
- H A N D L E I D I N G -

ZeTrack+



AAN DE SLAG
 1. Wat zit er in de doos
 2. Overzicht
 3. Opladen
 4. Basishandelingen
 5. Tonen
 6. Dragen

KOPPELEN
 7. Bezig met koppelen 
 8. Bijwerken

ACTIVITEITEN BIJHOUDEN EN LICHAAMSTEMPERATUUR METEN
 9. Activiteiten
 10. Hartslag
 11. Slapen
 12. Lichaamstemperatuur

VERBONDEN FUNCTIES
 13. Herinneringen 
 14. Melding
 15. Weer 
 16. Waarschuwing inactiviteit
 17. Camera-afstandsbediening
 18. Apps
 19. Instellingen

ONDERHOUD
 20. Ontkoppelen/updaten/resetten/verwijderen
 21. Technische specificaties

MEDEDELINGEN OVER REGELGEVING EN VEILIGHEID  

03
03
04
05
06
07
 

07
09
 
 
09 
11
11
12

 
14
14
15
15
16
16
17
 

18
19
 
20
  

I N H O U D S O P G A V E



- 3 -

1 .  I N H O U D  V A N  D E  D O O S

2 .  O V E R Z I C H T

ZETRACK+ AAN DE SLAG-
HANDLEIDING

Aanraakgebied

Aanraakscherm

Optische hartslag-
sensor en lichaam-

stemperatuursensor

ZeTrack+
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3 .  O P L A D E N

Een volledig opgeladen ZeTrack+ heeft een batterijlevensduur van 
5 dagen. Houd er rekening mee dat de levensduur van de batterij 
afhankelijk is van het gebruik en de functies die u inschakelt.

Gebruik een standaardlader met een nominale uitgangsspanning 
van 5 V en een nominale uitgangsstroom van 0,5 A of hoger, of sluit 
het toestel aan op de USB-poort van een laptop om het op te laden.

i

I   UW ZETRACK+ OPLADEN
1. Verwijder het bandje van uw ZeTrack+.
2.  Sluit de ingebouwde USB-stekker aan op een stroomvoorziening.
Op het scherm van uw ZeTrack+ wordt een batterij-indicator weergegeven.

I   OPLAADTIJD
Het duurt ongeveer een uur om de ZeTrack+ op te laden; de batte-
rij-indicator op het scherm van uw ZeTrack+ geeft aan dat uw toestel 
volledig opgeladen is.

I   HET BATTERIJNIVEAU BEKIJKEN
Bekijk de batterij-indicator op het startscherm van de ZeTrack+ of in de 
MyKronoz Health-app.

I   WAARSCHUWING BATTERIJ BIJNA LEEG
Als het batterijniveau lager is dan 20%, trilt uw ZeTrack+ en wordt er een 
interface voor een bijna lege batterij weergeven.
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4 .  B A S I S B E D I E N I N G  E N  G E B A R E N

De ZeTrack+ is voorzien van een kleurrijk IPS-LCD-scherm en één aanraaktoets waarmee u door de 
ZeTrack+ kunt navigeren door eenvoudig op de aanraaktoets te tikken of deze ingedrukt te houden.

I   HET SCHERM INSCHAKELEN
Tik op de aanraaktoets wanneer het scherm in stand-by staat.

I   VAN SCHERM WISSELEN
Tik eenvoudig op de aanraaktoets om van het ene scherm naar het andere te gaan. Het start-
scherm is de wijzerplaat

I   EEN MENU OPENEN
Houd de aanraaktoets ingedrukt op het scherm dat u wilt openen.

I   EEN MENU AFSLUITEN
Houd de aanraaktoets ingedrukt.

I   SELECTEREN EN BEVESTIGEN
Raak de aanraaktoets aan om te selecteren. Houd de aanraaktoets ingedrukt om te bevestigen.

I   DE WIJZERPLAAT WIJZIGEN
Op de huidige wijzerplaat houdt u de aanraaktoets ingedrukt om naar de volgende wijzerplaat te 
gaan, enzovoort, totdat u de gewenste wijzerplaat hebt gevonden 

I   HET SCHERM WEKKEN
Om het scherm te wekken, draait u het inwaarts, waarna het scherm enkele seconden aan blijft OF 
raakt u de aanraaktoets aan.

