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Bir bakışta ilgili tüm terimler

TIME  Süre işlevleri modu
DATE  Tarih işlevi
ALARM  Alarm işlevi
TIMER  Geri sayım işlevi
CHRONO  Kronometre işlevi
AM  Gün bölümü değer aralığı 

00.00 – 12.00
PM  Gün bölümü değer aralığı 

12.00 – 24.00
Swatch .beat  İnternet saati

ACTIVITY  Aktivite işlevleri modu
%TODAY  Hedef başarı düzeyi
KCAL  Günlük yakılan kalori
STEPS  Adım sayısı toplamı
Günlük hedef  24 sa. süreyle aktivite için 

 belirlenen hedefler

FAN  Taraftar işlevleri modu
FAN HEAT  Taraftar faaliyetinde yapılan tüm 

hareketler, el çırpma kuvveti ve 
la-ola/Meksika dalgası sayısı

FAN RANK  Taraftar aktiviteleri sıralamaları

CONNECT  Saati ve akıllı telefonu birbirine 
bağla

SYNC  Veri eşitleme
Settings  Akıllı telefondaki uygulama 

ayarları
MY PROFILE  Akıllı telefondaki profil ayarları
BACKUP  Dosyaları bulut depolamaya 

kaydet

ON  İşlevleri aç
OFF  İşlevleri kapat

SÖZLÜK İlk adımlar
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Swatch Touch Zero Two ile 
 koşarken daha fazla eğlen.

GİRİŞ İlk adımlar

TIME 
Time. Date. Alarm.  
Timer. Chrono. Swat-
ch .beat

FAN
El çırpma ve la-ola/
Meksika dalgası 
gücünü ölç.  

ACTIVITY 
Aktiviteyi ölç. 
Hedefleri belirle. 
Başarılarını kontrol 
et. Adımlarını say.

SUYA DAYANIKLILIK
3 bar.

UZUN PİL ÖMRÜ
Uzun ömürlü pile 
sahip.

TOPLULUK UYGULAMASI
Bu uygulamayla potan-
siyelini serbest bırak. 
Diğerleriyle paylaş.
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TIME işlevleri

Saat Dakika

Saniye/Yıl

Saat modları

FAN ve ACTIVITY 
bilgileri 

Hedef/Ödüller

Bluetooth 
etkinleştirildi

Veri eşitleme

ALARM etkinleştirildi 

Düşük Pil

Saat ekranı 
açıklamaları 

Ekrandaki 
işlev alanı

Sol bölüm Orta bölüm Sağ bölüm

İlk adımlarGİRİŞ
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Saati parmak ucunla 
kontrol et

 Kaydır  
· Modlara eriş ve değiştir 
· Ayarları düzenle 

Bluetooth/Eşleştir
AÇIK/KAPALI

arka ışık 
AÇIK

Arka ışık için sağ 
bölüme uzunca bas

 Uzunca bas
· Ayarlara eriş 
·  İşlevleri AÇIK veya KAPALI konuma 
getir

başlat, durdur 
ve devam ettir

işlevler

ayarlar

başlat, durdur 
ve devam ettir

 Hızlıca dokun
· İşlevlere eriş ve göz at
· İşlevleri başlat, durdur ve devam ettir 
· Ayarları onayla

İlk adımlarNAVİGASYON
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ALTE BEZELS

1.

2.

3.

4.

Türkçe

Her şeye birkaç 
adımda eriş

Düşük güç modu (başlat ekranı)
Saat hareketsizken düşük güç 
moduna* geçer.

Modlar
TIME, ACTIVITY ve FAN 
modları tüm ana saat 
işlevlerini içerir.

İşlevler
Her modda özel işlevlere 
erişilebilir ve ayrıntılı şekilde 
görülebilir.

Ayarlar
TIME ayarlarını* ihtiyaçları-
na göre düzenle.

* ACTIVITY  için ayar yapılamaz.

* Etkinleştirilen işlevler hâlâ arka planda 
çalışmaya devam eder.

İlk adımlarNAVİGASYON

Tek bir kez uzunca 
basarak TIME ayar-
larına hızlıca eriş.

TIME üzerine 
uzunca basarak 
TIME ayarlarına 
eriş.

Kaydırarak 
modlar arasında 
geçiş yap.
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A B C

D E F

TIME  ACTIVITY    FAN    CONNECT

Bu işlevlere TIME 
modunda eriş:

Bu işlevlere göz atmak 
için hızlıca dokun.

