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Navodila za uporabo
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Več o teh navodilih
Napravo lahko uporabljate kot spremljevalno napravo Gear Fit za nekatere mobilne naprave
Samsung Android™. Ta navodila za uporabo so zasnovana tako, da obrazložijo aplikacije in
funkcije, ki so na voljo, ko je naprava Gear Fit priključena na mobilno napravo.
• Pred uporabo naprave Gear Fit pozorno preberite ta navodila, da zagotovite varno in
pravilno uporabo.
• Opisi so osnovani glede na privzete nastavitve naprave Gear Fit.
• Izdelek na slikah in posnetkih se lahko razlikuje od dejanskega izdelka.
• Vsebina se lahko razlikuje od končnega izdelka oz. od programske opreme, ki jo ponujajo
ponudniki storitev ali operaterji in je predmet spremembe brez predhodnega obvestila.
• Razpoložljive funkcije in dodatne storitve se lahko razlikujejo glede na napravo Gear Fit,
programsko opremo in ponudnika storitev.
• Aplikacije in njihove funkcije se lahko razlikujejo glede na državo, regijo ali specifikacije
strojne opreme. Samsung ni odgovoren za težave z delovanjem, ki so posledica aplikacij,
katere ni ponudil Samsung, ampak tretje osebe.
• Družba Samsung ni odgovorna za težave z delovanjem ali združljivostjo, ki so posledica
urejanja nastavitev registra ali modifikacijo operacijskega sistema. Poskus prilagajanja
operacijskega sistema po meri lahko povzroči, da vaša naprava Gear Fit ali aplikacije ne
delujejo pravilno.
• Programska oprema, zvočni viri, ozadja, slike in ostala vsebina, ki je na voljo v tej napravi
Gear Fit, je licencirana za omejeno uporabo. Razširjanje in uporaba tega gradiva za tržne
ali druge namene predstavlja kršitev zakona o avtorskih pravicah. Uporabniki so v celoti
odgovorni za nezakonito uporabo medijske vsebine.
• Privzete aplikacije, ki so prednaložene na napravi Gear Fit, so predmet posodobitev in morda
ne bodo več podprte brez predhodnega obvestila. Če imate vprašanja v zvezi z aplikacijo,
ki je prednaložena na napravi Gear Fit, se obrnite na servisni center Samsung. Za aplikacije,
nameščene s strani uporabnika, se obrnite na ponudnike storitev.
• Modifikacija operacijskega sistema naprave Gear Fit ali nameščanje programske opreme iz
neuradnih virov lahko povzroči okvare naprave Gear Fit in poškodbo oz. izgubo podatkov. Ta
dejanja so kršitve vašega licenčnega sporazuma Samsung, zaradi katerih bo vaša garancija
neveljavna.
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Ikone z navodili
Pozor: okoliščine, ki lahko povzročijo telesno poškodbo uporabnika ali drugih
Previdno: okoliščine, ki lahko poškodujejo vašo napravo ali drugo opremo
Opomba: opombe, nasveti za uporabo ali dodatne informacije

Avtorske pravice
Avtorske pravice © 2014 Samsung Electronics
Ta vodnik je zaščiten z mednarodnimi zakoni o avtorskih pravicah.
Noben del tega vodnika se ne sme reproducirati, distribuirati, prevesti ali prenašati v kakršnikoli
obliki ali na kakršenkoli način, v elektronski ali mehanski obliki, vključno s fotokopiranjem,
snemanjem ali shranjevanjem v kakršnemkoli sistemu za shranjevanje in pridobivanje podatkov,
brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Samsung Electronics.

