- K U L A N I C I K I L AV U Z U -

ÖDÜN VERMEYEN ILK
A K I L L I S A AT
MyKronoz ZeTime'ı seçtiğiniz için teşekkür ederiz, artık geleneksel
akıllı telefon kurallarını çiğneyerek ödün vermeyen bir cihaz sunmak için bizimle birlikte karar veren ZeTime sahiplerinin küresel
ailesinin bir parçasısınız. ZeTime, geleneksel saat endüstrisinin ana
vatanı olan İsviçre'de ortaya çıktığından sadece son sahibi düşünülerek çok fazla dikkat ve tutkuyla geliştirilmiştir. ZeTime, sadece inanılmaz bir akıllı saat olarak değil, her gün takmaktan gurur
duyacağınız güzel bir takı haline getirmek için bazı yüksek kaliteli
malzeme ve teknolojilerle birleştirilmiştir.
Paslanmaz Çelikten Saat Kılıfı: ZeTime, stilinize ve zevkinize
uygun 6 farklı renkte üst düzey paslanmaz çelik modeliyle gelir
ve hepsinden önemlisi size zaman içerisinden en iyi dayanıklılığı
sunar.
Doğal Safir Cam: Mümkün olan en iyi saati sunabilmek için ZeTime
üzerinde kullandığımız cam türünden taviz vermememiz zorunlu
bir durumdu. Bu nedenle, kişiselleştirilmiş dokunmatik panelimizle
mükemmel biçimde uyumlu özel safir camı seçtik.
Kişiselleştirilmiş TFT Ekran ve Akıllı Hareket: Yenilikçi bir akıllı
saat olmak için, daha önce kimsenin yapmadığı bir şeyi başarmak
zorundaydık! Saat Merkezi İşlemci Birimi (CPU) tarafından kontrol
edilen akıllı mekanik hareketle birleştirilmiş tam yuvarlak TFT ekranlı bir saati piyasaya sürmek. Sonuç gerçekten şaşırtıcı ve tamamen benzersiz bir kullanıcı deneyimi sunuyor.
5 ATM Sertifikasyonu: Neredeyse gittiğimiz her yere saatlerimizle
birlikte gittiğimizden ZeTime'ı her ortamda, özellikle suyla temas
halinde en iyi performansı sunmaya uygun şekilde tasarladık.
30güne dek pil ömrü: Tescilli işletim sistemimiz sayesinde hem
Android hem de iOS cihazlarıyla mükemmel uyumluluk sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda bir akıllı saat için emsalsiz bir pil ömrü
sunuyoruz. Tam çalışma durumunda akıllı modda 3 gün ve ekran
kapalıyken ilave 30 günlük pil ömrüyle, zamanı takip etmenizi garanti ediyoruz.
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GENEL BAKIŞ

Üst düğme
Renkli dokunmatik
ekran

Akıllı kurma kolu

Alt düğme

I ÜST DÜĞME
		
		
Ekranı aydınlatmak, herhangi bir menüden ana sayfaya dönmek veya
cihazı bekleme moduna almak için basın.
I ALT DÜĞME
		
		
•E
 kranı aydınlatmak, menü yapısında bir adım geri gitmek, bir menüden çıkmak veya ana sayfanızdan takvim etkinliklerine erişmek için
basın.
• Gücü AÇMA / KAPAMA için Basın ve Tutun.
I ÜST + ALT DÜĞME
		
		
Cihazı sıfırlamak için üst ve alt düğmeye 10 saniye basın ve basılı tutun.
		
Uyarı: cihaza kaydedilmiş olan tüm veriler silinecektir.
I AKILLI TEPE NOKTASI
		
		
•A
 na menüde dolaşmak için kurma kolunu çevirin.
		
•B
 ir uygulamayı seçmek için kurma koluna basın.
		
•A
 krep ve yelkovanı 9:15'e elle hareket ettirmek için iki kez basın
		
•G
 ece modunu etkinleştirmek için iki kez basın (bekleme ekranından).

-4-

TEMEL DOKUNMATİK EKRAN İŞLEMLERİ
I SAAT YÜZÜNDEN

Uzun süre basarak
saat yüzünü
değiştirin.

Sağa kaydırarak
hareket
menüsüne
erişin.

Sola kaydırarak
ana menüye erişin.

Aşağıya
kaydırarak
kısayol
menüsünü
görün.

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

Yukarı kaydırarak
bildirimler
merkezini
görün

I TÜM EKRANLARDAN

Bir kez
tıklayarak
bir nesne
seçin veya
bir menü
açın.

X2
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İki kez
tıklayarak
önceki
sayfaya
dönün.

A K I L L I K U R M A KO LU I Ş L E M L E R I
Saat menülerindeki navigasyon deneyimini geliştirmek için
ZeTime akıllı bir kurma koluna sahiptir. Ayarları seçmek, ayarlar
arasında dolaşmak ve ayarlamak için pek çok farklı ekrandan
kullanılabilir. Kurma koluna bastığınızda seçiminiz doğrulanır.

Ane menülerde
dolaşmak için kurma kolunu çevirin.
Bir uygulamayı seçmek için
kurma koluna basın.
İki kere basın
akrep ve yelkovanı dilediğiniz ekrandan elle 9:15'e taşıyın.
Bir kere basın
ve bekleme ekranından gece modunu etkin kılın.
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KISA YOLLAR
ZeTime kısa yollarına ulaşmak için ana saat yüzünden aşağıya
kaydırın.

Nabız Hızı

Nabız hızınızı izleyin.
Kontrol edin.

Hava Durumu

Parlaklık

Yerel hava durumu koşullarına ve önümüzdeki 3
günlük hava tahminlerine
anında erişin.

Daha iyi görünürlük
için ekran parlaklığını
ayarlayın.

Uçuş modu ve
Bluetooth durumu

Titreşim
Alarm
Titreşimi açın (varsayılan).

Uçuş modu devre dışı.
Bluetooth bağlı değil

Titreşimi ve alarmı açın.

Uçuş modu devrede.

(Aynı zamanda mobil uygulamadan
kişiselleştirilmiş ayarı da etkinleştirin).

Uçuş modu devre dışı.
Bluetooth bağlı.

Alarmı açın.
Tüm bildirimleri
sessize alın.

Telefonumu bul

Pil seviyesi

ZeTime'ınızın yakınlarındaysa
telefonunuzu bulmanıza
yardımcı olur.

Saatinizin kalan pil seviyesini gösterir.
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1.ZETIME'INIZIN ŞARJ EDİLMESİ
İlk kez kullanmadan önce ZeTime saatinizi yaklaşık 90 dakika
şarj etmenizi tavsiye ederiz.

