 -מדריך למשתמש -

השעון החכם הראשון
ללא פשרות
תודה לך שבחרת ב ,MyKronoz ZeTime-אתה כעת חלק מן המשפחה
העולמית של בעלי  ZeTimeאשר החליטו ביחד איתנו לשבור את חוקי
השעונים המסורתיים על מנת לספק מכשיר בן לוויה ללא פשרותZeTime .
נולד בשווייץ ,ארץ המוצא של תעשיית השעונים המסורתית ,וזוהי הסיבה
שבגללה הוא עוצב ופותח בזהירות רבה ותשוקה כאשר כל המחשבות הופנו
אל המשתמש הסופי ZeTime .מורכב בעזרת חומרים מן האיכות הגבוהה
ביותר ועושה שימוש בטכנולוגיות החדישות ביותר על מנת לא רק ליצור שעון
חכם מדהים אלא גם תכשיט יפהפה אשר תהיה גאה ללבוש בכל יום.
תיבתשעון מפלדת אל חלד :ניתן למצוא את  ZeTimeב 6-צבעים שונים של
פלדת אל חלד מן האיכות הטובה ביותר ,על מנת להתאים את עצמו לסגנון
ולטעם שלך ,אך חשוב יותר ,להבטיח לך איכות לאור זמן.
זכוכיתספיר טבעית :על מנת לספק את השעון הטוב ביותר אנו מתחייבים
לא להקריב את איכות הזכוכית בה אנו משתמשים עבור  .ZeTimeזוהי
הסיבה שבגללה בחרנו בזכוכית ספיר מיוחדת אשר מתאימה באופן מושלם
למסך המגע שלנו המתואם אישית.
מסך  TFTמותאם אישית ותנועה חכמה :על מנת להיות שעון חכם מהפכני,
היינו צריכים להשיג משהו שאף אחד לא עשה קודם! אספקת שעון עם תצוגת
 TFTמלאה ,ביחד עם תנועה מכנית חכמה אשר נשלטת על ידי מעבד השעון.
התוצאה מהממת והיא מציעה חווית משתמש מיוחדת במינה.
 5תיעוד  :ATMבגלל שהשעונים שלנו מלווים אותנו ,פחות או יותר לכל מקום
אליו אנו הולכים ,בנינו את  ZeTimeכך שיציע את הביצוע הטוב ביותר במגוון
רחב של סביבות ובמיוחד בעת המגע עם מים.
עד ל 30-ימי חיי סוללה :הודות למערכת ההפעלה המיוחדת שלנו ,לא רק
שאנו יכולים להציע התאמה מושלמת הן עם מכשירי אנדרואיד והן עם
מכשירי  ,IOSאך גם לספק חיי סוללה שטרם נראו כמותם עבור שעון חכם3 .
ימים בהם מצב השעון החכם פעיל במלואו ו 30-ימי סוללה נוספים לאחר
שהמסך כבה ,מבטיחים שלעולם לא תהיה ללא "מיץ" ותעקוב תמיד אחרי
השעה.

תוכן העניינים
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28
.29
.30
.31
.32

הטענה
חיי הסוללה
הגדרה
כיול
דרישות המערכת
שיחות נכנסות
שיחות שלא נענו
הודעות SMS
הודעות
תזכורות
פעילות
התרעות על אי-פעילות
קצב לב
שינה
אזעקה
שלט המצלמה
שליטה במוזיקה
פונקציה נגד אבדה
תחזית מזג אוויר
שעון עצר
קוצב זמן
מצא את הטלפון שלי
התאם אישית את השעון שלך
אזור הזמן הביתי
הצלפה
מצב יד שמאל
מצב לילה
הגדרות
עדכון קושחה
רצועת השעון
אביזרים
ספציפיקציות טכנולוגיות
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 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 28 - 29 - 31 - 31 - 32 - 32 - 33 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38- 39 -

סקירה כללית
לחצן עליון

צבע מסך מגע

כתר חכם

לחצן תחתון

 Iלחצן עליון
		
		

לחץ על מנת להאיר את המסך ,חזרה לעמוד הבית מכל תפריט או הכנסת
המכיר למצב המתנה

 Iלחצן תחתון
		
		

• לחץ על מנת להאיר את המסך ,חזור צעד אחורה בתבנית התפריט ,צא
מתפריט מסוים או היכנס לאירועי לוח השנה שלך מעמוד הבית שלך.
• לחץ והחזק על מנת להפעיל או לכבות.

 Iלחצן עליון  +תחתון
		
		

		

לחץ והחזק את הכפתור העליון ואת הכפתור התחתון למשך  10שניות על מנת
לאפס את המכשיר.
אזהרה :כל הנתונים המאוחסנים על גבי המכשיר יאבדו.

 Iכתר חכם
		
• סובב את הכתר על מנת לגלוש דרך התפריט הראשי.
		
• לחץ על הכתר על מנת לבחור באפליקציה מסוימת.
		
• לחיצה כפולה על מנת להזיז את המחוגים באופן ידני ל9:15-
		
• לחיצה יחידה על מנת לאפשר מצב לילה (ממסך ההמתנה).
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פעולות מסך מגע בסיסיות
 Iמעל פני השעון

לחיצה ארוכה
לשנות את פני השעון.

דפדף ימינה
על מנת להיכנס
לתפריט הפעילות.

דפדף שמאלה
על מנת להיכנס
לתפריט הראשי.

דפדף מעלה
להצגת מרכז
ההודעות.

דפדף מטה
להצגת תפריט
קיצורי הדרך.

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

 Iמכל מסך

הקש פעמיים
על מנת
לחזור
לתפריט
הקודם.

הקש פעם
אחת
לבחירת פריט
או לפתיחת
תפריט.

X2
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פעולות הכתר החכם
 ZeTimeמצויד בכתר חכם אשר יעשיר את חווית הגלישה שלך
בתפריטי השעון .ניתן לבחור בו ממגוון מסכים על מנת לבחור ,לגלוש או
להתאים הגדרות מסוימות .לחיצה על הכתר תתן תוקף לבחירה שלך.

סובב את הכתר
על מנת לדפדף דרך התפריטים המרכזיים.
לחץ על הכתר
לבחירת אפליקציה.
לחץ פעמיים
להזיז ידנית את המחוגים ל 9:15-מכל מסך.
לחץ פעם אחת
על מנת לאפשר את מצב הלילה ממסך ההמתנה.
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קיצורי דרך
דפדף למטה מפני השעון המרכזיים על מנת להיכנס לקיצורי הדרך של
.ZeTime

קצב לב

עקוב אחר קצב הלב שלך .שלוט
עליו.

מזג אוויר

בהירות

היכנס מידית לתנאי מצב
האוויר המקומיים ותחזית
שלושת הימים הבאים.

קבע את בהירות המסך לראיה
טובה יותר.

מצב טיסה וסטטוס
Bluetooth

רטט
זמזם
הפעל רטט (ברירת מחדל).

