POMEMBNO OBVESTILO O NADGRADNJI PROGRAMSKE OPREME!
MODEL:
Naprava ZeFit lahko ob prvi uporabi zahteva nadgraditev z novo programsko opremo, ki
vsebuje najnovejše varnostne in tehnične posodobitve. Posodobitev naprave opravite
preko programske opreme ZeFit (PC ali MAC) na vašem osebnem računalniku.
Pred posodobitvijo programske opreme priporočamo, da napravo ZeFit polnitev vsaj dve
uri!
1. Za posodobitev naprave ZeFit, prenesite ZeFit programsko opremo (PC ali MAC) s
spletne strani http://www.mykronoz.com/collections/zefit,/ in jo naložitev na svoj
osebni računalnik.
2. Trdno pripnite ščipalko polnilca USB na napravo ZeFit in ga potisnite v vmesnik
USB na računalniku.
3. Zaženite aplikacijo ZeFit.
4. Izberite ali ste uporabnik operacijskega sistema Windows ali Android/Apple in
potrdite izbrano opcijo.
5. Ustvarite Uporabniški profil (Sign up) ali se Prijavite (Log in) s svojimi obstoječimi
uporabniškimi podatki.
6. Na ekranu se izpiše obvestilo ali želite napravo povezati z vašim uporabniškim
računom. Potrdite izbiro z DA (Yes).
7. V naslednjih korakih potrdite nastavitev Časa in Datuma, Ciljev in preskočite
nastavitev Opomnikov, nastavite jih lahko kasneje.
8. Po končani sinhronizaciji se vam bo na ekranu izpisalo obvestilo o novi
programski opremi in ali želite nadgraditi napravo ZeFit. Potrdite izbiro z DA (Yes).
9. Pričela se bo avtomatska posodobitev vaše naprave.
10.Po končani posodobitvi vas bo aplikacija ZeFit vrnila na začetno stran.
POMEMBNO! V primeru, da želite napravo ZeFit povezati in upravljati preko
mobilne naprave, je potrebno napravo po končani posodobitvi odjaviti iz vašega
uporabniškega računa.
11.Ponovno se prijavite v aplikacijo ZeFit z vašim uporabniškim imenom in geslom.
12.V zavihku Upravitelj naprave (Device manager) odjavite svojo napravo Zefit iz
vašega uporabniškega računa. Izberite in potrditev Odjavo (Unpair). Sedaj je
naprava pripravljena, da se preko mobilne aplikacije poveže z vašo mobilno
napravo.
13.Za povezavo naprave ZeFit z vašo mobilno napravo sledite priloženim navodilom
za uporabo.

Navodila (slikovno)

1. Za posodobitev, prenesite ZeFit programsko opremo (PC ali MAC) s spletne strani
http://www.mykronoz.com/collections/zefit,/ in jo naložitev na svoj osebni
računalnik.

2. Trdno pripnite ščipalko polnilca USB na napravo ZeFit in ga potisnite v vmesnik
USB na računalniku. Zaženite aplikacijo ZeFit.

3. Izberite ali ste uporabnik operacijskega sistema Windows ali Android/Apple in
potrdite izbrano opcijo.

4. Ustvarite Uporabniški profil (Sign up) ali se Prijavite (Log in) s svojimi obstoječimi
uporabniškimi podatki.

5. Na ekranu se izpiše obvestilo ali želite napravo povezati z vašim uporabniškim
računom. Potrdite izbiro z DA (Yes).

6. V naslednjih korakih potrdite nastavitev Časa in Datuma, Ciljev in preskočite
nastavitev Opomnikov, nastavite jih lahko kasneje.

7. Po končani sinhronizaciji se vam bo na ekranu izpisalo obvestilo o novi
programski opremi in ali želite nadgraditi napravo ZeFit. Potrdite izbiro z DA (Yes).

8. Pričela se bo avtomatska posodobitev vaše naprave.

9. Po končani posodobitvi vas bo aplikacija ZeFit vrnila na začetno stran.

POMEMBNO! V primeru, da želite napravo ZeFit povezati in upravljati preko
mobilne naprave, je potrebno napravo po končani posodobitvi odjaviti iz vašega
uporabniškega računa.
10.Ponovno se prijavite v aplikacijo ZeFit z vašim uporabniškim imenom in geslom.

11.V zavihku Upravitelj naprave (Device manager) odjavite svojo napravo Zefit iz
vašega uporabniškega računa. Izberite in potrditev Odjavo (Unpair). Sedaj je
naprava pripravljena, da se preko mobilne aplikacije poveže z vašo mobilno
napravo.

12.

Za povezavo naprave ZeFit z vašo mobilno napravo sledite priloženim navodilom
za uporabo.

