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KÄYTTÖOHJE 

Zeblaze Vibe älykello 

Kiitos kun ostit Zeblaze Vibe älykellon. Asiakastyytyväisyys on meille tärkeää, joten jos 

tuotteen käytössä on jotain epäselvyyksiä tai ilmaantuu kysymyksiä, olethan 

asiakaspalveluumme yhteydessä: asiakaspalvelu@e-ville.com. Toivottavasti olet tyytyväinen 

tuotteeseen ja muistathan käydä arvostelemassa tuotteen, sillä palkitsemme asiakkaamme 

tuotesivuille tehdyistä arvosteluista. 

Zeblaze ViIBE Sport on simppeli, mutta tyylikäs älykello. Kellon runko on ruostumatonta 

terästä, joten se kestää ja näyttää hyvältä! Muotoilunsa ansiosta kello sopii niin miehille kuin 

naisille. Zeblaze Vibe kellossa ei ole normaalin älykellon tapaan kirkasta kosketusnäyttöä, 

mutta takavalaistusta 1.1" näytöstä näet kaikki tärkeimmät ominaisuudet. Pystyt 

tarkkailemaan esim.i käveltyä matkaa sekä kulutettuja kaloreita puhelimeen ladattavalla 

helppolukuisella applikaatiolla. Pakkauksen mukana tulevalla selkeällä käyttöohjeella asennat 

kellon käytettäväksi hetkessä! Zeblaze VIBE älykellon kanssa voit myös pulahtaa veteen tai 

suihkuun, sillä kello on IP67-suojattu. Kellon valmiusaika on jopa 12 kuukautta yhdellä 

paristolla. 

YHTEENSOPIVUUS 

Android 4.3 ja iOS 7.0 sekä uudemmat versiot. 

 

HUOM! 

✓ Älä jätä tuotetta lasten ulottuville 

✓ Älä yritä korjata tuotetta itse, ilman ammattilaisen apua 

✓ Paristojen käyttöikä vaihtelee tuotteen käytön mukaan 

✓ Älä käytä puhdistusaineita puhdistaessasi kelloa, tämä saattaa vahingoittaa tuotetta 

✓ Kello on IP67 luokiteltu, vältä kuitenkin tuotteen käyttämistä korkeissa lämpötiloissa sekä 

kosteissa olosuhteissa 
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KÄYTTÄMINEN 

 

Näppäimet: 

 

 

❖ S1- Näytön valo, Bluetooth Päälle / Pois 

❖ S2- Toiminto, Vahvista, Tallenna 

❖ S3- Numerot, Kamera, Ajastin: käynnistä / 

pysäytä 

❖ S4- Asetukset, Vahto, Nollaus 

 

 

 

 

Käynnistäminen / Sammuttaminen: 

 

❖ Käynnistys: Paina S2 & S3 näppäimiä 

yhtäaikaisesti, kunnes näyttöön ilmestyy 

ilmoitus ’ON’ 

❖ Sammuttaminen: Paina S2&S3 näppäimiä 

yhtäaikaisesti noin 3 sekuntia, kunnes 

näyttöön ilmestyy ilmoitus ’OFF’ 

 

 

 

Bluetooth päälle / pois: 

 

❖ Kun vasemmassa yläkulmassa näkyy merkki: 

BT, tämä tarkoittaa että Bluetooth on päällä 

❖ Paina S1 näppäintä noin 3 sekuntia jotta saat 

Bluetoothin päälle, tällöin merkki ilmestyy 

yläkulmaan. Sulje Bluetooth samalla tavalla, 

kun Bluetooth ei ole päällä, tällöin merkki ei 

ole myöskään näkyvissä 
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Päivämäärä & aika: 

❖ Kellon ollessa yhdistettynä puhelimeen Bluetoothin sekä sovelluksen kautta, kellon sekä 

päivämäärän asetukset määrittyvät puhelimesi mukaisesti.  