I   DE ZETRACK+ UITSCHAKELEN
1. Ga naar het aan/uit-scherm op uw ZeTrack+
2. Selecteer het pictogram Uit
3. Houd de aanraaktoets ingedrukt

I   DE ZETRACK+ INSCHAKELEN
Wanneer uw ZeTrack+ uitgeschakeld is, houdt u de aanraaktoets ingedrukt om hem in te 
schakelen.
Uw ZeTrack+ wordt automatisch ingeschakeld als u hem oplaadt.

Open de MyKronoz-app > Ga naar het tabblad Instellingen > Tik op Geavanceerde 
instellingen > Inschakelen Polsbewegingi
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5 .  S C H E R M E N
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-  i O S  - 
iOS 9,0+ apparaten met Bluetooth 4.0 BLE 
iPhone 4s, 5, 5c, 5s, 6, 6 Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 
Plus, X, XR, XS, XS Max, SE, 11, 11 Pro, 11 Pro 

Max, 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max

-  A N D R O I D  - 
Bepaalde Android 6.0+ apparaten die 

Bluetooth® 4.0 BLE ondersteunen  

I   DAGELIJKS DRAGEN
Om uw hartslag en lichaamstemperatuur nauwkeuriger te meten met de ZeTrack+, 
draagt u het polsbandje stevig rond uw onderarm, net boven de pols. Wij raden u 
aan uw ZeTrack+ om uw niet-dominante pols te dragen om de gevoeligheid van 
de stappentelling te verhogen en missen van stappen te verminderen. Houd uw 
ZeTrack+ en polsbandje schoon en droog om het comfort te maximaliseren en 
schade op de lange duur aan de activiteitstracker te voorkomen. Dit is belangrijk 
na sporten en na blootstelling aan vloeistoffen zoals zweet, zeep, zonnecrème 
en lotions die huidirritatie kunnen veroorzaken.

Download de MyKronoz App
Om de ZeTrack in te stellen met behulp van uw mobiele apparaat, moet u eerst de 
MyKronoz-app installeren. Zoek de MyKronoz-app op in de App Store of Google 
Play en download/installeer de app op uw mobiele apparaat.

6 .  D R A G E N

7.  K O P P E L E N
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Voordat u gaat koppelen, moet u de onderstaande stappen volgen om uw ZeTrack+ op uw 
smartphone in te stellen:

1.  Zorg dat uw mobiele apparaat draait op Android 6.0+ of iOS 9.0+ en Bluetooth® 4.0 BLE 

ondersteunt.

2.  Schakel Bluetooth in op uw mobiele apparaat als dat nog niet het geval is.

3.  Download op uw mobiele apparaat de MyKronoz-app uit de Google Playstore of de App 

store en installeer hem.

4.  Maak een account aan of log in met een bestaande account.

5.  Nadat u uw persoonlijke gegevens hebt ingevoerd, tikt u op selecteren en koppelt u uw 

apparaat.

6.  Zorg dat de ZeTrack+ in de buurt is, selecteer het model ZeTrack+ en kies uw apparaat.

7.  Wanneer het koppelen van de ZeTrack+ is geslaagd, krijgt u een melding op het scherm 

van uw mobiele telefoon.
Als er een update beschikbaar is, vraagt de MyKronoz-app u om de software van uw ZeTrack+ 
bij te werken. Wij raden u aan uw software te updaten om de laatste functieverbeteringen en 
productupdates te verkrijgen.

Na de eerste koppeling maakt de ZeTrack+ automatisch verbinding met uw telefoon, mits die 
ingeschakeld en binnen bereik is.

Als u uw ZeTrack+ aan een ander account of een ander mobiel apparaat wilt koppelen, moet 
u de koppeling met uw huidige account/mobiele apparaat eerst verbreken.
In de Mykronoz-app > Tik op het tabblad Instellingen > Tik op Gekoppelde apparaten > 
ZeTrack+ ontkoppelen.

