
ZeClock
ČESKY

HORNÍ TLAČÍTKO
DLOUHÉ STISKNUTÍ  ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ
DLOUHÉ STISKNUTÍ  Odejít z nabídky
DLOUHÉ STISKNUTÍ 5-8s  Reset
STISKNOUT 1x  Posunovat se po ikonách   
   nabídky
STISKNOUT 1x  Přijmout příchozí hovor
STISKNOUT 1x  Rozsvítit displej

SPODNÍ TLAČÍTKO
STISKNOUT 1x  Vstoupit do vybrané nabídky
STISKNOUT 1x  Zahájit funkci
STISKNOUT 1x  Odmítnout příchozí hovor
STISKNOUT 1x  Ukončit probíhající hovor
STISKNOUT 1x  Rozsvítit displej

Pro nastavení času jemně vytáhněte korunku, otáčejte jí a poté ji 
znovu zamáčkněte. ZeClock automaticky synchronizuje datum 
vašeho spárovaného mobilního zařízení, jakmile si nainstalujete 
aplikaci ZeClock na svůj chytrý telefon (iOS 7+ a vybraná zařízení 
se systémem Android 4.3+ s Bluetooth 4.0)

NABÍJENÍ
Před prvním použitím nabíjejte ZeWatch2 po dobu dvou hodin.
Před prvním použitím nabíjejte ZeClock po dobu dvou hodin.
1. Umístěte nabíjecí podpěru pod hodinky
2. Ujistěte se, že 4 kolíčky na podpěře sedí přesně do nabíjecích 
plošek na levé straně ZeClock
3. Spojte nabíjecí podpěru s kabelem USB
4. Zapojte velký konec kabelu USB do zdroje
5. Indikátor stavu baterie se bude plnit, čímž bude naznačovat, že 
probíhá nabíjení. Jakmile bude ZeClock nabitý, indikátor baterie 
bude plný

Plné nabití trvá 1 hodinu. Po plném nabití ZeClock odpojte kabel. 
Když se hladina nabití baterie dostane na nízkou úroveň, objeví se 
indikátor vybité baterie.

PÁROVÁNÍ
Při prvním použití ZeClock jej musíte spárovat se svým telefonem 
přes Bluetooth. Bluetooth je zapnutý automaticky v rámci výcho-
zího nastavení.

- Aktivujte Bluetooth na svém mobilním zařízení
- Zvolte ZeClock na seznam zařízení
- Ikona spárování na displeji ZeClock a jemné vibrace potvrdí 
úspěšné spárování.

Zařízení stačí spárovat pouze jednou. Po úvodním párování se 
ZeClock automaticky připojí k vašemu telefonu, pokud je telefon 
zapojený a v dosahu. Pro spárování hodinek ZeClock s jiným zaří-
zením opakujte stejné kroky.

Systémové požadavky:
 
iOS 7+
iPhone 4s, 5, 5c, 5s, 6, 6 Plus.
iPad (3., 4. a 5. generace)
iPad Mini, iPod touch (5. generace)

ANDROID 4.3+
Aplikace ZeClock je dostupná pro vybraná zařízení se systémem 
Android 4.3+, která podporují Bluetooth 4.0
 
Nejaktuálnější seznam kompatibility naleznete
na www.mykronoz.com.

Vyhledejte si aplikaci ZeClock v App store nebo Google Play, stáh-
něte si a nainstalujte aplikaci na své mobilní zařízení.

ZeClock provede synchronizaci upozornění na SMS, e-maily, soci-
ální sítě, události v kalendáři a osobní upomínky, jakmile bude ap-
likace ZeClock úspěšně nainstalována na vašem chytrém telefonu. 
Vezměte, prosím, na vědomí, že některé funkce nebudou fungovat, 
dokud nebude na vašem chytrém telefonu nainstalována aplikace 
ZeClock.

DISPLEJE

HOVORY
Po úspěšném spárování s vaším chytrým telefonem přes Bluetooth 
bude zapnutá funkce volání přes Bluetooth. Z hodinek ZeClock 
můžete přijímat a zahajovat telefonní hovory.

