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MyKronoz  

 
Használati útmutató 

Köszönjük, hogy a MyKronoz Zetime-ot választotta. Választása, a ZeTime tulajdonosok 
globális családjának a tagjává emelte, akik velünk együtt meghozták a döntést, hogy megtörik 
az okosórákra vonatkozó hagyományos előírásokat, így született a kompromisszumok nélküli 
új társ, a ZeTime. A ZeTime Svájcban született, az órakiválóságok tradicionális bölcsőjében. 
Alkotásakor ezért volt jelen a végtelen gondosság, körültekintés, és tökéletességre törekvés 
szenvedélye. A tervezéskor a jövőbeli tulajdonosok elégedettsége volt az elsődleges cél. A 
ZeTime megalkotása során felhasznált kiváló minőségű anyagok és technológia nemcsak egy 
elképesztő okosórát eredményeztek, hanem egy gyönyörű ékszerszerű különlegességet, 
amelyet büszkén viselhet a tulajdonosa a mindennapokban. 
Rozsdamentes acél készülékház: a ZeTime hat különböző színű, magas minőségű fém házzal 
érkezik, ezzel alkalmazkodik az ön stílusához és ízléséhez, valamint további fontos garanciát 
nyújt, hogy az ön választása a tartósságra esett. 
Természetes zafírüveg: annak érdekében, hogy a lehetséges legjobb órát biztosítsuk önnek, 
nem tehettünk engedményt az óraüveggel kapcsolatban. Ezért esett a választás a speciális 
zafírüvegre, amely tökéletesen együttműködik az egyedi kialakítású érintőképenyővel is. 
Egyéni TFT kijelző, és az intelligens funkciók: Hogy megalkothassunk egy forradalmian új 
okosórát, el kellett énünk azt, amit előttünk még senki. Megérkezett a teljesen kör alakú TFT 
kijelző és az óra chip által vezérelt intelligens mechanikus óra szerkezet. Az eredmény 
észbontó, és teljesen egyedi felhasználói tapasztalatokat eredményez. 
Vízállósági igazolás. Mivel az óránk elkísér bennünket, bárhová is megyünk, ezért a ZeTime 
megépítésénél fontos szempont volt, hogy bármely környezeti feltétel mellett a legjobb 
teljesítményt nyújtsa, ebbe természetesen a nedves környezet is beletartozik. 
Akár 30 napos készenléti idő. Köszönhetően szabadalmaztatott operációs rendszerünknek, 
nemcsak tökéletes kompatibilitást vagyunk képesek biztosítani android és iOS eszközökkel 
egyaránt, hanem egyedülállóan hosszú készenléti időt sikerült megvalósítani. A működési idő 3 
nap az intelligens funkciók teljes körű aktivitása esetén, vagy 30 nap kikapcsolt kijelző mellett. 
Ez biztosítja önnek a folyamatos követés lehetőségét. 
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Áttekintés 

 
Felső gomb funkciói: 

- kijelző bekapcsolása 

- visszatérés a főképernyőre bármely menüpontból 

- készenléti módba kapcsolás 

Alsó gomb 
- kijelző aktiválása 

- egy lépéssel vissza a menürendszerben vagy kilépés a menüből 

- hozzáférés a naptáreseményekhez a főoldalról 

- hosszan megnyomva be-/kikapcsolás. 

Felső+alsó kezelőgomb 
- A felső és alsó gomb egyszerre történő 10mp hosszú megnyomása a készüléket 

visszaállítja alaphelyzetbe (reset). VIGYÁZAT! A művelet minden beállítást és adatot 

töröl. 

Intelligens kezelőgomb 
- elforgatva léptethetőek a menüpontok 

- megnyomva kiválasztható a kívánt alkalmazás 

- dupla lenyomás: a mutatók kézi mozgatása lehetséges 

- Egyszeri lenyomás a főoldalon: éjszakai mód engedélyezése. 

Alapvető műveletek az érintőképernyőn 
A főképernyőn (óra megjelenítés) 

Hosszan megérintve a kijelzőt a „számlapok” cserélhetők. 
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Csúsztassa az ujját a 
kijelzőn jobbra az 
Aktivitás menü 
eléréséhez! 
 
 

Csúsztassa az ujját a 
kijelzőn balra a főmenü 
eléréshez! 
 

Csúsztassa le az ujját a 
kijelző bal oldalán az 
indítóikon menü 
megjelenítéséhez! 
 

Csúsztassa felfelé az 
ujját a kijelző jobb 
oldalán az 
üzenetközpont 
megjelenítéséhez! 
 

Bármely képernyőtartalom esetén 
Érintse meg egyszer a 
kívánt tartalom 
kijelöléséhez, vagy a 
menüpont 
megnyitásához! 

Érintse meg kétszer a 
visszalépéshez! 

Műveletek az intelligens kezelőgombbal 
A ZeTime intelligens kezelőgombja emelt szintű navigációs élményt biztosít az óra menüjének 
használata közben. Támogatja a különböző képtartalmak közötti választást, a mozgást a 
menüpontok között, és néhány beállítási lehetőség értéke is megadható általa. Megnyomva a 
gombot a kiválasztott tétel validálható. 

 
A kezelőgomb elforgatása 
A főmenü pontjai között mozoghat általa. 

A kezelőgomb megnyomása 
Az alkalmazás kiválasztása. 

A kezelőgomb dupla megnyomása 
Az óramutatók kézzel mozgathatók bármely képernyő esetén. 

A kezelőgomb egyszeri lenyomása 
Az éjszakai mód aktiválása. (A főképernyőről indítható) 

Indító ikonok 
A főképernyőn csúsztassa le az ujját a ZeTime indító ikonjainak a megjelenítéséhez! 
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A ZeTime készülék töltése 
Ajánlott a készüléket az első használat előtt 90 percig tölteni. 

