
  Swatch Touch Zero One ile ilk adımlar:
 4 Neleri var?
 6 Onunla tanış
 8 Nasıl etkinleştirilir?

  Ana Menü

 10  

  
 
 13  

 
 14  

 
 16  

  Ek bilgi
 21 Saatine göz kulak ol: pil ve dahası… 
 23 Fabrika ayarlarına geri dön

 17  

  

 18  S ett in gs
 
 19  CONNECT

¡ Ç ¡ N D EK ¡ L E R

3x

3x

3x 3x

3x

3x

3x
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İlgili tüm terimlerin dilinizdeki karşılıkları:

T1 Zaman birimi 1
T2 Zaman birimi 2
DATE Tarih
ALARM Alarm saati
CHRONO Kronometre işlevi
TIMER Zaman ayarı işlevi
STEPS Atılan adım sayısı
KCAL Yakılan kaloriler
KM / MI Kilometere / Mil
TIME  Aktivite süresi
ON Açık
OFF Kapalı
POWER HITS Vuruş gücün
HITS Vuruş sayın
POWER CLAPS Alkış gücün
CLAPS Alkış sayın
beep Saatin sesli uyarı sesi
12 hr Saatin zaman biçimi
24 hr Saatin zaman biçimi
date Saatin tarih biçimi

Süre Adım Vuruş Alkış Koç Ayarlar Bağlan

US Amerikan tarih biçimi
EU Avrupai tarih biçimi
dist Mesafe ayarı
AM AM (ö.ö.) 12 saatlik zaman 

birimi
PM PM (ö.s.) 12 saatlik zaman 

birimi
10K 10 000 adım
20K 20000 adım
30K 30000 adım
del Sil
NO Hayır
YE (YES) Evet
GOAL Adım sayar için hedef 

belirleme ayarı
blue Bluetooth bağlantısı
test Verileri geri yüklemeye 

yönelik ekran bilgisi
init 05 Verileri geri yüklemeye 

yönelik ekran bilgisi

Türkçe2



¡ L K 
A D IM LAR

¡ L K 
A D IM LAR

Bluetooth® aracılığıyla akıllı 
telefonunla eşleştirerek özelleştir: 
Seni motive edecek sanal bir koç 
seç, başarılarını arkadaşlarınla 
çevrimiçi paylaş – eğlen.

Smaç gücünü takip edebilir, attı- 
ğın adımları hesaplayabilir ve kaç 
kalori yaktığını görebilirsin. El çırp-
ma sayısını da ölçer. Hedeflerini 
belirle ve ilerleyişini izle! 

Türkçe4

Swatch ile bir ol.
Touch Zero One, sana 
sunulan DÖrt DÖrtlük 
plaj voleybolu arka-
daş|nd|r. Eğlencelidir. 
Ak|ll|d|r. Sportiftir.

3x

O bir  
etkileşimci
Akıllı telefonunla 
veri paylaşımı 
sağlar. Böylece 
daha fazla eğ-
lence sunar.

3x

O bir  
plaj voleybolu 
arkadaşı
Smaç kuvvetini 
ölçer. Ve vuruş-
larını sayar.

3x

O bir  
kişiye özel
«Dilini konuşma» 
konusuna gelin-
ce tektir.

3x

O bir  
adım sayar
Adımlarını, her 
gün katettiğin 
mesafeyi ve 
yaktığın kaloriyi 
takip eder.

3x

O bir  
alkış ölçer
Alkış kuvvetini 
ve miktarını 
kaydeder.

3x

O bir  
saat
İsviçre yapımı 
kaliteden bek-
lediğin her şeyi 
sunar.

Saatin, şu iş-
levlerin hepsine 
sahip:

Neleri var?Neleri var?

3x

O bir  
teşviklendirici
İlerleme kay-
dettikçe seni 
ödüllendirir.