ZETIM E

ŞARJ

K ABLO S U

1. Z
 eTime'ın arka tarafını şarj istasyonuna yerleştirin.
2. U
 SB kablosunu şarj aletine takın.
3. U
 SB kablosunun geniş ucunu bir USB güç kaynağına takın.
4. Ş
 arjın devam ettiğini gösteren bir pil göstergesi dolmaya başlar ve tam
olarak şarj olduğunda sabit yeşil ışık yanar.
5. Z
 eTime şarj olduktan sonra kabloyu çıkarın.

ZeTime, akıllı saat modundayken 3 güne kadar çalışırken geleneksel
modda 30 gün çalışır.

i

Pil seviyesi azaldığında, saat ekranında düşük pil göstergesi
görünür.

-8-

2.PIL ÖMRÜ
ZeTime tek bir pille çalışır ve bu pil tek bir şarj sonrasında
30 güne dek pil ömrü sunmak için hem dijital ekrana hem de
analog harekete en enerji tasarruflu biçimde güç verir.

CHARGE

Tam olarak şarj edildiğinde, ZeTime, sizin hareketinizi izlediği ve gelen bildirim ve çağrılardan sizi haberdar ettiği tam faaliyetteki akıllı saat modunda
3 gün pil ömrüne sahiptir.
Belli bir asgari pil seviyesine erişildiğinde, ZeTimeotomatik olarak akıllı telefon işlevlerini kapatır ve akıllı harekete güç vermek için30 gün pil ömrü
sağlamaya devam eder.
Bu 30 günlük süre boyunca akrep ve yelkovan sadece yerel saati gösterir,
başka fonksiyonlar çalışmaz.
Analog modla beraber hareket takibini de açabilirsiniz ama bu genel pil
ömrünü etkileyecektir. Bu işlem mobil uygulama gelişmiş ayarlardan yerine
getirilebilir (güç kapalı modu > Akrep ve Yelkovan çalışır durumda + hareket
izleme).

i

3 günlük akıllı saat fonksiyonu, cihazın öngörülen ortalama kullanımına dayalı bir tahmindir. Pek çok özellik ve fonksiyon -örneğin
nabız izleyici ve dokunmatik ekran- daha fazla enerji tükettiğinden, pil ömrü değişkenlik gösterebilir.
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3.KURULUM
ZeTime ilk defa AÇILIRKEN, başlangıç kurulumunu yapabilmek
için akıllı telefonunuza ZeTime mobil uygulamasını indirmeniz
gerekecek.

I ZETIME KURULUMU
1. M
 obil akıllı telefonunuzda Bluetooth'un etkin olduğundan emin olun.
2. U
 ygulama mağazasından veya Google Play Store'dan ZeTime mobil uygulamasını indirin.
3. A
 kıllı telefonunuza ZeTime mobil Uygulamasını açın. Yeni üyeyseniz kayıt
olun veya mevcut hesabınızla Giriş yapın. Kişisel bilgilerinizi girdikten sonra
ekrandaki talimatları takip edin.
4. Z
 eTime'in yakında olduğundan emin olun ve aygıtlar listesinden seçin.
5. A
 kıllı telefonunuzda bir eşleştirme talebi görünecektir. Kabul etmek için
eşleştir'e basın.
6. D
 aha sonra, ZeTime ekranında bir eşleştirme talebi alacaksınız. Eşleştirmeyi kabul etmek için ekrana tıklayın.
7. Z
 eTime başarıyla eşleştirildiğinde, her iki cihazdan da size bildirim gönderilecektir.
Kurulum işleminin sonunda, saatin ürün yazılımının yeni bir sürümünü yüklemeniz istenebilir. ZeTime'ı kullanmaya başlamadan önce bunu yapmanızı
öneririz. Bu, cihazınızda en güncel yazılıma sahip olmanızı ve tüm en yeni
özelliklerden yararlanmanızı sağlar. Güncellemeden önce akıllı telefonunuzda pil durumunun % 30'dan fazla olduğundan emin olun.

i

İlk eşleştirmeden sonra, ZeTime açık ve aralık dahilinde olduğu sürece
telefonunuza otomatik olarak bağlanır. ZeTime'ı başka bir hesapla ya da
akıllı telefola eşleştirmek isterseniz, önce mevcut olanla eşleşmesini kaldırmanız gerekir. Mobil uygulamadan Ayarlar'a gidin ve ZeTime Eşleştirmesini Kaldır'a tıklayın. Daha sonra, yukarıda açıklanmış olan eşleştirme
prosedürünü tekrarlayın.
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4.KALBIRASYON
Kurulum işlemi sırasında akrep ve yelkovan kalibrasyon işlemine devam etmeniz istenir. Saatinizin akıllı telefonunuzla tam
zamanlı olarak eşleştirilmesini sağlamak için bu zorunlu bir
adımdır.
Saatinizi kalibre etmek için parmağınızı yavaşça akıllı telefon ekranındaki
sanal telefon etrafında kaydırarak
akrep ve yelkovanı hareket ettirin.
Telefon ekranında «+ / -» düğmesini
kullanarak akrep ve yelkovan konumunu ince ayar yapabilirsiniz.

Akrebi ekranın üst kısmındaki
kırmızı noktayla ve yelkovanı saat
ibresi ile hizalayın, ardından ZeTime cihazınızı akıllı telefonunuzla
senkronize etmek için İLERİ'ye
basın.
Kalibrasyon, kurulum işleminden sonra ayarları doğrudan saatin üzerinde
veya mobil uygulamadan aşağıdaki adımları izleyerek yapılabilir:
• Uygulamayı açın.
• Ayarlar'a, sonra Gelişmiş Ayarlar'a tıklayın.
• Daha sonra Kalibrasyon'a tıklayın ve ekrandaki talimatları takip edin.

i

Başka bir zaman diliminde yolculuk ediyorsanız, kendiliğinden yerel saate ayarlanması için saatinizi mobil uygulamayla senkronize
etmeyi unutmayınız.
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5.SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
Saatinizi düzgün biçimde kurup kullanmak için ZeTime mobil
uygulamayı akıllı telefonunuza kurmanız gerekmektedir.

- iOS iOS 8+ Bluetooth 4.0 BLE aygıtlar
iPhone 4s, 5, 5c, 5s, 6, 6s, 6s plus, 7, 7 plus, 8, 8 plus & X
iPad (3, 4 ve 5. nesil), iPad Mini,
iPod touch (5. nesil)

- ANDROID Bluetooth 4.0 BLE destekleyen seçili Android 5.0+
aygıtlar

En son uygunluk listesi için www.mykronoz.com adresini ziyaret edin.

i

ZeTime, akıllı telefonunuza başarılı bir şekilde kurulduktan sonra,
SMS, e-postalar, sosyal medya, takvim etkinlikleri ve kişisel yaşam
hatırlatıcılarının bildirimlerini senkronize edecektir.
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6.GELEN ARAMALAR
Bir çağrı aldığınızda ZeTime üzerinde bir bildirim görünür.
Doğrudan bileğinizden kabul edebilir veya reddedebilirsiniz.
Telefon çağrısı saatinizde değil, akıllı telefonunuzda meydana gelir.