מצב טיסה מנוטרל.
 Bluetoothאיננו מחובר.

הפעל רטט וזמזם.

מצב טיסה מתאפשר.

(אפשר גם הגדרת מותאמת אישית מן
האפליקציה הניידת).

מצב טיסה מנוטרל.
 Bluetoothמחובר.

הפעל זמזם.
השתק את כל ההודעות.

מצא את הטלפון שלי

רמת סוללה
מראה את רמת הסוללה אשר
נותרה עבור השעון שלך.

עוזר לך למצוא את הטלפון שלך
באם הוא נמצא בטווח הZeTime-
שלך.
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 .1הטענת ה ZETIME-שלך
אנו ממליצים על הטענה ראשונית עבור ה ZeTime-למשך  90דקות לפני
השימוש הראשון.

ZETIME

מטען

כבל

 .1הנח את גב ה ZeTime-שלך על גבי תא הטעינה.
 .2חבר את כבל ה USB-לתוך המטען.
 .3חבר את הקצה הרחב של כבל ה USB-למקור מתח ה.USB-
 .4אינדיקטור סוללה ימולא על מנת להראות שמתבצעת הטענה והוא יהפך לירוק ברגע
שההטענה הושלמה.
 .5הוצא את הכבל כאשר ה ZeTime-הוטען.

 ZeTimeיפעל עד שלושה ימים במצב שעון חכם ושלושים יום נוספים במצב מסורתי.

i

כאשר רמת הסוללה נמוכה ,אינדיקטור רמת סוללה נמוכה יופיע על
מסך השעון.
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 .2חיי הסוללה
ה ZeTime-שלך פועל בעזרת סוללה אחת ,אשר נותנת כוח הן למסך
הדיגיטלי והן לתנועה האנלוגית בדרך היעילה ביותר על מנת לספק לך
שלושים ימי סוללה בטעינה אחת.

CHARGE

כאשר הסוללה מלאה ,ה ZeTime-יספק בערך שלושה ימי סוללה במצב השעון החכם,
המופעל במלאו ,יעקוב אחרי הפעילות שלך ויתריע לגבי הודעות או שיחות נכנסות.
כאשר הסוללה תגיע לרמה נמוכה הקבועה מראש ,ה ZeTime-באופן אוטומטי יכבה את
פונקציות השעון החכם וימשיך לספק שלושים ימי סוללה נוספים על מנת לספק כוח
לתנועה החכמה.
במשך  30הימים הללו ,המחוגים יראו רק את הזמן המקומי ולא פונקציות נוספות לא יהיו
זמינות.
יש לך את החופש לאפשר מעקב פעילויות ביחד עם מצב אנלוגי אך דבר זה ישפיע על
חיי הסוללה הכוללים .ניתן לבצע פעולה זאת בהגדרות המתקדמות של האפליקציה
הניידת (מצב כיבוי>מחוגים נעים  +מעקב פעילות).

i

שלושת ימי פונקציית השעון החכם הם הערכה המבוססת על השימוש
הממוצע של המכשיר .מספר רב של מאפיינים ופונקציות  -כגון המעקב אחר
קצב הלב ומסך המגע  -מצריכים אנרגיה רבה יותר ,לכן חיי הסוללה ישתנו
בהתאם.
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 .3הגדרה
כאשר אתה מפעיל את ה ZeTime-שלך בפעם הראשונה ,תתבקש
להוריד את אפליקציית ה ZeTime-לטלפון החכם שלך על מנת להמשיך
עם ההגדרה הראשונית.

 Iעל מנת להגדיר את ה ZETIME-שלך
 .1וודא שה Bluetooth-מופעל על גבי הטךפון החכם שלך.
 .2הורד את אפליקציית  Zetimeהניידת מן ה app store-או Google Play Store
 .3פתח את אפליקציית  ZeTimeעל גבי הטלפון החכם שלך .הרשם אם אתה משתמש
חדש או היכנס לחשבון הקיים שלך .לאחר הזנת המידע האישי שלך ,עקוב אחרי
ההוראות המופעיות על גבי המסך.
 .4וודא שה ZeTime-נמצא בהישג יד ובחר בו מתוך רשימת המכשירים.
 .5בקשת התאמה תופיע על גבי מסך הטלפון החכם שלך .לחץ על התאמה על מנת
להסכים.
 .6לאחר מבן תקבל בקשת התאמה על גבי תצוגת ה ZeTime-שלך .הקש על המסך על
מנת להסכים להתאמה.
 .7כאשר התאמת ה ZeTime-בוצעה בהצלחה ,תקבל הודעה על כך על גבי שני
המכשירים.
בסופו של תהליך ההתקנה ,ישנה אפשרות שתתבקש להתקין גרסה חדשה של קושחת
השעון .אנו ממליצים בחוזקה שתעשה זאת לפני התחלת השימוש ב ZeTime-שלך .דבר
זה יבטיח שבבעלותך גרסת התכנה המעודכנת ביותר על גבי המכשיר שלך ואתה נהנה
מן המאפיינים החדשים ביותר .לפני התחלת העדכון אנא וודא שרמת הסוללה בטלפון
החכם שלך גבוהה יותר מ.30%-

i

לאחר ההתאמה הראשונית  ZeTimeיתחבר באופן אוטומטי לטלפון שלך כל
עוד הוא מופעל ונמצא בטווח המתאים .אם אתה רוצה להתאים את
ה ZeTime-שלך עם חשבון או טלפון חכם אחרים ,בתחילה עליך להפסיק את
ההתאמה הקיימת .באפליקציה הניידת ,עבור ל -הגדרות>לחץ על מנת
להפסיק את התאמת  .ZeTimeלאחר מכן ,חזור על תהליך ההתאמה
כמתואר למעלה.
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 .4כיול
בעת תהליך ההגדרה ,תתבקש לבצע כיול מחוגים .זהו צעד נחוץ על מנת
לוודא שהשעון שלך מסונכרן לגמרי עם הטלפון החכם שלך.

על מנת לכייל את השעון שלך ,הזז את
המחוגים על ידי דפדוף אטי של
האצבע סביב לחוגה המדומה על גבי
מסך הטלפון החכם .אתה יכול לכוון
את עמדת המחוגים על ידי שימוש
ב -/+-על מסך הטלפון החכם.