Türkçe 5

VE O BİR SWATCH OLDUğU İçİN,  
KULLANIMI KOLAY, SUYA DAYANIKLI 
VE UZUN PİL öMRüNE SAHİPTİR.

· ON / OFF· ON / OFF
· POWER HITS
· HITS

· beep ON / OFF
· 24 hr. / 12 hr.
· Date EU / US
· dist. KM / dist. MI

· STEPS
· KCAL
· KM / MI
· TIME

· ON / OFF
· POWER CLAPS
· CLAPS

· T1 (Time zone 1)
· T2 (Time zone 2)
· DATE
· ALARM
· CHRONO
· TIMER

· ON / OFF
·  00.10 – 99.90



3x

Türkçe6

Onunla tanış

Saat işlevleri

Saat Dakika

Saniye

Ana menü

Adım sayar,  
Plaj Voleybolu  

ve Taraftar  
bilgisi 

Zaman biçimi

Adım* 

Hedef / ödüller

Bluetooth  
etkinleştirildi
Alarm  
etkinleştirildi 

Pil tükeniyor

¡ L K 
A D IM LAR

Onunla tanış¡ L K 
A D IM LAR

Saat ekranı açıklamaları Dokunmatik ekrana sahip
Ekranının alt kısmı bir dokunmatik 
ekrandan oluşmaktadır. Parmak 
ucunla işlevler arasında dolaş ve 
istediğin işlevi seç.

sol bölüm ortanca bölüm sağ bölüm

Türkçe 7

3x

3x

3x

Kaydır: Gözden geçir, 
değerleri yükselt veya düşür, 

AçIK'tan KAPALI'ya getir

Uzunca bas:  
Kilitle veya kilidi kaldır, 

değeri sıfıra ayarla

3x3x 3x

Kaydır: Gözden geçir, 
değerleri yükselt veya düşür, 

AçIK'tan KAPALI'ya getir

3x

3x

Kısaca dokun: Seç ve onayla,  
hızlı bilgi ekranı

3x 3x

Uzunca bas:
Arka ışık AçIK

* Toplanan adımların kısa yazılışı 
 (örn. 10K = 10.000 adım) 

3x
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Nasıl etkinleştirilir?¡ L K 
A D IM LAR

kilitsizHızlı bilgi  
ekranı

ana menü içerisinde göz gezdir
seçgöz gezdir

seçgöz gezdir
ayarları düzenle

onayla

1

2

3 54

Türkçe 9

Nasıl etkinleştirilir?¡ L K 
A D IM LAR

Kilitsiz saat modu: 
Saatini kontrol et

Saatinde gezinmek kolay ve basit-
tir – her şey iki düzey üzerine kurulu-
dur. Düzey 1'de ana menü içerisinde 
gezinirsin. Düzey 2'de ayarları 
düzenleyebilir veya seçilen işlev için 
bilgiler alabilirsin.

Navigasyon ve ayar örnekleri karşıt 
sayfada resimle gösterilmektedir:

 Saati kilitsiz moda getirmek için 
uzunca bas.
 Ana menü / düzey 1 içerisinde 
göz gezdir. Düzey 2'deki işlevlere 
erişmek için hızlıca dokun.
 Düzey 2'deki işlevler arasında 
geçiş yap ve hızlıca dokunarak iste-
diğin işlevi seç. 
 Değerleri artırmak veya düşür-
mek için parmağınla kaydır.
 Her adımı hızlı bir dokunuşla onay- 
la. Tiz bir «bip» sesi ve 3 defa yanıp 
sönen ekran, ayarlarını onaylar.

3

2

5

4

1

Kilitli saat modu: 
Hızlı bilgi ekranı

Saat kilitli moddayken, en önemli 
bilgiler hakkında hızlı bir genel 
bakış kazan. Dokunmatik ekrana 
sadece kısaca dokun ve saat sana 
en önemli bilgileri hemen görün-
tülesin. Otomatik görüntülenen bir 
bilgi dizgesi sunulur; saat standart 
olarak saat ekranına döner.