TIME (ZAMAN)

TIMER 
(ZAMANLAYICI)

DATE (TARİH)

CHRONO 
(KRONO)

Swatch .beat

ALARM (ALARM)

İşlevlerin detaylı açıklaması

Türkçe
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TIME  ACTIVITY   FAN   CONNECT

Türkçe

1

A

2 3 4

ayarla ayarla ayarla ayarlaonayla onayla onayla onayla

* Saat biçimi değiştirildiğinde tarih biçimi 
de değişir.

     TIME (ZAMAN) ayarlarına eriş:

Saat Dakika Saniye Zaman Biçimi

 Saati ayarlamak için kaydır.  
Onaylamak için hızlıca dokun. 
 Dakikayı ayarlamak için kaydır.  
Onaylamak için hızlıca dokun. 
 Saniyeyi ayarlamak için kaydır.  
Onaylamak için hızlıca dokun. 
 12/24* biçimini ayarlamak için 
kaydır. Onaylamak için hızlıca 
dokun.

TIME moduna erişmek için 
kaydır. 

TIME işlevlerine göz atmak 
için hızlıca dokun. TIME 
işlevine git.

TIME ayarlarına erişmek için 
uzunca bas.

1

2

3

4

Düşük güç modunda tek bir kez uzunca 
basarak TIME ayarlarına hızlıca eriş.

İşlevlerin detaylı açıklaması
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TIME  ACTIVITY   FAN   CONNECT

Türkçe

 Günü ayarlamak için kaydır.  
Onaylamak için hızlıca dokun.
 Ayı ayarlamak için kaydır.  
Onaylamak için hızlıca dokun.
 Yılı ayarlamak için kaydır.  
Onaylamak için hızlıca dokun.

1

2

3

2 3

ayarla ayarla ayarlaonayla onayla onayla

1 Gün Ay Yıl

     DATE (TARİH) ayarlarına eriş:

TIME moduna erişmek için 
kaydır. 

TIME işlevlerine göz atmak 
için hızlıca dokun. DATE 
işlevine git.

DATE ayarlarına erişmek için 
uzunca bas.

Düşük güç modunda hızlıca dokunduktan sonra uzunca basarak 
DATE ayarlarına hızlıca eriş.

İşlevlerin detaylı açıklaması

B
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TIME  ACTIVITY   FAN   CONNECT

Türkçe

 Saati ayarlamak için kaydır.  
Onaylamak için hızlıca dokun. 
 Dakikayı ayarlamak için kaydır.  
Onaylamak için hızlıca dokun.
 Alarm sembolü etkinleştirilen 
ALARM işlevini gösterir.

ayarla onayla/etkinleştirayarla onayla

3 Etkinleştirildi

     ALARM* ayarlarına eriş:

TIME moduna erişmek için 
kaydır. 

TIME işlevlerine göz atmak 
için hızlıca dokun. ALARM 
işlevine git.

ALARM işlevini AÇIK (veya 
KAPALI) konuma getirmek 
için uzunca bas.

1

2

3

* ALARM Zil Sesleri mobil uygulamadan 
değiştirilebilir.

İşlevlerin detaylı açıklaması

C

1 2Saat Dakika
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TIME  ACTIVITY   FAN   CONNECT

Türkçe

ayarla ayarla ayarlaonayla onayla onayla sıfırlabaşlat/durdur

1 2 3 4 5Saat Dakika Saniye

 Saati ayarlamak için kaydır.  
Onaylamak için hızlıca dokun. 
 Dakikayı ayarlamak için kaydır.  
Onaylamak için hızlıca dokun. 
 Saniyeyi ayarlamak için kaydır.  
Onaylamak için hızlıca dokun.
 Başlatmak, durdurmak ve 
devam ettirmek için sol veya 
sağ bölüme hızlıca dokun.
 Sıfırlamak için orta bölüme 
uzunca bas (sadece timer ayarı 
modunda).

1

2

3

4

5

     TIMER (ZAMANLAYICI) 
ayarlarına eriş:

TIME moduna erişmek için 
kaydır. 

TIME işlevlerine göz atmak 
için hızlıca dokun. TIMER 
işlevine git.

TIMER ayarlarına erişmek
için uzunca bas.

İşlevlerin detaylı açıklaması

D
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1 2

TIME  ACTIVITY    FAN    CONNECT

Türkçe

     CHRONO (KRONO) 
ayarlarına eriş:

TIME moduna erişmek için 
kaydır. 

TIME işlevlerine göz atmak 
için hızlıca dokun. CHRONO 
işlevine git.