ANGELINA
INCOMING CALL

i

Android kullanıcıları, kısa bir hazır metin mesajı veya emojisini doğrudan saatlerinden göndererek gelen bir aramayı cevaplayabilirler
(iOS kullanıcıları için mevcut değildir).

7. C E V A P S I Z Ç A Ğ R I L A R
Cevapsız çağrılar bildirim merkezinde ve saatteki cevapsız çağrılar uygulamasında görülebilir.

JENNIFER

STEPHANE
CINDY
MAXIM

i

Tüm cevapsız çağrıları silmek için ekrana uzun süre basınız.
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8.SMS
ZeTime ile, bileğinizde SMS alabilir ve okuyabilirsiniz. ZeTime,
tescilli akıllı hareketi sayesinde ekranda görüntülenen bilgileri
algılar ve görünürlüğü en üst düzeye çıkarmak için akrep ve
yelkovanı yatay olarak hareket ettirerek metnin net şekilde görülebilmesini sağlar.

Hızlı cevap (sadece Android): ZeTime, emojileri veya önceden
ayarlanmış kısa cevapları kullanarak doğrudan saatinizden yanıt
vermenizi sağlar. Mobil uygulamayı kullanarak aynı zamanda kendi önceden ayarlanmış cevaplarınızı oluşturabilirsiniz.

i

Tüm SMS bildirimlerini silmek için, SMS listesine gidin ve ekrana
uzunca basın. Belirli bir SMS'i silmek için, mesajı seçin ve parmağınızla sola kaydırın.
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9.BİLDİRİMLER
ZeTime, telefonunuz tarafından alınan hemen hemen tüm bildirimleri alabilir.

Her bildirim, seçtiğiniz saat yüzünün üzerinde, hizmeti tanımlamak için özel
simgesi ile görünür. Bazı bildirimler mavi renkte ve türe özgü simge ile
tanımlanabilir.

Bildiriminizi okumak için, bildirim
alanındaki ekrana dokunursanız
anında açılacaktır.

Okumanızı kolaylaştırmak için
akrep ve yelkovan kendiliğinden metinden uzaklaşacaktır.

Bildirimi silmek için
sola kaydırın.

Tümünü silmek için bildirimler
listenize uzunca basın.

i

Takvim etkinlikleri ZeTime takvimdeki etkinliklerinizi senkronize eder. Önümüzdeki 16 etkinliği ZeTimeüzerindegörebilirsiniz.
Akıllı telefonunuz sizi gelecek etkinliklerden haberdar edecektir.
Buetkinliği silmek için kaydırabilirsiniz.
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BILDIRIM AYARLARI:
ZeTime mobil uygulamanızı açtığınızda ve ayarlar menüsünden Bildirimleri seçtiğinizde aşağıdaki ekran görünecektir:

Bildirimleri etkinleştirmek veya
devre dışı bırakmak için yeşil
düğmeye basın.

Her bir bildirim türü için,
istediğiniz alarm türünü
seçebilirsiniz: zil, titreşim
veya sessiz.
Ayarlamak için bildirim
türüne dokunarak seçenek
menüsünü genişletin.
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1 0 . H AT I R L AT I C I L A R
Hatırlatıcıların kurulum ve yönetimini doğrudan ZeTime mobil
uygulama ile yapabilirsiniz. En fazla 10 hatırlatıcı oluşturabilir ve
bunlar için tür, saat ve takvim seçebilirsiniz. Her hatırlatıcı için,
duymak istediğiniz alarmın türüne (zil sesi, titreşim veya her ikisi)
karar verebilirsiniz. ZeTime üzerine tek bir dokunmayla hatırlatıcı
kaybolur. Kaybolmazsa, aynı uyarı iki dakika sonra tekrar eder.
I HATIRLATICI AYARLAMA
• ZeTime mobil uygulamayı açın.
• Hatırlatıcı sekmesine tıklayın.
• Tercih ettiğiniz hatırlatıcı türünü ayarlayın.
• Hatırlatıcı tarih ve saatini seçin.
• Alarm türünü seçin.
I HATIRLATICI IKONU

Sport

i

Hatırlatıcılarınızı ayarladıktan sonra, bunları ZeTime üzerinde ilgili
menüde bulabilirsiniz.
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11.HAREKET
ZeTime, gün boyunca hareketinizi otomatik olarak izler.
Ana uygulama ekranında günlük hareketlerinizi belirlenmiş
hedeflerinize göre gerçek zamanlı olarak görüntüleyebilir ve
mobil uygulamada ayrıntılı bir rapor alabilirsiniz.
Saatiniz, hareketlerinize dayanarak günlük hareketinizi izlemenize olanak tanıyan dahili bir 3 eksenli ivmeölçer içerir. Bu, profil
bilgilerinizle birlikte saatinizin adımlarınızı, yürüme mesafesini,
hareket dakikalarını ve yakılan kaloriyi hesaplamasına izin verir.
En doğru sonuçları elde etmek için, sağ elinizi kullanıyorsanız saati
sol bileğe ve eğer solaksanız sağ bileğe takmanız tavsiye edilir.

Genel hareket

Adımlar

Yakılan kalori

Mesafe

Hareket dakikaları

I HAREKETINIZI ZETIME
ILE TAKIP EDIN:
• Hareket giriş ekranına, yalnızca saat yüzünden sağa doğru kaydırarak
veya uygulamalar menüsünün ilk sayfasından ilgili menüyü seçerek erişebilirsiniz.
• Adımlarınızın sayısını, mesafeyi, kalorileri ve hareket dakikalarınızı görmek için aşağıya doğru kaydırın. Bu menü içerisinde dolaşabilmek için
akıllı kurma kolunu da kullanabilirsiniz.

i

Hareket izleyici gece yarısı sıfırlanır ve ZeTime 10 güne dekhareket verilerinizi depolayabilir. Daha sonra, veri kaybetmemek için
ZeTime'ınızı mobil uygulamanızla senkronize etmeniz gerekmektedir.
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I HAREKET PANONUZU ZETIME
MOBIL UYGULAMA ILE KİŞİSELLEŞTİRİN:
Mobil uygulamanızı kullanarak saatinizi kurduktan sonra, Hareket sayfanızı
istediğiniz zaman özelleştirebilirsiniz.
Bunu yapmak için, hareket çubuklarından birine 3 saniye boyunca uzunca basmanız yeterlidir. Daha sonra bu ikona basmalı
ve tüm kısmın
aşağı veya yukarı kaymasını sağlamalısınız.
Değişikliği kaydetmek için hareket çubuklarınızdan herhangi birine 3 saniye boyunca uzunca basın.
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HAREKET HEDEFLERI BELIRLEMEK:
Günlük hedeflerinizi mobil uygulamadan veya saat ayarlarının hareket bölümünden ayarlayabilirsiniz.
Sağlıklı bir günlük hareket kazanmak için iddialı ama gerçekçi hedefler
belirlemenizi öneririz. Performansınızı arttırmak için zaman içinde hedeflerinizi yükseltebilirsiniz. Ortalama olarak günde en az30 dakika fiziksel
hareket tavsiye edilir.

