете в таб настройки на мобилното приложение ZeTime и
кликнете на камера.
• Кликнете на иконата на приложението за камерата на часовника.
• След това можете да натиснете екрана за стартиране на
обратното броене и да направите снимки.

Всяка снимка, направена с Вашия ZeTime ще се показва в галерията
със снимки на смартфона Ви.
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1 7. УПРАВЛЕНИЕ НА МУЗИКА
Със ZeTime можете да управлявате любимия си плеър за
музика на смартфона. Ако използвате външни плеъри като
Spotify или Deezer, трябва първо да свържете Вашият акаунт с
мобилното приложение ZeTime в менюто за настройка на
музика.
I УПРАВЛЕНИЕ НА МУЗИКАТА
• Първо стартирайте плеъра на телефона си.
• Отидете в музикалното приложение на Вашия ZeTime.
• Можете да пускате, спирате на пауза, пропускате песен и да
настройвате силата на звука директно от Вашата китка. Силата на
звука може да се настройва също и от дигиталната коронка.

От Вашето IoS устройство

От Вашето Android устройство

На Вашия ZeTime можете да видите информация за песента, която
свири в момента, като изпълнител и име на песен. Ако
приложението, което използвате, не поддържа информация за
песента, тя няма да се покаже на Вашия ZeTime (само за ios).
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1 8 . ФУНКЦИЯ ПРОТИВ ЗАГУБВАНЕ
Тази аларма Ви известява с вибрация или звук (в зависимост
от настройките на часовника Ви), когато ZeTime излезе извън
обхвата на телефона Ви (BT обхват 10m). Обърнете внимание,
че можете да изключите тази функция чрез деактивиране на
алармата против загубване в менюто за функцията (алармата
против загубване е изключена по подразбиране).

1 9. ПРОГНОЗА ЗА ВРЕМЕТО
Можете да проверявате прогнозата за времето за желаното от
Вас място на ZeTime, след като сте го настроили чрез мобилното
приложение. Можете да влезете в прогнозата за времето от
преките пътища или страницата за главното меню.

GENEVA SUNNY

GENEVA
WEATHER FORECAST

I НАСТРОЙКА НА ПРОГНОЗАТА ЗА ВРЕМЕТО
• Отидете в разширените настройки на мобилното приложение.
• Кликнете върху прогноза за време.
• Изберете автоматичен режим, за да получите прогнозата за
времето, базирано на GPS позицията.
• Изберете ръчен режим, за да изберете предпочитано местоположение.
Следвайки тези процедури, ZeTime ще показва прогнозата за времето за
избраното местоположение. ZeTime ще показва прогнозата за времето за
днешния и следващите 3 дни на втора страница.

За да смените единицата за температура, отидете в раздела за
време и изберете °C или F°.
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2 0. ХРОНОМЕТЪР

I ИЗПОЛЗВАНЕ НА ХРОНОМЕТЪРА:
• Отворете приложението на хронометъра в менюто на

часовника. Започнете отброяването като натиснете зелената
икона за начало. Можете да следите всяка отделна обиколна
чрез натискане на кръглия зелен бутон, докато измерването
тече.
• За да спрете отброяването, натиснете червения бутон.
• Можете да видите пълен доклад, обиколка по обиколка,

чрез натискане на брояча на обиколки в горната част на
екрана.
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21. ТАЙМЕР

I ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТАЙМЕРА:
• Отворете приложението на таймера в менюто на часовника.
• Настройте дължината за обратно броене като използвате

дигиталната коронка и започнете отброяването като
натиснете зеления бутон.
• В края на отброяването, часовникът ще Ви алармира със звук

и вибрация.