Zorg dat u uw toestel koppelt via de MyKronoz-app.
De ZeTrack+ kan niet rechtstreeks via Bluetooth worden gekoppeld.i
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8 .  F I R M W A R E - U P D A T E

9 .  A C T I V I T E I T E N  B I J H O U D E N

Houd uw ZeTrack+ bijgewerkt om de nieuwste functieverbeteringen en produc-
tupdates te verkrijgen.
Wanneer er een update klaar is om te installeren, ontvangt u een melding via de 
MyKronoz-app.
Nadat u de update hebt gestart, verschijnt er een voortgangsbalk in de app en op 
de activiteitentracker.
Zorg dat uw ZeTrack+ en de app dicht bij elkaar in de buurt zijn tijdens de voort-
gang van de update.
Zorg dat uw ZeTrack+ ten minste 30% of meer is opgeladen voordat u de activitei-
tentracker bijwerkt.

Wanneer de ZeTrack+ verbonden en gesynchroniseerd is met de ZeTrack+-app, 
kunt u uw persoonlijke gezondheidsgegevens opslaan en bekijken.
Alleen uw dagelijkse activiteit verschijnt op je activiteitentracker. U kunt de activi-
teit van voorgaande dagen, weken of maanden bekijken in de MyKronoz-app.

De ZeTrack+ beschikt over een ingebouwde 3-assige versnellingsmeter waarmee 
u uw dagelijkse activiteiten kunt bijhouden op basis van uw bewegingen.
Hiermee, samen met uw profielinformatie, kan uw tracker stappen, loopafstand en 
de verbrande calorieën berekenen.

Voor de meest nauwkeurige resultaten adviseren wij om uw horloge aan uw linker-
pols te dragen als u rechtshandig bent en aan uw rechterpols als u linkshandig bent.

I  UW STATISTIEKEN BEKIJKEN

De ZeTrack+ volgt in de loop van de dag:

       • Aantal genomen stappen

       • Afgelegde afstand 

       • Verbrande calorieën 

8000

7.5

330 KCAL

KM

STEPS
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De activiteitentracker wordt om middernacht gereset.
Om uw laatste activiteit op te slaan, gaat u naar het tabblad Activiteit van de MyKro-
noz-app. Uw activiteit wordt automatisch gesynchroniseerd zodra u deze pagina opent. 
Om uw gegevens handmatig te synchroniseren, schuift u uw vinger omlaag over het 
scherm. De ZeTrack+ heeft de mogelijkheid om tot 5 dagen van uw activiteitsgegevens 
op te slaan. Vervolgens moet u de ZeTrack+ met uw smartphone-app synchroniseren om 
gegevensverlies te voorkomen.

i

U kunt uw activiteitsgegevens en geschiedenis ook 
volgen via de smartphone-app MyKronoz. Op het 
hoofdscherm voor activiteit kunt u uw prestatieniveau 
vergelijken met uw dagelijkse doelstellingen. Klik op 
een activiteitbalkje voor een gedetailleerd overzicht 
van uw dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse 
prestaties.

I  EEN DAGELIJKS DOEL INSTELLEN 

Ga naar het tabblad voor het instellen van doelen van de MyKronoz-app om dagelijkse 
doelen in te stellen voor aantal stappen, afgelegde afstand, verbruikte calorieën en aantal 
uren geslapen. Op het scherm Stappen van uw ZeTrack laat een voortgangsbalk zien hoe 
dicht u bij uw dagelijkse doelwaarde bent. Wanneer u een van uw dagelijkse doelstellingen 
bereikt, trilt de ZeTrack+ zachtjes en wordt de interface voor Doel bereikt getoond.

Om uw laatste activiteit op te slaan, gaat u naar het tabblad Activiteit van de MyKro-
noz-app. Uw activiteit wordt automatisch gesynchroniseerd zodra u deze pagina opent.

Om uw gegevens handmatig te synchroniseren, schuift u uw vinger omlaag over 
het scherm.

Sofia
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1 0 .  H A R T S L A G

1 1 .  S L A A P

De ZeTrack+ is uitgerust met een optische hartslagsensor en meet handmatig of 
automatisch uw hartfrequentie gedurende de dag. 

Na de activering beginnen twee groene LED-lampjes op de achterkant van 
het apparaat te knipperen.

De ZeTrack+ houdt het aantal uren slaap en de kwaliteit ervan bij (lichte slaap, die-
pe slaap, tijd dat u wakker ligt).