İşlevlerin detaylı açıklaması

 CHRONO sol veya sağ bölüme 
hızlıca dokunduktan hemen sonra 
çalışmaya başlar. Aynı bölüm 
üzerine bir kez daha dokunduğ-
unda CHRONO durur.  
Devam ettirmek için tekrar dokun.
 Orta bölüme uzunca bastığın-
da değer 00.00.00.0'a sıfırlanır.

başlat/durdur/devam ettir sıfırla

2

1

Eğer CHRONO AÇIK konumdaysa saat 
otomatik olarak düşük güç moduna geçmez.

E
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1 2Swatch .beat

TIME  ACTIVITY    FAN    CONNECT

Türkçe

     Swatch .beat* işlevine erişim:

TIME moduna erişmek için 
kaydır. 

TIME işlevlerine göz atmak 
için hızlıca dokun. BEAT 
işlevine git.

BEAT ayarlarına erişmek için 
uzunca bas.

 Saati ayarlamak için kaydır.  
Onaylamak için hızlıca dokun.
 Swatch .beat (internet saati).  
nedir? Swatch, bir günü 
1000 nabız atışına böldü. 
Bir Swatch . beat, 1 dakika 
26,4 saniyeye eşittir.

1F

İşlevlerin detaylı açıklaması

ayarla onayla

2

İnternet Saati 
neden kullanılır?
Faydalarını ayrıntılı 
olarak öğren. 
QR Code'u tarat 
veya web sitemizi 
ziyaret et 
www.swatch.com/
internet-time
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· Şu anda ne kadar aktif  
olduğunu kontrol et.

· Ne kadar aktif olursan, 
sayı o kadar yüksek olur:

 0, hiç aktif olmadığını göste-
rir; 999 maksimum aktivitedir.

· Değer her 5 saniyede bir 
güncellenir.

· Ortalama saatlik aktivite kay-
dedilir ve uygulama üzerinde 
grafik olarak görüntülenir.

· Varsayılan olarak bir 
ortalama hedef belirlenir. 
Uygulama üzerinde kendi 
günlük hedefini belirle.

· 24 saatlik ortalama aktiviten 
için günlük hedefin tanım-
lanır.

· Yüzde kaçını tamamladığını 
kontrol et: %0,0 hiçbir şey 
yapmadığını gösterir; %100 
hedefe ulaştığını gösterir 
(kupa sembolüyle gösterilir.)

· Değer her dakikada bir 
yenilenir.

· Her saat başında kaydedilir 
ve eşitlendiğinde uygulama-
ya aktarılır.

Bu işlevlere ACTIVITY 
(AKTİVİTE) modunda eriş:

CURRENT ACTIVITY 
(MEVCUT AKTİVİTE)

%TODAY (%BUGÜN)

STEPS (ADIMLAR)
Günlük atılan adım sayısı.

Bu işlevlere göz atmak 
için hızlıca dokun.

KCAL (KALORİ)
Adım sayacına göre günlük 
yakılan kalori.

İşlevlerin detaylı açıklamasıTIME                    FAN    CONNECTACTIVITY



283Türkçe

 CURRENT ACTIVITY 
(MEVCUT AKTİVİTE).
 %TODAY (%BUGÜN).
 KCAL (KALORİ).
 STEPS* (ADIMLAR).
CURRENT ACTIVITY işlevine 
dönmek için bir kez daha hızlıca 
dokun. 

göz at göz at göz at

Üstteki iki hane 
binler basamağını 
gösterir

alttaki üç hane 
yüzler basamağını 
gösterir

1 2 3 4

2

3

4

· Gün başına belleğe alınan azami adım sayısı: 
65.000.

 Daha sonra gün için “FULL” olarak görüntülenir.
· Veriler en fazla 31 gün boyunca saklanır.
· O günün %'lik değeri gece yarısı %0'a sıfırlanır.

* Bu işlevlerde hiçbir değişiklik yapılamaz; 
sadece bilgi sağlanır.

Adım sayar hesaplamaları için, 
ortalama vücut ölçüleri baz alınır. 

Daha da hassas sonuçlar elde etmek için, 
akıllı telefonundaki uygulama aracılığıyla 
saatini tam vücut verilerine göre düzenle.

1ACTIVITY* işlevine göz at:

ACTIVITY moduna erişmek 
için kaydır. 

ACTIVITY işlevlerine göz 
atmak için hızlıca dokun.

* Adım sayacı her zaman açıktır.