22. ОТКРИЙ МИ ТЕЛЕФОНА
Ако загубите телефона си, функцията открий ми
телефона ще накара телефона Ви да звъни или
вибрира и можете лесно да го откриете. За да
използвате тази функция, се уверете, че телефона и
часовника са в обхват един между друг (10m).
I АКТИВИРАНЕ НА ФУНКЦИЯТА
Натиснете иконата за приложението открий ми телефона в преките
пътища на часовника или в страницата на главното меню и
кликнете върху екрана, за да я активирате.
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23. ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ

min

2
4

I ПРОМЯНА НА ИЗГЛЕДА НА ЧАСОВНИКА ОТ ZETIME
• Натиснете продължително върху сегашния изглед на часовника.
• Плъзгайте наляво или надясно различните налични изгледи за часовника
(можете да използвате и коронката).
• Чукнете върху този, който желаете да изберете и използвате.
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I ПРОМЯНА НА ИЗГЛЕДА НА ЧАСОВНИКА ОТ ПРИЛОЖЕНИЕТО
• Отидете в таб настройки на мобилното приложение.
• Кликнете върху изгледите за часовник.
• Кликнете върху "изберете изгледа на Вашия часовник".
I СЪЗДАВАНЕ НА СОБСТВЕН ИЗГЛЕД НА ЧАСОНИКА
• Отидете в таб настройки на мобилното приложение.
• Кликнете върху изгледите за часовник.
• Кликнете върху "създайте собствен изглед на часовник".
Можете да създадете собствени изгледи на часовника и да запишете
до 4 от тях в паметта на часовника.
1. Изберете един от тапетите, използвайте снимка от Вашата галерия или
снимайте директно от камерата.
2. Можете да добавите до 4 уиджета в изгледа на часовника и
циферблат около екрана.
3. След като приключите, запазете създаденото и го задайте на часовника.
Можете да създавате до 10 изгледа на часовник в мобилното
приложение, но само 4 ще бъдат записани в часовника.

1.

2.
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3.

24. ДОМАШНА ЧАСОВА ЗОНА
ZeTime може да показва две различни часови зони на един
екран. При избраните изгледи на часовника, аналоговите
стрелки ще показват местното време, а цифровия часовник ще
показва съответната домашна часова зона. Тази функция е
много полезна за хора, които пътуват често между часовите
зони.

I НАСТРОЙВАНЕ НА ДОМАШНА ЧАСОВА ЗОНА
• Отидете в разширените настройки в мобилното приложение.
• Чукнете върху Домашна часова зона.
• Изберете града на часовата зона и запишете настройките.

25. ПРИБЛИЖАВАНЕ НА КИТКАТА
Режимът за приближаване на китката позволява да се освети
екрана чрез повдигане на китката към лицето. По
подразбиране тази функция е деактивирана, за да се пести
батерията. Можете да я активирате от менюто за настройка на
часовника в раздел екран.
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26. РЕЖИМ ЗА ЛЯВА РЪКА
ZeTime е единственият смарт часовник, който предоставя
пълен режим за лява ръка, който завърта информацията на
екрана и аналоговия механизъм на 180°, когато се носи на
дясната ръка.
I НАСТРОЙКА
• Отворете разширените настройки на мобилното приложение.
• Изберете Режим за лява ръка и го разрешете.
Тази функция е налична и в настройките на часовника.

2 7. НОЩЕН РЕЖИМ
Еднократно натискане на коронката активира подсветка за
10 секунди, за да по-лесно виждане през нощта.

I ИЗБОР НА НОЩЕН РЕЖИМ НА ИЗГЛЕДА НА ЧАСОВНИКА
• Отворете меню настройки на мобилното приложение.
• В разширени настройки изберете нощен режим.
• След това изберете желания изглед на часовник.
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2 8 . НАСТРОЙКИ
ОСНОВНИ

ВИБРАЦИЯ И ЗВУК

Език:
Настройване на езика.

Вибрация:
Настройка на режим за вибрация.

Мерна единица:
Избор между метрична
или империална.

Звуци:
Настройка на режим за звук.