I  HANDMATIGE MODUS

       1.  Ga naar het scherm Hartslag

       2.  Zodra u dit scherm bereikt, begint de ZeTrack+ 
uw hartslag te meten

I  VOORAF INGESTELDE SLAAPMODUS

1.  Open de MyKronoz-app

2.  Tik op het tabblad Instellingen

3.  Tik op Geavanceerde instellingen

4. Klik op Slapen om uw gewenste bed- en wektijden in te voeren

Standaard volgt de ZeTrack+ uw slaap van 23.00 tot 07.00 uur.
U kunt ook uw laatste bewaarde gegevens direct op het apparaat 
bekijken.

I  AUTOMATISCHE MODUS 

1.  Open de MyKronoz-app

2.  Tik op het tabblad Instellingen

3.  Tik op Geavanceerde instellingen

4.  Schakel  Automatisch bijhouden in



- 12 -

1 2 .  L I C H A A M S T E M P E R A T U U R

UW LICHAAMSTEMPERATUUR METEN MET DE ZETRACK+

Dankzij de temperatuursensor kan de ZeTrack+ de hele dag 
automatisch uw lichaamstemperatuur meten en bijhouden en u 
waarschuwen als uw temperatuur het normale bereik overschrijdt.
Met behulp van geavanceerde algoritmen en een nauwkeurig 
gekalibreerde sensor meet de ZeTrack+ de temperatuur van de pols 
en zet hij deze temperatuur om in een nauwkeurige weergave van 
de lichaamstemperatuur.

HOE ANALYSEERT EN INTERPRETEERT U LICHAAMSTEMPERATUUR-
GEGEVENS?

Ondanks de norm die stelt dat de lichaamstemperatuur tussen 37 °C (98,6 °F) en 
37,5 °C (99,6 °F) zou moeten liggen, is het belangrijk te weten dat ons lichaam 
zichzelf reguleert in de loop van de dag.

Bovendien varieert de lichaamstemperatuur naar gelang de plaats waar de meting 
wordt verricht en naar gelang de apparatuur die voor de meting wordt gebruikt.

I  AUTOMATISCHE MODUS
Om uw lichaamstemperatuur in de loop van de dag te volgen, schakelt u Automatisch bij-
houden in via de MyKronoz-app:

1.  Tik op het tabblad Instellingen
2.  Tik op Lichaamstemperatuur
3.  Schakel Automatisch bijhouden in

De ZeTrack+ kan u ook waarschuwen wanneer uw lichaamstemperatuur hoog is.

I  HANDMATIGE MODUS
Om uw lichaamstemperatuur handmatig te volgen, opent u het lichaamstemperatuur-
scherm op uw activiteitstracker.
Zodra u dit scherm bereikt, begint de ZeTrack+ uw lichaamstemperatuur te meten.

Als uw lichaamstemperatuur de limiet bereikt, verschijnt er een waarschuwing voor hoge 
temperatuur op het scherm van uw activiteitstracker en wordt u gewaarschuwd door een 
melding op het scherm van uw telefoon.

De MyKronoz-app gebruikt kleurcodes om u te helpen de uitlezing van uw lichaamstem-
peratuurgegevens beter te begrijpen:
• Groen geeft aan dat de temperatuur binnen het normale bereik ligt
• Rood duidt op mogelijke koorts

36.8

36
37
38
39
40
41

°C
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Normale lichaamstemperatuurwaarden variëren binnen deze marges als gevolg 
van uiteenlopende factoren, zoals gebruik van medicatie, leeftijd, fysieke activiteit, 
tijdstip van de dag en zelfs de menstruatiecyclus, die kunnen zorgen dat de 
lichaamstemperatuur met één graad afwijkt.

Bij volwassenen wijzen de volgende temperaturen erop dat iemand koorts heeft:
• ten minste 38 °C (100,4 °F) is koorts
• meer dan 39,5 °C (103,1 °F) is hoge koorts
• meer dan 41 °C (105,8 °F) is zeer hoge koorts

Zoals in de bovenstaande tabel is aangegeven, kan de koortsindicatie verschillen 
naar gelang het type meting.
Een temperatuur van 38-40 °C (100,4-104 °F) veroorzaakt door een kortstondige 
ziekte zou geen significante schade moeten veroorzaken bij verder gezonde 
volwassenen. Een matige koorts kan echter zorgwekkender zijn voor iemand met 
bestaande hart- of longproblemen.