Hızlı Bilgi, etkinleştirilmiş işlevlerine göre değişir 
(Adım Sayar veya Plaj Voleybolu veya Taraftar).



ALARMIN Ayarlanması
«Saat» ana işlevini seç ve 
ALARM'a git.

 ALARM'ı AçIK veya KAPALI 
konuma getir.
 Saat / dakika bilgilerini gir.

¡ s‚ L E V L E R

Türkçe10

3x 3x

3x 3x3x 3x3x 3x

3x 3x

3x 3x

3x 3x

SAAT ve TARİHİN AYARLANMASI
Z1, Z2, ve TARİHİ ayarlamak için 
aynı süreç izlenebilir. «Saat» ana 
işlevini seç.

 Parmağınla kaydırarak, Z1, Z2 
veya TARİH arasında seçim yap.
 Seçimini yaptıktan sonra saat /  
gün bilgilerini, parmağınla kaydı-
rarak ayarla. Onayla. Bir sonraki 
değer ayarlanmaya hazır.
 Parmağınla kaydırarak dakika /  
ay bilgilerini ayarla. Onayla. Bir 
sonraki değer ayarlanmaya hazır.
 Parmağınla kaydırarak saniye /  
yıl bilgilerini ayarla. Onayla.

2

1

3

4

seç

onayla

2 3 4

seç ayarla ayarla ayarlaonayla onayla onayla

ayarla onaylaayarla onayla

¡ s‚ L E V L E R

Türkçe 11

5

6

65

7

1

göz gezdir

KRONO İşlevinin Kullanılması
«Saat» ana işlevini seç ve 
 KRONO'ya git.

 KRONO seçilir seçilmez sayıma 
başlar.
 Durdur, devam et, durdur, 
sıfırla. Uzunca basıldığında değer 
00.00.a getirilir.

7

8

8

Alarm saati ancak ALARM AçIK konumdayken ayarlanabilir. 
Alarm açık konumdayken, alarm saati simgesi görülür.

KRONO çalıştığında, 10 sn. sonra, saat 
zaman aşımı sonucu kilitli moda geçer.

durdur durdur sıfırladevam et



¡ s‚ L E V L E R

ZAMAN AYARI'nın Ayarlanması
«Saat» ana işlevini seç ve ZAMAN 
AYARI'na git.

 Seçimini yaptıktan sonra saat, 
dakika, saniye bilgilerini, parma-
ğınla kaydırarak ayarla. Onayla.
 Başlat, durdur, devam et ve 
sıfırla.

Türkçe 13

¡ s‚ L E V L E R

3x

3x

9

10

İstatistiklere göz gezdir
«Adım sayar» ana işlevini seç.

 ADIMLAR (günde atılan adımla-
rın toplamı).
 KCAL (günde harcanan kaloriler).
 KM (günde katedilen mesafe).
 SüRE (günde aktif olunan süre).

göz gezdir

1 2 3 4

1

2

3

4

Adım sayar, Plaj Voleybolu veya Taraftar işlevi 
etkinleştirilmedikçe, hep açık konumdadır.

· Gün başına görüntülenen azami adım sayısı: 
39.999'dur. Ardından sayaç, 1 ile tekrar başlar.

· Gün başına belleğe alınan azami adım sayısı: 
65.000'dir.

· Veriler en fazla 31 gün boyunca saklanır.
· Her gece, 00.00'a getirilerek otomatik olarak 

sıfırlanır.

Bu işlevlerde hiçbir değişiklik yapılamaz; sadece bilgi sağlanır.

ZAMAN AYARI çalıştığında, 10 sn. sonra, saat zaman aşımı sonucu kilitli moda geçer. 
Zaman ayarı diliminin tamamlanmasına 5 sn. kala otomatik olarak ZAMAN AYARI'na döner.