 
1. Helyezze az órát a hátuljával a töltőre! 

2. Csatlakoztassa a töltőhöz a kábelt! 
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3. A kábel másik oldalát csatlakoztassa egy tápforráshoz (5VDC)! 

4. A töltés alatt a kijelzőn az akkumulátor ikon jelzi a folyamatot a folyamatos töltődési 

animációval. A teljes feltöltés elérésekor z akkumulátor ikon is teljesen kitöltötté válik. 

5. Bontsa a csatlakozásokat! 

 
A ZeTime okosóra üzemmódban 3 napot, hagyományos üzemben (csak óraként) 30 napot 
működik egy feltöltéssel. 
INFORMÁCIÓ: az akkumulátor lemerülését a kijelzőn megjelenő figyelmeztetés jelzi önnek. 

Készenléti idő 
A ZeTime teljes (az analóg óra 
és a digitális funkciókét 
egyaránt) energiaszükségletét 
egyetlen akkumulátor biztosítja. 
A leghatékonyabb 
energiafelhasználást biztosító 
módszerek alkalmazása által 
képes a készülék akár 30 napnyi 
készenléti időt nyújtani 
egyetlen feltöltéssel. 
A teljes feltöltés után a ZeTime 
képes kb. 3 napig üzemelni 
teljes értékű okosóraként: 
követi az aktivitás, jelzi az 
érkező értesítéseket és 
hívásokat. Amikor az 
akkumulátor töltöttségi szintje 
eléri a minimális szintet, az 
okos funkciók automatikusan 
inaktiválódnak, és a készülék 

további 30 napig képes működni töltés nélkül, aktuális idő információval képes szolgálni, az 
intelligens funkciók nem elérhetőek. 
Egyénileg engedélyezhető továbbra is az okos funkciók és az analóg óra együttes használata 
(power off mode/ hands running+activity tracking helyen z alkalmazásban), de ez 
természetesen csökkenti az előre jelzett készenléti idő hosszát a magasabb energiafelhasználás 
miatt. 
INFORMÁCIÓ: a három napos készenléti idő okos funkciók esetén egy becsült érték, amely 
átlagos használaton alapul. Több funkció is, mint például szívritmus mérés, vagy a kijelző 
használat, magasabb energiaigényű, ezért az egyéni használat során, az ön által tapasztalt 
készenléti idő különbözhet a leírásban közöltektől. 
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A használat megkezdése 
A használat megkezdése előtt telepítse telefonjára a ZeTime alkalmazást, amely szükséges az 
óra használati körülményeinek beállításához.  

A beállítás 
1. Aktiválja a Bluetooth kapcsolatot 

telefonján! 

2. Telepítse a ZeTime 

alkalmazást telefonjára! 

3. Futassa az alkalmazást! Ha 

van felhasználói fiókja lépjen be, ha 

még nem rendelkezik ilyennel, 

hozzon létre egy újat! A személyes 

adatok megadása után kövesse a 

kijelzőn megjelenő utasításokat! 

4. Az óra és a telefon egymás 

közvetlen közelségében legyenek, 

telefonja Bluetooth menüjében az 

elérhető eszközök listájáról válassza 

ki a ZeTime-ot! 

5. A telefonján megjelenő párosítási kérelemben koppintson a párosítás lehetőségre! 

6. Ezután az óra kijelzőjén is megjelenik a párosítási kérelem, koppintson a kijelzőre a 

párosításhoz!  

7. A sikeres eszközpárosítást mindkét készülék kijelzi. 

A folyamat végénél kaphat óráján egy firmware frissítési felkérést. Javasoljuk, hogy telepítse 
azt, mielőtt megkezdi a használatot! Ez a frissítés biztosítja önnek, hogy a legfrissebb szoftver 
működtesse a készülékét, amely biztosítja önnek minden kifejlesztett funkció a legteljesebb 
körű használatát. A frissítést csak akkor kezdje meg, ha telefonja akkumulátora legalább 30%-
os töltöttségi szinttel bír! 
INFORMÁCIÓ: az első sikeres párosítás után a ZeTime automatikusan csatlakozik 
telefonjához, amikor az hatótávolságon belül van, vagy be van kapcsolva. Amennyiben óráját 
egy másik telefonhoz kívánja csatlakoztatni, a jelenlegi kapcsolatot törölnie kell. Ezt a 
műveletet a mobil alkalmazásban a Setting/ click on unpair Zetime helyen végezheti el. 

Kalibráció 
A beállítási folyamat része a mutató kalibráció. Ez egy feltétlenül szükséges művelet ahhoz, 
hogy az órája tökéletes időszinkronban legyen telefonjával. 
A beállításhoz csúsztassa lassan az ujját a virtuális számlapon. A finom beállítását a telefon 
kijelzőjén lévő „+/-„ gombokkal végezheti el. 
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Igazítsa kézzel az órát mutató 
óramutatót a megfelelő helyzetbe a 
virtuális óra felett lévő piros pont 
mozgatásával, a percmutatót pedig a 
virtuális óra mutatójával. Ezután 
koppintson a NEXT gombra a két 
készülék szinkronizálásának 
végrehajtásához! 
A kalibráció végrehajtható a beállítási 
folyamat után közvetlenül az óra 
beállítások menüjében, vagy a mobil 
alkalmazásban az alábbi lépések 
szerint:  
- Nyissa meg az alkalmazást! 

- Koppintson a SETTINGS 

lehetőségre, majd válassza az 

ADVANCED SETTINGS menüpontot! 

- Kattintson a CALIBRATION 

ikonra, és kövesse a kijelzőn megjelenő 

utasításokat!  

