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VERKLARENDE
WOORDENLIJST

Aan de slag

Alle relevante begrippen
op een rijtje
TIME
Modus met tijdfuncties
DATE	Datumfunctie
ALARM	Alarmfunctie
TIMER	Countdown-functie
CHRONO	Stopwatch-functie
AM	Tijd van 00.00 – 12.00
PM	Tijd van 12.00 – 24.00
Swatch .beat	Internet-tijd
ACTIVITY
Modus met activiteitsfuncties
%TODAY	Behaald percentage van het
doel
KCAL	Verbruikte calorieën per dag
STEPS	Aantal stappen
Dagdoel	Gedurende 24 uur te behalen
activiteitsdoel
FAN	Modus met fanfuncties
FAN HEAT	Algemene fanactiviteiten, aantal
en kracht van klappen en aantal
la-ola/waves
FAN RANK	Plaats in de ranglijst van fan
activiteiten
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CONNECT	Verbinding maken tussen
horloge en smartphone
SYNC	Datasynchronisatie
SETTINGS	App-instellingen op smartphone
MY PROFILE	Profielinstellingen op smart
phone
BACKUP	Bestanden opslaan in cloud
ON	Functies aanzetten
OFF	Functies uitzetten

INLEIDING

Aan de slag

Meer plezier tijdens het sporten
met Swatch Touch Zero Two.

TIME

ACTIVITY

FAN

COMMUNITY-APP
Haal meer uit
jezelf met de app.
Deel informatie
met anderen.

WATERBESTENDIG
3 bar.

BATTERIJ MET LANGE
LEVENSDUUR
Bevat een batterij
die lang meegaat.

Time. Date. Alarm.
Timer. Chrono.
Swatch .beat

Meet je activiteiten.
Stel jezelf een doel.
Controleer je prestaties. Tel je stappen.

Meet hoe hard en
veel je klapt en het
aantal la-ola/waves.
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INLEIDING

Aan de slag

Indeling van de
horlogedisplay

ALARM geactiveerd
TIME-functies
Uren
Doelen/beloningen

Minuten
Batterij bijna leeg
FAN- en ACTIVITYinformatie

Data
synchronisatie

Seconden/jaar

Bluetooth
geactiveerd

Horlogemodi

Het aanraakgevoelige deel van
de display
Linkertoets
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Middelste toets

Rechtertoets

NAVIGATIE

Aan de slag

Bedien het horloge
met je vingertop
Swipe
·	Openen van en wisselen
tussen modi
· Instellingen wijzigen

Kort aantikken
· Openen van en bladeren tussen functies
· Functies starten, stoppen en voortzetten
· Instellingen bevestigen
Starten/stoppen Functies Starten/stoppen
en voortzetten
en voortzetten

Lang aanraken
· Instellingen openen
· Functies in-/uitschakelen
Rechtertoets lang
aanraken voor
verlichting

Bluetooth/sync
AAN/UIT

Instellingen

Verlichting
AAN

Nederlands
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NAVIGATIE

Aan de slag

Alles bereikbaar
binnen enkele stappen
Spaarstand (startscherm)
Bij inactiviteit gaat het horloge
over naar de spaarstand*.

1.
Een keer lang
aanraken om de
TIME-instellingen
direct te openen.

*Geactiveerde functies lopen verder
op de achtergrond.

Modi
De modi TIME, ACTIVITY
en FAN bevatten alle belang
rijke horlogefuncties.

2.

Functies
Binnen elke modus kunnen
specifieke functies worden
geopend en in detail worden
bekeken.

3.

Instellingen
Pas de TIME-instellingen*
aan je behoeften aan.

4.

*Geen instellingen mogelijk voor ACTIVITY.
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Lang aanraken om
de TIME-instellingen te openen in
de TIME-modus.

Swipen om
tussen de modi
te wisselen.

TIME

ACTIVITY

FAN

CONNECT

Deze functies zijn beschikbaar in de TIME modus:

De functies in detail

Kort aantikken om door
de functies te bladeren.