Blagovne znamke
• SAMSUNG in logotip SAMSUNG sta registrirani blagovni znamki podjetja Samsung
Electronics.
• Bluetooth® je registrirana blagovna znamka družbe Bluetooth SIG, Inc. po svetu.
• Vse blagovne znamke in lastniške pravice so last njihovih lastnikov.
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Uvod
O napravi Gear Fit
Ko povežete napravo Gear s svojo mobilno napravo, lahko napravo Gear uporabite za ogled
dnevnikov klicev ali nastavite alarme. Mobilne naprave lahko uporabljate enostavneje s povezavo
različnih aplikacij z uporabo naprave Gear Fit. Nastavite program vadbe in skrbite za zdravje s
priključitvijo naprave Gear Fit na mobilno napravo.
Za povezavo vaše naprave Gear Fit z mobilno napravo, namestite program Gear Fit Manager
na mobilno napravo. Poiščite program Gear Fit Manager na Samsung Apps ali obiščite
apps.samsung.com/gearfit za prenos.

Vsebina paketa
Preverite, ali paket izdelka vsebuje naslednje elemente:
• Naprava Gear Fit
• Dok za polnjenje
• Navodila
• Izdelki, ki so priloženi napravi Gear Fit, in katerikoli razpoložljivi dodatki, so odvisni od
regije oz. ponudnika storitev.
• Priloženi predmeti so zasnovani samo za to napravo Gear Fit in morda ne bodo
združljivi z drugimi napravami.
• Izgled in tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
• Dodatno opremo lahko kupite pri vašem lokalnem prodajalcu izdelkov Samsung. Pred
nakupom preverite ali so združljivi z napravo Gear Fit.
• Drugi dodatki morda ne bodo združljivi z vašo napravo Gear Fit.
• Uporabljajte samo dodatno opremo, ki jo je odobril Samsung. Okvare, ki so posledica
uporabe neodobrenih dodatkov, niso krite z garancijo.
• Razpoložljivost dodatkov se lahko spremeni in je v celoti odvisna od proizvajalca. Za
več informacij o razpoložljivih dodatkih glejte spletno mesto Samsung.
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Postavitev naprave
Naprava Gear Fit

Tipka za vklop/izklop

Ohišje za polnjenje
Senzor za srčni utrip

Vlažnost in tekočine lahko poškodujejo vašo napravo Gear Fit. To lahko povzroči okvare
zaslona na dotik.
• Ne uporabljajte zaščite za zaslon. To povzroča okvaro senzorja.
• Ne dovolite vodi, da pride v stik z zaslonom na dotik. Zaslon na dotik lahko ob stiku z
vlago ali vodo deluje nepravilno.
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Dok za polnjenje
Ohišje za polnjenje

Večnamenski priključek

Trak

Zagotovite, da trak ostane čist. Stik z onesnaževalci, kot so prah in barve, lahko
povzročijo madeže na traku, ki jih ne boste mogli v celoti odstraniti.

Tipka
Tipka

Funkcija
• Pritisnite in držite za vklop ali izklop naprave Gear Fit.
Tipka za
vklop/izklop

• Pritisnite za pomik na zaslon ure.
• Pritisnite za zaklep naprav Gear Fit na zaslonu ure.
• Pritisnite in zadržite za več kot 7 sekund za ponastavitev
naprave Gear Fit.
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Zadrževanje vode in odpornost na prah
Napravo lahko poškodujete, če jo izpostavite vodi ali prahu. Skrbno upoštevajte te namige, da
preprečite poškodbo naprave in ohranite odpornost naprave pred vodo in prahom.
• Naprave ne potopite v vodo, ki je globlja od 1 m, ter je ne držite pod vodo več kot 30 minut.
• Naprave ne izpostavljajte vodi pod visokim tlakom, kot so na primer morski valovi ali vodni
slap.
• Če so naprava ali vaše roke mokre, jih temeljito osušite pred rokovanjem naprave.
• Ne izpostavljajte naprave slani vodi, ionizirani vodi ali milnici.
• Če vam naprava pade ali prejme udarec, se lahko funkcije odpornosti pred vodo in prahom
poškodujejo.
• Če se naprava zmoči, jo temeljito posušite s čisto, mehko krpo.
• Zaslon na dotik in druge funkcije morda ne bodo delovale pravilno, če napravo uporabljate
pod vodo ali v drugih tekočinah.
• Vaša naprava je bila preizkušena v nadzorovanem okolju in izkazalo se je, da je odporna
na vodo in prah v določenih okoliščinah (ustreza zahtevam klasifikacije IP67, kot je
opisano v mednarodnem standardu IEC 60529 - Stopnje zaščite, ki jo omogoča ohišje
[koda IP]; testni pogoji: 15–35 °C, 86–106 kPa, 1 meter, za 30 minut). Kljub tej klasifikaciji
vaša naprava v vseh situacijah ni neprepustna za vodo.
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Namestitev naprave na trak
Namestite napravo Gear Fit na priložen trak.