Bluetooth:
Активиране и деактивиране.
Регулация:
Сертификация на часовника.
Информация за часовника:
Преглед на версията на
фирмуера и серийния
номер на устройството.

Не ме безпокойте:
Задаване на време, в което не
желаете да бъдете безпокоени.
Отлагане:
Настройка на времето за
отлагане.
ДИСПЛЕЙ
Изгледа на часовника:
Задаване изгледа на Вашия
часовник.
Приближаване на китката:
Активиране и деактивиране.

ВРЕМЕ
Формат на времето:
Промяна на формата
за дата и час.

Яркост: Промяна
яркостта на
екрана.

Домашна часова зона:
Задаване на местна
часова зона.

Режим за лява ръка:
Активирането позволява да
носите часовника си на
дясната китка.
Време за изключване на
екрана:
Задаване на режим в готовност.

Калибрация:
Задаване на време за
стрелките на
аналоговия часовник.
АКТИВНОСТ

Нощен режим:
Активирайте го и
персонализирайте изгледа на
часовника.

Сърдечен ритъм
Задаване на минимална и
максимална честота за
сърдечен ритъм.
Цели:
Задаване на Вашите цели.

НУЛИРАНЕ
Нулиране на часовника с
настройките по подразбиране.
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2 9. АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ФИРМУЕР
myKronoz ще доставя периодично фимруерни актуализации,
които трябва да се инсталират, за да имате достъп до найновите ъпгрейди и функции на часовника. Със Zetime всички
тези актуализации, трябва да се извършат по Интернет чрез
oTa (over The air) и чрез мобилното приложение. Актуализациите се извършват по Интернет, чрез мобилното
приложение. Преди актуализиране, се уверете, че телефона и
часовника Ви имат повече от 30% батерия.

I АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ЧАСОВНИКА:
• Свържете Вашия ZeTime към мобилното приложение.
• Ако има налични нови актуализации, ще бъдете подканени в
началния екран.
• Трябва да ги приемете, за да започне процеса на актуализация.

През цялото време на актуализация, трябва да държите часовника
близо до смартфона и приложението трябва да бъде отворено.
Избягвайте да използвате телефона по време на процеса на
актуализация.
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3 0. ВЕРИЖКА НА ЧАСОВНИКА
ZeTime използва стандартна 22mm (обикновена) или 18mm
(малка) сменяеми верижки, за да бъде лесно да напаснете
часовника с Вашия стил.

ОБИКНОВЕНА
44mm
ВЕРИЖКА
22mm

МАЛКА
39mm
ВЕРИЖКА
18mm

1. Натиснете пружинения щифт навътре, за да освободите лентата от
корпуса на часовника.
2. Натиснете пружинения щифт навътре, докато подравнявате верижката
с отворите от двете страни на корпуса на часовника.
3. Отпуснете пружинения щифт, за да захванете лентата.
4. Уверете се, че верижката е правилно закрепена като внимателно я
дръпнете.
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3 1 . Аксесоари
ЗАРЯДНО 2 в 1

I УПОТРЕБА НА ЗАРЯДНОТО 2 В 1
Зарядното 2 в 1 има вградена 400 mAh батерия, която Ви позволява да
зареждате Вашия ZeTime, когато сте навън, без да има нужда от контакт.
Можете да заредите Вашия ZeTime до 2 пъти с тази вградена батерия.
Първо трябва да натиснете бутона от задната страна, за да го включите в
работна позиция. Когато е включен към USB захранване, зарядното 2 в 1
ще работа като такова:
• Когато часовника да е включен в зарядното, LED диодът ще светне в
червено, че вградената батерия се зарежда. Когато е напълно заредена,
LED диодът ще свети в синьо.
• Когато часовника е свързан към зарядното, LED диодът светва в червено
за 10 секунди. След като се зареди напълно, LED диодът светва в зелено
за 10 секунди.
Когато не е свързан към USB захранване:
• Когато часовника не е свързан към зарядното, LED диодът свети в синьо
през цялото време. (силно препоръчваме да изключвате зарядното от
бутона, който се намира от задната страна на зарядното).
• Когато часовника е свързан към зарядното, LED диодът светва в червено
за 10 секунди. След като се зареди напълно, LED диодът светва в зелено
за 10 секунди.