Adım sayar hesaplamaları için, ortalama 
vücut ölçüleri baz alınır. Daha da hassas 
sonuçlar elde etmek için, uygulama 
aracılığıyla saatini tam vücut verilerine 
göre düzenle.

10K, 10,000 adım yerine kullanılır
20K, 20,000 adım yerine kullanılır
30K, 30,000 adım yerine kullanılır

9

seç ayarlaayarla onayla onaylaonayla ayarla

10

başlat durdur devam et durdur sıfırla

Türkçe12

3x

3x3x3x

3x

3x

3x

3x3x

3x

3x

3x



Etkinleştirme / etkinsizleştirme
«Plaj Voleybolu» ana işlevini seç.
 İşlevi AçIK veya KAPALI konu-
ma getir.

Seçeneklere göz gezdir
 GüçLü VURUŞLAR.
  VURUŞLAR (toplanan vuruşlar).

TÜM VERİLERİN Silinmesi
Belleğin kapasitesi dolduğunda 
saat bunu belirtir. Saatindeki 
verileri temizlemeden önce verileri 
akıllı telefonunla senkronize et. 
«Plaj Voleybolu» ana işlevini seç.

 «deL»i seç.
 Parmağınla kaydırarak «NO»yu 
«YE»ye getir ve veri belleğinin 
silinmesini onayla.

¡ s‚ L E V L E R ¡ s‚ L E V L E R
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3x 3x

3x 3x

Akıllı telefonunla bağlantı kur ve şu parametreleri belirle: 
· Aktif oynayan el
· Amatör veya profesyonel

Uygulama yardımıyla Plaj Voleybolu programını gizleyebilir ve istediğin zaman tekrar 
etkinleştirebilirsin.

Plaj Voleybolu AçIK konumdayken, adım sayacı devre dışı bırakılır. Plaj Voleybolu  KAPALI 
konuma getirilir getirilmez saat, atılan adımları saymaya devam eder.

Bellek dolduğunda saat, GüçLü VURUŞ veya VURUŞ sayımını durdurur.

1

1

Saat, aktif oynayan kola takılmalıdır. 

Bellek, toplam 4 saatlik bir maç süresi veya 4'e kadar maç 
veya maksimum 1,700 vuruş kaydedebilir.

Görüntülenen değer 01 ila 99 arasındadır. 
Değer ne kadar yüksekse, vuruş kuvvetin o kadar hızlıdır.

seç seçayarla ayarlaayarlaonayla onaylagöz gezdir

2 231 1

2 2

3

3x 3x3x 3x

3x 3x

3x 3x

3x 3x



¡ s‚ L E V L E R

Türkçe16 Türkçe 17

3x

seç ayarla onayla göz gezdir

3x

3x

1

Etkinleştirme / etkinsizleştirme
«Taraftar» ana işlevini seç
 İşlevi AçIK veya KAPALI konu-
ma getir.

Seçeneklere göz gezdir
 GüçLü ALKIŞLAR.
 ALKIŞ (toplanan alkışlar).

2 31

2

3

3x

3x

3x

3x

Görüntülenen değer 01 ila 99 arasındadır. 
Değer ne kadar yüksekse, aldığın alkış o kadar 
yoğundur.

Akıllı telefonunla bağlantı kur ve ek bilgiler al.

Uygulama yardımıyla Taraftar programını 
gizleyebilir ve istediğin zaman tekrar 
etkinleştirebilirsin.

Taraftar, AçIK konumdayken, adım sayacı 
devre dışı bırakılır. 
Taraftar, KAPALI konuma getirilir ge-
tirilmez saat, atılan adımları saymaya 
devam eder.

¡ s‚ L E V L E R

3x

Hedeflerin Belirlenmesi
«HEDEF» ana işlevini seç.

 Hedef, AçIK konumda: KAPALI 
konuma getirmek için seç veya 
mesafeyi uyarla.
 Hedefini (gün içerisinde km 
veya mil olarak hedeflenen mesa-
feyi) gir ve onayla.