1

Vstavite oba konca naprave Gear Fit v namestitveno luknjico na traku.
• Najprej vstavite en konec naprave Gear Fit v namestitveno luknjico. Nato vstavite drugi
konec naprave v luknjico in hkrati zategnite trak.
2

1

2

Zagotovite, da je naprava Gear Fit varno pritrjena v namestitveno luknjico in pravilno
poravnana s trakom.

3
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Snetje traku
Da snamete trak z naprave Gear Fit, dvignite trak navzgor.

Polnjenje baterije
Pred prvo uporabo naprave Gear Fit napolnite baterijo. Za polnjenje naprave Gear Fit lahko prav
tako uporabite računalnik, če ju povežete prek kabla USB.
Uporabljajte samo napajalnike, baterije in kable, odobrene s strani Samsung. Neodobreni
napajalniki ali kabli lahko povzročijo, da baterija eksplodira oz. poškodujejo napravo
Gear Fit.
• Ko je baterija skoraj prazna, je ikona baterije prikazana kot prazna.
• Če se baterija povsem izprazni, naprave Gear Fit ni možno vključiti takoj po priključitvi
napajalnika. Pustite prazno baterijo, da se polni nekaj minut, preden poskušate
vklopiti napravo.
• Dok za polnjenje, ki je priložen napravi Gear Fit, se uporablja za polnjenje baterije
naprave Gear Fit. Pazite, da doka ne izgubite.
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1

Postavite napravo Gear Fit na dok za polnjenje, s sponkama za polnjenje obrnjenima druga
proti drugi.
Dok za polnjenje

Ohišje za polnjenje

2

Vstavite manjši konec napajalnega kabla v večnamenski priključek doka za polnjenje.
<Pri odklopu po polnjenju>

Nepravilna priključitev napajalnika lahko povzroči resne poškodbe naprave Gear Fit.
Garancija ne krije katerekoli škode, ki nastane zaradi napačne uporabe.
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• Če je naprava Gear Fit med polnjenjem priklopljena na nestabilno napajanje, zaslon
na dotik morda ne bo deloval. V tem primeru izklopite napajalnik iz naprave Gear Fit.
• Med polnjenjem se naprava Gear Fit lahko segreje. To je običajno in ne vpliva na
življenjsko dobo ali delovanje naprave Gear Fit. Če se baterija segreje nad običajno
temperaturo, lahko napajalnik preneha s polnjenjem.
• Če se vaša naprava Gear Fit ne polni pravilno, napravo Gear Fit, skupaj z napajalnikom,
prinesite v Samsungov servisni center.
• Če želite privarčevati z energijo, odklopite napajalnik, ko ta ni v uporabi. Napajalnik
nima stikala za vklop/izklop, zato ga morate izklopiti iz električne vtičnice, ko ta ni
v uporabi, da s tem varčujete z električno energijo. Napajalnik mora ostati v bližini
električne vtičnice in med polnjenjem biti enostavno dosegljiv.