 
PŘIJMUTÍ PŘÍCHOZÍHO HOVORU
Stiskněte HORNÍ TLAČÍTKO 1 x

UKONČENÍ PROBÍHAJÍCÍHO HOVORU
Stiskněte SPODNÍ TLAČÍTKO 1 x

ODMÍTNUTÍ PŘÍCHOZÍHO HOVORU
Stiskněte SPODNÍ TLAČÍTKO 1 x

ZAHÁJENÍ HOVORU
Uživatel může telefonovat z panelu Historie hovorů. Stiskněte 
jednou SPODNÍ TLAČÍTKO pro vstup do nabídky. Jednou stisk-
něte HORNÍ TLAČÍTKO pro výběr záznamu. Stiskněte SPODNÍ 
TLAČÍTKO pro zahájení hovoru s vybraným kontaktem. Krátce 
stiskněte SPODNÍ TLAČÍTKO pro ukončení hovoru.

 

Jakmile se připojíte přes Bluetooth, ZeClock provede synchroni-
zaci nejaktuálnějších záznamů hovorů z vašeho chytrého telefonu. 
Zobrazení identifikace volajícího podporuje pouze latinku a azbu-
ku (pro další jazykovou podporu kontaktujte support@mykronoz.
com).

UPOZORNĚNÍ
Po úspěšném připojení přes Bluetooth a instalaci aplikace ZeClock 
na vašem chytrém telefonu vám hodinky ZeClock budou ukazovat 
upozornění na SMS, e-maily, sociální sítě, události v kalendáři a 
osobní upomínky. V aplikaci ZeClock klepněte na záložku Upo-
zornění a zvolte upozornění, která chcete na svých hodinkách 
dostávat. Pokud si přejete určitá upozornění vypnout, přetáhněte 
tlačítko výběru doleva.

Nastavení upozornění pro uživatele iOS:
- Jděte do Nastavení svého zařízení se systémem iOS
- Klepněte na „Centrum upozornění“
- Zvolte, který typ upozornění si přejete na svých hodinkách 
ZeClock dostávat
- Aktivujte možnost „Zobrazit v centru upozornění“ a daná upo-
zornění vám budou chodit na hodinky ZeClock

Celkový počet upozornění se zobrazí na panelu Upozornění na va-
šich hodinkách ZeClock. Krátkým stisknutím si zobrazíte seznam 
upozornění, dalším stisknutím vymažete údaje. Dlouhým stisknu-
tím HORNÍHO TLAČÍTKA opustíte tuto část.

HLASOVÉ OVLÁDÁNÍ
Použijte funkci Hlasového ovládání k hlasovému ovládání svého 
mobilního zařízení na dálku nebo vyhledávání informací z inter-
netu.

Hlasové ovládání zapnete na panelu Hlasového ovládání krátkým 
stisknutím SPODNÍHO TLAČÍTKA, dalším krátkým stisknutím 
přepnete mezi zahájením a ukončením. Dlouhým stisknutím 
HORNÍHO TLAČÍTKA opustíte nabídku.

Příklady toho, na co se můžete zeptat nebo udělat:
- Volat (jméno kontaktu)
- Poslat SMS (jméno kontaktu)
- Jaké je počasí?
- Nastavit budík na zítra ráno na 5:00

Tato funkce je k dispozici u přístrojů se systémem iOS 7+, které 
podporují Siri, a u vybraných přístrojů se systémem Android 4.3+, 
které podporují Google Now. Chcete-li používat hlasové ovládání, 
musí mít váš chytrý telefon přístup k internetu buď přes 3/4G nebo 
Wi-fi.