יישר את מחוג השעות עם הנקודה
האדומה בצידו העליון של המסך,
ויישר את מחוג הדקות עם מחוג
השעות ולחץ על המשך על מנת
לסנכרן את ה ZeTime-שלך עם
הטלפון החכם שלך.
ניתן לבצע את הכיול לאחר תהליך ההגדרה היישר על גבי השעון בתפריט ההגדרות או
בעזרת האפליקציה הניידת על ידי ביצוע הצעדים הבאים:
• פתח את האפליקציה שלך.
• לחץ על הגדרות ולאחר מכן על הגדרות מתקדמות.
• לאחר מכן ,לחץ על כיול ועקוב אחרי ההוראות המופיעות על גבי המסך.

i

בעת נסיעה לאזור זמן אחר ,אל תשכח לסנכרן את השעון שלך עם
האפליקציה הניידת על מנת להתאים אותו באופן אוטומטי עם השעה
המקומית.
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 .5דרישת המערכת
יש להתקין את האפליקציה הניידת של  ZeTimeעל גבי הטלפון החכם
שלך על מנת להגדיר כהלכה ולהשתמש בשעון שלך.

 iמערכת הפעלה - iOS 8+מכשירים עם Bluetooth 4.0 BLE
X & plus 8 ,8 ,plus 7 ,7 ,6s plus ,6s ,6 ,5s ,5c ,5 ,iPhone 4s
 4th ,3rd( iPadו 5th-דור),iPad Mini ,
 5th( iPod touchדור)

 אנדרואיד -מכשירי אנדרואיד  6.0נבחרים  +מכשירים התומכים
ב.Bluetooth 4.0 BLE-

בקר באתר  www.mykronoz.comעל מנת לבדוק את רשימת
התאימות המעודכן ביותר.

i

 ZeTimeיסנכרן את התרעות הודעות ה ,SMS-דוא"ל ,רשתות חברתיות,
אירועי לוח השנה ותזכורות אישיות ברגע שהאפליקציה הניידת של ZeTime
הותקנה בהצלחה בטלפון החכם שלך.
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 .6שיחות נכנסות
בעת קבלת שיחה ,תופיע הודעה על גבי ה ZeTime-שלך .אתה יכול
לקבל או לדחות אותה מפרק היד שלך .השיחה תתרחש על גבי הטלפון
החכם שלך ,לא על גבי השעון.

ANGELINA
INCOMING CALL

i

משתמשי אנדרואיד יכולים לענות לשיחות נכנסות גם על ידי שליחה של מסר
קצר שהוגדר מראש או אימוג'י היישר מן השעון שלהם (לא זמין עבור
משתמשי .)IOS

 .7שיחות שלא נענו
ניתן לראות שיחות שלא נענו במרכז ההודעות וכן באפליקציית השיחות
שלא נענו בשעון.

JENNIFER

STEPHANE
CINDY
MAXIM

i

על מנת למחוק את השיחות שלא נענו ,לחץ זמן ממושך על גבי המסך.
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 .8הודעות SMS
עם  ZeTimeאתה יכול לקבל ולקרוא את הודעות ה SMS-שלך היישר
מפרק כף היד שלך .הודות לתנועה החכמה המיוחדת שלוZeTime ,
מאתר את המידע המוצג על גבי המסך ומזיז את המחוגים אופקית על
מנת למטב את הראיה ,דבר המאפשר לטקסט להראות באופן ברור.

מענה קצר (אנדרואיד בלבד) ZeTime :מאפשר לך לענות על ידי שימוש
באמוג'י או מסרים קצרים היישר מן השעון שלך .אתה יכול גם ליצור את
התשובות המותאמות האישיות שלך מראש על ידי שימוש באפליקציה
הניידת.

i

על מנת למחוק את כל התרעות הודעות ה SMS-שלך ,עבור לרשימת הודעות
ה SMS-ולחץ ארוכות על המסך .על מנת למחוק הודעת  SMSמסוימת ,בחר
את ההודעה והעבר אותה לשמאל בעזרת האצבע שלך.
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 .9הודעות
 ZeTimeמסוגל לקבל את כל ההודעות המתקבלות על ידי הטלפון שלך.

כל ההודעות יופיעו על פני השעון הנבחרים שלך עם האייקון המיועד להן על מנת
שתוכל לזהות את השירות .יכול להיות שהודעות מסוימות יזוהה עם אייקון כללי כחול.

על מנת לקרוא את ההתרעות שלך,
פשוט גע במסך באזור ההתרעות
ואלו ייפתחו מיד.

המחוגים יזוזו באופן אוטומטי מן
הטקסט על מנת לאפשר לך קריאה
נוחה יותר.

דפדף שמאלה על מנת
למחוק את ההתרעות.

לחץ ארוכות על רשימת ההודעות
שלך על מנת למחוק את כולן.

i

אירועים בלוח השנה  ZeTimeמסנכרנת את האירועים מלוח השנה שלך.
אתה יכול לראות את  16האירועים הבאים ב .ZeTime -השעון החכם שלך
יודיע לך על האירועים המתקרבים שלך .אתה יכול לגלוש על מנת להיפטר
מאירוע זה.
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הגדרות ההודעות
כאשר את פותח את האפליקציה הניידת  ZeTimeמלך ובוחר הודעות
בתפריט ההגדרות ,המסך הבא יופיע:

לחץ על הכפתור הירוק על מנת
להפעיל או לנטרל את ההודעות.

לכל סוג של הודעה אתה יכול
לבחור את סוג ההתרעה
שתרצה לקבל :צלצול ,רטט או
שקט.
על מנת להגדיר זאת ,פשוט
הרחב את תפריט האפשרויות
על ידי הקשה על סוג ההודעה.
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 .10תזכורות
אתה יכול להגדיר ולנהל תזכורות בעזרת האפליקציה הניידת ש ל �Ze
 .Timeאתה יכול ליצור עד כ 10-תזכורות ולבחור את הסוג ,הזמן ולוח
הזמנים עבורן .עבור כל תזכורת אתה יכול להחליט את סוג ההתרעה
שתרצה לקבל (צליל ,רטט או שניהם) .הקשה אחת על ה ZeTime-שלך
עוזרת לבטל את התזכורת .אם לא בוטלה ,ההתרעה תחזור על עצמה
לאחר שתי דקות.
 Iעל מנת להגדיר תזכורת
• פתח את האפליקציה הניידת של .ZeTime
• לחץ על לשונית התזכורת.
• הגדר את סוג התזכורת המועדף עליך.
• בחר את התאריך והשעה לתזכורת.
• בחר את סוג ההתרעה.
 Iאייקון התזכורת

Sport

i

לאחר הגדרת התזכורות שלך ,אתה יכול למצוא אותן התפריט המתאים
ב ZeTime-שלך.
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 .11פעילות
 ZeTimeעוקב באופן אוטומטי במשך היום אחרי הפעילות שלך .במסך
האפליקציות הראשי ,אתה יכול לראות את הפעילות היומית שלך בזמן
אמת בהשוואה למטרות שהצבת ולקבל דיווחים באפליקציה הניידת.
לשעון שלך יש מד תאוצה הבנוי על  3צירים המאפשר לך לעקוב אחרי
הפעילות היומית שלך על בסיס התנועות שלך .זאת ,ביחד עם המידע
לגבי הפרופיל שלך ,מאפשרים לשעון שלך לחשב את הצעדים שלך ,את
מרחק ההליכה ,דקות פעילות ומספר הקלוריות שנשרפו .על מנת לקבל
את התוצאות המדויקות ביותר אנו ממליצים לך ללבוש את השעון על פרק
כף יד שמאל אם אתה ימני ועל פרק כף ימין אם אתה שמאלי.