OK

i

ZeTime, ilerlemenizi seçtiğiniz günlük hedef doğrultusunda izler.
Bazı saatler, sizi motive etmek için bir hedef ilerleme halkası veya
çubuğu gösterir. Hedefinize ulaştığınızda, ZeTime titreşir ve bir Hedefe ulaşıldı bildirimi gösterir.
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HAREKETINIZI PAYLAŞMAK:
Günlük hareketinizi veya özel egzersizlerinizi tercih ettiğiniz sosyal ağlarda yayınlamak için paylaşım işlevini kullanın.

1.

2.

3.

4.

1. Hareket verilerinizi arkadaşlarınızla ve ailenizle paylaşmaya başlamak
için sağ üst simgeye basın.
2. Paylaşmak istediğiniz bir resmi (sola ve sağa kaydırarak) seçebilir veya
bir resim çekebilirsiniz.
3. İşlem tamamlandığında, sağ üstteki "ileri" düğmesini seçin.
4. Günlük hareket raporunuzu paylaşmak için tercih ettiğiniz ağı seçin.
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12. HAREKETSİZ KALMA UYARISI
Bu özel uyarılar sayesinde, gün boyunca her zaman doğru miktarda hareket ettiğinizden emin olursunuz. ZeTime'in ne zaman
ve ne sıklıkta sizi uyarmasını istediğinizi ayarlayabilirsiniz.

I HAREKETSIZ KALMA UYARISINI ETKINLEŞTIRME
• ZeTime mobil uygulamasının Ayarlar menüsüne gidin.
• Gelişmiş ayarlar 'ı tıklayın ve Hareketsiz Kalma uyarısını seçin.
•H
 areketsiz kalma uyarısı için modelinizi kişiselleştirin ve etkinleştirmek için Kaydet'e basın.

Çalan bir hareketsizlik alarmını kapatmak için ekrana dokunmanız
veya saatiniz üzerindeki herhangi bir düğmeye basmanız yeterlidir.
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1 3 . K A L P AT I Ş I
Optik bir nabız sensörü ile donatılmış olan ZeTime, elle veya
otomatik olarak nabız frekansınızı gün boyunca ölçer.

I NABZINIZI ÖLÇMEK IÇIN
• ZeTime'ı bilek etrafınıza sıkıca tutturun.
• Saatinizin nabız menüsüne gidin..
• Nabzınızı ölçmeye başlamak için ekrana dokunun veya kurma koluna basın.
Sonuçların saatiniz ekranında görüntülenmesi yaklaşık 10 saniye sürecektir.
Mobil uygulamadan otomatik ölçümler yapmak mümkündür. Bu fonksiyonu
uygulamanın ayarlar menüsünden etkinleştirebilir ve her ölçüm arasındaki
sıklığa karar verebilirsiniz.

Measuring

I KALP ATIŞ ALARMINIZI AYARLAMAK
ZeTime, nabzınızın hızı önceden ayarlanmış sınırların üstüne ya da altına
geçtiğinde de alarm verir. Bu sınırları mobil uygulama ayarlarında kişiselleştirebilirsiniz.

i

Uyarı: Otomatik nabızı düzenli olarak ayarlamak pil ömrünü etkiler.
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14.UYKU
ZeTime ile uyku sürenizi ve kalitenizi izleyebilirsiniz. Ayrıntılı
raporlar hem mobil uygulamada hem de saatin arayüzünde
mevcuttur.

LAST NIGHT

OK

I UYKU MODUNU ELLE SAATINIZDEN BAŞLATIP SONLANDIRMA
•Z
 eTime ana menüsünde uyku uygulaması simgesine basın.
•U
 yku izleme özelliğini etkinleştirmek için Başlat'a basın.
• U
 yku izleme özelliğini durdurmak için Sonlandır'a basın.
I SAATINIZDEN UYKU HEDEFLERI BELIRLEYIN
•U
 yku Hedefi varsayılan olarak 8 saattir.
•G
 ünlük uyku hedeflerinizi en uygun süreye ayarlamak için sağa
kaydırın.
I ZETIME UYGULAMASINDAN ÖNCDEN AYARLANMIŞ UYKU
MODUNU BAŞLATMAK/ ÇIKMAK
•M
 obil uygulamanın Gelişmiş Ayarlar bölümüne gidin.
•U
 yku ön ayarlamaya tıklayın.
•Y
 atma ve kalkma saatlerini etkinleştirin ve ayarlayın.
Çıkış yapmadan önce ayarlarınızı kaydetmeyi unutmayın.

i

Saatinizde Uyku modunu etkinleştirmeyi unuttuysanız, uyku verilerinizi mobil uygulamadan elle ekleyebilirsiniz. ZeTime Uygulamasını
açın, Uyku'yu seçin, en alttaki +'ya tıklayın ve Uyku Ekleyin.
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15.ALARM
Sabah uyandırmak veya günün belli saatlerinde sizi uyarmak
için, seçilen saatte hafifçe titreşen ve çalan alarmlar ayarlayabilirsiniz.

I ZETIME UYGULAMASINDAN BIR ALARM AYARLAMAK IÇIN
•H
 atırlatıcılar Sekmesi'ne gidin.
•U
 yandırma hatırlatıcıyı seçin.
•A
 larmı kurun ve Kaydet'e tıklayın.

i

Her bir alarm için ZeTime 1 dakika boyuncasürekli titreşecek ve
çalacaktır. Uyandırma alarmlarını birkaç kez erteleyebilirsiniz. Erteleme süresi, mobil uygulamanın gelişmiş ayarlarında veya izleme
ayarlarında ayarlanabilir.
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1 6 . U Z A K TA N K A M E R A
ZeTime, akıllı telefonunuzdan fotoğraf çekmek için uzaktan kumanda olarak kullanılabilir. Bu özellik, bir grup fotoğrafı çekmek
istediğinizde veya bir özçekim yapmak istediğinizde yararlıdır.