O uporabi baterije
• Na čas delovanja baterije vplivajo vzorci uporabe naprave in stanje baterije.
• Baterija je potrošni material. Življenjska doba baterije se lahko zmanjša v primeru hkratnega
zagona več aplikacij ali funkcij. Če naprave ne uporabljate, se življenjska doba baterije lahko
prav tako zmanjša.
• Baterija se prazni zato bo čez čas v njej vedno manj energije.
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Vklop ali izklop naprave Gear Fit
Ob prvem vklopu naprave Gear, sledite navodilom na zaslonu. Navodila opisujejo, kako povezati
napravo Gear z mobilno napravo in nastavitev naprave Gear.
Za nekaj sekund pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop, da vklopite napravo Gear Fit. Prikaže
se pojavno okno, ki ponuja navodila na zaslonu s pozivom za prenos in namestitev Gear Fit
Manager. Napravo Gear Fit lahko uporabljate samo zatem, ko ste na mobilno napravo namestili
program Gear Fit Manager. Glejte »Priključitev naprave Gear Fit na mobilno napravo« za več
informacij.

Kadar ste na območjih, kjer je uporaba brezžičnih naprav prepovedana (npr. na letalih, v
bolnišnicah), upoštevajte vsa objavljena opozorila in navodila uradnega osebja.
Če želite izklopiti napravo Gear Fit, pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop ter nato pritisnite
Izklop.

Obvestila za uporabo funkcije Bluetooth
• Da preprečite težave pri povezavi naprave Gear Fit z drugo mobilno napravo, postavite
napravi čim bolj skupaj.
• Preverite, ali je naprava Gear Fit in druga naprava Bluetooth v medsebojnem dosegu
povezave Bluetooth (največ 10 m). Razdalja je odvisna od okolja v katerem uporabljate
napravi.
• Zagotovite, da med vašo napravo Gear Fit in povezano mobilno napravo ni ovir, velja tudi za
človeško telo, stene, vogale stavb ali ograje.
• Ne dotikajte se antene Bluetooth povezane mobilne naprave.
• Bluetooth uporablja enako frekvenco kot industrijski, znanstveni, medicinski izdelki in izdelki
z nizko porabo, zato se pri vzpostavljanju povezave v bližini teh tipov izdelkov lahko pojavijo
motnje.
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• Podjetje Samsung ni odgovorno za izgubo, prestrezanje ali zlorabo podatkov, poslanih ali
prejetih prek brezžične funkcije Bluetooth.
• Vedno zagotovite, da podatke delite in prejemate z napravami, ki jim zaupate in so ustrezno
zaščitene. Če so med napravami ovire, se razdalja delovanja naprav lahko zmanjša.
• Nekatere naprave, zlasti tiste, ki niso testirane ali odobrene s strani združenja Bluetooth SIG,
morda ne bodo združljive z vašo napravo Gear Fit.
• Funkcije Bluetooth ne uporabljajte za nezakonita dejanja (na primer, piratske kopije datotek
ali nezakonito prisluškovanje poslovnim komunikacijam).
Samsung ni odgovoren za posledice nezakonite uporabe funkcije Bluetooth.

Priključitev naprave Gear Fit na mobilno napravo
Namestite program Gear Fit Manager na mobilni napravi in priključite napravo Gear Fit z napravo
prek Bluetooth.
Programa Gear Fit Manager ne morete namestiti na mobilne naprave, ki ne podpirajo
sinhronizacije z napravo Gear Fit. Preverite, ali je vaša mobilne naprava združljiva z
napravo Gear Fit.

1
2
3
4

Naprava Gear Fit Vklopite napravo Gear Fit.
Naprava Gear Fit Preberite informacije o prenosu v pojavnem oknu in pritisnite .
Prikažejo se podrobnosti o modelu Gear Fit.
Mobilna naprava Prenesite Gear Fit Manager s Samsung Apps. Prav tako lahko obiščite
apps.samsung.com/gearfit za prenos Gear Fit Manager.
Mobilna naprava Na zaslonu aplikacij pritisnite Gear Fit Manager.
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5

6

Mobilna naprava Izberite ime modela naprave Gear Fit (npr. Gear Fit (0000)), ki se je
prikazalo v 2. koraku.

Mobilna naprava Ko se prikaže okno Zahteva za seznanitev prek Bluetooth, pritisnite V
redu.

Naprava Gear Fit Ko se prikaže okno za povezavo, pritisnite

.