A

TIME (tijd)

B

DATE (datum)

C

ALARM

D

TIMER

E

CHRONO
(stopwatch)

F

Swatch .beat
Nederlands
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TIME
A

ACTIVITY

FAN

CONNECT

TIME (tijd)-instellingen openen:
Swipe om de TIME-modus
te openen.
Kort aantikken om door de
TIME-functies te bladeren.
Ga naar TIME.
Lang aanraken om de TIMEinstellingen te openen.
Een keer lang aanraken om de TIME-
instellingen direct vanuit de spaarstand
te openen.

1 Uren

wijzigen

84

bevestigen
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De functies in detail

1 Swipe om de uren te wijzigen.
Kort aantikken om te bevestigen.
2 Swipe om de minuten te wijzigen.
Kort aantikken om te bevestigen.
3 Swipe om de seconden te wijzigen.
Kort aantikken om te bevestigen.
4 Swipe om de notatie 12/24*
te wijzigen. Kort aantikken om te
bevestigen.

* Als je de tijdnotatie wijzigt, wordt ook
de datumnotatie gewijzigd.

2 Minuten

3 Seconden

4 Tijdnotatie

wijzigen

wijzigen

wijzigen

bevestigen

bevestigen

bevestigen

TIME

ACTIVITY

FAN

CONNECT

B DATE (datum)-instellingen
openen:

Swipe om de TIME-modus
te openen.
Kort aantikken om door de
TIME-functies te bladeren.
Ga naar DATE.

De functies in detail

1 Swipe om de dag te wijzigen.
Kort aantikken om te bevestigen.
2 Swipe om de maand te wijzigen.
Kort aantikken om te bevestigen.
3 Swipe om het jaar te wijzigen.
Kort aantikken om te bevestigen.

Lang aanraken om de DATEinstellingen te openen.
Kort aantikken gevolgd door een keer lang aanraken om de DATE-instellingen
direct vanuit de spaarstand te openen.

2 Maand

1 Dag

wijzigen

bevestigen

wijzigen

3 Jaar

bevestigen

wijzigen

bevestigen
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TIME
C

ACTIVITY

FAN

CONNECT

ALARM-instellingen openen:
Swipe om de TIME-modus
te openen.
Kort aantikken om door de
TIME-functies te bladeren.
Ga naar ALARM.

1 Swipe om de uren te wijzigen.
Kort aantikken om te bevestigen.
2 Swipe om de minuten te wijzigen.
Kort aantikken om te bevestigen.
3 Alarmsymbool geeft aan dat het
ALARM is geactiveerd.

Lang aanraken om ALARM
in of uit te schakelen.
* Het ALARM-signaal kan in de smartphone-app
worden gewijzigd.

2 Minuten

1 Uren

wijzigen
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De functies in detail

3 Geactiveerd

wijzigen bevestigen/activeren

TIME
D

ACTIVITY

FAN

CONNECT

TIMER-instellingen openen:
Swipe om de TIME-modus
te openen.
Kort aantikken om door de
TIME-functies te bladeren.
Ga naar TIMER.
Lang aanraken om de
TIMER-instellingen te
openen.

1 Uren

wijzigen

bevestigen

De functies in detail

1 Swipe om de uren te wijzigen.
Kort aantikken om te bevestigen.
2 Swipe om de minuten te wijzigen.
Kort aantikken om te bevestigen.
3 Swipe om de seconden te wijzigen.
Kort aantikken om te bevestigen.
4 Kort op de linker- of rechtertoets
tikken om te starten, stoppen of
voort te zetten.
5 Middelste toets lang aanraken om te resetten (alleen in de
TIMER-instellingsmodus).

2 Minuten

3 Seconden

wijzigen

wijzigen

bevestigen

4

5

bevestigen starten/stoppen resetten
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TIME

ACTIVITY

FAN

CONNECT

E CHRONO (stopwatch)instellingen openen:

Swipe om de TIME-modus
te openen.
Kort aantikken om door de
TIME-functies te bladeren.
Ga naar CHRONO.