I  WAARSCHUWING

De ZeTrack+ is er niet voor bestemd om een diagnose te stellen of een gezondheidspro-
bleem of ziekte te behandelen.
De meetresultaten dienen slechts ter informatie.

Het is gevaarlijk een zelfdiagnose te stellen of uzelf te behandelen op basis van de ver-
kregen meetresultaten.
Gebruik hiervoor een medische thermometer en raadpleeg een arts of andere medische 
hulpverleners bij temperaturen boven 104 °F of onder 95 °F, met name als er andere zorg-
wekkende symptomen zijn, zoals verwardheid, hoofdpijn of kortademigheid.

37,1 °C
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1 3 .  H E R I N N E R I N G E N

1 4 .  M E L D I N G E N

U kunt herinneringen instellen, het type herinnering en de voorkeurstijd en -dag 
kiezen.

De ZeTrack+ trilt zachtjes en toont het bijhorende herinneringspictogram om u te 
waarschuwen.

1.  Open de MyKronoz-app
2.  Tik op het tabblad Herinneringen
3.  Dagelijkse herinneringen toevoegen en opslaan

1.  Open de MyKronoz-app
2.  Tik op het tabblad Instellingen
3.    Tik op Meldingen om de meldingen te selecteren die 

u op uw ZeTrack+ wilt ontvangen.

Met één tik op de aanraaktoets kunt u de melding negeren.
Waarschuwingen die niet worden genegeerd, worden herhaald volgens de 
opgeslagen sluimertijd.

De ZeTrack+ toont meldingen van inkomende op-
roepen, sms, activiteit op sociale media en e-mails.

De ZeTrack biedt ondersteuning voor het tonen van de 20 meest recente meldingen en 3 scher-
men met gedetailleerde informatie voor elke melding. Voor sommige zeer populaire toepassin-
gen geeft de ZeTrack+ het originele toepassingspictogram weer.  Voor andere toepassingen 
toont de ZeTrack+ een algemeen pictogram.

i

4

I  MELDINGEN VOOR IOS-GEBRUIKERS INSTELLEN
       •  Ga naar de instellingen van uw iOS-apparaat.
       • Tik op Meldingencentrum.
       •  Kies welke meldingstypes u op de ZeTrack+ wilt ontvangen.

       •  Schakel ”In Meldingencentrum tonen” in om de melding op de ZeTrack+ te ontvangen.
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1 6 .  W A A R S C H U W I N G  I N A C T I V I T E I T

Dankzij deze speciale waarschuwingen zorgt u er altijd voor dat u het juiste aantal 
activiteiten gedurende de dag uitvoert. U kunt instellen wanneer en hoe vaak uw 
ZeTrack+ u moet waarschuwen.

I  VOORAF INGESTELDE SLAAPMODUS INSCHAKELEN

1.  Open de MyKronoz-app
2.  Tik op het tabblad Instellingen

3.    Selecteer Inactiviteit

Om een binnenkomende waarschuwing inactiviteit te negeren, eenvou-

dig op het scherm of een willekeurige knop van de horloge indrukken. 

Als de weersomstandigheden voor uw huidige locatie verkeerd lijken of niet worden 
weergegeven, controleer dan of de locatieservices voor de MyKronoz-app zijn inge-
schakeld. 

i

1 5 .  W E E R

Om het huidige weer te bekijken, gaat u naar de Weer-interface op uw ZeTrack+.  
Standaard toont het weerscherm uw huidige locatie. 

26°C

MAX  23°C
MIN  14°C

1.  Open de MyKronoz-app
2.  Tik op het tabblad Instellingen
3.    Tik op Geavanceerde instellingen
4.    Selecteer Weer

De temperatuureenheid wijzigen of uw locatie handmatig 
instellen:
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1 8 .  A P P S

In dit menu treft u een aantal toepassingen aan:

I  STOPWATCH 

Op het stopwatchscherm
1.  Tik op de aanraaktoets om de stopwatch te starten

2. Tik nogmaals om hem op pauze te zetten.

3.  Om de stopwatch opnieuw te starten, zorgt u dat de timer op pauze 

staat en houdt u de aanraaktoets ingedrukt.