ЗАРЯДНА СТОЙКА

СТАНДАРТНО ЗАРЯДНО

Налично като опционално
зарядно решение, зарядната
стойка е елегантно зарядно за
нощно шкафче или бюро,
направено от алуминий, за да
допълва перфектно модерния
дизайн на Вашия ZeTime.

Перфектният помощник на
зарядното за Вашия ZeTime.
Неговият тънък и елегантен
дизайн ще Ви помогне да го
вземете навсякъде с Вас, за да
сте сигурни, че часовника Ви
никога няма да остане без
батерия.
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3 3 . Технически спецификации
Размери:

Обикновена: 44 X 12.8 mm
Малка: 39 X 12.6 mm

Тегло:

Обикновена: 90g
Малка: 80g

Материал:

Корпус на часовника от неръждаема
стомана, наличен в сребърно, черно,
титаниево, розово златно и жълто златно

Размер на верижката:

Обикновена: 22 mm Малка: 18 mm

Свързаност

Bluetooth Ble 4.2

Тип на батерията:

Обикновена: li-ion 200 mAh
Малка: li-ion 180 mAh

Живот на батерията:

До 30 дни (режим на часовник)
До 3 дни (режим на смарт часовник)

Механични стрелки
Вибратор и зумер
Време за зареждане:

90 минути

Памет:

10 дни

Тип на екрана:

TFT цветен сензорен екран с отвор

Размер на дисплея
и резолюция:

Обикновен: TFT 1.22 инча / 240*240 пиксела
Малка: TFT 1.05 инча / 240*240 пиксела

Сензори:

3-осов акселерометър и оптичен сензор за
сърдечен ритъм

Работна температура
Водоустойчивост:

-10°C до + 60°C
5 ATM*

Международна гаранция:

1 година

Съдържание на кутията: зарядна станция, ZeTime, кратко ръководство.

*ZeTime е водоустойчив до 50 метра. ZeTime е устойчив на водни
пръски, дъжд, потапяне и къпане. ZeTime може да се използва в
плитки води като плуване, но не трябва да се излага на високо
водно налягане като океани или водопади. ZeTime не трябва да се
използва при скачане във вода и водни ски. Не излагайте ZeTime
на сапунена вода, парфюми, перилни препарати, лосиони,
слънцезащитни кремове и високоскоростна вода. Моля, обърнете
внимание, че всички верижки са неподходящи за употреба във
вода. Например, кожена верижка.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
IНеправилното свързването на захранващия кабел може да причини
сериозни щети по уреда. Всяка повреда, причинена от неправилна
употреба, не се покрива от гаранцията. Извадете кабела, след като
ZeTime е напълно зареден.

IZeTime и зарядната станция имат силни магнити, които могат да
интерферират с пейсмейкъри, кредитни карти, часовници и други
обекти, чувствителни на магнити. Ако използвате пейсмейкър или
друго електронно медицинско устройство, моля консултирайте се с
лекаря си, преди да носите или държите ZeTime.

IТози продукт не е медицинско устройство и не трябва да се използва
за диагностика или лечение на каквото и да е медицинско състояние.

IZeTime е водоустойчиво до 50 метра. ZeTime е устойчив на водни
пръски, дъжд, потапяне и къпане. ZeTime може да се използва в
плитки води като плуване, но не трябва да се излага на високо водно
налягане като океани или водопади. ZeTime не трябва да се използва
при скачане във вода и водни ски. Не излагайте ZeTime на сапунена
вода, парфюми, перилни препарати, лосиони, слънцезащитни
кремове и високоскоростна вода.