1

1

2

2

seç ayarla ayarlaonayla onayla

Hedeflerine ulaşmak için daha fazla 
motivasyon almak için, akıllı telefonunla 
bağlantı kur ve bırak, sanal koç seni 
motive etsin. Hedefini, uygulama ara-
cıyla da belirleyebilirsin.

Saatindeki dondurma simgesi, günlük 
hedefine ne kadar yaklaştığını gösterir.

1 / 3üne 
ulaşıldı

2 / 3üne 
ulaşıldı

Günlük hedefe 
ulaşıldı!

3x3x 3x

3x

3x3x
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3x

Seçeneklere göz gezdir
«Seçenekler» ana işlevini seç.
 Parmağınla kaydırarak, sesli 
uyarı, zaman ve tarih biçimi ve 
mesafe seçeneklerinden birini seç.

Parametrelerin Seçilmesi 
 sesli uyarı (AçIK veya KAPALI 
konuma getir).
 24 saatlik / 12 saatlik.
 tarih (AVR veya ABD).
 mesafe (kilometre veya mil 
olarak).

1

1

4 5

3

2

2 3

4

5

seç

seç

seç

göz gezdir

ayarla

ayarla

ayarla

seç ayarla onayla

onayla

onayla

onayla

¡ s‚ L E V L E R

Tüm bu ayarlar, uygulama üzerinden de yapılabilir.

3x

3x 3x3x 3x

3x

Uygulama ile daha da eğlenceli
Daha fazla özelliğe ve eğlenceye 
hazır mısın? Yapman gereken 
tek şey, Swatch Touch Zero One 
uygulamasını indirmek ve akıllı 
telefonunla bağlantı kurmak.

Şunlara erişim sağla:
· Tüm başarılarınla ilgili ayrıntılı 

istatistikler
· Performansının grafiksel özeti
· Seni motive edecek sanal bir koç
· Saatini bireyselleştirme seçenek-

leri
· Başarılarını, topluluğunla paylaş-

ma imkânı

Touch Zero One, en son yazılım 
sürümleri ile çalışan çoğu iOS® ve 
AndroidTM cihazları ile uyumludur.

Uygulamayı şuradan indirebilirsin

Desteklenen Android cihazları aşağıdaki 
spesifikasyonlara sahiptir:
Bluetooth 4.0LE desteği, Android 4.4 veya üstü

iOS cihazlarının çoğu desteklenmektedir. 
Touch Zero One mevcut durumda şu cihazla-
rı desteklemektedir:
iPhone® 4S veya üstü

Cihazın, en son iOS sürümü ile çalışmalıdır.

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

Not: Saatinin yazılım güncellemeleri, Blue-
tooth üzerinden otomatik olarak yüklenebilir; 
aktarım 5 dakikaya kadar sürebilir. İletişimi 
kesme.

¡ s‚ L E V L E R

3x

3x3x3x

3x

3x3x
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¡ s‚ L E V L E R

3x

3x3x 3x

3x

3x3x

Eşleştirme
Saatini, akıllı telefonunla birlikte 
ilk kullanımında cihazları birbiriyle 
«eşleştirmen» gerekecektir. Ardın-
dan otomatik olarak birbirleriyle 
bağlantı kurarlar.
«BLUE» ana işlevini seç.
 İşlevi AçIK konuma getir.
 Güvenlik kodunu eşleştir.

 İki cihazın eşleştirme işlemi 
başlatılır.

SENKRONİZE ETME
«BLUE» ana işlevini seç.
 İşlevi AçIK konuma getir.
 Uygulama üzerinden senkroni-
zasyon işlemini başlat. Bluetooth 
simgesi ekranda görülür.

1

1

2

4

3 

4

1

ayarlaseç onayla

3

2

Saatinin ekranında 4 haneli bir 
kod görüntülenir. Akıllı telefonunda 
belirlenen ilişkin kodu seç.