I  MIJN TELEFOON ZOEKEN

Om deze functie te kunnen gebruiken, zorgt u dat de ZeTrack+ via Blue-

tooth verbonden is met uw smartphone. Door de functie Mijn telefoon 

zoeken in te schakelen kunt u uw telefoon laten overgaan, zodat u hem 

kunt vinden.

1.  Tik op de aanraaktoets om te starten

2. Tik nogmaals om de zoekmodus te beëindigen.

Om het menu Apps af te sluiten, gaat u naar de uitgangsdeurinterface    en houdt  
u de aanraaktoets ingedrukt.i

1 7.  C A M E R A - A F S T A N D S B E D I E N I N G

Deze functie is handig voor groepsfoto's of selfies.

1.  Open de MyKronoz-app
2.  Tik op het tabblad Instellingen
3.    Selecteer Camera
4. Beweeg uw pols om de sluiter van de camera vrij te geven

Zodra u de camera vanuit de MyKronoz-app opent, verschijnt er een 

bericht op het scherm van de ZeTrack+ om te bevestigen dat de func-

tie is ingeschakeld.

Schud eenvoudig met uw pols om de teller te starten en een geslaagde foto te nemen.  

Deze functie werkt alleen als u de camera opent vanuit de MyKronoz-app. Om het menu 

Apps af te sluiten, gaat u naar de uitgangsdeurinterface en houdt u de aanraaktoets 

ingedrukt.
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I  HELDERHEID 

Tik op de aanraaktoets om de helderheid in te stellen

I  HORLOGE-INFO 

 

Om het menu Instellingen af te sluiten, gaat u naar de uitgangsdeurinterface        en houdt  
u de aanraaktoets lang ingedrukt.i

1 9 .  I N S T E L L I N G E N

In dit menu treft u een aantal toepassingen aan: 

I  POLSBEWEGING 

Met de polsbewegingsmodus kunt u het scherm activeren door eenvou-

digweg uw pols richting uw gezicht te bewegen. Deze functie is standaard 

uitgeschakeld, om de batterij te sparen.

I  TRILLING 

Tik op de aanraaktoets om de trilfunctie AAN of UIT te zetten
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20. ONTKOPPELEN, RESETTEN EN VERWIJDEREN

I  ONTKOPPELEN 

Als u uw ZeTrack+ aan een andere smartphone wilt koppelen, een ander MyKronoz-appa-

raat wilt koppelen, aan een andere persoon wilt geven of retour wilt zenden, ga dan naar 

de MyKronoz-app:

1.  Tik op het tabblad Instellingen
2. Tik op Gekoppelde apparaten
3. Klik op Ontkoppelen

I  RESETTEN 
1.  Tik op het tabblad Instellingen
2. Tik op Gekoppelde apparaten
3. Klik op Reset

I  VERWIJDEREN
1.  Tik op het tabblad Instellingen
2. Tik op Gekoppelde apparaten
3. Klik op Verwijderen

Voor iOS-gebruikers: zorg dat u het apparaat vergeet in de Bluetooth®-instellingen van 
uw iPhone.i

ZeTrack+_A0C3
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Afmetingen  41 x 20 x 10,6 mm

Maat horlogebandje  16 mm (breedte) 

Gewicht  26 g

Grootte en resolutie display IPS-LCD 0,96" / 128 x 64 px 

Materiaal   ABS/TPE

Type batterij:  Lithium-polymeer 90 mAh 

Batterijgebruiksduur  Tot 5 dagen

Verbindingen  Bluetooth® BLE 4.0

Geheugen  7 dagen aan activiteit

Sensoren   3-assige versnellingsmeter, lichaamstempe-
ratuur- en optische hartslagsensor 

Waterresistentie  IP67

Bedrijfstemperatuur  -10 °C tot 60°C
  
Compatibiliteit  iOS en Android

In de doos  1x ZeTrack+ - 1x snelstartgids

Internationale garantie  1 jaar

 

2 1 .  T E C H N I S C H E  S P E C I F I C A T I E S
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Voordat u het apparaat gaat gebruiken, dient u eerst deze instructies zorgvuldig door te lezen:
•  De ZeTrack+ heeft ingebouwde batterijen. Probeer de batterijen niet zelf te verwijderen. 