מרחק

צעדים

דקות של פעילות

פעילות כללית

קלוריות שנשרפו

 Iמן ה ZETIME-שלך
עקוב אחרי הפעילות שלך
• אתה יכול להיכנס למסך הבית של הפעילות פשוט על ידי גלישה לימין מפני השעון
או על ידי בחירת התפריט המתאים מן העמוד הראשון של תפריט האפליקציות.
• גלוש למטה על מנת לראות את מספר הצעדים שלך ,מרחק ,קלוריות ודקות פעילות.
אתה יכול גם להשתמש בכתר החכם על מנת לגלוש בתוך תפריט זה.

i

מעקב הפעילות מאפס את עצמו בחצות ול ZeTime-יש את היכולת לשמור עד
 10ימים של נתוני פעילות .לאחר מכן ,תהיה חייב לסנכרן את הZeTime-
שלך עם האפליקציה הניידת על מנת למנוע אבדן נתונים.
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 Iמן האפליקציה הניידת של ZETIME
התאם אישית את לוח הפעילויות שלך.
לאחר שהגדרת את השעון שלך בעזרת האפליקציה הניידת ,תוכל להתאים אישית את
דף הפעילות שלך בכל עת שתבחר.
על מנת לעשות זאת עליך רק ללחוץ לחיצה ארוכה על אחר מפסי הפעילות שלך
למשך  3שניות .לאחר מכן עליך להחזיק באייקון זה ולגרום
לכל הבחירה
לגלוש למטה או למעלה.
לחץ לחיצה ארוכה על אחד מפסי הפעילות שלך למשך  3שניות על מנת לשמור את
השינויים שביצעת.
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הגדר את מטרות הפעילות.
אתה יכול להגדיר את המטרות היומיות שלך מן האפליקציה הניידת או בחלק הגדרות
השעון הקשורות לחלק הפעילות.
אנו ממליצים לך להגדיר מטרות שאפתניות אך מעשיות על מנת לשמור על פעילות
יומית בריאה .כמובן שביכולתך להעלות את המטרות שלך מעת לעת על מנת לשפר
את הביצוע שלך .בממוצע מומלץלבצע לפחות  30דקות של פעילות גופנית ביום.

OK

i

ה ZeTime-שלך עוקב אחר ההתקדמות שלך לעבר מטרה יומית שבחרת.
לפעמים השעון מראה טבעת התקדמות לעבר המטרה או פס התקדמות על
מנת לשמור על המוטיבציה שלך .כאשר אתה מגיע למטרה שהצבת לעצמך,
 ZeTimeירטוט ויציג הודעת הגעה למטרה.
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שתף אחרים בפעילות שלך
השתמש בפונקציית השיתוף על מנת לפרסם את הפעילות היומית שלך ברשתות
החברתיות המומלצות עליך.

.1

.2

.3

.4

 .1לחץ על האייקון הימני העליון על מנת להתחיל לשתף את נתוני הפעילות שלך
עם החברים והמשפחה שלך.
 .2אתה יכול לבחור בתמונה (על ידי גלישה שמאלה או ימינה) או לצלם תמונה
שברצונך לשתף.
 .3כאשר סיימת ,בחר בכפתור הימני העליון "הבא".
 .4בחר ברשת המועדפת עליך בעזרתה תשתף את דיווח הפעילות היומית שלך.
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 .12התרעות על אי פעילות
הודות להתרעות מיוחדות אלו ,תמיד תוכל להבטיח שתהיה לך את כמות
הפעילות המתאימה במשך היום .אתה יכול להגדיר מתי ובאיזו תדירות
תרצה שה ZeTime-שלך יתריע.

 Iלאפשר את התרעת האי פעילות
• עבור לתפריט ההגדרות באפליקציה הניידת .ZeTime
• לחץ על הגדרות מתקדמות ובחר בהתרעת אי פעילות.
• פשוט התאם אישית את דפוס התרעת אי הפעילות שלך ולחץ על שמור על
מנת להפעיל אותו.

על מנת לבטל התרעת פעילות נכנסת ,פשוט גע במסך או לחץ על כל כפתור
בשעון.
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 .13קצב לב
מצויד בחיישן אופטי למדידת קצב הלב ZeTime ,מודד ידנית או
אוטומטית את תדירות קצב הלב שלך במהלך היום.

 Iלמדוד את קצב הלב שלך
• הנח בביטחון את ה ZeTime-שלך סביב פרק כף היד שלך.
• עבור לתפריט קצב הלב על גבי השעון שלך.
• גע במסך או לחץ על גבי הכתר על מנת להתחיל למדוד את קצב הלב שלך.
כעבור בערך  10שניות התוצאות יוצגו על גבי מסך השעון.
ניתן להגדיר מדידות אוטומטיות מן האפליקציה הניידת .פשוט הפעל פונקציה זו
בתפריט ההגדרות באפליקציה והחלט על התדירות שתהיה בין כל מדידה ומדידה.

Measuring

 Iלהגדיר את התרעת קצב הלב שלך
ZeTimeיכול גם להתריע כאשר קצב הלב שלך עולה מעל או יורד מתחת גבולות
מסוימים המוגדרים מראש .אתה יכול להתאים הגדרות אלו אישית בהגדרות האפליקציה
הניידת.

i

אזהרה :הגדרת קצב לב אוטומטית על בסיס קבוע תשפיע על חיי הסוללה.
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 .14שינה
בעזרת  ZeTimeאתה יכול לפקח על כמות ואיכות השינה שלך .דוחות
מפורטים זמינים הן באפליקציה הניידת והן בממשק השעון.

LAST NIGHT

OK

 Iהתחל/צא ממצב השינה באופן ידני מן השעון שלך
• לחץ על אייקון אפליקציית השינה על גבי תפריט ה ZeTime-הראשי.
• לחץ על התחל על מנת לאפשר פיקוח על השינה.
• לחץ על הפסק על מנת לנטרל את הפיקוח על השינה.
 Iמטרות שינה מן השעון שלך
• מטרת השינה הנה  8שעות כברירת מחדל.
• גלוש לימין על מנת להגדיר את מטרות השינה היומיות שלך לאורך המתאים
לך ביותר.
 Iכנס/צא ממצב השינה המוגדר מראש מן האפליקציה של ZETIME
• עבור להגדרות המתקדמות באפליקציה הניידת.
• לחץ על מצב שינה מוגדר מראש.
• אפשר והתאם זמני שינה ויקיצה.
אל תשכח לשמור את ההגדרות שלך לפני היציאה.

i

אם שכחת להפעיל את מצב השינה על גבי השעון שלך ,אתה יכול באופן ידני
להוסיף את נתוני השינה שלך מן האפליקציה הניידת .פתח את אפליקציית
 ,ZeTimeבחר בשינה ,לחץ על  +בחלק התחתון > הוסף שינה.
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 .15אזעקה
על מנת להתעורר בבוקר ,או להזעיק אותך בשעה מסוימת ביום ,אתה
יכול להגדיר אזעקות אשר יצלצלו או ירטטו בשעות שנבחרו.