İşlevlerin detaylı açıklamasıTIME  ACTIVITY    FAN    CONNECT
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· FAN HEAT genel performansını 
gösterir: 1. taraftar aktivitesi; 2. 
el çırpma sayısı ve gücü; ve 3. 
la-ola/Meksika dalgası sayısı

· Değer sadece FAN HEAT işlevini 
açtığında izlenir ve gösterilir.

· Ne kadar la-ola/Meksika 
dalgası ve alkış yaparsan değer o 
kadar yükselir: 0, hiç hareket yok 
demektir; 999 maksimum hareketi 
gösterir.

· Değer her 5 saniyede bir yenilenir.
· Her 5 dakikada bir ortalama 

fan-heat kaydedilir ve uygulaman 
üzerinde grafik olarak gösterilir.

Bu işlevlere FAN 
modunda eriş:

      FAN HEAT  
(TARAFTAR ATEŞİ)

Bu işlevlere göz atmak 
için hızlıca dokun.

İşlevlerin detaylı açıklaması

A       FAN RANK  
(TARAFTAR SIRALAMASI)
· FAN RANK  sıralamanı gösterir.
· Bilgiler uygulama üzerinden 

sana gönderilir.

B

TIME  ACTIVITY             CONNECTFAN

LA-OLA
LA-OLA

LA-OLA
LA-OLALA-OLA

CLAPCLAP

CLAPCLAP

LA-OLA
LA-OLA

CLAPCLAP

LA-OLA
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RANK bilgileri sadece akıllı tele-
fonundaki uygulama aracılığıyla 
güncellenebilir. Bu nedenle en doğru 

RANK bilgilerine sahip olmak için (verileri 
akıllı telefona yükleyerek) saatini mutlaka 
düzenli olarak güncelle.

21

Saat üzerinde maksimum 10x 3 sa-
atlik FAN HEAT oturumu saklanabilir. 
Bunun dışındaki oturumlar sürekli 

olarak en eski oturumun üzerine yazılır. Bu 
nedenle herhangi bir veri kaybını önlemek 
için (verileri akıllı telefona yükleyerek) saatini 
mutlaka düzenli olarak eşitle.

**  FAN RANK üzerinde 
hiçbir değişiklik 
yapılamaz.

* 3 saat sonra  FAN 
HEAT işlevi otomatik 
olarak kapanır.

 HEAT işlevini AÇIK veya KAPALI* 
konuma getirmek için uzunca bas.

 RANK işlevlerine bak**.

AÇIK/KAPALI konuma getir

1

göz at

2

     FAN HEAT işlevini AÇIK 
veya KAPALI konuma getir.

     FAN RANK işlevlerine göz at.

FAN moduna erişmek için 
kaydır.

FAN işlevlerine göz atmak 
için hızlıca dokun. HEAT 
işlevine git.

FAN moduna erişmek için 
kaydır.

FAN işlevlerine göz atmak 
için hızlıca dokun. RANK 
işlevine git.

İşlevlerin detaylı açıklaması

A B

TIME  ACTIVITY             CONNECTFAN
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    Yanıp sönen Bluetooth simgesi 
YEDEKLEME işlevinin uygulama 
üzerinde şimdi başlatılabileceğini 
gösterir.
 Döndürme şekli verilerin yüklen-
diğini gösterir.

1

2

Yedekleme işlemini başlatmak için, uygula-
ma üzerinden SETTINGS/MY PROFILE'a 
(AYARLAR/PROFİLİM) gir ve YEDEKLEME'yi 
seç. Veri kaybını önlemek için, verilerini 
düzenli olarak yedekle.

Veri aktarımı tamamlandıktan sonra Blue-
tooth bağlantısını devre dışı bırak. Bluetooth 
işlevi AÇIK konumda olduğu süre boyunca 
diğer işlevlerin hiçbirine erişilemez. 

Bağlantıyı kurmadan, akıllı 
telefonunda Bluetooth'un 

etkinleştirilmiş olduğundan emin ol. İki cihazı 
eşleştirirken veya verilerin senkronize edilme-
si sırasında saati ve akıllı telefonu birbirine 
mümkün olduğunca yakın tut. 

AÇIK konuma getir

21

Eşitlemeyi başlat:

Bluetooth işlevini AÇIK konu-
ma getirmek için sol bölüme 
uzunca bas.

TIME  ACTIVITY    FAN    CONNECT İşlevlerin detaylı açıklamasıTIME  ACTIVITY    FAN    CONNECT
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GRAPHS
STATISTICS

RANK
CHOOSE GOALS

SHARE WITH
COMMUNITY
PERSONAL
SETTINGS
BACKUP

 

Türkçe

Swatch Touch Zero Two saat en 
son yazılım sürümleri ile çalışan 
çoğu iOS® ve AndroidTM cihazıyla 
uyumludur.