 

❖ Ajan muuttaminen Bluetoothin olessa pois päältä: 

o Paina S4 näppäintä noin kolme sekuntia, jotta pääset kellon aika-asetuksiin 

o Paina S3 näppäintä valitaksesi oikean kohdan (tunti, minuutti, sekunti), valittu 

kohta välkkyy 

o Paina S3 näppäintä muuttaaksesi kyseistä aikaa (jokainen painallus lisää arvoon 

yhden) 

o Paina S2 näppäintä hyväksyäksesi muokatut asetukset 

 

 

❖ Päivämäärän muuttaminen Bluetoothin ollessa pois päältä: 

o Paina S2 näppäintä valitaksesi näytöltä kalenteri-kuvakkeen 

o Paina S4 näppäintä noin kolme sekuntia, jotta pääset päivämäärä-asetuksiin 

o Paina S4 näppäintä valitaksesi oikean kohdan (vuosi, kk, päivä), valittu kohta 

välkyttää 

o Paina S3 näppäintä muuttaaksesi valittua aikaa (jokainen painallus lisää arvoon 

yhden) 

o Paina S2 näppäintä vahvistaaksesi muutokset 
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Kellon asetukset: 

❖ Voit säätää älykelloon kolme hälytystä sovelluksen kautta. Tämä asetus toimii ainoastaan 

kellon asetuksiin, nämä asetukset eivät päivity puhelimeen/puhelimen kautta 

❖ Muokataksesi / asettaaksesi hälytyksen kelloon seuraa näitä ohjeita: 

o Paina S2 näppäintä viidesti, päästäksesi hälytys asetuksiin 

o Paina S4 näppäintä noin kolme sekuntia päästäksesi hälytyksen muokkaukseen 

o Paina S4 näppäintä valitaksesi tunnit, minuutit tai päälle / pois kohdan 

o Painele S3 näppäintä mukataksesi valittua aikaa tai päälle / pois osiota 

o Paina S2 näppäintä vahvistaaksesi muutokset  

 

❖ Ajastimen käyttö: 

o Paina S2 näppäintäkuudesti, päästäksesi ’stopwatch’ toimintoon 

o Paina S2 näppäintä käynnistämiseen sekä pysäyttämiseen 

o Paina S4 näppäintä nollataksesi 

 

 

Sport data: 

❖ Paina S2 nappia (paina 2 / 3 / 4 kertaa) 

❖ Kello näyttää reaaliaikaiset urheilutiedot käyttäjästä (kello 00.00 – 23.59) 
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Puhelu- / Viesti-ilmoitukset: 

❖ Kun puhelin sekä kello on yhdistetty toisiinsa sovelluksen avulla, ilmoittaa kello 

saapuvista puheluista välkyttämällä puhelin-kuvaketta kellon näytöllä, sekä 

piippausäänellä. 

❖ Puhelin ilmoittaa saapuneista viesteistä välkyttämällä viesti-kuvaketta kellon näytöllä, 

sekä piippaamalla. 

 

Kameran ohjaaminen 

❖ Varmista että Bluetooth-yhteys on päällä kellon sekä puhelimen välillä 

❖ Paina Camera näppäintä sovelluksessa 

❖ Paina S3 näppäintä, jolloin kello vilkuttaa kamera-kuvaketta näytöllä, mikä osoittaa 

etäkamera-toiminnon olevan aktiivinen 

 

Virran ollessa vähissä: 

❖ Kellon näytöllä vilkkuu pariston kuva, kun akku on vähissä  

❖ Muistathan vaihtaa pariston ajoissa, sillä vanhan pariston käyttäminen voi vaikuttaa 

myöskin kellon käyttöikään 

❖ Kellon paristo on CR2032-nappiparisto 
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Tekniset tiedot:  

• Päivämäärä 

• Askelmittari 

• Kulutetut kalorit 

• Kävelty matka 

• Herätyskello 

• Sekuntikello 

• Toimii kameran etälaukaisijana 

• Ilmoitus saapuvista puheluista sekä viesteistä (SMS, Twitter, Facebook, Whatsapp, 

Skype, WeChat, QQ) 

• Bluetooth: V4.0 

• 1.1" näyttö 

• Taustavalo syttyy napista 

• 4 näppäintä kellon ympärillä 

• Rungon materiaali: Ruostumaton teräs 

• Vesitiivis: IP67 

• Paristo: CR2032 

• Kesto: 

• Jatkuvassa käytössä 3-6kk 

• Valmiusaika 12kk 

• Rannekkeen leveys: 25mm  

• Vaihdettava ranneke 

• Rannekkeen materiaali: Silikoni tai metalli 

• Kellon mitat: 

• Halkaisija: 45mm 

• Paksuus: 10.5mm 

• Kellon paino: 98g 

 

 

XWATCH SOVELLUS: 

 

iPhone:       Android:  