 Iלהגדיר אזעקה מאפליקציית הZETIME-
• עבור ללשונית התזכורות.
• בחר בתזכורת היקיצה.
• הגדר את האזעקה ולחץ על שמור.

i

עבור כל אזעקה  ZeTimeירטט ויצלצל למשך דקה אחת .אתה יכול להפסיק
את האזעקה לכמה דקות כמה פעמים .ניתן להגדיר את אורך ההפסקה מן
ההגדרות המתקדמות של האפליקציה הניידת או של הגדרות השעון.
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 .16שלט המצלמה
ניתן להשתמש ב ZeTime-כשלט רחוק לצלם תמונות בעזרת הטלפון
החכם שלך .מאפיין זה שימושי כאשר תרצה לצלם תמונה קבוצתית או
סלפי.

 Iלהשתמש ב ZETIME-כשלט מצלמה
• עבור ללשונית ההגדרות באפליקציה הניידת  ZeTimeשלך ולחץ על מצלמה.
• לחץ על אייקון אפליקציית המצלמה על פני השעון שלך.
•לאחר מכןת אתה יכול ללחוץ על המסך על מנת להתחיל את הספירה לאחור
ולצלם תמונות.

i

כל תמונה שתעשה בעזרת ה ZeTime-תופיע בגלריית התמונות בטלפון
החכם שלך.
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 .17שליטה במוזיקה
עם  ZeTimeאתה יכול לשלוט בנגן המוזיקה המועדף עליך על גבי
הטלפון החכם שלך .אם אתה משתמש בנגנים כמו  Spotifyאו Deezer
עליך לחבר בתחילה את חשבונך עם האפליקציה הניידת ZeTime
בתפריט הגדרות המוזיקה.
 Iעל מנת לשלוט במוזיקה
• תחילה הפעל את הנגן על גבי הטלפון שלך.
• עבור לאפליקציית המוזיקה על גבי ה ZeTime-שלך.
• נגן ,עצור או דלג על שירים וקבע את הווליום הישר מפרק היד שלך.
ניתןגם לקבוע את הווליום על ידי שימוש בכתר הדיגיטלי

ממכשיר ה IOS-שלך

i

ממכשיר האנדרואיד שלך

על ה ZeTime-שלך ,אתה יכול לראות מידע לגבי השיר המתנגן כעת ,כגון שם
הזמר ושם השיר .אם האפליקציה בה אתה משתמש איננה מציגה את המידע
לגבי השירים ,מידע זה גם לא יופיע על גבי ה ZeTime-שלך ( IOSבלבד).
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 .18פונקציה נגד אבדה
התרעה זאת מודיעה לך בעזרת רטט או צליל (דבר התלוי בהגדרות
השעון|) כאשר ה ZeTime-שלך יוצא מן הטווח (טוומ  BTשל  10מטר)
ביחס לטלפון שלך .הבחן בכך שאתה יכול לנטרל פונקציה זו על ידי נטרול
ההתרעה נגד אבדה בתפריט ההודעות של האפליקציה שלך (כברירת
מחדל פונקציה נגד אבדה היא כבויה).

 .19תחזית מזג האוויר
אתה יכול לבדוק את תחזית מזג האוויר במיקום הרצוי על ידך על גבי
ה ZeTime-שלך ,לאחר שהגדרת זאת באפליקציה הניידת.
אתה יכול להיכנס לתחזית מזג האוויר מקיצורי הדרך או מדף התפריט
הראשי.

GENEVA
SUNNY

GENEVA
WEATHER FORECAST

 Iעל מנת להגדיר את תחזית מזג האוויר
• עבור להגדרות המתקדמות באפליקציה הניידת.
• הקש על מזג האוויר.
• בחר במצב אוטומטי על מנת לקבל את תחזית מזג האוויר על בסיס מיקום
ה GPS-שלך.
• בחר במצב ידני על מנת לבחור את המיקום המועדף עליך.
לאחר תהליך זה ,ה ZeTime-שלך יציג את תחזית מזג האוויר עבור המיקום המועדף
שלך ZeTime .יציג את תחזיות מזג האוויר עבור היום הנוכחי ועבור שלושת הימים
הבאים בעמוד שני.

i

על מנת לשנות את יחידת הטמפרטורה ,עבור לבחירת מזג האוויר ובחר בC-
או .F
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 .20שעון עצר

 Iעל מנת להשתמש בשעון העצר:

• פתח את אפליקציית שעון העצר בתפריט השעון .התחל ספירה על ידי
לחיצה על האייקון הירוק .אתה יכול לעקוב אחרי ביצוע של סיבוב אישי
על ידי לחיצה על הכפתור הירוק העגול בעת שהמדידה פועלת.
• על מנת להפסיק לספור ,לחץ על הכפתור האדום.
• אתה יכול לראות את הדיווח המלא ,סיבוב אחר סיבוב ,על ידי לחיצה על
מודד הסיבובים בחלקו העליון של המסך.
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 .21קוצב זמן

 Iעל מנת להשתמש בקוצב הזמן:

• פתח את אפליקציית קוצב הזמן בתפריט השעון.
• התאם את אורך הספירה לאחור על ידי שימוש בכתר הדיגיטלי והתחל
את הספירה על ידי לחיצה על הכפתור הירוק.
• בסופה של הספירה לאחור ,השעון ירתיע בעזרת רטט וצלצול.

 .22מצא את הטלפון שלי
אם אינך מוצא את הטלפון שלך ,פונקציית מציאת הטלפון תגרום לטלפון
שלך לצלצל או לרטוט בכדי שתוכל למצוא אותו בקלות .על מנת
להשתמש במאפיין זה ,וודא שהשעון שלך והטלפון שלך נמצאים בטווח
מתאים אחד מן השני ( 10מ').
 Iעל מנת לאפשר את הפונקציה
לחץעל מנת למצוא את אייקון אפליקציית מצא את הטלפון שלי בקיצורי הדרך
של השעון או בעמוד התפריט הראשי ,ולחץ על המסך על מנת להפעיל אותה.
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 .23התאם אישית את השעון שלך

24
min

 Iעל מנת לשנות את פני השעון מן הZETIME-
• לחיצה ארוכה על פני השעון הנוכחיים.
• דפדף שמאלה או ימינה על מנת לעבור על מגוון פני השעון הזמינים (אתה גם יכול
להשתמש בכתר).
• לחץ על אלו שברצונך לבחור ולהשתמש בהם .
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 Iעל מנת לשנות את פני השעון מן האפליקציה
• עבור ללשונית ההגדרות באפליקציה הניידת.
• לחץ על פני השעון.
• לחץ על פני השעון שברצונך לבחור.
 Iעל מנת ליצור פני שעון מותאמים אישית
• עבור ללשונית ההגדרות באפליקציה הניידת.
• לחץ על פני השעון.
• בחר בצור על מנת ליצור את פני השעון שלך.
אתה יכול ליצור פני שעון מותאמים אישית ולשמור עד  4מהם בתוך זיכרון השעון.
 .1בחר אחת מתמונות הרקע הנבחרות ,או השתמש בתמונה מן הספרייה שלך או
היישר מן המצלמה שלך.
 .2את יכול להוסיף עד  4יישומונים על פני השעון וחוגה מסביב למסך.
 .3לאחר שסיימת ,שמור את היצירה שלך ודחוף אותה אל השעון.
אתהיכול ליצור עד  10פני שעון באפליקציה הניידת אך רק  4מהם יאוחסנו בתוך השעון.