INFORMÁCIÓ. Ha utazása során másik időzónába érkezik, szinkronizálja az alkalmazást és az 
órát, hogy órája is a helyi időt mutassa. 

Rendszerkövetelmények 
A ZeTime alkalmazást szükséges telepítenie telefonjára az óra képességeinek teljes körű 
kihasználásához.  

: iOS8+ készülékek Bluetooth 4.0 BLE 
funkcióval – iPhone 4S, 5, 5C, 5S, 6, 6S, 6S Plus, 7, 7 
Plus, 8, 8 Plus & X, iPad 3-4-5. gen., Ipad Mini, iPod 
Touch (5. gen). 

: a kijelölt Android 5.0 készülékek 
Bluetooth 4.0 BLE funkcióval. A legfrissebb listáért 
látogasson el a www.mykronoz.com weboldalra. 
 

INFORMÁCIÓ. A ZeTime alkalmazás sikeres telepítése és a beállítások elvégzése után az óra 
szinkronban lesz telefonjával, és a beállításoktól függően értesítést kap az SMS-ekről, az 
emailekről, a közösségi média eseményeiről, a naptári eseményekről, és az egyénileg beállított 
emlékeztetőkről. 

http://www.mykronoz.com/
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Bejövő hívások 
A beérkező hívásokról az óra kijelzőjén megjelenik értesítés. A hívásokat 
közvetlenül az órán is fogadhatja, és lefolytathatja. A hívások 
természetesen a telefonon keresztül zajlanak, nem óra működik 
mobiltelefonként. 
INFORMÁCIÓ: az androidos felhasználók a bejövő hívásokra előre 
megírt szöveges üzenetekkel és hangulatjelekkel is reagálhatnak 
közvetlenül órájukról. Ez a funkció iOS rendszerű készülékeken nem 
elérhető. 

Elmulasztott hívások 
Az elmulasztott hívások a Notification centerben, valamint az Missed 
calls menüpontban tekinthetők meg.  
 
INFORMÁCIÓ: az elmulasztott hívások listája törölhető az érintőkijelző 
hosszú megérintésével. 
 
 
 
 

SMS 
A ZeTime készülékén közvetlenül fogadhatja, és 
elolvashatja SMS-eit. A szabadalmaztatott, 
intelligens mozgásoknak köszönhetően, a ZeTime 
érzékeli kijelzőn megjelenített információt, és a kéz 
függőleges mozgatásával a kijelzőn maximálható az 
üzenet láthatósága, amely által a szöveg még 
tisztábban látható. 

Gyors válasz (csak Android felhasználók): a 
ZeTime támogatja a gyors válaszadást hangulatjelek 
vagy szövegsablonok felhasználásával. Saját 
szövegsablonokat a mobilalkalmazásban készíthet. 
 
INFORMÁCIÓ: az SMS értesítések törléséhez lépjen 
be az „SMS list” menüpontba, és érintse meg 
hosszan a képernyőt. Egy üzenet törléséhez jelölje ki 
érintéssel az üzenetet, és csúsztassa az ujját balra. 

Értesítések 
A ZeTime jóformán minden telefonra érkező üzenetet képes fogadni. 
Az értesítések egyenként meg fognak jeleni a beállított számlapon, a 
szöveg mellett az alkalmazást azonosító ikon is megjelenik, amelyen 
keresztül az értesítés érkezett. 
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Az üzenet elolvasásához érintse meg a 

kijelzőt az értesítési területen, az üzenet 
rögtön megnyílik. 

A mutatók automatikusan elmozdulnak a 
szöveg jobb olvashatóságának biztosításának 

érdekében. 

  
A törléshez csúsztassa balra az ujját a 

kijelzőn! 
Az értesítések listát hosszan megérintve a 

lista összes eleme törölhető. 
INFORMÁCIÓ: Naptár események: a ZeTime szinkronizál a naptáralkalmazással, az 
elkövetkező 16 esemény megtekinthető rajta, sőt emlékeztetők jelennek meg a közelgő 
eseményekkel kapcsolatban. Az ilyen értesítések megjelenítése megszüntethető oldalra 
csúsztatással a kijelzőről. 

Értesítési beállítások 
A ZeTime alkalmazásban a Beállítások (Settings) menüben a következő tartalommal 
találkozhat: 

A tolókapcsolókkal aktiválhatja azokat az elemeket, amelyről 
kér értesítést, vagy megszüntetheti az értesítések aktivitását. 
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A riasztás típusát értesítésenként megadhatja: hangjelzés, rezgés 
vagy néma lehet. Ennek megadásához az Értesítések menüt 
terjessze ki, és a kívánt riasztási formát érintéssel aktiválja! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emlékeztetők 
Az emlékeztetőkkel kapcsolatos beállításokat közvetlenül a 

mobil alkalmazásban kezelheti. Létrehozhat 10db emlékeztetőt, amelyeket típusjelöléssel 
elláthat, megadhatja idejüket és ütemezésüket. Mindegyik esetében megadhatja a 
hozzátartozó riasztás típusát (hangjelzés, rezgés, vagy mindkettő). A megjelenő riasztás egy 
egyszerű érintéssel eltávolítható a kijelzőről. Ha nincs eltávolítva, 2 perc múlva egy ismételt 
riasztás érkezik. 

Emlékeztető létrehozása 
 
- Nyissa meg a ZeTime alkalmazást! 

- Koppintson a Reminder fülre! 

- Adja meg az emlékeztető típusát! 

- Adja meg a dátumát és idejét! 

Emlékeztető ikon 

 
INFORMÁCIÓ: Az emlékeztető beállítása után, az emlékeztető 
megtalálható lesz az óra megfelelő menüjében. 
 