Prikazan jezik je lahko odvisen od regije ali ponudnika storitve.
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7

Mobilna naprava Odpre se okno Namesti.
Okno Namesti se morda ne bo prikazal, odvisno od različice programske opreme.

8

Mobilna naprava Preberite in sprejmite pogoje in določila, ter sledite navodilom na
zaslonu.
• Gear Fit Manager se zažene na mobilni napravi.

• Odpre se vodnik aplikacije Gear Fit Manager.
• V Gear Fit Manager lahko prilagodite konfiguracijo naprave Gear Fit.

9

Naprava Gear Fit Izberite dominantno roko in pritisnite

.

• Ko sta napravi povezani, se na napravi Gear Fit prikaže zaslon ure.

• Načini priključitve in posnetki zaslonov se lahko razlikujejo glede na vrsto naprave in
različico programske opreme naprave.
• Kadar priključujete napravo Gear Fit na drugo mobilno napravo
Če želite prvič priključiti napravo Gear Fit na novo ali drugo mobilno napravo,
ponastavite napravo Gear Fit. S ponastavitvijo naprave Gear Fit boste odstranili
podatke iz pomnilnika. Po ponastavitvi lahko priključite napravo Gear Fit na drugo
mobilno napravo.
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Nošenje naprave Gear Fit
Odprite zaponko in z zatičem namestite pašček na vašo dlan. Pri merjenju vašega srčnega utripa,
čvrsto nosite napravo okoli vaše spodnje roke, tik nad zapestjem. Glejte »Nošenje naprave Gear
Fit« za več informacij.
Traku ne zvijajte čezmerno. To lahko poškoduje napravo.
<Pri nošenju naprave na
levem zapestju>

<Pri nošenju naprave na
desnem zapestju>

Tipka za vklop/izklop

Konfigurirajte napravo Gear Fit za zapestje na katerem jo boste nosili.
• Za nastavitev nošenja naprave Gear Fit na levem zapestju pritisnite Nastavitve → Prikaz →
Upor. zapestje → Leva.
• Za nastavitev nošenja naprave Gear Fit na desnem zapestju pritisnite Nastavitve → Prikaz →
Upor. zapestje → Desna.
• Če želite spremeniti nastavitve za zapestje, na katerem boste nosili napravo, sledite
navodilom za zapestje na katerem jo boste nosili.
• Če tipka za vklop/izklop ni usmerjena proti vaši dlani oz. je naprava konfigurirana za
drugo roko, zaslon ne bo prikazan pravilno.
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Zaklep in odklep naprave Gear Fit
Ko naprave Gear Fit ne uporabljate, jo zaklenite za preprečitev nezaželene uporabe. Pritisk tipke
za vklop/izklop na zaslonu ure izklopi zaslon in zaklene napravo Gear Fit. Naprava Gear Fit se
samodejno zaklene, če je ne uporabljate določen čas.
Pritisnite tipka za vklop/izklop, da odklenete napravo Gear Fit.

Prilagoditev svetlosti zaslona
Svetlost zaslona na napravi Gear Fit lahko prilagodite vašemu okolju.
• Hitro dvakrat pritisnite zaslon z dvema prstoma in nato pritisnite
svetlost.

ali

za prilagoditev

• Na domačem zaslonu pritisnite Nastavitve → Prikaz → Svetlost, ter nato prilagodite
svetlost.
V svetlih pogojih, kot je na primer sončna svetloba, lahko osvetlitev zaslona naprave
Gear Fit nastavite na maksimum za uporabo načina Na prostem. Če se zaslon ne vklopi
po 5 minutah, način na prostem samodejno ponastavi privzete nastavitve.
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Ogled stanja povezave in stanja baterije mobilne
naprave
Podrsajte v levo ali desno na domačem zaslonu in pritisnite Nastavitve. Naslednje ikone podajajo
informacije o stanju naprave Gear Fit. Te ikone se prikažejo na levi strani zaslona.
Ikona