Моля, обърнете внимание, че

всички верижки са неподходящи за употреба във вода. Например,
кожена верижка.

ЗА РЪКОВОДСТВОТО
Характеристиките на ZeTime и съдържанието на това ръководство
за обект на промени. За да получите най-новите инструкции за
това, как да използвате продукта, моля да направите справка с
онлайн ръководството, налично на www.mykronoz.com
myKronoz не е отговорна за изгледите, създадени от крайния
потребител. myKronoz не е отговорна за съдържанието,
публикувано онлайн от потребителите. myKronoz е отговорна
само за съдържанието на страниците, които тя публикува.

ПОДДРЪЖКА
Ако имате въпроси или се нуждаете от помощ, относно нашите
продукти, моля посетете www.mykronoz.com/support/ или ни
пишете на support@mykronoz.com
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ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Преди използване на продукта, прочетете внимателно тези
инструкции.

БАТЕРИЯ
• ZeTime има вградени батерии. Не разглобявайте батериите. KronoZ llc
не е отговорна за повреди или наранявания, причинени от премахването
на батерията или друг компонент.
• Не излагайте продукта на изключително високи или ниски
температури. Превишаване на температурата по време на зареждане
може да причини нагряване, дим, пожар, деформация на батерията или
дори експлозия. Не излагайте батерията на слънце, повишени дим или
прах. Зареждайте батерията в хладна, вентилирана стая.
• Не отваряйте, чупете, огъвайте, деформирайте, удряйте или режете
вторичните клетки или батерии. В случай на спукване на батерията или
теч, избегнете контакт на кожата или очите с течността от батерията. Ако
това се случи, изплакнете незабавно зоната с вода (не търкайте очите)
или потърсете медицинска помощ.
• Не окъсявайте. Късото съединение може да се случи, когато метални
обекти като монети, причинят директно свързване на положителния и
отрицателния терминали на батерията. Късото съединение може да
повреди батерията.
•

Не използвайте повредени или изтощени батерии.
• Дръжте батериите далеч от обсега на деца и на безопасно място, за да
избегнете опасности.
• Не поставяйте батериите във вода. Не излагайте продукта на вода с
високо налягане като морски вълни или водопади. Не използвайте
продукта в сауна или парна баня.
• Не излагайте батериите на пожар, тъй като те могат да експлодират.
Изхвърляйте използваните батерии в съответствие с местните регулации
(за рециклиране). Не изхвърляйте като домашен отпадък.
• Използвайте само доставения USB кабел за зареждане на батерията.
Не зареждайте повече от 24 часа.
• Не опитвайте да ремонтирате или поддържате часовника, ремонтът и
поддръжката трябва да се извършват от упълномощени техници.
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ЗАКОНОВИ РАЗПОРЕДБИ
САЩ: СТАНОВИЩЕ НА FCC
Това устройство съответства с част15 от правилата на FCC. Работата е обект на
следните две условия: (1) това устройство не може да причини вредна
интерференция и (2) това устройство трябва да приема всякаква
интерференция, включително интерференция, която би довела до нежелана
работа.

ВНИМАНИЕ
Промени или модификации, които не са изрично одобрени от страната,
отговорна за съответствие, може да доведе до прекратяване правата на
потребителя за употреба на това оборудване.

ЗАБЕЛЕЖКА НА FCC
Това оборудване съответства с ограниченията от клас B дигитални
устройства, съгласно част 15 от правилата на FCC. Тези ограничения са
проектирани, за да предоставят добра защита срещу радио и телевизионна
интерференция в жилищните зони. Въпреки това, дори при нормална работа,
това оборудване може да причини телевизионна или радио интерференция.
Ако оборудването причинява вредна интерференция на приема на радио и
телевизия, което може да бъде установено чрез изключването и включването
му, се съветва потребителя да опита една от следните коригиращи мерки:
• Преместване на приемащата антена.
• Увеличаване на разстоянието между оборудването и приемника.
• Свързване на оборудването в контакт от различна верига от тази, в която
е свързан приемника.
• Консултация с доставчик или опитен радио/телевизионен техник за помощ.

