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Rychý návod

Sport

UV Senzor
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UV Senzor

Dotykový
displej Chytré tlačítko Nabíjecí

terminál

Horní tlačítko

Spodní tlačítko
Optický
snímač tepové 
frekvence

PŘEHLED

i Chcete-li získat co nejpřesnější údaje, doporučujeme nosit ZeSport ne příliš volně 
a na nedominantní ruce. Pro získání GPS signálu vezměte ZeSport ven, ideálně do 
otevřené krajiny.

4

i Chcete-li změnit svůj ZeSport ciferník, stiskněte pevně displej. Přejížděním vlevo 
nebo vpravo projdete nabídku různých zobrazení ciferníků. Klepněte na ten, který 
chcete vybrat a použít. 

HORNÍ TLAČÍTKO CHYTRÉ TLAČÍTKO SPODNÍ TLAČÍTKO
IStiskněte x1: 
Zvolte sportovní režim

IStisknět x1:
Potvrdit
ITočte ve směru hod.:
Přejedete nahoru,
hlasitost +
ITočte proti směru hod.:
Přejedete nahoru,
hlasitost -

IStisknět x1: 
Vrátíte se na nabídku
IStiskněte + přidržte: 
vypnout/zapnout
IStiskněte tlačítko + přidržte
po dobu 10 sekund:
Reset

IStiskněte x1 během
nahrávání:
Spuštění, pozastavení nebo 
obnovení sportovní relace

Navigace dotykovým displejem

 IPřejeďte nahoru nebo dolů, vpravo nebo vlevo: Navigace pomocí displeje
 a menu
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IStisknět x1: 
Vrátíte se na nabídku
IStiskněte + přidržte: 
vypnout/zapnout
IStiskněte tlačítko + přidržte
po dobu 10 sekund:
Reset

NABÍJENÍ

Před prvním použitím nabíjejte hodinky
ZeSport po dobu dvou hodin.  
1. Vložte nabíječku pod hodinky.
2. Ujistěte se, že kolíky na nabíječce jsou 
správně na nabíjecích svorkách na zadní 
straně hodinek. 
3. Připojte USB kabel.
4. Připojte větší konec kabelu USB ke zdroji 
energie. 
5. Při nabíjení hodinek bliká indikátor bate-
rie. Jakmile budou hodinky nabité, indikátor 
stavu baterie bude plný. 

i Plné nabití hodinek trvá 1:30 hod. Po 
nabití odpojte kabel po ZeSport.
Je-li baterie vybitá, objeví se indikátor 
baterie. 6

SPÁROVÁNÍ

ZeSport budou synchronizovat upozornění na SMS, e-mailů, sociálních sítí, 
událostí v kalendáři a  připomenutí pokud ZeSport aplikace byla úspěšně nainsta-
lována na váš smartphone. Upozorňujeme, že některé funkce nebudou fungovat, 
dokud ZeSport aplikace nebude nainstalována na vašem smartphonu.  

Návštívením www.mykronoz.com získáte nejnovější seznam kompatibility.

Systémové požadavky

iOS 8+  
iPhone 4s, 5, 5c, 5s, 6, 6 Plus, 7 &

newer, iPad (3rd, 4th and 5th gen),
iPad Mini,iPod touch (5 gen) / iOS 8+

Android
Android 4.3 +

zařízení která podporují
Bluetooth 4.0

i

Stáhněte si aplikaci ZeSport z obchodu App Store nebo Google Play.

i
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1. Povolte Bluetooth na svém mobilním zařízení.

2. Otevřete ZeSport aplikaci v mobilním zařízení. Zaregistrujte se, pokud jste 
nový člen nebo se přihlaste se stávajícím účtem. Po zadání osobních údajů,
stiskněte nastavení.

3. Ujistěte se, že hodinky ZeSport jsou v blízkosti mobilního zařízení a vy-
berte ZeSport v seznamu přístrojů.

4. Obdržíte žádost o spárování na svém mobilním zařízení.
Stisknutím tlačítka spárovat ji přijmete.

5. Pokud budou hodinky úspěšně spárované, budete informováni na displeji 
hodinek a na obrazovce mobilního zařízení.

Tato operace vám umožní synchronizovat čas, datum, aktivitu a data o spánku, připomenutí a oznámení.

i Pokud se párování nezdaří opakujte stejný postup. Párování je proces jednorázo-
vý. Chcete-li spárovat ZeSport s jiným účtem, musíte nejprve zrušit párování s 
účtem aktuálním. Na ZeSport aplikaci, přejděte do Nastavení> Nastavit ZeSport> 
Zrušit párování. Stiskněte Set up ZeSport a spárujte nový přístroj.

Krok 1 : Spárování pomocí aplikací (Bluetooth Low Energy - BLE) 
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1. Přejděte do nastavení Bluetooth v mobilním telefonu a vyberte ZeSport v 
seznamu zařízení.

2. Pokud bude ZeSport úspěšně spárováný, budete upozorněni na vašem 
smartphone i na hodinkách.

Tato operace vám umožní volat a přijímat hovory s ZeSport.

i Také můžete spárovat ZeSport do smartphonu přímo z hodinek. Přejít na ZeSport 
shortcuts, klepněte na Bluetooth a zvolte svůj mobilní přístroj v seznamu.