 
 

Aktivitás 
A ZeTime automatikusan nyomon követi az aktivitását. Az alkalmazásban valós időben 
informálódhat róla, valamint, ha beállított elérendő célokat, akkor tájékoztatást kap az elért 
részeredményekről is. 
Az óra 3 tengelyű gyorsulásmérővel van felszerelve, ez teszi lehetővé a napi aktivitási adatok 
mérését az ön mozgása alapján. Ez a mérés a profiladatokkal egyetemben nyújtja az alapot az 
óra által számított lépésszám, megtett távolság, aktivitással töltött idő és elégetett energia 
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értékeknek. A legpontosabb értékek biztosításának érdekében az órát ne domináns karján 
viselje, azaz a jobb kezesek bal kézre, a bal kezesek jobb kézre csatolják fel! 

 
Aktivitás adatok az órán 

- Az Aktivitás menü elérhető az óra főképernyőről egy jobbra csúsztatással, vagy a 

megfelelő menüpont kiválasztásával az alkalmazások menü első oldaláról. 

- Csúsztassa lefelé ezután a lépések számának, a távolságnak, a kalória értéknek, az aktív 

perceknek a megtekintéséhez! Az intelligens kezelőgomb szintén használható a 

menüben való mozgáshoz. 

INFORMÁCIÓ: Az aktivitásmérők minden nap éjfélkor visszaállnak alapértékre (0-ra). Az óra 
10 nap aktivitás értékeit képes eltárolni. Az adatvesztés elkerülésének érdekében 
mindenképpen javasolt az alkalmazással való szinkronizáció ezen időhatáron belül! 

A ZeTime alkalmazás 
Az aktivitás kijelzés beállításai 
Az óra és az alkalmazás összekapcsolása után az aktivitás megjelenítés személyre szabható, a 
minél könnyedebb tájékozódás érdekében.  
A beállítás elkezdéséhez egy aktivitás sávon tartsa rajta az ujját 3mp. hosszan! Ezután tartsa az 

ujját a ikonon, és csúsztassa a teljes szakaszt fel vagy le, majd bármely aktivitás sávon 
3mp-ig tartva az ujját elmentheti az új helyzetet. 
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Aktivitási célok beállítása 

Megadhat napi elérendő célokat az 
alkalmazáson keresztül és az óra beállítás 
menüjében, az aktivitás szakaszban. 
Ajánlatos a napi célnak ambiciózus, de 
ugyanakkor realisztikus értéket megadni, 
hogy a cél az egészséget szolgálja. Így adott 
időn belül képes elérni a kitűzött célt, úgy, 
hogy közben növeli az erőnlétét is. 
Általánosságban minimum 30 perc fizikai 
aktivitást érdemes betervezni naponta. 
INFORMÁCIÓ: A ZeTime követi az ön 
haladását a kitűzött cél felé. Az óra képes 
jelezni önnek kör, vagy sáv diagram 
segítségével a haladást az aktivitási cél felé, 
ezzel is fenntartva a motivációt. Amikor 
eléri a célt, az óra rezgő jelzést ad ki, és 
megjeleníti „Goal achieved” értesítést. 
 
 
 

Aktivitási adatok megosztása 
Használja a megosztás (Share) funkciót aktivitás adatainak, vagy akár egy egyedi testedzés 
információinak közzétételéhez az ön által választott közösségi médián!  
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1. Érintse meg a jobb felső sarokban lévő ikont a megosztás elindításához! 

2. Válasszon ki egy képet (jobbra/ balra csúsztatás), vagy készítsen egy új fotót a 

megosztáshoz! 

3. A képe kiválasztása után, koppintson a jobb felső sarokban lévő NEXT (következő) 

gombra! 

4. Válassza ki a megosztáshoz a kívánt közösségi médiát, ahol közzétenné a 

mozgásadatokat! 
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Inaktivitási riasztás 
Hála ennek a különleges riasztási funkciónak ön mindig biztos 
lehet benne, hogy a kitűzött napi mozgás mennyiség nem merül 
feledésbe. Ön megadhatja, hogy mikor és milyen gyakorisággal 
emlékeztesse ZeTime órája. 

Az inaktivitási emlékeztető aktiválása 
- Mobilalkalmazás Beállítások (Settings) menü 

- Haladó (Advanced settings) beállítások/ Inaktivitási 

figyelmeztető (Inactivity alert) 

- Csak jelölje ki a riasztási mintát, majd kattintson a Save (mentés) 

gombra, a riasztás életbeléptetéséhez! 

Egy érkező figyelmeztetés eltávolításához koppintson a kijelzőre, vagy nyomja meg bármely 
gombját az órának. 

Szívritmus 
A készülék optikai szívritmus érzékelővel rendelkezik, ennek köszönhetően a ZeTime képes 
manuális indítással vagy automatikusan mérni az ön pulzusát a nap bármely szakaszában. 

A mérés 
- Rögzítse feszesen csuklójára a készüléket! 

- Lépjen be a pulzusmérés (Heart rate) menübe! 

- Érintse meg a kijelzőt, vagy forgassa el az Intelligens kezelőgombot a pulzusmérés 

elindításához! 

A mérési eredmény megjelenítéséhez kb. 10 mp szükséges a mérés megkezdésétől. Lehetőség 
van az alkalmazásban automatikus mérés beállítására. Egyszerűen engedélyezze ezt a funkciót 
az alkalmazás beállítások (Settings) menüjében, és döntse el a mérések ismétlődésének 
gyakoriságát! 

 
Figyelmeztetés pulzusszámmal kapcsolatban 
Óráján beállíthat értesítést, ha a mért érték alatta, vagy fölötte van a beállított értéksávnak. Az 
érték alsó és felső határértéke szintén az alkalmazásban adható meg. 

