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ΗΧΕΙΟ
ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ

Κουμπί
Μικρόφωνο

Επιφάνεια ευαίσθητη στην
αφή

Κουμπί
I Power ON / OFF:
παρατεταμένο πάτημα για 3 δευτερόλεπτα
I Πατήστε για να μεταβείτε στο πρόσωπο του
ρολογιού
I Reset Παρατεταμένο πάτημα για 8
δευτερόλεπτα

Επιφάνεια ευαίσθητη στην αφή

I Πατήστε στην επιφάνεια ευαίσθητης αφής για
να επιστρέψετε στο πρηγούμενο μενού.

Πλοηγηθείτε στην Οθόνη αφής
Αγγίξτε με το ένα δάχτυλο για να
ανοίξετε ή να επιλέξετε ένα
στοιχείο του μενού

Σύρετε προς τα δεξιά για το
μενού δραστηριότητας
Σύρετε προς τα αριστερά για το
κύριο μενού

Σύρετε προς τα πάνω για τις
ειδοποιήσεις
Σύρετε προς τα κάτω για
συντομεύσεις

Αν θέλετε να αλλάξετε την εμφάνιση του ZeRound , πιέστε σταθερά πάνω στην τρέχουσα
μορφή του ρολογιού, σύρετε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να δείτε τις διαφορετκές
διαθέσιμες μορφές και πατήστε επάνω που θέλετε να χρησιμοποιείσετε.

1.ΦΟΡΤΙΣΗ
Φορτίστε το ZeRound για δύο ώρες πριν από την
πρώτη χρήση
1. Τοποθετήστε τη βάση φόρτισης κάτω από το
ρολόι.
2. Βεβαιωθείτε ότι οι ακίδες της βάσης ταιριάζουν
σωστά στο ακροδέκτες φόρτισης στο πίσω μέρος
του ZeRound.
3. Συνδέστε τη βάση φόρτισης με το καλώδιο USB.
4. Συνδέστε το μεγάλο άκρο του καλωδίου USB σε
μια πηγή ρεύματος
5. Η ένδειξη της μπαταρίας θα γεμίσει για να
υποδείξει όι η φόρτιση
βρίσκεται σε εξέλιξη. Μόλις το ZeRound φορτιστεί,
η ένδειξη της μπαταρίας θα είναι γεμάτη.

Μια πλήρης φόρτιση διαρκεί 1 ώρα. Αποσυνδέστε το καλώδιο μετά που το
ZeRound είναι πλήρως φορτισμένο. Όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή,
μια ένδειξη χαμηλής μπαταρίας θα εμφανιστεί .

2. ΑΡΧΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
ΒΗΜΑ 1: ΣΥZEΥΞΗ μέσω BLUETOOTH
Ενεργοποιήστε το Bluetooth στην κινητή συσκευή σας
Επιλέξτε ZeRound στη λίστα Συσκευές Bluetooth

ΒΗΜΑ 2: ΣΥZEΥΞΗ ΜΕΣΩ APP ΚΙΝΗΤΟΥ
Βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο στην κινητή
συσκευή σας
Κατεβάστε το ZeRound App από το App store ή το Google Play Store
Ανοίξτε την καρτέλα Ρυθμίσεις του ZeRound και κάντε κλικ στο
«Connect ZeRound»
Επιλέξτε ZeRound στον κατάλογο και πατήστε PAIR να
επιβεβαιώσετε τη σύζευξη
Το μόνο που χρειάζεται να συζεύξετε τη συσκευή σας μία φορά. Μετά την
αρχική σύζευξη,το ZeRound θα συνδέεται αυτόματα με το τηλέφωνό σας όσο
είναι ενεργοποιημένο και εντός της εμβέλειας. Για να αντιστοιχίσετε το
ZeRound με μια άλλη συσκευή, επαναλάβετε τα ίδια βήματα

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
iOS 8+
iPhone 4s, 5, 5c, 5s, 6, 6s, 6s plus and
newer,iPad (3rd , 4th and 5th generation)
iPad Mini, iPod touch (5th generation)

ΕΠΙΛΟΓΗ ANDROID 4.3 +
Το ZeRound app είναι διαθέσιμο για Android
4.3 + και συσκευές που υποστηρίζουν
Bluetooth 4.0