1

2

starten/stoppen/voortzetten resetten

Als de CHRONO (stopwatch) aanstaat, gaat het
horloge niet automatisch over naar de spaarstand.
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De functies in detail

1 Als je kort de linker- of rechtertoets aantikt, begint de CHRONO
(stopwatch) onmiddellijk te lopen.
Na een tweede korte tik op dezelfde toetsen stopt de CHRONO
(stopwatch).
Opnieuw aantikken om voort te
zetten.
2 Als de middelste toets lang
wordt aangeraakt, wordt de waarde teruggezet naar 00.00.00.0.

TIME
F

ACTIVITY

FAN

CONNECT

Swatch .beat* openen:
Swipe om de TIME-modus
te openen.
Kort aantikken om door de
TIME-functies te bladeren.
Ga naar BEAT.

De functies in detail

1 Swipe om de uren te wijzigen.
Kort aantikken om te bevestigen.
2 Swatch .beat (internet-tijd).
Wat betekent dat? Swatch verdeelt
de dag in 1000 beats.
Een Swatch .beat komt overeen
met 1 minuut en 26,4 seconden.

Lang aanraken om de BEATinstellingen te openen.

1 Swatch .beat

2
Waarom internet-tijd
gebruiken?
Ontdek de voordelen
in detail.
Scan de QR-code of
ga naar onze website
www.swatch.com/
internet-time

wijzigen

bevestigen
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TIME

ACTIVITY

FAN

CONNECT

Deze functies zijn beschikbaar in
de ACTIVITY (activiteit)-modus:

CURRENT ACTIVITY

De functies in detail

Kort aantikken om door
de functies te bladeren.

%TODAY (% vandaag)

· Vooraf is een standaard
(huidige activiteit)
gemiddeld doel ingesteld.
· Bekijk hoe actief je op dit
In de app kun je je individuele
moment bent.
dagdoel instellen.
· Hoe actiever je bent, hoe hoger
· Je legt een dagdoel voor jouw
het getal:
gemiddelde activiteit geduren0 betekent geen activiteit; 999
de 24 uur vast.
betekent maximale activiteit.
· Bekijk welk percentage van je
· Deze waarde wordt om de
dagdoel je hebt bereikt: 0,0 %
5 seconden bijgewerkt.
betekent dat je niets hebt ge· De gemiddelde activiteit per uur
daan; 100 % betekent dat je je
wordt bijgehouden en in een
doel hebt bereikt (aangegeven
grafiek in de app weergegeven.
door een trofeesymbool).
· De waarde wordt om de
minuut bijgewerkt.
· Hij wordt per uur bijgehouden
en tijdens de synchronisatie
aan de app doorgegeven.
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KCAL

Verbruikte calorieën per dag
op basis van de stappenteller.

STEPS (stappen)

Aantal stappen per dag.

TIME

ACTIVITY

FAN

CONNECT

Bladeren door de ACTIVITY*functies:
Swipe om de ACTIVITYmodus te openen.
Kort aantikken om door
de ACTIVITY-functies te
bladeren.
* Deze functies kunnen niet worden gewijzigd,
er wordt alleen informatie getoond.
1

2

3

De functies in detail

1 CURRENT ACTIVITY
(huidige activiteit).
2 %TODAY (% vandaag).
3 KCAL.
4 STEPS (stappen)*.
Als je nog een keer kort tikt, kom
je terug bij CURRENT ACTIVITY.

* Stappenteller is altijd ingeschakeld.

4
Bovenste twee cijfers
staan voor duizendtallen.
Onderste drie cijfers
staan voor honderdtallen.

bladeren

bladeren

· Max. aantal stappen dat per dag kan worden
geregistreerd: 65.000. Daarna wordt met "FULL"
aangegeven dat het geheugen voor die dag vol is.
· Gegevens blijven max. 31 dagen bewaard.
· De waarde van %TODAY wordt om middernacht
op 0 % gezet.

bladeren
De berekeningen van de stappenteller
zijn gebaseerd op gemiddelde lichaams
maten. Voor nog nauwkeurigere resultaten
kun je via de app op je smartphone je exacte
lichaamsmaten invoeren.
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TIME

ACTIVITY

FAN

CONNECT

Deze functies zijn beschikbaar in de FAN-modus:

Kort aantikken om door
de functies te bladeren.