.1

.2
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.3

 .24אזור הזמן הביתי
 ZeTimeמאפשר לך להציג שני אזורי זמן באותו המסך .עם פני השעון
הנבחרים ,המחוגים האנלוגיים יספקו את הזמן המקומי בעוד שהשעון
הדיגיטלי יספק את אזור הזמן הביתי בהתאמה .פונקציה זו יעילה במיוחד
עבור אנשים הנוסעים בין אזורי זמן שונים באופן קבוע.

 Iעל מנת להתאים את אזור הזמן הביתי
• עבור להגדרות המתקדמות באפליקציה הניידת.
• לחץ על אזור הזמן הביתי.
• בחר אצ עיר אזור הזמן שלך ושמור את ההגדרות שלך.

 .25הצלפה
מצב ההצלפה יאפשר לך להאיר את המסך שלך על ידי הרמה פשוטה של
פרק כף היד לעבר הפנים שלך .כברירת מחדל ,מאפיין זה מנוטרל על
מנת לשמור על חיי הסוללה .אתה יכול להפעיל אותו מתפריט ההגדרות
של השעון בחלק התצוגה.
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 .26מצב יד שמאל
 ZeTimeהוא השעון היחיד המספק מצב מלא עבור משתמשי יד שמאל
על ידי סיבוב הן של המידע בנוגע למסך והן של המנגנון האנלוגי ב180-
מעלות כאשר השעון נמצא על פרק יד ימין.
 Iעל מנת להגדיר אותו
• עבור להגדרות המתקדמות באפליקציה הניידת.
• בחר במצב יד שמאל והפעל אותו.
פונקציה זו זמינה גם בהגדרות השעון.

 .27מצב לילה
לחיצה בודדת על הכתר מפעילה אור הנעים לעין המאפשר לך לבדוק מה
השעה בלילה.

 Iעל מנת לבחור את פני השעון במצב לילה
• פתח את תפריט ההגדרות באפליקציה הניידת.
• בהגדרות המתקדמות בחר במצב לילה.
• ולאחר מכן בחר בפני השעון.
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 .28הגדרות
כללי

רטט וצלילים

שפה
הגדר את השפה שלך

רטט:
הגדר את מצב הרטט שלך.

יחידה:
בחר בין מטרי לאימפריאלי

צלילים:
הגדר את מצב הצלילים שלך.

:Bluetooth
אפשר או נטרל אותו.

נא לא להפריע:
הגדר טווח זמן בו אינך רוצה
שיפריעו לך.

תקינה:
תעודת השעון.

נודניק:
התאם את זמן הנודניק.

מידע לגבי השעון:
ראה את גרסת הקושחה ואת
המספר הסידורי של המכשיר.

תצוגה
פני השעון:
הגדר את פני השעון שלך.

זמן

הצלפה:
אפשר או נטרל אותה.

תבניתשעה:
שנה את התאריך ואת תבניות
השעה.

בהירות:
שנה את בהירות המסך.

אזורזמןביתי:
הגדר את אזור הזמן הביתי שלך.

מצב שמאלי:
אפשר מצב זה על מנת להניח
את השעון על פרק יד ימין.

רטטשיחה:
הגדר את השעה עבור מחוגי
שעוני היד האנלוגיים.

פסקזמן מסך:
הגדר את זמן ההמתנה.

פעילות

מצבלילה:
אפשר מצב זה והתאם אישית
את פני השעון.

קצב לב
הגדר את התדירות המינימלית
והמקסימלית עבור קצב הלב.

איפוס
מטרות:יעדים
הגדר את המטרות שלך.

אפס את שעונך להגדרות
בריררת המחדל.
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 .29עדכון קושחה
 MyKronozתספק עדכוני קושחה סדירים אשר יהיה צורך להתקין אותם
על מנת לקבל גישה לשדרוגים ולמאפיינים החדישים ביותר עבור השעון
שלך .עם  ,Zetimeיש צורך לבצע עדכונים אלו ( OTAמעל האוויר) ודרך
האפליקציה הניידת .העדכונים מתבצעים מעל לאוויר על ידי שימוש
באפליקציה הניידת .לפני ביצוע העדכון ,וודא שלטלפון שלך ולשעון שלך
יש יותר מ 30%-סוללה.

 Iעל מנת לעדכן את שעונך:
• חבר את ה Zetime-שלך לאפליקציה הניידת.
•אם ישנו עדכון חדש זמין אתה תקבל התרעה על מסך הבית.
• אתה צריך להסכים לקבל את העדכון על מנת שתהליך העדכון יחל.

i

בעת כל תהליכי העדכון עליך להניח את השעון שלך ליד הטלפון החכם שלך
והאפליקציה שלך צריכה להיות פתוחה .המנע משימוש בטלפון שלך בעת
ביצוע העדכון.
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 .30רצועת השעון
 Zetimeמשתמש רצועת שעון מתחלפת של  22מ"מ (רגילה) או  18מ"מ
(קטנה) ,על מנת לעזור לך להתאים באופן מושלם את השעון לסגנון שלך.