Επισκεφθείτε www.mykronoz.com να λάβετε την πιο πρόσφατη λίστα συμβατότητας

To ZeRound θα συγχρονίσει τις ειδοποιήσεις των SMS, e-mail, social media, συμβάντων
ημερολογίου και υπενθυμίσεις προσωπικής ζωής εφόσον το ZeRound App έχει
εγκατασταθεί με επιτυχία στο smartphone σας. Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι
ορισμένα χαρακτηριστικά δεν θα λειτουργήσουν εάν δεν έχει εγκατασταθεί το ZeRound
App στο smartphone σας.

3.ΚΛΗΣΕΙΣ
Το ZeRound σας επιτρέπει να κάνετε και να λαμβάνετε κλήσεις.

ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΚΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΝΟΥ ΤΟΥ
ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

Πηγαίνετε στο μενού του
τηλεφώνου, εισαγάγετε έναν
αριθμό με τον dialer και
πατήστε

.

ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΚΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΑΦΩΝ
ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

Πηγαίνετε τον πίνακα
τηλεφωνικού καταλόγου,
επιλέξτε μια επαφή και
πατήστε

.

Επιλογές εισερχόμενων ΚΛΗΣΕΩΝ

Επιλογές ΚΛΗΣΕΩΝ

1.ΑΠΑΝΤΗΣΗ

1.ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

2.ΑΠΟΡΡΙΨΗ

2.ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΚΛΗΣΗΣ

3.ΣΙΓΑΣΗ

4. ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΛΗΣΕΩΝ
Από το μενού Ιστορικό κλήσεων, δείτε τη λίστα των πρόσφατων εισερχόμενων και
εξερχόμενων κλήσεων. Πατήστε στην ΚΛΉΣΗ για να δείτε το όνομα, τον αριθμό
τηλεφώνου της επαφής για να κάνετε άμεσα μια κλήση ή να στείλετε ένα SMS
(μόνο για Android).

5. SMS
Μετά από μια επιτυχημένη σύνδεση Bluetooth και εγκατάσταση του ZeRound
App, μπορείτε να διαβάσετε μηνύματα SMS στο ZeRound σας

ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Μπορείτε να απαντήσετε χρησιμοποιώντας το πρότυπο SMS (μόνο για Android)

6. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Μετά την επιτυχή σύνδεση Bluetooth και εγκατάσταση
του ZeRound App στο smartphone σας, το ZeRound θα εμφανίσει
ειδοποιήσεις SMS, e-mail, social media, συμβάντα ημερολογίου και προσωπικές
υπενθυμίσεις.
Ρύθμιση των ειδοποιήσεων για iOS ΧΡΗΣΤΕΣ
Πηγαίνετε στις ρυθμίσεις της iOS συσκευής σας :
Πατήστε Ειδοποιήσεις
Επιλέξτε τον τύπο ειδοποιήσεων που θέλετε να λαμβάνετε στο ZeRound
Ενεργοποιήστε Show στο Notifications για να λαμβάνει την ειδοποίηση στο
ZeRound
Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε υπενθυμίσεις καθημερινής ζωής: ανοίξτε την
εφαρμογή ZeRound , κάντε κλικ στην καρτέλα υπενθυμίσεις, κάντε ρύθμιση για τον
προτιμώμενο τύπο υπενθύμισης και πότε .Το ZeRound θα δονείται ελαφρά και θα
εμφανίσει το αντίστοιχο εικονίδιο για να σας ειδοποιήσει.

7. VOICE CONTROL
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία φωνητικού ελέγχου με φωνητική εντολή της
κινητής συσκευή σας από απόσταση ή για την αναζήτηση πληροφοριών από το
Internet.
Για να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία, πατήστε το εικονίδιο φωνητικού
ελέγχου για να ανοίξετε την αντίστοιχη σελίδα στο ZeRound.
Στη συνέχεια, πατήστε το στοιχείο ελέγχου φωνής και πάλι για να ενεργοποιήσετε
τη λειτουργία ή να απενεργοποιήσετε.
Παραδείγματα του τι μπορείτε να ζητήσετε ή να κάνετε:
Κλήση (όνομα της επαφής σας)
Αποστολή SMS στο (όνομα της επαφής σας)
Πώς είναι ο καιρός?
Ορίστε μια ειδοποίηση για αύριο πχ στις 5 π.μ.
Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη σε συσκευές iOS 8+ που υποστηρίζουν
Siri και συσκευές Android 4.3 + που υποστηρίζουν το Google Now. Για να
χρησιμοποιήσετε το φωνητικό έλεγχο, το smartphone σας πρέπει να
έχειπρόσβαση στο Internet χρησιμοποιώντας είτε 3/4G ή Wi-Fi.

8. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Πατήστε το εικονίδιο Δραστηριότητας για να ανοίξετε το μενού δραστηριοτήτων.
Σύρετε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να δείτε τα αποτελέσματά σας βήματα,
την απόσταση, τις θερμίδες και την δραστηριότητα σε λεπτά
Στόχοι Δραστηριότητας:
Πατήστε το εικονίδιο Goals για να αλλάξετε τους καθημερινούς στόχους σας

9. ΥΠΝΟΣ
Το ZeRound παρακολουθεί τις ώρες που κοιμάστε και τη ποιότητα του ύπνου σας
(ελαφρύ ύπνο και βαθύ ύπνο)
Ξεκινήσετε τη λειτουργία/Έξοδο ύπνου:
Πατήστε το εικονίδιο του ύπνου στο ZeRound.
Διαρκές πάτημα START για να ξεκινήσετε την παρακολούθηση του ύπνου σας.
Διαρκές πάτημα END για να σταματήσει την παρακολούθηση των στόχων του ύπνου
σας:
Πατήστε το εικονίδιο του ύπνου στο ZeRound.
Σύρετε προς τα δεξιά για να ρυθμίσετε τους καθημερινους στόχους του ύπνου σας
Οι Στόχοι του ύπνου είναι 8 ώρες από προεπιλογή.

10. ΕΥΡΕΣΗ του τηλεφώνου μου
Για να απολαύσετε αυτή τη λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι το ZeRound συνδέεται με το
smartphone σας μέσω Bluetooth και app για κινητά. Ενεργοποιόντας την λειτουργία
του τηλεφώνου μου FIND θα κάνει το τηλέφωνό σας να κουδουνίσει και θα σας
βοηθήσει να το βρείτε.

11. Απομακρυσμένος τηλεχειρισμός της κάμερας
Για να απολαύσετε αυτή τη λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι η κάμερα του smartphone σας
είναι ενεργοποιημένη. Ενεργοποίηση της απομακρυσμένης λειτουργίας της
Φωτογραφική μηχανή θα σας επιτρέψει να πάρετε φωτογραφίες με το ZeRound σας.

12. APPS
Πολλές εφαρμογές μπορούν να βρεθούν σε αυτό το μενού:
Ημερολόγιο Υπολογιστής Συναγερμός
Anti-Lost Alert Χρονόμετρο Καταγραφή Ήχου

13. ΜΟΥΣΙΚΗ
Η μουσική του συξευγμένου smartphone σας θα συγχρονιστεί με το ZeRound. Ο
πίνακας Μουσικής, η αναπαραγωγή / παύση του τρέχοντος τραγουδιού θα μεταδοθεί
στο τηλέφωνό σας, επιλέξτε το προηγούμενο ή το επόμενο τραγούδι.

14. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Χρησιμοποιήστε τον πίνακα ρυθμίσεων για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις του
ZeRound σας
Bluetooth
Ρολόι
Οθόνη Wake on flick καρπό
Επαναφορά Ήχος Οθόνη

15.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Διαστάσεις
Βάρος

45*13.2 mm
63 gr

Connectivity

Bluetooth 4.0

Battery type

Lithium-ion 300mAh

Χρόνος Ομιλίας

2.5 ώρες

Χρόνος Αναμονής

3 ημέρες

Χρόνος Φόρτισης

1 ώρα

Οθόνη

Capacitive touchscreen

Αισθητήρας

3-axis accelerometer

Θερμοκρασία Λειτουργίας

-10°C to + 60°C

Water resistance

IP56

Διεθνής εγγύηση

1 Χρόνο