A FAN HEAT
(fan-enthousiasme)
·

·

·

·

De functies in detail

den bijgewerkt.
· Het gemiddelde over een
De FAN HEAT laat je algemene
periode van 5 minuten gemeten
prestaties zien m.b.t.: 1. fanactivifan-enthousiasme wordt bijgeteit; 2. hoeveel en hoe krachtig je
houden en in een grafiek in je app
in je handen klapt; 3. het aantal
weergegeven.
la-ola/waves.
Deze waarde wordt alleen
bijgehouden en weergegeven
LA-OLA
als je de functie FAN HEAT hebt
ingeschakeld.
Hoe meer la-ola/waves je maakt
en hoe meer je in je handen klapt, CLAP
hoe hoger de waarde: 0 betekent
geen actie; 999 is maximale actie.
De waarde wordt om de 5 secon-

CLAP
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B FAN RANK
(fan-ranglijst)
· De FAN RANK geeft jouw plaats
in de fan-ranglijst aan.
· Deze informatie ontvang je
van de app.

LA-OLA

LA-OLA
LA-OLA

CLAP

TIME

A

ACTIVITY

FAN

CONNECT

De functies in detail

FAN HEAT in- of uitschakelen.

B Bladeren door FAN RANKfuncties.

Swipe om de FAN-modus
te openen.

Swipe om de FAN-modus
te openen.

Kort aantikken om door de
FAN-functies te bladeren.
Ga naar HEAT.
1 Lang aanraken om de HEATfunctie in of uit te schakelen*.
1

Kort aantikken om door de
FAN-functies te bladeren.
Ga naar RANK.
2

Bekijk de RANK-functies**.

2

in-/uitschakelen

* Na 3 uur wordt de
FAN HEAT-functie
automatisch uitgeschakeld.

Er kunnen maximaal 10 FAN HEAT-sessies
van 3 uur op het horloge worden opgeslagen.
Daarna worden steeds de gegevens van de
oudste sessie door een nieuwe sessie vervangen.
Zorg er daarom voor dat je je horloge regelmatig
synchroniseert (upload van gegevens naar smart
phone), om gegevensverlies te voorkomen.

bladeren

** D
 e FAN RANK
kan niet worden
gewijzigd.

RANK-informatie kan alleen via de app
op je smartphone worden bijgewerkt.
Zorg er daarom voor dat je je horloge regelmatig synchroniseert (upload van gegevens
naar smartphone), zodat altijd de juiste RANK
wordt weergegeven.
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TIME

ACTIVITY

FAN

CONNECT

Synchronisatie starten:
Linkertoets lang aanraken
om de Bluetooth-functie in
te schakelen.

1

De functies in detail

1 Als het Bluetooth-icoontje
knippert, kan de BACKUP vanuit de app worden gestart.
2 Een draaiend symbool geeft
aan dat een upload van gegevens
wordt uitgevoerd.

2

inschakelen

Zorg dat Bluetooth is geactiveerd op je smartphone voordat
je verbinding maakt. Houd horloge en
smartphone zo dicht mogelijk bij elkaar tijdens
het koppelen van de twee toestellen of bij het
synchroniseren van gegevens.
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Kies SETTINGS / MY PROFILE (instellingen /
mijn profiel) in de app en selecteer BACKUP om
het back-upproces te starten. Maak regelmatig
een back-up van je gegevens om te voorkomen
dat ze verloren gaan.
Deactiveer je Bluetooth-verbinding nadat
de gegevens zijn overgedragen. Zolang de
Bluetooth-functie actief is, kunnen geen andere
functies worden gebruikt.