Yedekleme işlemini 
başlatmak için, uygu-
lama üzerinden AYAR-
LAR / PROFİLİM'e gir 
ve YEDEKLEME'yi seç. 
Veri kaybını önlemek 
için, verilerini düzenli 
olarak yedekle.

Bağlantıyı kurmadan, akıllı telefonunda Blue-
tooth'un etkinleştirilmiş olduğundan emin ol. 
İki cihazı eşleştirirken veya verilerin senkronize 
edilmesi sırasında saati ve akıllı telefonu birbiri-
ne mümkün olduğunca yakın tut.

Veri aktarımı tamamlandıktan sonra Blue - 
tooth bağlantısını etkinsizleştir. Bluetooth 
işlevi AçIK konumda olduğu süre boyun-
ca diğer işlevlerin hiçbirine erişilemez.

Pil, bitme noktasına geldiğinde sayılan adımların 
kaydedilmesine devam edilmez, Plaj Voleybolu 
ve Taraftar işlevine artık erişilmez ve Bluetooth 
bağlantısı etkinleştirilemez.

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

Pil 
 Saatte pil simgesi görüntülen-
meye başladığında, pilin bitmek 
üzeredir demektir. Pili bir an önce 
değiştirmeyi ihmal etme.
 Uygun pil tipini kullan.

Pili değiştirdikten sonra uygulama-
daki kişisel ayarlarını tekrar saat 
ile senkronize etmen gerekecektir.

1

1

2

2

Yalnızca CR1632 
16.00X3.20/3.00V  
tipi piller kullanılabilir.

Sa at ¡ n e  göz ku l ak  o l :  
p ¡ l  ve  dahas i . . .

Ek Bilgi

Türkçe 21
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Sorun Giderme 
 Şekiller görünmeyip de, çubuklu 
bir ekran görünmesi durumunda 
lütfen, pili çıkart ve saati yeniden 
başlatmak için 10 saniye sonra 
tekrar yerleştir. Sorunun devam et-
mesi halinde lütfen, sana en yakın 
Swatch bayisine başvur. 

Temizleme
 Saat kayışını yalnızca soğuk su 
ile dikkatlice durula. Herhangi bir 
sabun veya deterjan kullanma.

2

1

1

2

Sa at ¡ n e  göz ku l ak  o l :  
p ¡ l  ve  dahas i . . .

Türkçe 23

Uyarı Notu
Saatin amacı: Bu saat tarafından sağlanan 
bilgilerin, herhangi tıbbi veya tedavi amaçla 
kullanılması öngörülmemektedir; sunulan tüm 
bilgiler yalnızca eğlence amaçlıdır.

Ek Bilgi

Nasıl yapılır
Pili uzaklaştır. Ekran bilgileri kay-
bolana kadar bekle. Pili tekrar 
yerleştir ve aşağıdaki sürecin 
tamamlanmasını bekle: 
· Saat, 2 sn. boyunca bip diye sesli uyarı 

vermeye başlıyor
· Sistem yeniden yükleniyor; ardından sesli 

uyarı kesiliyor.
· Ekran 5 sn.liğine açılıyor.

 1 sn. bekle. Ardından, ekran 
«test» diyene kadar, aynı anda 
tüm 3 dokunmatik ekran bölümüne 
dokun.
 «InIt 05»i seçmek için kaydır. 
Hızlıca dokunarak seç.
 Ayarı değiştirmek için hızlıca 
dokun. Kaydırarak, «NO»dan 
«YE»ye getir ve veri onarımını hızlı 
bir dokunmayla onayla.
 Onarım, yanıp sönme ile onay-
lanır.

1

2

3

4

2

FA BR ¡ KA  AYAR L ARINA  
G ER ¡  DÖN

3 4

ayarla onaylaseçonaylaayarla

1

tüm üç bölümü uzunca basılı tut

Ek Bilgi