קטנה
39מ"מ
רצועת השעון
18מ"מ

רגילה
44מ"מ
רצועת השעון
22מ"מ

 .1דחוף את פס הקפיץ כלפי פנים על מנת לשחרר את הרצועה מתיבת השעון.
 .2דחוף את פס הקפיץ כלפי פנים תוך כדי התאמה עם החורים בשני צדי תחבת
השעון.
 .3שחרר את פס הקפיץ על מנת לקבוע את הרצועה במקומה.
 .4וודא שהרצועה נמצאת במקום על ידי משיכה קצרה ברצועה.
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 .31אביזרים
מטען  2ב1-

 Iאיך להשתמש במטען  2ב1-
תא ההטענה מכיל סוללה בנויה של  , mAh 400דבר המאפשר לך להטעין את
ה ZeTime-שלך כאשר אינך נמצא ליד מקור מתח .אתה יכול להטעין את הZeTime-
שלך הטענה מלאה פעמיים בעזרת סוללה בנויה זו.
תחילה עליך לדחוף את הכפתור בחלק האחורי על מנת להפעיל את המטען.
כאשר הנו מחובר למקור מתח  USBתא ההטענה יפעל כך:
•כאשר השעון איננו נמצא בתא ההטענה ,האור יהיה אדום ,דבר המראה שהסוללה
הבנויה נטענת .כאשר ההטענה הסתיימה ,הוא יהפוך לכחול.
• כאשר השעון נמצא בתא ההטענה ,האור יהיה אדום למשך  10שניות .כאשר ההטענה
הסתיימה ,האור יהפוך לירוק למשך  10שניות.
כאשר איננו מחובר חמקור מתח :USB
• כאשר השעון איננו נמצא בתא ההטענה ,האור יהיה כחול כל הזמן( .אנו ממליצים
בחוזקה לכבות את תא ההטענה בעזרת הכפתור הנמצא בחלקו האחורי של תא
המטען.
• כאשר השעון נמצא בתא ההטענה ,האור יהיה אדום למשך  10שניות.
כאשר ההטענה הסתיימה ,האור יהפוך לירוק למשך  10שניות.

מטען סטנדרטי

עמדת הטענה

בן הלוויה המושלם להטענת
ה ZeTime-שלך .העיצוב הדק
והחלק שלו יעזור לך לקחת אותו לכל
מקום אליו תלך על מנת לוודא
שהשעון שלך לעולם לא יישאר ללא
"מיץ".

זמין כפתרון הטענה אופציונלי ,תא
ההטענה הננו מטען אלגנטי עבור
שידת הלילה או שולחן העבודה
העשוי מאלומיניום על מנת שיתאים
באופן מושלם לסגנונו של הZeTime-
שלך.
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 .33ספציפיקציות טכנולוגיות

מידות:
		

רגיל 44X12.8 :מ"מ
קטן 39X12.6 :מ"מ

משקל:
		

רגיל 90 :גרם
קטן 80 :גרם
תיבת השעון מפלדת אל חלד  ,זמינה בכסף ,שחור,
טיטניום ,זהב ורוד וזהב צהוב

חומר:

גודל רצועת השעון:
		
קישוריות

רגיל 22 :מ"מ
קטן 18 :מ"מ
Bluetooth BLE 4.2

סוג סוללה:
		

רגילLi-iOn 200 mAh :
קטןLi-iOn 180 mAh :

חיי סוללה:
		

עד ל 30-יום (מצב שעון)
עד ל 3-ימים (מצב שעון חכם)

מחוגים מכניים
רטט וזמזם
זמן הטענה:

 90דקות

זיכרון:

 10ימים

סiוג תצוגה:

מסך מגע צבע  TPTעם חור

		גתצוגה ורזולוציה:
		

רגיל TFT 1 22 :אינץ' ' 240*240 /פיקסל
קטן TFT 1 05 :אינץ'' 240*240 /פיקסל

חיישנים:

מד תאוצה הבנוי על  3צירים וחיישן אופטי למדידת
קצב הלב

טמפרטורת פעולה

 -10°Cעד 55°C +

עמידות למים:

*ATM 5

אחריות בינלאומית:

שנה אחת

מה נמצא בקופסה :תא הטענה ,ZeTime ,מדריך התחלת שימוש.

i

 ZeTimeעמיד למים בעומק של עד  50מטר ZeTime .עמידה להתזות מים,
גשם ,שיקוע ומקלחת .ניתן להשתמש ב ZeTime-עבור פעילויות מים רדודים
כמו שחייה אך אין לחשוף אותו ללחץ גבוה  ,כגון גלי האוקיינוס או מפלי מים.
אין להשתמש ב ZeTime-בעת צלילה או סקי מים .אל תחשוף את הZeTime-
שלך למים וסבון ,בושם ,חומרי ניקיון ,קרמים ,קרם הגנה ומים בעלי מהירות
גבוהה .אנא בדוק שכן לא כל הרצועות מתאימות לשימוש במים .לדוגמה,
רצועת העור.
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אזהרה
Iחיבור כבל ההטענה בצורה שאיננה מתאימה יכולה לגרום נזק רציני
למכשיר .כל נזק אשר נגרם משימוש לא נכון לא יכוסה על ידי אחריות
המכשיר .הוצא את הכבל כאשר ה ZeTime-הוטען במלואו.
Iיחידת  ZeTimeותא ההטענה מכילים מגנטים חזקים אשר יכולים להפריע
לפעולתם של קוצבי לב ,כרטיסי אשראי ועצמים אחרים הרגישים לכוח מגנטי.
אם אתה משתמש בקוצב לב או כל מכשיר רפואי חשמלי ,אנא התייעץ עם
הרופא המטפל בך לפני השימוש או לבישת ה. ZeTime-
Iמוצר זה איננו מכשיר רפואי ואין להשתמש בו על מנת לטפל או לאבחן בעיות
רפואיות.
 ZeTimeIעמיד למים עד עומק של  50מטר ZeTime .עמידה להתזות מים,
גשם ,שיקוע ומקלחת .ניתן להשתמש ב ZeTime-עבור פעילויות מים רדודים
כמו שחייה אך אין לחשוף אותו ללחץ גבוה  ,כגון גלי האוקיינוס או מפלי מים.
אין להשתמש ב ZeTime-בעת צלילה או סקי מים .אל תחשוף את הZeTime-
שלך למים וסבון ,בושם ,חומרי ניקיון ,קרמים ,קרם הגנה ומים בעלי מהירות
גבוהה .אנא בדוק שכן לא כל הרצועות מתאימות לשימוש במים .לדוגמה,
רצועת העור.

לגבי מדריך זה
מאפייני  ZeTimeותוכן מדריך למשתמש זה ניתנים לשינוי .על מנת לקבל
את ההוראות המעודכנות ביותר על אופן השימוש במוצר זה ,אנא עיין
במדריך המקוון למשתמש הנמצא באתר www.mykronoz.com
 MyKronozאיננה אחראית לפני שעון אשר נוצרו על ידי המשתמש הסופי.
 MyKronozאיננה אחראית לכל תוכן שפורסם מקוון על ידי משתמשים.
 MyKronozאחראית אך ורק על תוכן העמודים שהחברה מפרסמת.

תמיכה
אם יש לך שאלות או שאתה זקוק לתמיכה בנוגע למוצר שלנו ,אנא בקר
באתר  www.mykronoz.com/support/או שלח לנו דוא"ל לכתובת
support@mykronoz.com
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הוראות בטיחות
לפני השימוש במכשיר ,קרא את ההוראות בזהירות.