Desteklenen Android cihazları aşağıdaki 
spesifikasyonlara sahiptir:
Bluetooth 4.BLE desteği, Android 4.4 veya 
üstü

iOS cihazlarının çoğu desteklenmektedir. 
Swatch Touch Zero Two mevcut durumda 
şu cihazları desteklemektedir:
iPhone® 4S veya üstü.

Cihazın, en son iOS sürümü ile çalışmalıdır.

Uygulamayı şuradan indir: 
·  App Store
·  Google PlayTM 

Alternatif olarak; www.swatch.com adresine 
girip, uygulamayı doğrudan İnternet sitemiz-
den de indirebilirsin.

Not: Saatinin yazılım güncellemeleri, 
Bluetooth üzerinden otomatik olarak yükle-
nebilir; aktarım 15 dakikaya kadar sürebilir. 
Bağlantıyı kesme.

Uygulama ile daha  
da eğlenceli
Seçenekleri çoğalt. Yapman 
gereken tek şey, Swatch 
Touch Zero uygulamasını 
indirmek ve akıllı telefonunla 
bağlantı kurmak. 

İşlevlerin detaylı açıklamasıTIME  ACTIVITY    FAN    CONNECT
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21

Türkçe

1 2

Ek BilgiSORUN GİDERME  
VE DAHA FAZLASI
Sorun giderme 
 Şekiller görünmeyip de, çubuklu 
bir ekran görünmesi durumunda 
lütfen, pili çıkart ve saati yeniden 
başlatmak için 2 dakika sonra 
tekrar yerleştir. Sorunun devam et-
mesi halinde lütfen, sana en yakın 
Swatch mağazamıza başvur. 

Temizleme
 Saat kayışını yalnızca soğuk su 
ile dikkatlice durula. Herhangi bir 
sabun veya deterjan kullanma.
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CR2032 
20.00 X 3.20/3.00 V

1 2

Türkçe

Pil, bitme noktasına geldiğinde sayılan adım-
ların ve aktivitenin kaydedilmesine devam 
edilmez, FAN işlevine artık erişilmez ve arka 
ışık işlevi ile birlikte Bluetooth bağlantısı da 
etkinleştirilemez.

Dikkat, pil yanlış tipte pille değiştirildiğinde 
aşırı ısınma ve yaralanma riski vardır. Bitmiş 
pilleri talimatlara göre atmaya dikkat et.

Pili değiştirirken pilin yan tarafında bulunan 
(+) kutbunu zedelememeye özen göster. 
(–) kutup ise pilin kendi tabanıdır.

1

2

Ek BilgiSORUN GİDERME  
VE DAHA FAZLASI
Pil 
 Saatte pil simgesi görüntü-
lenmeye başladığında, pil düşük 
demektir. Pili bir an önce değiştir-
meyi ihmal etme. 
 Değiştirmek için en yakın 
Swatch mağazamıza git.

Bip sesi 
Sesli sinyal bip sesi varsayılan ola-
rak KAPALI konumdadır ve Swatch 
Touch Zero uygulaması ile AÇIK 
(KAPALI) konuma getirilebilir.



290 Türkçe

Nasıl geri dönülür
  Pili çıkart. 2 dakika bekle. Pili 

tekrar yerleştir ve aşağıdaki 
sürecin tamamlanmasını bekle: 

 Birkaç saniye daha bekle. 
Ardından, ekran “tESt” diyene ka-
dar, aynı anda tüm 3 dokun matik 
ekran bölümüne dokun.
 (tESt) üzerine hızlıca dokun ve 
“InIt 06” seçeneğini seç. İşleve 
girmek için tekrar hızlıca dokun.
 Verileri geri yüklemeyi onayla-
mak için (YES) tuşuna uzunca bas.
 “End” üzerine kaydır ve saati 
yeniden başlatmak için hızlıca 
dokunarak onayla: Yeniden baş-
latma tamamlanana kadar saat 
2 saniye bip sesi verir.

2

1

3

4

3 4

5

onayla yeniden başlatayarlabaşlatayarla

2

üç bölüme aynı anda uzunca basılı tut

· Saat, 2 saniye boyunca bip diye 
sesli uyarı vermeye başlıyor

· Sistem yeniden yükleniyor; 
ardından sesli uyarı kesiliyor.

· Ekran 5 saniyeliğine açılıyor.

Ek BilgiVARSAYILAN KULLANICI  
AYARLARINA GERİ DÖN

5