KRONOZ LLC is niet verantwoordelijk voor eventuele schade of persoonlijk letsel dat ver-
oorzaakt wordt door het verwijderen van de batterij of een willekeurig onderdeel.

•  Stel het product niet bloot aan extreem hoge of lage temperaturen. Extreme temperaturen 
tijdens het laden kunnen hitte, rook, brand of vervorming van de batterij of zelfs een ex-
plosie veroorzaken. Stel de batterij niet bloot aan zonlicht, extreme rook of stof. Laad de 
batterij in een koele, geventileerde ruimte.

•  Secundaire cellen of batterijen mogen niet worden geopend, verbrijzeld, verbogen, ver-
vormd, doorboord of versnipperd. Wanneer een batterij breekt of lekt, moet voorkomen 
worden dat batterijvloeistof in contact komt met huid of ogen. Als dat gebeurt, de gebie-
den meteen met water uitspoelen (niet in de ogen wrijven) of medische hulp inroepen.

•  Niet kortsluiten. Kortsluiting kan ontstaan wanneer een metalen voorwerp, zoals munten 
een rechtstreekse verbinding vormen tussen de plus- en de minpool van de batterij. Kort-
sluiting kan de batterij beschadigen.

•  Geen batterijen gebruiken die beschadigd of versleten zijn.
•  Houd de batterijen buiten bereik van kinderen en op een veilige plek, om gevaar te vermijden.
•  Plaats de batterijen niet in water. Stel uw product niet bloot aan water onder hoge druk, zoals 

golven op zee of een waterval. Gebruik uw product niet in een sauna of een stoomcabine.
•  Gooi de batterijen niet in vuur omdat ze kunnen exploderen. Voer gebruikte batterijen af 

in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving (zoals recycling). Niet afvoeren als 
huishoudelijk afval.

•  Probeer het horloge niet zelf te repareren of te onderhouden. Service en onderhoud 
moeten worden uitgevoerd door erkende monteurs.

V E I L I G H E I D S I N S T R U C T I E S

WAARSCHUWING
I  Wordt de ingebouwde USB-poort verkeerd aangesloten, dan kan dat ernstige schade aan 

het apparaat veroorzaken. Schade veroorzaakt door verkeerd gebruik wordt niet gedekt 
door de garantie. Koppel de ZeTrack+ los wanneer hij volledig is opgeladen.

I  Dit apparaat is niet waterdicht, dus houd het uit de buurt van alle warmte- en vochtbron-
nen. Niet gebruiken in de buurt van gootstenen of andere natte plaatsen. Niet in water 
plaatsen. De ZeTrack+ voldoet alleen aan beschermingsklasse IP67.

I   Dit product is er niet voor bestemd om een diagnose te stellen of een gezondheidspro-
bleem of ziekte te behandelen. De meetresultaten dienen slechts ter informatie.

I  Het is gevaarlijk een zelfdiagnose te stellen of uzelf te behandelen op basis van de ver-
kregen meetresultaten. Voor dergelijke doeleinden moet u een arts of een andere zorg-
verlener raadplegen.

ONDERSTEUNING KLANTENSERVICE

Voor vragen, problemen of opmerkingen in verband met onze producten verzoeken wij u 
om ons een verzoek te sturen via ons online webformulier: www.mykronoz.com/support/ 
dien een verzoek in via https://support.mykronoz.com/hc/en-us/requests/new
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USA
FCC-VERKLARING
Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de voorschriften van de FCC. Voor het gebruik gelden de volgende 
twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle 
eventueel ontvangen storingen accepteren, inclusief storing die een ongewenste werking kan veroorzaken.

WAARSCHUWING
Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de daartoe geëigende 
instantie kunnen ertoe leiden dat u het recht om de apparaat te bedienen verliest.