I ZETIME'IN UZAKTAN KAMERA OLARAK KULLANILMASI
•Z
 eTime mobil uygulamanızın Ayarlar sekmesine gidin ve Kamera
üzerine tıklayın.
•S
 aatinizdeki Kamera uygulaması simgesine tıklayın.
• Sonra, geri sayımı başlatmak ve fotoğrafları çekmek için ekrana
basabilirsiniz.

i

ZeTime'ınızdan çekilen her resim, akıllı telefonunuzun resim galerisinde görünecektir.
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1 7. M Ü Z İ K K O N T R O L Ü
ZeTime ile Akıllı telefonunuz üzerindefavori müzik oynatıcınızın
kontrolünü ele alabilirsiniz. Eğer Spotify veya Deezer gibi üçüncü
taraf oynatıcılar kullanıyorsanız öncelikle Müzik ayarları menüsünden hesabınızı ZeTime mobil Uygulaması ile bağlamanız gerekir.
I MÜZIĞI KONTROL ETMEK IÇIN
•Ö
 ncelikle telefonunuzdan oynatıcıyı başlatın.
•Z
 eTime'dan Müzik uygulamasına gidin.
•B
 ileğinizden parçayı çalın, duraklatın, atlayın ve ses düzeyini ayarlayın.
Sesdijital kurma kolu kullanılarak da ayarlanabilir.

IOS aygıtınızdan

i

Android aygıtınızdan

ZeTime üzerinde, sanatçının ve şarkının ismi gibi şu anda çalan
parça hakkındaki bilgileri görebilirsiniz. Kullanmakta olduğunuz uygulama parça bilgisi yayınlamıyorsa, ZeTime aygıtınızda görünmez
(yalnızca iOS).
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18. KAYBOLMAYA KARŞI FONKSİYON
Bu alarm, ZeTime telefonunuzun erişim mesafesinden (10 metre) uzaklaştığında (saat ayarlarınıza bağlı olarak) titreşimle veya
sesle sizi uyarır. Bu fonksiyonu, uygulamanızın bildirim menüsündeki Kaybolmaya karşı alarmı devre dışı bırakarak kapatabilirsiniz (Kaybolmaya karşı alarm varsayılan olarak KAPALI'dır).

1 9 . H AVA D U R U M U TA H M İ N İ
Dilediğiniz konumla ilgili hava durumu tahminlerini, mobil uygulamanızile ayarladıktan sonra ZeTime üzerinden kontol edebilirsiniz.
Hava durumu tahminlerine kısa yollardan veya ana menü sayfasından erişebilirsiniz.

GENEVA
SUNNY

GENEVA
WEATHER FORECAST

I HAVA DURUMU TAHMINININ AYARLANMASI
•M
 obil uygulamanın Gelişmiş Ayarlar bölümüne gidin.
•H
 ava Durumu sekmesine tıklayın.
•H
 ava durumu tahminlerini GPS konumunuza göre almak için Otomatik mod seçeneğini seçin.
•T
 ercih ettiğiniz yeri seçmek için Manuel mod seçeneğini belirleyin.
Bu prosedürü takiben ZeTime, seçtiğiniz yerin hava durumunu gösterecektir.
ZeTime, o günkü hava durumu tahminlerini ve gelecek 3 gün için tahminleri
ikinci bir sayfada gösterecektir.

i

Sıcaklık birimini değiştirmek için, hava durumu bölümüne gidin ve
° C veya F ° 'yi seçin.
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20.KRONOMETRE

I KRONOMETRENIN KULLANILMASI:
•S
 aat

menüsünde kronometre uygulamasını açın. Yeşil oynat
simgesine basarak saymaya başlayın. Ölçme açıkken yuvarlak yeşil düğmeye basarak kişisel tur performansınızı takip
edebilirsiniz.

•S
 ayımı durdurmak için kırmızı düğmeye basın.
•E
 kranın

üst kısmındaki tur sayacına basarak turun tamamı ile
ilgili raporunu görebilirsiniz.
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2 1 . Z A M A N L AY I C I

I ZAMANLAYICININ KULLANILMASI:
•S
 aat menüsünde zamanlayıcı uygulamasını açın.
•G
 eri

sayımı dijital kurma kolunu kullanarak ayarlayın ve yeşil
düğmeye basarak saymaya başlayın.

•G
 eri

sayımın sonunda, saatiniz sizi ses ve titreşimle uyaracaktır.

22.TELEFONUMU BUL
Telefonunuzu nereye koyduğunuzu bulamadığınız durumlarda,Telefonumu Bul fonksiyonu telefonunuzu çaldırır veya titreştirir,
böylece kolayca bulursunuz. Bu özelliği kullanmak için, telefonunuzun ve saatinizin birbirlerinin aralığı içinde (10 metre) olduğundan emin olun.
I BU FONKSİYONU ETKINLEŞTIRMEK IÇIN
Saat kısa yollarındanveya ana menü sayfasından telefonumu bul uygulaması simgesine basın ve ekrana tıklayarak etkinleştirin.
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2 3 . SAATİN İZİ KİŞİSELLEŞTİRİ N

24
min

I ZETIME SAAT YÜZÜNÜN DEĞIŞTIRILMESI
•M
 evcut saat yüzüne uzun basın.
•M
 evcut farklı saat yüzlerini görmek için sola veya sağa kaydırın (kurma
kolunu da kullanabilirsiniz).
•S
 eçmek ve kullanmak istediğiniz telefon yüzüne dokunun.
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I SAAT YÜZÜNÜ UYGULAMADAN DEĞIŞTIRMEK IÇIN
•M
 obil uygulamanın Ayarlar sekmesine gidin.
•S
 aat Yüzlerine tıklayın.
•S
 aat yüzünüzü seçin seçeneğine tıklayın.
I KENDI SAAT YÜZÜNÜZÜ OLUŞTURMAK
• Mobil uygulamanın Ayarlar sekmesine gidin.
• Saat Yüzlerine tıklayın.
• Kendi Saat Yüzünü Oluştur'a tıklayın.
Kendi saat yüzlerinizi oluşturabilir ve bunların en fazla 4'ünü saat belleğinde
saklayabilirsiniz.
1. S
 eçilmiş duvar kağıtlarından birini seçin ya da kütüphanenizden veya
doğrudan kameranızdan bir fotoğraf kullanın.
2. S
 aat yüzünde en fazla 4 araç ve ekranın etrafında bir arama ekleyebilirsiniz.
3. B
 itirdiğinizde, oluşturduğunuzu kaydedin ve saate gönderin.
Mobiluygulamada 10 adet saat yüzü oluşturabilirsiniz, ancak sadece 4 tanesi
saatin içinde depolanır.

1.