КАНАДА:
СТАНОВИЩЕ
НА
МИНИСТЕРСТВО
ПРОМИШЛЕНОСТТА НА КАНАДА (IC)

НА

Това устройство съответства с лиценза на промишлеността на Канада,
освободено от RSS стандартите.
(1) това устройство не може да причини интерференция и (2) това
устройство трябва да приема всякаква интерференция,
включително интерференция, която би довела до нежелана
работа на устройството.
Cet appareil est conforme à la norme cnr d’industrie canada applicable aux
appareils radio exempts de licence. son utilisation est soumise aux deux
conditions suivantes: (1) cet appareil ne doit pas provoquer d’inter- férences
et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les
interférences qui peuvent causer un fonctionnement indésirable du
dispositif.
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
CE ДИРЕКТИВА
Декларация за съответствие с ЕО Директива 2014/53/EC.
С настоящето Kronoz llc декларира, че това устройство е в съответствие
с основните изисквания и други релевантни разпоредби на Директива
R&TTE 2014/53/EC. Пълната декларация за съответствие е налична при
поискване чрез нашия потребителски сервиз: support@mykronoz.com
Déclaration de conformité à l’égard de la directive européenne
2014/53/EC
Kronoz llc déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive r&TTe
2014/53/ec. la déclaration de conformité complète est disponible sur
demande auprès de notre service client: support@mykronoz.com

（1）使用30 分鐘請休息10 分鐘。
（2）未滿2歲幼兒不看螢幕，2歲以上每天看螢幕不要超過1 小時。
依據低功率電波輻射性電機管理辦法
第十二條
※經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用
者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
第十四條
※低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現
有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。
-前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。
-低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性
電機設備之干擾。

ДОСТЪП ДО НЕОБХОДИМАТА ИНФОРМАЦИЯ НА
Е-ЕТИКЕТА
Потребителите могат да видят е-етикета на ZeTime като отидат в
настройки
> Основни > регулаторни. Не са необходими никакви специални
кодове или разрешения, за да се премине през описаните стъпки,
освен ако не е зададена парола за защита от неупълномощен достъп
до устройството. Допълнителна регулаторна информация се намира в
« регулаторни бележки » в този документ. Информацията за записва
на устройството, не са необходими специални аксесоари или
допълнителни плъгин-и (напр., sim/Usim карта) за достъп до
информацията.
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ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕ И РЕЦИКЛИРАНЕ
След въвеждане на Европейска Директива 2002/96/ЕС в националната
правна система, се прилага следното: електрически и електронни
устройства не могат да се изхвърлят с домашния отпадък. Потребителите
са задължени от закона да връщат електрическите и електронни
устройства в края на сервизния им живот в публичните събирателни
пунктове, създадени за целта, или на мястото на продажба. Подробности
относно това са определени от националните закони на съответната
страна. Този символ на продукта, на ръководството за работа или на
опаковката показва, че продукта е обект на тези регулации. Чрез
рециклиране, повторна употреба на материалите или друга форма на
използване на старите устройства, Вие правите важен принос за защита
на нашата околна среда.

©2017 Kronoz LLC, всички права запазени. Kronoz LLC,
Avenue Louis-Casai 18 - 1209 Geneva - Switzerland
Всички брандове или продуктови имена са или могат да бъдат запазени
марки на съответните им собственици. Изображенията и спецификацията
могат да се различават от действителните. Les marques citées sont des marques
déposées
par leur fabricant
respectif. Photos et caractéristiques non
contractuelles.
Проектирано в Швейцария - Произведено в Китай
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ПОВЕЧЕ

ОТ

ВРЕМЕ

ПРИСЪЕДИНЕТЕ СЕ @ MYKRONOZ

www.mykronoz. com
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