 
INFORMÁCIÓ: az automatikus pulzusmérés jelentős behatással van a készenléti idő 
alakulására. 
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Alvás 
Órája képes megfigyelni az alvás hosszát és minőségét egyaránt. A megfigyelt értékek a mobil 
alkalmazásban és az óra menüjében egyaránt megtekinthetők. 

 
Az alvás üzemmód elindítása/ leállítása az órán 

- Érintse meg az alvás ikont az óra menüjében! 

- Koppintson a Start gombra az alvásmonitor indításához! 

- Koppintson az End gombra a megfigyelés leállításához! 

Alvási célok az órán 
- Az alapértelmezett alvásérték 8 óra. 

- Az alvásérték megváltoztatható, ehhez csúsztassa jobbra az ujját az érintőképernyőn. 

Az előre beállított alvás mód indítása/leállítása az alkalmazásból 
- Lépjen be az Advanced settings (Haladó beállítások) menüpontba! 

- Koppintson a Preset sleep (Alvás előre meghatározás) lehetőségre! 

- Engedélyezze, majd állítsa be a lefekvés és a felkelés idejét! 

Ne felejtse el a beállításait elmenteni mielőtt kilép! 
INFORMÁCIÓ: ha elmaradt az alvó mód engedélyezése az órán, az alvási adatok megadhatók a 
mobilalkalmazásban is egyénileg: mobilalkalmazás- Sleep menüpont/ koppintás ON (be)/ felül 
ADD SLEEP (Alvás adat hozzáadása). 

Riasztás 
Akár a reggeli ébredés, vagy más fontos, el 
nem felejtendő napi időponttal 
kapcsolatban beállíthat értesítést óráján. A 
figyelmeztetés hang- és rezgő jelzéssel 
történik. 

Riasztás beállítás az 
alkalmazásban 
- Válassza ki a Reminder (Emlékeztető) 

fület! 

- Válassza pl. a Wake up (Felkelés) 

emlékeztetőt! 

- Állítsa be a riasztást, majd koppintson a 

SAVE (mentés) gombra! 

INFORMÁCIÓ: riasztásonként órája 1 percig 
ad ki hang- és rezgő jelzést. Ezt a jelzést 
több alkalommal elhalaszthatja 
(szundikálás). A szundikálás hossza is 
beállítható: az alkalmazásban- Advanced 

settings, és az óra menüjében is. 



16 
 

Kamera távirányítás 
A ZeTime használható telefonja fényképkészítésének távirányítására. 
Ez a funkció hasznos lehet csoportkép, vagy szelfi készítésénél. 

A funkció használata 
- ZeTime alkalmazás/ Settings fül: koppintson a kamera ikonra! 

- Koppintson kamera alkalmazás ikonjára óráján is! 

- Ezután koppintson a kijelzőre a visszaszámlálás indításához, és a 

fotó elkészítéséhez!  

INFORMÁCIÓ: az elkészült képek telefonján kerülnek eltárolásra, és 
ott tekinthetők meg a galériában. 
 

A zenelejátszás vezérlése 
Órája képes a telefonján lévő zenelejátszó alkalmazás irányítására. Ha egyéb zenei 
alkalmazásokat használ, mint pl. Spotify, vagy Deezer, a használatukhoz szükséges a ZeTime 
alkalmazás Music Settings menüjében a kapcsolódó felhasználó fiókokba belépni. 

A vezérlés előkészítése 
- Indítsa el telefonján a zenelejátszásra szolgáló alkalmazást! 

- Lépjen be óráján a Music alkalmazásba! 

- Ezután órájáról irányíthatók az alábbi műveletek: lejátszás, szünet, számok közötti 

léptetés, hangerő szabályozás. 

Hangerő szabályozásra az intelligens kezelő gombot is használhatja. INFORMÁCIÓ: ZeTime 
órája meg tudja jeleníteni az aktuális zeneszámhoz tartozó információkat, mint pl. előadó 
neve, szám címe. Amennyiben a telefonján használt zenelejátszó program nem sugározza ki a 
zenei információkat, úgy az előbb említett megjelenítés elmarad (iOS-re érvényes információ). 

Elvesztés elleni funkció 
Ez a riasztás jelzi önnek rezgő –és hangjelzéssel, ha telefonja és órája a Bluetooth 
hatótávolságon kívül került egymástól. Az értesítés kikapcsolható az alkalmazás értesítések 
menüben, az Anti-lost Alert kizárásával. 

Időjárás előrejelzés 
ZeTime óráján információkat tekinthet meg a mobilalkalmazásban beállított terület időjárás 
adatairól. Az időjárásadatok megtekintéséhez koppintson az indító ikonra órája főmenüjében!  

A funkció beállítása 
- Mobilalkalmazás/ 

Advanced settings/ Weather 

- Válassza az Automatic 

mode lehetőséget, ha az 

előrejelzést aktuális GPS 

helyzetével kapcsolatban 

szeretné kapni! 

- Manual mode esetén 

egyénileg megadhatja a területet, 

amelyről időjárás információt 

szeretne. 

Követve a beállítás lépéseit a 
ZeTime megjeleníti az időjárás 
információkat a megadott 
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területtel kapcsolatban. Megjeleníti a jelenlegi és az elkövetkező három napra vonatkozó 
időjárási adatokat. INFORMÁCIÓ: a hőmérséklet mértékegysége az időjárás menüben 
változtatható meg (F° vagy °C). 

Stopperóra funkció 
- A stopperóra funkció az menüjéből 

indítható. A mérés a zöld „lejátszás „ikonra 

koppintva indítható. Az egyéni köridő 

teljesítményeket lekövetheti, ha a mérés 

alatt a zöld ikonra koppint. 

- Az időmérés megállításához koppintson a 

piros gombra! 

- Megtekintheti a teljes köridő statisztikát, 

ha a kijelző tetején lévő kör alakú számláló 

ikonra koppint. 