2.
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3.

24.EV ZAMAN DILIMI
ZeTime, aynı ekranda iki farklı zaman dilimi görüntülemenizi
sağlar. Seçilen saat yüzleri ile analog akrep ve yelkovan yerel
saati, bir dijital saat ise karşılık gelen ev zaman dilimini sağlayacaktır. Bu fonksiyon özellikle farklı zaman dilimleri arasında
düzenli olarak seyahat eden insanlar için yararlıdır.

I EV ZAMAN DILIMINI AYARLAMAK
• Mobil uygulamanın Gelişmiş Ayarlar bölümüne gidin.
• Ev Zaman Dilimine tıklayın.
• Zaman Dilimi şehrini seçin ve ayarınızı kaydedin.

25. BILEK HAREKETIYLE KONTROL
Bilek hareketiyle kontrol modu sayesinde bileğinizi yüzünüzedoğru hareket ettirerek ekranınızı aydınlatabilirsiniz. Bu özellik
varsayılan olarak pil ömründen tasarruf edebilmeniz için devre
dışı bırakılmıştır. Ekran bölümündeki saat ayarları menüsünden
etkinleştirebilirsiniz
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26.SOL EL MODU
ZeTime, sağ bileğe takıldığında 180° dönerek analog mekanizme ve ekran üzeri bilgi sağlayan ve tam bir solak kullanımına
imkan veren tek akıllı telefondur.
I KURMAK IÇIN
• Mobil uygulamanın Gelişmiş Ayarlar bölümünü açın.
• Sol El modunu seçin ve etkinleştirin.
Bu fonksiyon aynı zamanda saat ayarlarında da mevcuttur.

2 7. G E C E M O D U
Kurma kolu üzerine tek bir kez basıldığında zamanı gece görmenizi sağlayacak 10 saniyelik rahatlatıcı bir ışık yanar.

I GECE MODU SAAT YÜZÜNÜ SEÇMEK IÇIN
• Mobil uygulamada ayarlar menüsünü açın.
•G
 elişmiş ayarlarda Gece modu'nu seçin.
•A
 rdından, istediğiniz saat yüzünü seçin.
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2 8 . AYA R L A R
GENEL

TITREŞIM VE SESLER

Dil:
dili ayarlayın.

Titreşim:
titreşim modunuzu ayarlayın.

Birim:
metrik ya da İngiliz ölçü
birimlerinden birini seçin.

Sesler:
ses modunuzu ayarlayın.
Rahatsız etmeyin:
rahatsız edilmek istemediğiniz zaman aralığını ayarlayın.

Bluetooth:
etkinleştirin veya devre
dışı bırakın.

Ertele:
erteleme zamanını
düzenleyin.

Mevzuat:
saat sertifikasyonu.
Saatle İlgili Bilgiler:
aygıtın ürün bilgisi sürümünü
ve seri numarasını görün.

GÖRÜNTÜLE
Saat yüzü:
saat yüzünüzü ayarlayın.

ZAMAN
Bilek hareketiyle kontrol:
etkinleştirin veya devre
dışı bırakın.

Zamanformatı:
tarih ve zaman formatlarını
değiştirin.

Parlaklık:
ekran parlaklığını değiştirin.

Evzamandilimi:
yerel zaman diliminizi ayarlayın.

Sol el modu:
saatinizi sağ bileğinize takmak
için bu modu etkinleştirin.

Kalibrasyon:
analog saat akrep ve yelkovanını elle ayarlayın.

Ekran zaman aşımı:
beklemede kalma modunu
ayarlayın.

HAREKET
Nabız:
minimum ve maksimum
nabız frekansınızı
ayarlayın.

Gecemodu:
etkinleştirin ve saat yüzünü
kişiselleştirin.
SIFIRLA

Hedefler:
hedeflerinizi ayarlayın.

Saatinizi varsayılan ayarlara
sıfırlayın.
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2 9. YA Z I L I M G Ü N C E L L E M E
MyKronoz, saatiniz için en yeni güncellemelerimize ve özelliklere erişmek için yüklemeniz gereken düzenli yazılım güncellemeleri sağlayacaktır. ZeTime ile tüm bu güncellemelerin
OTA (Kablosuz İletişim) ve mobil uygulama vasıtasıyla yapılması
gerekir. Güncellemeler, mobil uygulamayı kullanarak kablosuz
iletişimle gerçekleştirilir. Güncellemeden önce telefonunuzun
ve saatinizin pil durumunun % 30'dan daha fazla olduğundan
emin olun.

I SAATINIZI GÜNCELLEMEK IÇIN:
•Z
 eTime cihazınızı mobil uygulamaya bağlayın.
• Yeni bir güncelleme mevcutsa, ana ekranda size hatırlatılacaktır.
•G
 üncelleme işlemini başlatmak için kabul etmeniz gerekir.

i

Tüm güncelleme işlemi sırasında saatinizi akıllı telefonunuzun yakınında tutmanız ve uygulamanızın açık olması gerekir. Güncelleme
işlemi sırasında telefonunuzu kullanmayın.
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3 0 . S A AT KO R D O N U
ZeTime, saatinizi ve stilinizi mükemmel şekilde eşleştirmenizi
kolaylaştırmak için standart 22mm (Normal) veya 18mm (İnce)
değiştirilebilir saat kordonu kullanır.

NORMAL
44mm
SAAT KORDONU
22mm

İNCE
39mm
SAAT KORDONU
18mm

1. Kayışı saat kılıfından çıkarmak için yay çubuğunu içeri doğru itin.
2. S
 aat kılıfının her iki yanındaki deliklerle aynı hizada olacak şekilde yay
çubuğunu içeri doğru itin.
3. Kayışı sabitlemek için yay çubuğunu bırakın.
4. K
 ayışın hafifçe çekilmesi ile kayışın doğru şekilde sabitlendiğinden
emin olun.
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31.AKSESUARLAR

2'Sİ BİR YERDE ŞARJ CİHAZI

I 2'Sİ BİR YERDE ŞARJ CİHAZI NASIL KULLANILIR
Şarj standında dahili bir 400 mAh pil bulunur; bu da elektrik fişi olmadan
hareket halindeyken ZeTime'inizi şarj etmenizi sağlar. Bu dahili pille ZeTime'inizi en fazla 2 kez tam şarj edebilirsiniz.
Her şeyden önce, çalışma konumunda bırakmak için arka taraftaki düğmeye
basmanız gerekmektedir.
USB güç kaynağına bağlandığında Şarj Standı şu şekilde çalışacaktır:
• Şarj cihazında saat olmadan, dahili pil şarj edildiğinde LED kırmızı renkte
görünür. Tam şarj olduğunda LED sabit mavi renge dönüşecektir.
•S
 aat şarj cihazındayken LED 10 saniye kırmızı yanar. Tam olarak şarj olduğunda LED 10 saniye yeşil yanar.
USB güç kaynağına bağlı değilken:
•S
 aat şarj cihazında değilken LED sürekli mavi yanar. (Şarj cihazını, şarj cihazının arkasında bulunan geri düğmesi ile kapatmanızı önemle tavsiye ederiz).
•S
 aat şarj cihazındayken LED 10 saniye kırmızı yanar. Tam olarak şarj olduğunda LED 10 saniye yeşil yanar.