NAHRÁVÁNÍ
Na panelu Nahrávání jednou stiskněte SPODNÍ TLAČÍTKO pro 
vstup do nabídky. Krátkým stisknutím HORNÍHO TLAČÍTKA 
se přesunujete mezi Záznamem a Přehrát. Krátkým stisknutím 
SPODNÍHO TLAČÍTKA zvolíte Záznam a začnete nahrávat své 
hlasové poznámky. Stiskem SPODNÍHO TLAČÍTKA přepnete 
mezi Nahrávkou a Uloženým souborem. Pokud zvolíte tlačítko 
Přehrát, krátkým stisknutím SPODNÍHO TLAČÍTKA přehrajete 
nebo pozastavíte aktuální nahrávku. Dlouhým stisknutím HOR-
NÍHO TLAČÍTKA opustíte nabídku.

Lze uložit pouze jeden záznam

KROKOMĚR
Na panelu Krokoměr jednou stiskněte SPODNÍ TLAČÍTKO pro 
vstup do nabídky. Krátce stiskněte SPODNÍ TLAČÍTKO pro za-
pnutí krokoměru, dalším stisknutím jej vypnete nebo pozastavíte. 
Dlouhým stisknutím HORNÍHO TLAČÍTKA opustíte nabídku.

Krokoměr se automaticky resetuje o půlnoci.

NAJÍT MŮJ TELEFON
Na panelu Najít můj telefon jednou stiskněte SPODNÍ TLAČÍTKO 
pro vstup do nabídky. Krátkým stisknutím SPODNÍHO TLAČÍT-
KA začnete vyhledávat svůj telefon. Tato operace způsobí, že váš 
telefon začne zvonit. Dlouhým stisknutím HORNÍHO TLAČÍT-
KA opustíte nabídku.

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ FOTOAPARÁTU
Na panelu Dálkového ovládání fotoaparátu jednou stiskněte 
SPODNÍ TLAČÍTKO pro vstup do nabídky. [uživatelé iOS] Krát-
kým stisknutím HORNÍHO TLAČÍTKA můžete dělat fotografie, 
pokud je zapnutý fotoaparát na vašem spárovaném chytrém telefo-
nu. [uživatelé Androidu] Klíčové nastavení záleží na tom, které tla-
čítko hlasitosti je definováno pro rychlé spouštění fotoaparátu na 
vašem zařízení se systémem Android. Pokud je to tlačítko hlasitost 
+ : jedno stisknutí HORNÍHO TLAČÍTKA; pokud je to tlačítko 
hlasitost -: jedno stisknutí SPODNÍHO TLAČÍTKA. Fotografie 
budou uloženy v chytrém telefonu. Dlouhým stisknutím HORNÍ-
HO TLAČÍTKA opustíte nabídku.
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UPOZORNĚNÍ NA ZTRÁTU SIGNÁLU
Tuto možnost lze aktivovat z aplikace ZeClock. Pokud je možnost 
Upozornění na ztrátu signálu aktivována, hodinky ZeClock vás 
upozorní, když váš spárovaný přístroj opustí provozní dosah Blu-
etooth (10 metrů).

TECHNICKÉ ÚDAJE
Rozměry   45*12,5 mm
Hmotnost   65 g
Bluetooth   BLE 4.0
Typ baterie   Li-ion 200 mAh
Typ baterie hodinového strojku SR626W
Životnost baterie hodinového strojku 2 roky
Doba volání   2-3 hodiny
Doba pohotovosti zařízení 4 dny
Doba nabíjení  1 hodina
Hodinový strojek  Quartz
Displej   OLED 96*32 pixelů
Čidlo   šestiosý akcelerometr
Provozní teplota  -10 °C až + 60 °C
Odolnost proti vodě  IP 54
Mezinárodní záruka  1 rok

O TÉTO PŘÍRUČCE
Funkce ZeClock a obsah této uživatelské příručky jsou předmětem 
změn. Nejaktuálnější instrukce o tom, jak používat tento produkt, 
najdete v internetové uživatelské příručce na www.mykronoz.com

PODPORA
Pokud máte jakýkoliv dotaz nebo potřebujete pomoci s naším pro-
duktem, navštivte, prosím, naše internetové stránky www.mykro-
noz.com/support nebo nám napište na support@mykronoz.com