Időzítő 
- Indítsa el a Timer alkalmazást az 

óra menüjéből! 

- Állítsa be a visszaszámlálás idejét 

az intelligens kezelőgomb segítségével, 

majd indítsa el a számlálást a zöld 

gombra koppintva! 

A beállított idő lejártáról a ZeTime hang- 

és rezgő jelzéssel értesíti önt. 

 

Keresd meg a telefonom (Find my phone) funkció 
Ha nem emlékszik hol tette le telefonját, a „Keresd meg a telefonom” funkció segítségére lehet. 
A funkció aktiválása után telefonja rezgő- és hangjelzést ad ki, támogatva a megtalálást. A 
funkció használatához szükséges, hogy az óra Bluetooth hatótávolságon (max. 10m) belül 
legyen a telefonhoz képest.  
A funkció indítása az indító ikonra koppintva, vagy a főmenüből történhet.  
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Az óra személyre szabása 
A számlap megváltoztatása az órán 
- Érintse meg hosszan az aktuális számlapot! 

- Az elérhető számlapok megtekintéséhez csúsztassa az 

ujját jobbra vagy balra a kijelzőn (ehhez használhatja az 

intelligens kezelőgombot is)! 

- A beállítani kívánt számlapra koppintson rá! 

Számlap megváltoztatása az 
alkalmazáson keresztül 
- Navigáljon a Settings fülre az alkalmazásban! 

- Koppintson a Watch Face lehetőségre! 

- Koppintson a kiválasztott számlapra! 

Saját számlap készítése az alkalmazásban 
- Navigáljon a Settings fülre az alkalmazásban! 

- Koppintson a Watch Face lehetőségre! 

- Válassza a Create your watchface lehetőséget! 

Létrehozhat 4db saját számlapot, ami az óra saját 

tárhelyére kerül mentésre. 

o Válasszon egyet a gyári háttérképekből, vagy a 

telefonon tárol fotók közül, de akár készíthet egyet 

közvetlenül a fényképezőgéppel is! 

o Hozzáadhat 4 kisalkalmazást és egy tárcsázást  körben a kijelzőn. 

o A befejezés után mentse el az eredményt, és tolja át az órára. 

- Az alkalmazásban 10db számlap készíthető, ebből 4db helyezhető el az óra 

memóriájába. 
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Hazai időzóna 
A ZeTime egyszerre két időzóna 
aktuális idejét képes megjeleníteni. A 
kiválasztott számlapon az analóg 
mutatók a helyi időről adnak 
tájékoztatást, míg a digitális óra a 
megadott hazai időzóna idejét jeleníti 
meg. Ez a funkció különösen azok 
számára lesz hasznos, akik gyakran 
ingáznak két különböző időzónában 
elhelyezkedő hely között. 

A beállítás 
- Lépjen be az alkalmazás Advanced 

Setting menüpontjába! 

- Koppintson a Home Time Zone 

lehetőségre! 

- Válassza ki az időzónához tartozó 

várost, és mentse el a beállítást! 

 

Vezérlés karmozgással (Wrist flick) 
Ez funkció bekapcsolja az óra kijelzőjét, ha ön a csuklóját felemeli az arca felé. A funkció 
alapértelmezetten ki van kapcsolva, a hosszabb készenléti idő biztosításának érdekében. Az 
engedélyezése a Beállítások/ Kijelző beállítások menüpontban lehetséges. 

Bal kezes üzemmód 
A ZeTime az egyedüli olyan okosóra, amely teljes bal kezes üzemmódot nyújt a felhasználónak: 
elforgatja 180°-kal a kijelző információt és az analóg óra megjelenését is, amikor az óra jobb 
kézen van viselve. 

A funkció beállítása 
- Lépjen be a mobilalkalmazás Setup menüjébe! 

- Válassza ki a Left Hand Mode funkciót, és engedélyezze (Enable) azt! 

A beállítás végrehajtható közvetlenül az óra menüjében is. 

Éjszakai mód 
Az intelligens kezelőgomb egyszeri lenyomása bekapcsol egy szemnek kedves 10mp. hosszú 
megvilágítást, amely mellett megtekintheti éjjel is a pontos időt. 
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A funkció beállítása 
- Lépjen be a mobilalkalmazás Settings 

menüjébe! 

- Az Advanced settings alpontban válassza 

ki a Night mode-ot! 

- Végül válassza ki az ön számára 

legkedvezőbb megjelenítést! 
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Beállítások 
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Firmware frissítés 
A Mykronoz törekszik készülékeivel a 
legjobb funkciók biztosítására, ezért 
megjelennek a készülékhez 
programfrissítések, melyeknek a telepítése 
ajánlott, hogy a készülék funkcionalitása 
mindig a maximális lehessen. Ezen 
frissítések telepítéséhez nem szükséges 
vezetékes kapcsolat (OTA), és a 
végrehajtásuk a mobilalkalmazáson 
keresztül történik. A frissítések elkezdésének 
a feltétele, hogy mind a telefon, mind az óra 
töltöttsége 30% felett legyen. 

A frissítés folyamata 
- Csatlakoztassa az órát a 

mobilalkalmazáshoz! 

- Ha elérhető frissítés a készülékhez, ezt az 

alkalmazás a fő oldalon jelzi önnek. 

- A felajánlott frissítést fogadja a folyamat elindításához! 

INFORMÁCIÓ: a frissítési folyamat alatt a telefon és az óra legyen egymás közelében, az 
alkalmazás maradjon aktív, ne kerüljön háttérben futó folyamattá! Tartózkodjon a frissítés 
folyamata alatt más alkalmazások párhuzamos futtatásától! 