Krok 2 : Manuální spárování (Bluetooth Classic)
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TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Rozměry                             54.6*45.9*14.5 mm 
Hmotnost      70 gr
Bluetooth      3.0 + 4.0 BLE
GPS
Typ baterie      Li-ion 350 mAh
Doba hovoru     2 hodiny
Pohotovostní režim     až 3 dny/ 7 hodin v GPS modu
Nabíjecí doba     1:30 až 2 hodiny
Displej      TFT barevný dotykový displej 1,3» 240x240 px

Senzor      3 - axis akcelerometr, optický senzor HR, UV,
      výškoměr, barometr, teplota
Operační teplota     -10°C do + 60°C
Voděodolnost     IP66
Mezinárodní záruka     1 rok

i Máte-li nějaký dotaz nebo potřebujete pomoc ohledně našeho výrobku, navštivte
www.mykronoz.com/support/

10

Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tyto pokyny.

I ZeSport má jednu vestavěnou baterii. Nerozebírejte baterii sami, pokud je to nutné, obraťte se na servisní 
středisko. KRONOZ LLC nenese žádnou odpovědnost za škody nebo zranění osob způsobené vyjmutím 
baterie nebo jakékoliv jiné složky hodinek.

I Tento přístroj není vodotěsný, přístroj nenechávejte poblíž všech zdrojů tepla nebo vlhkosti. 
Nepoužívejte jej v blízkosti dřezu nebo dalších vlhkých prostor. Nepotápějte výrobek do jakékoli kapaliny. 
Nepotápějte výrobek do slané vody. Nenoste tento přístroj na plavání. Nepoužívejte přístroj pod vodou.

I Baterii nabíjejte v chladné a větrané místnosti. Při nabíjení ve vysokých teplotách může při nabíjení dojít k 
požáru, deformaci baterie nebo dokonce k výbuchu.

I Nevystavujte zvýšeným teplotám. Nevystavujte toto zařízení kouři, prachu, písku nebo přímému slunci 
po delší dobu.

I Neotevírejte, nedrďte, neohýbejte nebo jinak nedeformujte, nepropichujte nebo nerozřezávejte části 
přístroje, vč. baterie. Pokud dojte k poškození baterie a uniku kapaliny z baterie, zabraňte kontaktu s kůží 

Bezpečnostní pokyny

12

I Nabíjecí kabel, se kterým je nesprávně zacházeno může způsobit vážné poškození přístroje. Na 
poškození způsobená nesprávným použitím se nevztahuje záruka. Odpojte kabel od přístroje ZeSport 
pokud je baterie plně nabitá.

I ZeSport a nabíjecí dok obsahují silné magnety, které by mohly ovlivnit činnost kardiostimulátorů, 
kreditních karet, hodinek a jiných předmětů, které jsou citlivé na magnetické pole. Pokud používáte 
kardiostimulátor nebo jakýkoli jiný elektronický lékařský přístroj, poraďte se svým lékařem, než začnete 
přístroj ZeSport používat.

I Tento produkt není lékařské zařízení a neměl by být použit pro diagnostiku nebo léčení zdravotního 
stavu.

I Tento produkt je v souladu s krytím IP66. To znamená, že výrobek je chráněn proti vniknutí prachu
a proti vniknutí vody do 1 metru ponoření (voda z kohoutku při pokojové teplotě, po dobu maximálně 
30 minut).

Obsah uživatelské příručky může být změněn. Chcete-li získat nejnovější pokyny k používání tohoto 
produktu, navštivte webové stránky www.mykronoz.com.

Varování

11

I Vyhněte se zkratu. Ke zkratu může dojít při kontaktu s kovovými předměty jako jsou například mince.
Kontaktem dochází k přímému spojení kladných a záporných pólu baterie. Zkrat může způsobit poškození 
baterie.

I Nepoužívejte baterie, které byly poškozeny nebo byly vyčerpány.

I Udržujte baterie mimo dosah dětí a na bezpečném místě, aby se zabránilo nebezpečí.

I Nevhazujte baterie do ohně, může dojít k explozi. Použité baterie likvidujte v souladu s předpisy. 
Nevyhazujte je do domovního odpadu.

I Používejte pouze USB kabel dodaný k nabíječce baterie. Nenabíjejte po dobu delší než 24 hodin.

13

I  Tímto dovozce, společnost SETOS, s.r.o. prohlašuje, že zařízení MyKronoz ZeSport je ve shodě se 
základními požadavky směrnice 5/1999/ES (NV č. 2000/426 Sb.). Kompletní text prohlášení o shodě na 
vyžádání: info@setos.cz.

I1.2 Způsob likvidace
(Likvidace elektrického a elektronického zařízení) tato značka na výrobku, příslušenství uvádí, že výrobky
a elektronické příslušenství (například nabíječka, náhlavní sada, USB kabel) by neměly být likvidovány
s domovním odpadem. Toto EEE je v souladu s RoHS. Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená,
že baterie v tomto výrobku nesmí být likvidována s jiným domovním odpadem.

I Ekologická likvidace
Zařízení bude ekologicky zlikvidováno v souladu se zákonem č.: 2001/185 Sb.

© 2017 Kronoz LLC, všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o shodě
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