STANDART ŞARJ
CIHAZI

ŞARJ STANDI

İsteğe bağlı bir şarj etme seçeneği olarak, Şarj Standı
alüminyumdan imal edilmiş ve
ZeTime modern tasarımıyla mükemmel biçimde eşleşen bir şarj
cihazıdır.

ZeTime cihazınız için mükemmel
tamamlayıcı şarj cihazı. İnce
ve pürüzsüz tasarımı sayesine
gittiğiniz her yere yanınızda
götürebilir ve saatinizin kapanmamasını sağlarsınız.
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33.TEKNIK ÖZELLIKLER
Boyutları:
Normal: 44 X 12.8 mm
		İnce: 39 X 12.6 mm
Ağırlık:
Normal: 90g
		İnce: 80g
Materyal:

 aslanmaz çelik saat kılıfı, gümüş, siyah, titanP
yum, pembe altın ve sarı altın renklerindedir

Saat kordonu boyutu:
Normal: 22 mm
		İnce: 18 mm
Bağlanabilirlik:

Bluetooth BLE 4.2

Pil türü:
Normal: Li-iOn 200 mAh
		İnce: Li-iOn 180 mAh
Pil ömrü:
		

30 güne dek (saat modu)
3 güne dek (akıllı saat modu)

Mekanik akrep ve yelkovan
Titreştirici ve Sesli Alarm
Şarj süresi:

90 dakika

Hafıza:

10 gün

Ekran türü:

Delikli TFT Renkli dokunmatik ekran

		
Normal: TFT 1.22 inç / 240*240 piksel
Ekran
boyutu
		İnce:
TFT 1.05 inç / 240*240 piksel
ve
çözünürlüğü:
Sensörler:

3 eksenli ivmeölçer ve optik nabız sensörü

Çalışma sıcaklığı:

-10°C ile + 60°C arası

Suya dayanıklılık:

5 ATM*

Uluslararası garanti:

1 sene

Kutuya dahil olanlar: Şarj istasyonu, ZeTime, Başlangıç kılavuzu.

i

* ZeTime 50 metreye kadar suya dayanıklıdır. ZeTime, su sıçramasına, yağmura, suyun içinde batmaya ve duş altında kalmaya dayanıklıdır. ZeTime sığ suda yüzme gibi faaliyetler için kullanılabilir,
ancak okyanus dalgaları veya şelale gibi yüksek basınçta suya
maruz bırakılmamalıdır. ZeTime, tüplü dalış ve su kayağı için kullanılmamalıdır. ZeTime'ı sabunlu su, parfüm, deterjanlar, losyonlar, güneş
kremi ve yüksek hızlı suya maruz bırakmayın. Lütfen tüm kayışların
suyla kullanım için uygun olmadığını unutmayın. Örneğin, deri kayış
suda kullanıma uygun değildir.
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UYARI
I Şarj kablosunu yanlış takmak cihaza ciddi hasar verebilir. Kötü
kullanımdan kaynaklanan herhangi bir hasar garanti kapsamına girmez. ZeTime tamamen şarj olduktan sonra kabloyu çıkarın.

I ZeTime ünitesi ve şarj istasyonu, kalp pilleri, kredi kartları, saatler
ve diğer mıknatısa duyarlı nesneleri etkileyebilecek güçlü mıknatıslar içerir. Bir kalp pili veya başka bir elektronik tıbbi cihaz kullanıyorsanız, lütfen ZeTime'ı takmadan veya kullanmaya başlamadan önce
doktorunuza danışın.

I Bu ürün bir tıbbi cihaz değildir ve herhangi bir tıbbi durumun teşhis veya tedavisinde kullanılmamalıdır.

I ZeTime 50 metreye kadar suya dayanıklıdır. ZeTime, su sıçramasına, yağmura, suyun içinde batmaya ve duş altında kalmaya dayanıklıdır. ZeTime sığ suda yüzme gibi faaliyetler için kullanılabilir,
ancak okyanus dalgaları veya şelale gibi yüksek basınçta suya maruz bırakılmamalıdır. ZeTime, tüplü dalış ve su kayağı için kullanılmamalıdır. ZeTime'ı sabunlu su, parfüm, deterjanlar, losyonlar, güneş
kremi ve yüksek hızlı suya maruz bırakmayın. Lütfen tüm kayışların

suyla kullanım için uygun olmadığını unutmayın. Örneğin, deri
kayış suda kullanıma uygun değildir.

BU KULLANIM KILAVUZU HAKKINDA
ZeTime özellikleri ve kullanım kılavuzunun içeriği değişebilir.
Bu ürünün kullanımı ile ilgili en yeni talimatları edinmek için lütfen
www.mykronoz.com adresinde bulunan kullanım kılavuzuna bakın.
MyKronoz, son kullanıcı tarafından oluşturulan herhangi bir saat
yüzünden sorumlu değildir. MyKronoz, çevrimiçi olarak kullanıcıların yayınladığı herhangi bir içerikten sorumlu değildir. MyKronoz,
yalnızca yayınladığı sayfaların içeriğinden sorumludur.

DESTEK
Ürünümüzle ilgili herhangi bir sorunuz varsa veya yardım istiyorsanız lütfen www.mykronoz.com/support/ adresini ziyaret edin veya
aşağıdaki adrese e-posta gönderin: support@mykronoz.com
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G Ü V E N L İ K TA L İ M AT L A R I
Cihazı kullanmadan önce bu talimatları dikkatle okuyun.