Óraszíj 
A Zetime 22mm-es (szabályos) és 
18mm-es (kisméretű) cserélhető 
óraszíjakkal szerelhető fel. Így órája 
dresszkódját mindig az aktuális 
elvárásainak megfelelően, 
könnyedén megváltoztathatja. 
Szabályos méret: 44mm – 22mm 
óraszíj méret. 
Kisméret: 39m – 18mm óraszíj 
méret. 

Az óraszíj cseréje 
1. Nyomja befelé a rugós 

sávot, hogy az óraszíjat 

elválaszthassa az óra házától! 

2. A visszahelyezéskor, az 

egyik oldalt illessze bele a házon 

lévő rögzítő furatba, a másik 

oldalon nyomja befelé a rugós 

sávot, illessze a végződést a furathoz, majd engedje a vissza a rugós sávot! Ezzel a szíj 

rögzítése megtörtént. 

3. Ellenőrizze a megfelelő rögzítést az szíj óvatos meghúzogatásával! 

Tartozékok 
2 az 1-ben töltő 
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Ez a töltő beépített 400mAh kapacitású akkumulátorral rendelkezik, 
amellyel kétszer feltöltheti óráját olyan helyen is, ahol nincs 
áramellátás.  
Először a töltő hátulján lévő kapcsolót a működésnek megfelelő 
állásba kell kapcsolni. 
Amikor a töltő csatlakoztatva egy 5VDC tápforráshoz az USB 
kábel segítségével, az alábbi működési módok elérhetők: 
- Ha nincs óra csatlakoztatva, akkor a töltőn lévő LED piros 

fénnyel világít, ez jelzi, hogy a beépített akkumulátor töltődik. A teljes 

töltöttség elérésekor a LED kék színnel kezd világítani.  

- Ha van óra csatlakoztatva, akkor a visszajelző LED 10mp-ig piros színnel világít. Az óra 

feltöltése után pedig 10mp hosszan 10 mp-ig zöld színnel világít. 

Amikor nincs csatlakoztatva a töltő tápforráshoz: 
- Amikor nincs csatlakoztatva óra töltőre, kék fénnyel világít folyamatosan. (Ajánlott 

használaton kívül a töltőt a hátulján lévő kapcsolóval lekapcsolni.) 

- Amikor óra van csatlakoztatva a töltőre, a töltés megkezdésekor 10mp hosszan piros 

fénnyel világít, a töltés befejezésekor 10mp hosszan zöld fénnyel a LED. 

Töltő állvány 
Ez opcionális töltési megoldás. Az alumíniumból készült állvány elegáns 
kivitelű, stílusában illeszkedik az órához, remekül megállja a helyét dizájn 
elemként akár irodai, akár otthoni környezetről legyen szó. 
 
 
 
 
 
 
 

A szabvány, tartozéktöltő 
Tökéletes társa az ön ZeTime készülékének. 
Mérete és kialakítása biztosítja önnek, hogy 
bárhová magával viheti, így órájából sohasem 
fogyhat ki az éltető energia. 
 
 
 
 
 
 

Technikai adatok 
Méretek: Szabályos: 44x12,8mm 

Kisméretű: 39x12,6mm 
Tömeg: Szabályos: 90g 

Kisméretű: 80g 
Anyag: Rozsdamentes készülék ház az alábbi 

színekben elérhető: ezüst, fekete, titán, 
rózsaszín-arany, sárga-arany. 

Óraszíj mérete: Szabályos: 22mm 
Kisméretű: 18mm 
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Csatlakozási lehetőség: Bluetooth BLE 4.2 
Akkumulátor típus: Szabályos: Li-ion 200mAh 

Kisméretű: Li-ion 180mAh 
Készenléti idő: Max. 30 nap (óra üzemmódban) 

Max. 3 nap (okosóra üzemmódban) 
Mechanikus mutatók  
Rezgő- és hangjelzés  
Töltési idő:  90 perc 
Memória: 10 nap 
Kijelző típusa: Színes, TFT, érintőkijelző furattal. 
A kijelző mérete és felbontása: Szabályos: 1,22”/240x240 képpont 

Kisméretű: 1,05”/ 240x240 képpont 
Érzékelők: 3 tengelyű gyorsulásmérő, optikai 

pulzusmérő 
Működési hőmérséklet: -10…+60°C 
Vízállóság: 5ATM* 
Nemzetközi jótállás: 1 év 
A doboz tartalma: ZeTime készülék, töltő, használati útmutató 

*: A ZeTime max. 50m mélységig vízálló. A vízállóság érvényes fröccsenésre, esőre, elmerülésre, 
zuhanyzásra édesvíz esetén. Sekély vizes tevékenységek során használható a ZeTime készülék, 
nem tehető ki magas víznyomásnak, vagy erős nyomású vízsugárnak (pl. óceánban való 
merülésre, vagy vízesés elviselésére)! A ZeTime nem használható könnyűbúvár merüléskor, vagy 
vízisíeléskor! Ne tegye ki ZeTime készülékét szappanos víznek, ne érintkezzen parfümmel, 
testápolóval, naptejjel, óvja a nagy sebességű vízzel való érintkezéstől! Kérjük, vegye figyelembe, 
hogy nem minden óraszíj (pl. bőrszíj) alkalmas vizes közegben való használatra! 

Figyelmeztetések 
- A töltő kábel nem megfelelő csatlakoztatása komoly sérülést okozhat a készülékben. Az 

ilyen esetekből következő meghibásodás esetén a jótállási jog nem érvényesíthető! A 

teljes feltöltés után húzza ki a kábel csatlakozóból! 

- A ZeTime készülék és a töltő egység is erős mágnest tartalmaz, ezért zavarhatja a 

mágnesességre érzékeny eszközök (szívritmus-szabályzó, bankkártya, stb) üzemszerű 

működését. Ha ön rendelkezik szívritmus-szabályzóval, vagy napjainak része bármilyen 

orvostechnikai eszköz a ZeTime használata, vagy viselése előtt konzultáljon orvosával! 