OPMERKING
Deze apparatuur is getest en voldoet aan de beperkingen van een digitaal apparaat van Klasse B 
volgens deel 15 van de voorschriften van de FCC. Deze beperkingen zijn erop gericht om redelijke 
bescherming te bieden tegen schadelijke storingen in een installatie in een woonomgeving.  
Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen. Als de 
apparatuur niet volgens de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan schadelijke storing van 
radiocommunicatie optreden. Er is echter geen garantie dat er in een bepaalde installatie geen storing 
zal optreden. Als dit apparaat schadelijke storing veroorzaakt van radio- of televisieontvangst, wat kan 
worden vastgesteld door het apparaat in- en uit te schakelen, raden wij de gebruiker aan om te proberen 
de storing te verhelpen door middel van een of meer van de volgende maatregelen:
• De ontvangstantenne draaien of verplaatsen.
• Vergroten van de scheidingsafstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
•  De apparatuur aansluiten op een stopcontact van een ander circuit dan het circuit waarop de ontvanger 

is aangesloten.
• Raadpleeg de dealer of een professionele radio- of televisiemonteur voor meer informatie.

RF-WAARSCHUWINGSVERKLARING
Deze apparatuur voldoet aan de FCC-stralingsblootstellingseis voor een ongecontroleerde omgeving. 
Eindgebruikers moeten de specifieke bedieningsinstructies voor het voldoen aan de RF-blootstelling 
opvolgen.

CONFORMITEITSVERKLARING CANADA
Dit apparaat voldoet aan de vergunningvrije RSS-norm(en) van Industry Canada. Voor het gebruik gelden 
de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen storing veroorzaken, en (2) dit apparaat 
moet alle eventueel ontvangen storingen accepteren, inclusief storing die ongewenste werking van het 
apparaat kan veroorzaken. Dit digitale apparaat van klasse B voldoet aan de Canadese ICES-003.

Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts 
de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l’appareil ne doit pas produire 
de brouillage, et (2) l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même 
si le brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.

R E G E L G E V I N G

FCC ID: 2AA7D-ZTRCPL

IC: 12131A-ZTRCPL
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RF-BLOOTSTELLINGSVERKLARINGEN
Dit apparaat voldoet aan de ISED RSS-102 RF-blootstellingseis voor een ongecontroleerde omgeving 
en is veilig voor gebruik zoals beschreven in deze handleiding.
Cet appareil est conforme aux exigences d’exposition RF de l‘ISED RSS-102 définies pour un 
environnement non contrôlé et est sûr pour le fonctionnement prévu comme décrit dans ce manuel. 

EUROPESE UNIE
CE-RICHTLIJN 
Kronoz LLC verklaart hierbij dat het apparaat voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante 
voorwaarden van richtlijn 2014/53/EU en 2011/65/EU.
De originele EU-conformiteitsverklaring is te vinden op:
https://www.mykronnoz.com/assets/certifications-ce-zetrackplus.pdf
Kronoz LLC déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions 
pertinentes de la directive 2014/53/EU 2011/65/EU. La déclaration de conformité originale de l’UE peut 
être consultée à l’adresse suivante : https://www.mykronnoz.com/assets/certifications-ce-zetrackplus.pdf

AFVOER EN RECYCLINGINFORMATIE

Na toepassing van de Europese Richtlijn 2012/19/EU in de nationale wetgeving geldt het volgende: 
elektrische en elektronische apparaten mogen niet met het huishoudelijke afval worden afgevoerd. 
Consumenten zijn wettelijk verplicht om elektrische en elektronische apparatuur aan het einde van de 
levensduur in te leveren bij openbare inzamelpunten die hiervoor zijn opgezet of bij het verkooppunt. 
Details over deze regeling zijn opgenomen in de nationale wetgeving van het betreffende land. 
Dit symbool op het product, de handleiding of het pakket geeft aan dat een product onder deze 
voorschriften valt. Door recycling, hergebruik van materialen of andere vormen om oude apparaten 
te gebruiken, levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van het milieu.

©2020 Kronoz LLC, alle rechten voorbehouden. 
Kronoz LLC, Avenue Louis-Casai 18 - 1209 Genève - Zwitserland
Alle merken of productnamen zijn (mogelijk) handelsmerken van de betreffende 
merkhouders. Afbeeldingen en specificaties zijn niet bindend. Les marques citées 
sont des marques déposées par leur fabricant respectif. Photos et caractéristiques 
non contractuelles.
Ontworpen in Zwitserland - geassembleerd in China
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