TIME

ACTIVITY

FAN

CONNECT

De functies in detail

Meer fun met de app
Breid je mogelijkheden uit.
Gewoon de Swatch Touch
Zero app downloaden en je
horloge met je smartphone
verbinden.

De Swatch Touch Zero Two is
compatibel met de meeste iOS®
en AndroidTM toestellen die van
de nieuwste softwareversies zijn
voorzien.
Download de app van:
· App Store
· Google PlayTM
Of ga naar www.swatch.com en download
de app rechtstreeks vanaf de website.
Let op: software-updates voor je horloge
kunnen via Bluetooth automatisch worden
geïnstalleerd; de overdracht kan tot 15 minuten
duren. Verbreek de verbinding niet.

Ondersteunde Android toestellen hebben
de volgende specificaties:
Bluetooth-versie 4.BLE, Android 4.4 of hoger
De meeste iOS apparaten worden ondersteund.
Swatch Touch Zero Two ondersteunt op dit
moment de volgende toestellen:
iPhone® 4S of nieuwer.
Je toestel moet de nieuwste iOS-versie
gebruiken.
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PROBLEMEN OPLOSSEN
EN MEER

Aanvullende informatie

Problemen oplossen

Reinigen

1 Als er een scherm met strepen
in plaats van cijfers verschijnt,
verwijder dan de batterij en plaats
deze na 2 minuten terug om het
horloge opnieuw op te starten.
Als het probleem blijft optreden,
neem dan contact op met de
Swatch-winkel in jouw buurt.

2 Spoel het horlogebandje zorg
vuldig af met uitsluitend koud
water. Gebruik geen zeep of
reinigingsmiddelen.

1
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PROBLEMEN OPLOSSEN
EN MEER

Aanvullende informatie

Batterij

Pieptoon

1 Als het batterijsymbool op het
horloge verschijnt, is de batterij
bijna leeg. Zorg dat je de batterij
snel vervangt.
2 Ga naar een Swatch-winkel in
jouw buurt om de batterij te laten
vervangen.

De pieptoon is standaard uitgeschakeld en kan worden ingeschakeld (c.q. uitgeschakeld) in de
Swatch Zero app.

1

2

CR2032
20.00 X 3.20/3.00 V

Waarschuwing: gevaar op oververhitting en letsel
als de batterij door een onjuist batterijtype wordt
vervangen. Gebruikte batterijen afvoeren volgens
de voorschriften.
Als de batterij bijna leeg is, worden geen stappen en
activiteiten meer geregistreerd, is de FAN-functie niet
meer beschikbaar en kunnen de Bluetooth-verbinding
en de verlichting niet worden geactiveerd.

Let er bij het vervangen van de batterij op dat de
(+)-pool aan de zijkant niet wordt beschadigd. De
(–)-pool bevindt zich aan de onderkant.
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STANDAARD GEBRUIKERS
INSTELLINGEN HERSTELLEN
Instellingen herstellen
1 Verwijder de batterij. Wacht 2 mi	
nuten. Plaats de batterij weer
terug en wacht tot het volgende
proces is voltooid:
· Horloge begint 2 seconden te piepen.
· Systeem laadt opnieuw, dan stopt het
piepen.
· Display gaat gedurende 5 seconden aan.

2

Aanvullende informatie

2 Wacht nog een seconde. Raak
dan alle 3 touchscreen-toetsen
tegelijk aan tot er "tESt" op de
display verschijnt.
3 Tik kort op (tESt) en swipe om
naar "InIt 06" te bladeren. Opnieuw
kort aantikken om de functie te
openen.
4 Dan (YES) lang aanraken om
het gegevensherstel te bevestigen.
5 Naar "End" swipen en kort
aantikken om het horloge opnieuw
op te starten. Het horloge piept gedurende 2 seconden tot de herstart
is voltooid.

alle drie toetsen tegelijk lang aanraken

3

4

wijzigen

98

starten
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5

bevestigen

wijzigen opnieuw opstarten