PIL
• Z eTime dahili pillere sahiptir. Pili kendi başınıza sökmeyin. KRONOZ LLC,
pilin veya herhangi bir bileşenin çıkarılmasından kaynaklanan herhangi
bir hasar veya kişisel yaralanmadan sorumlu değildir.
•Ü
 rününüzü aşırı yüksek veya düşük sıcaklıklara maruz bırakmayın.
Şarj esnasında aşırı sıcaklık ısı, duman, yangın, pilin biçiminin bozulması
hatta patlamaya neden olabilir. Pili güneşin altında, aşırı dumanlı veya tozlu ortamlarda bırakmayın. Pili serin ve havalandırılan bir odada şarj edin.
• İkincil hücreleri veya pilleri açmayın, ezmeyin, bükmeyin, deforme etmeyin,
delmeyin veya parçalamayın. Pilin kırılması veya sızıntı olması durumunda, pil
sıvısının cilt veya gözlerle temasını engelleyin. Böyle bir durumda, maruz kalan bölgeyi derhal su ile yıkayın (gözlerinizi ovmayın) veya tıbbi yardım isteyin.
• K ısa devre yaptırmayın. Bozuk para gibi metal objelerin pilin pozitif ve negatif uçlarıyla doğrudan temas etmesi halinde kısa devre meydana gelir.
Kısa devre, pile zarar verebilir.
• Hasar görmüş veya bitmiş pil kullanmayın.
• P illeri çocukların erişemeyeceği yerlerde ve tehlikeyi önlemek için güvenli bir yerde saklayın.
• P illeri suya koymayın. Ürününüzü okyanus dalgaları veya şelale gibi
yüksek basınçta suya maruz bırakmayın. Ürününüzü sauna veya buhar
odasında kullanmayın.
• P atlamaya neden olabileceğinden, pillerinizi ateşe atmayın. Kullanılmış
pilleri yerel yönetmeliklere (geri dönüşüm gibi) uygun olarak atın. Ev çöpü
gibi atmayın.
•B
 u pili şarj etmek için sadece verilen USB kablosunu kullanın. 24 saatten
fazla şarj etmeyin.
• S aati kendiniz tamir etmeye veya bakım yapmaya kalkışmayın, servis ve
bakım yetkili teknisyenler tarafından yapılmalıdır.

D I K K AT
•B
 u cihazın bir kayıt fonksiyonu vardır. Lütfen bu özelliklerin kullanımı ile ilgili yasa ve yönetmeliklere uyduğunuzdan emin olun. İlgili düzenlemelere
uygun olarak, herhangi bir kişisel karakteristik ses kaydının izin alınmaksızın kopyalanması ve yayılması gizlilik ihlali olarak görülebilir. Fotoğraf,
video ve ses kayıt işlevi kayıtlarının usulüne uygun şekilde kullanılmaması
telif hakkı sahibinin hakkını ihlal edebilir. Bunun için kullanıcının sorumluluk üstlenmesi gerekir. KRONOZ LLC, cihazın yanlış kullanılması nedeniyle
oluşabilecek hasarlardan sorumlu değildir.
•B
 u cihaz su geçirmez değildir. Cihazı suya veya başka sıvılara batırmayın.
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M E V Z U AT L A I LG I L I B I L D I R I M
ABD
FCC BILDIRIMI
Bu cihaz, FCC Kuralları Bölüm 15'e uygundur. İşletim aşağıdaki iki koşula
bağlıdır: (1) bu cihaz zararlı parazite neden olmamalıdır ve (2) bu cihaz, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek parazitler dahil olmak üzere, alınan
parazitleri kabul etmelidir.

ÖNLEMLER
Uyumdan sorumlu tarafça açıkça onaylanmayan değişiklikler veya modifikasyonlar, kullanıcının bu cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

FCC BILDIRIMI
Bu ekipman, FCC Kuralları'nın 15. bölümüne uygun olarak B Sınıfı dijital
cihaz sınırları dahilindedir. Bu limitler, konut bölgelerinde radyo ve TV parazitlerine karşı makul koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bununla birlikte,
normal çalışma sırasında bile, bu ekipman TV veya radyo parazitine neden
olabilir. Ekipman, radyo veya televizyon sinyallerinde zararlı parazitlere neden oluyorsa (bu cihazı kapatıp açarak tespit edilebilir), kullanıcı aşağıdaki
düzeltici önlemlerden birini veya birkaçını denemeye teşvik edilir:
• Alıcı anteni tekrar konumlandırın.
• Ekipman ve alıcı arasındaki mesafeyi arttırın.
• Ekipmanı, alıcının bağlı olduğu bir devredeki bir prize bağlayın.
• Yardım için bayiye veya deneyimli bir radyo / TV teknisyenine danışın.

KANADA
KANADA SANAYI (IC) BILDIRIMI
Bu cihaz RSS standartlarından muaf ve Kanada Sanayi (IC) lisansına uygundur. İşletim aşağıdaki iki koşula bağlıdır:
(1) bu cihaz zararlı parazite neden olmamalıdır ve (2) bu cihaz,
istenmeyen çalışmaya neden olabilecek parazitler dahil olmak
üzere, alınan parazitleri kabul etmelidir.

AVRUPA BIRLIĞI
CE DIREKTIFI
2014/53 / EC sayılı AB Direktifi ile ilgili uygunluk beyannamesi.
Kronoz LLC işbu belge ile bu cihazın R & TTE Direktifi 2014/53 / EC'nin
esas şartları ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.
Uygunluk bildiriminin tamamını müşteri hizmetleri aracılığıyla talep edebilirsiniz: support@mykronoz.com
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İSTENEN BILGILERE E-ETIKET ÜZERINDEN ERIŞIM
Kullanıcılar, Ayarlar> Genel> Mevzuat bölümüne giderek ZeTime'daki
E-Etiket ekranına erişebilirler. Cihaza yetkisiz erişime karşı koruma sağlamak için kullanıcı tarafından tanımlanan bir şifre girilmesinin ötesinde
yukarıdaki adımları izlemek için herhangi bir özel erişim kodu veya izin
gerekmez. Mevzuatla ilgili ilave bilgilere bu belgenin"Mevzuat bildirimleri" kısmından ulaşılabilir. Bilgi cihazda depolanmıştır ve bu bilgilere
erişmek için özel aksesuarlar veya ilave eklentilere (örn. SIM/USIM kartı)
gerek duyulmaz.

ELDEN ÇIKARMA VE GERI DÖNÜŞÜM BILGILERI
2002/96 / EU Avrupa Direktifi'nin ulusal yasal sistemde uygulanmasından
sonra aşağıdakiler uygulanır: elektrikli ve elektronik cihazlar evsel atıklarla
birlikte imha edilemez. Tüketiciler yasalar gereğince, hizmet ömrünün sonunda elektrikli ve elektronik cihazları, bu amaçla veya satış noktasında
kurulan toplama noktalarına geri göndermekle yükümlüdürler. Buna ilişkin
ayrıntılar ilgili ülkenin ulusal kanunlarına göre belirlenir. Üründe, talimat kılavuzunda veya pakette bulunan bu simge, bir ürünün bu düzenlemelere tabi
olduğunu gösterir.. Malzemeleri ya da eski cihazları geri dönüştürerek ve
yeniden kullanarak, çevremizi korumak için önemli bir katkı yapıyorsunuz.
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ZAMANDAN DAHA
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