- A készülék nem orvostechnikai eszköz, ezért nem alkalmas diagnózis felállítására, vagy 

a mért értékek alapján egészségi állapot megállapítására! 

- A ZeTime max. 50m mélységig vízálló. A vízállóság érvényes fröccsenésre, esőre, 

elmerülésre, zuhanyzásra édesvíz esetén. Sekély vizes tevékenységek során használható 

a ZeTime készülék, nem tehető ki magas víznyomásnak, vagy erős nyomású 

vízsugárnak (pl. óceánban való merülésre, vagy vízesés elviselésére)! A ZeTime nem 

használható könnyűbúvár merüléskor, vagy vízisíeléskor! Ne tegye ki ZeTime 

készülékét szappanos víznek, ne érintkezzen parfümmel, testápolóval, naptejjel, óvja a 

nagy sebességű vízzel való érintkezéstől! Kérjük, vegye figyelembe, hogy nem minden 

óraszíj (pl. bőrszíj) alkalmas vizes közegben való használatra! 

A használati útmutatóról 
Az útmutatóban ismertetett paraméterek és működési módok előzetes bejelentés nélkül 
megváltozhatnak. A termékkel és a működéssel kapcsolatos legfrissebb információkról a 
www.mykronoz.com oldalon tájékozódhat. 

http://www.mykronoz.com/
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A MyKronoz nem felelős a felhasználók által létrehozott számlapokkal kapcsolatban. A 
MyKronoz nem felelős bármely, a felhasználók által közzétett tartalmakért. A MyKronoz csak az 
általa közétett információkkal kapcsolatban vállal felelősséget. 

Támogatás 
Ha kérdése merül fel, vagy támogatásra van szüksége a termékkel kapcsolatban, látogasson el a 
www.mykronoz.com/support/ oldalra, vagy írjon emailt a support@mykronoz.com címre 
(angol nyelven)! 

Biztonsági információk 
A használatba vétel előtt tanulmányozza át figyelmesen az itt található információkat! 

Akkumulátor 
- A ZeTime beépített akkumulátorral rendelkezik. Ne szedje szét az akkumulátort! A 
KRONOZ LLC. nem vállal felelősséget a bármilyen szétszerelésből eredő meghibásodásért és az 
esetleges személyi sérülésért! 
- Ne tegye ki a készüléket túl magas, vagy alacsony hőmérsékletnek!  
- Az akkumulátort hűvös, jól szellőző helyen töltse! Az extrém magas hőmérséklet a 
készülék akkumulátorának meghibásodását okozza, szélsőséges esetben tűzesetnek, vagy 
robbanásnak is oka lehet. 
- Tartsa távol készülékét a magas hőmérséklettől! Ne tegye ki készülékét túlzott füstnek, 
pornak, homoknak, közvetlen napfénynek hosszabb időtartamra. 
- Ne nyissa szét a készüléket, soha ne tegye ki hirtelen nagy erőhatásnak (ütés, rázás, 
hajlítás, szúrás)! Tilos másodlagos akkumulátor használata! Ha az akkumulátor megsérült, és 
szivárog, kerülje el annak bőrrel való érintkezését, szembe kerülését! Ha mégis megtörténik, 
azonnal öblítse ki folyó vízzel, és kérjen orvosi segítséget! 
- Az akkumulátor pólusait ne zárja rövidre, kerülje el azokat a helyzeteket (pl. tárolás, 
szállítás közben rövidre záródó pólusok), ahol ez véletlenszerűen megtörténhet! A zárlat 
megsemmisíti az akkumulátort. 
- Sérült, szétszedett akkumulátort ne használjon! 
- Akkumulátort gyermekektől távol, biztonságos helyen tartson kizárólag! 
- Ügyeljen rá, hogy az akkumulátor ne érintkezzen nedvességgel! A készüléket ne tegye ki 
magas víznyomásnak, mint tengerhullámok, vagy vízesés! Ne használja a készüléket szaunában 
vagy gőzzel teli helyiségben! 
- Elemet, akkumulátort soha ne dobjon tűzbe, robbanásveszélyes! Elhasználódott 
akkumulátort a törvényi szabályzóknak megfelelően kezeljen, hasznosítson újra! Soha ne 
helyezze a háztartási hulladékgyűjtőbe! 
- Töltéshez csak a tartozék USB kábelt használja! Ne töltse túl hosszan az akkumulátort, 
feltöltés után azonnal bontsa a csatlakozást! 
- A készülék házilag nem javítható, bármilyen javítás csak a gyártó által meghatározott 
szakemberek által lehetséges! 
- A KRONOZ LLC. nem felelős a nem megfelelő használatból eredő meghibásodásokért! 

Európai Unió CE minősítés 
A készülék megfelel az EU R&TTE 2014/53/EC direktívában előírtaknak. A megfelelőségi 
nyilatkozat teljes szövege a support@mykronoz.hu email címre írt levélben lekérhető a 
gyártótól. 

Hulladékkezelési és újrahasznosítási információk 
A 2002/96/EU európai direktíva előírása alapján az elektronikai hulladék nem helyezhető el a 
háztartási hulladékgyűjtőbe, a vásárló az elhasználódott elektromos készülékeket a vásárlás 
helyén, vagy az arra kijelölt hulladék udvarokon adhatja le. A készülék csomagolásán és a 

használati útmutatón szereplő  ikon jelzi önnek, hogy erre a készülékre is vonatkozik az 
előírás. Az előírás betartásával ön jelentősen hozzájárul környezetünk megóvásához. 

http://www.mykronoz.com/support/
mailto:support@mykronoz.com