סוללה
• ל ZeTime-ישנן סוללות בנויות .נא לא לפרק את הסוללה KRONOZ LLC .איננה
אחראית לכל נזק או פציעה אישית אשר נגרמו כתוצאה מהסרת הסוללה או כל חלק
אחר.
• אל תחשוף את המוצר שלך לטמפרטורות גבוהות מידי או נמוכות מידי .טמפרטורה
גבוהה מידי בעת ההטענה יכולה לגרום לחום ,עשן ,אש או עיוות הסוללה ואפילו
פיצוץ .אל תחשוף את הסוללה לאור השמש ,לעשן או לאבק בכמויות גדולות .החלף
את הסוללה בחדר קריר ,מאוורר.
• נא לא לפתוח ,למחוץ ,לכופף ,לעוות ,לדקור או לגרוס תאים משניים או סוללות.
במקרה בו הסוללה נשברה או שהנה דולפת ,מנע את מגע נוזל הסוללה עם העור או
העיניים שלך .אם דבר זה קורה ,רחץ מיד את האזורים הנגועים במים (נא לא
לשפשף את העין) או פנה לעזרה רפואית.
• נא לא לגרום לקצר .קצר חשמלי יכול להתרחש כאשר עמם מתכתי ,כגון מטבע ,גורם
לחיבור ישיר של המסופים חיוביים ושליליים של הסוללה .קצר חשמלי יכול לגרום נזק
לסוללה.
• נא לא להשתמש בסוללות אשר ניזוקו או התכלו.
• שמור על הסוללות מחוץ להישג ידם של ילדים ובמקום בטוח על מנת למנוע נזק.
• אל תניח את הסוללות במים .אל תחשוף את המוצר שלך למים או ללחץ גבוה ,כגון
גלי האוקיינוס או מפלי מים .נא לא להשתמש במוצר בתוך סאונה או חדר אדים.
• נא לא לזרוק סוללות לאש בגלל שהן יכולות לגרום לפיצוץ .זרוק סוללות בהתאם
לתקנות המקומיות שלך (כגון מחזור) .נא לא לזרוק סוללות כחלק מזבל ביתי.
• השתמש רק בכבל  USBאשר סופק עבור הטענת סוללה זו .נא לא להטעין ליותר
מ 24-שעות.
• אל תנסה לתקן או לתחזק את השעון בעצמך ,שירות ותחזוקה יעשו רק על ידי
טכנאים מוסמכים לכך.
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הודעת סדירות
ארה"ב
הצהרת FCC

מכשיר זה מציית לחלק  15בתקנות ה .FCC-ההפעלה תעשה תחת שני תנאים)1( :
אם מכשיר זה איננו מפריע באופן מזיק ו )2(-מכשיר זה יסכים לכל הפרעה שתתקבל,
כולל הפרעות אשר יגרמו לפעולות בלתי רצוניות.

זהירות

שינוים או תיקונים אשר לא אושרו במפורש על ידי הצד האחראי לציות יכולים לבטל את
זכות השימוש של המפעיל הציוד זה.

הודעת FCC

ציוד זה מציית לגבולות סוג  Bלמכשירים דיגיטליים ,פועל בעקבות חלק  15לתקנות
ה .FCC-גבולות אלו מוגדרים על מנת לספק הגנה סבירה מפני הפרעות רדיו וטלוויזיה
 .אם זאת ,גם בעת פעולה רגילה ,הציוד יכול לגרום להפרעות רדיו או טלוויזיה .אם
הציוד גורם להפרעה מזיקה לקליטת הרדיו או הטלוויזיה ,אשר ניתנת לקביעה על ידי
כיוון הציוד כפועל או כבוי ,אנו ממליצים שהמשתמש ינקוט באחד או יותר מן הצעדים
המתקנים הבאים:
• מיקום מחדש של אנטנת הקליטה.
• הגדלת המרחק בין הציוד והממיר.
• חיבור הציוד לשקע אשר נמצא המעגל אחר מזה שאליו מחובר הממיר.
• התייעץ עם הספק או עם טכנאי רדיו/טלוויזיה מוסמך לקבלת עזרה.

קנדה
הצהרת  ICשל התעשייה הקנדית

מכשיר זה מציית לרשיון התעשייה הקנדית  -מלבד תקני  .RSSההפעלה תעשה תחת
שני תנאים:
( )1אם מכשיר זה איננו מפריע באופן מזיק ו )2( -מכשיר זה יסכים לכל הפרעה
שתתקבל ,כולל הפרעות אשר יגרמו לפעולות בלתי רצוניות.

האיחוד האירופי
תקנת CE
הצהרת תאימות בנוגע לתקנת  EUמספר 2014/53/EC
 Kronoz LLCמצהיר בזאת שמכשיר זה מציית לדרישות העיקריות והוראות
רלוונטיות אחרות של תקנה  R&TTEמספר  2014/53/ECהצהרת התאימות
המלאה זמינה על פי בקשה בשירות הלקוחות שלנוsupport@mykronoz.com :
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גישה למידע הנחוץ דרך E-LABEL
המשתמשים יכולים להיכנס למסך  E-labelב ZeTime-על ידי כניסה להגדרות>
כללי>סדירות .לא נדרשים קודים מיוחדים עבור גישה זאת או היתרים מיוחדים על
מנת לעקוב אחרי הצעדים הנ"ל ,מלבד הססמה הרגילה אשר מגנה מפני גישה
שאיננה רצויה למכשיר .מידע נוסף בנוגע לסדירות ניתן למצוא ב<-הודעות
סדירות> במסמך זה .המידע מאוחסן בתוך המכשיר ,אין צורך באביזרים מיוחדים
או רכיבי תוכנה נוספים (כגון  SIMאו  )USIMעל מנת לקבל גישה למידע.

מידע לגבי זריקה ומחזור
לאחר ישום התקנה האירופית  EU/2002/96במערכת החוקית הלאומית ,הדבר הבא
ייושם :מכשירים חשמליים ואלקטרוניים לא יזרקו ביחד עם פסולת ביתית .הלקוחות
מתבקשים על ידי החוק להחזיר מכשירים חשמליים ואלקטרוניים בסוף חיי השירות
שלהם לנקודות איסוף ציבוריות המוקמות במיוחד למטרה זו או למטרות מכירה מחדש.
פרטים בנושא מוגדרים על ידי החוקים הלאומיים של מדינה מסוימת .סימון המוצר,
מדריך ההוראות או החבילה בה הוא היגיע מראה שהמוצר iנמצא תחת תקנות אלו .על
ידי מחזור ,שימוש מחדש בחומרים או צורות אחרות של שימוש במכשירים ישנים ,אתה
תורם תרומה חשובה לשימוש הסביבה שלך.

© Kronoz LLC 2017כל הזכויות שמורות,Kronoz LLC .
Avenue Louis-Casai 18 - 1209 Geneva - Switzerland
כל הסימנים או שמות המוצרים הנם או יכולים להיות סימנים מסחריים של בעליהם
בהתאמה .תמונות ומפרטים אינם מהווים הסכם.
מעוצב בשווייץ – מיוצר בסין
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יותר מאשר זמן
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