Pomen
Mobilna naprava povezana
Mobilna naprava odklopljena
Stanje baterije

Uporaba zaslona na dotik
S prsti uporabljajte zaslon na dotik.
• Ne dovolite, da zaslon na dotik pride v stik z drugimi električnimi napravami.
Elektrostatične razelektritve lahko povzročijo, da bo zaslon na dotik deloval
nepravilno.
• Za preprečitev poškodb zaslona na dotik, nanj ne pritiskajte z ostrimi predmeti oz. ne
uporabljajte prekomerne sile pri pritiskanju s prsti.
• Naprava Gear Fit morda ne bo prepoznala dotikov na robovih zaslona, ki so izven
območja za vnos z dotikom.
• Če pustite zaslon na dotik prižgan dlje časa, lahko s tem povzročite sledi (vtis v zaslon)
ali zameglitev. Ko naprave Gear Fit ne uporabljate, izklopite zaslon na dotik.

20

Osnove

Poteze s prsti
Pritiskanje
Če želite odpreti aplikacijo, izberite element menija oz. s prstom pritisnite tipko na zaslonu.

Dvojni dotik
Med uporabo naprave Gear Fit, z dvema prstoma dvakrat pritisnite kjerkoli na zaslonu, da
odprete nadzorno ploščo za svetlost. Prav tako si lahko ogledate indikatorske ikone in preostalo
moč baterije.
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Podrsanje
Za ogled druge plošče, domačega zaslona ali zaslona aplikacij, podrsajte desno ali levo.

Ogled domačega zaslona
Oglejte si domači zaslon naprave Gear Fit, ko jo priključite na mobilno napravo. Prikazuje ikone,
pripomočke, bližnjice do aplikacij in drugo.
Domači zaslon lahko ima več plošč. Če si želite ogledati več plošč, se pomaknite levo ali desno.
• Povežite napravo Gear Fit z mobilno napravo po nakupu, da točno nastavite čas.
• Čas morda ne bo točen, če je naprava Gear Fit izklopljena ali baterija prazna. Ponovno
povežite mobilno napravo, da točno nastavite čas.

Plošče domačega zaslona
1

2

3

4

Razpoložljive aplikacije in razporeditev aplikacij so lahko odvisne od različice programske
opreme.
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Številka
1

Aplikacija ali funkcija
Ura
Oglejte si trenutni datum in čas.
Obvestila
Bodite obveščeni o različnih dogodkih, kot so nova sporočila, elektronska
sporočila ali neodgovorjeni klici, prejetih na povezani mobilni napravi.

2

• Na napravo Gear Fit lahko prejmete največ do 100 obvestil. Ko je
doseženo največje število, bodo obvestila odstranjena v vrstnem redu od
najstarejšega.
Krmilnik medijev
Na povezani mobilni napravi zaženete predvajalnik medijev in krmilite
predvajanje z napravo Gear Fit.
Nastavitve
Konfigurirajte napravo Gear Fit z nastavitvijo elementov, kot so ozadje ure,
nastavitve zaslona in funkcije Bluetooth.
Časovnik
Uporabite napravo Gear Fit za odštevanje časa.

3

Štoparica
Merite in zabeležite pretečeni čas.
Poiš. mojo napravo
Najdite povezano napravo.
Pedometer
Nastavite cilj in izmerite število vaših korakov.
Vadba

4

Nastavite cilje telovadbe in opravite meritve telovadbe in števila porabljenih
kalorij.
Srčni utrip
Izmerite in zabeležite vaš srčni utrip.
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Uporaba zaslona ure
Med uporabo naprave Gear Fit, pritisnite tipko za vklop/izklop za vrnitev na zaslon ure.

Uporaba aplikacij
Naprava Gear Fit lahko poganja raznolike aplikacije. Na domačem zaslonu ali zaslonu aplikacij
pritisnite bližnjico ali ikono z aplikacijo, da jo odprete.
Na zaslonu aplikacij se pomaknite v levo ali desno za ogled vseh aplikacij, ki so nameščene na
napravi Gear Fit.

Vrnitev na prejšnji zaslon
Za vrnitev na prejšnjo stran pritisnite

med uporabo aplikacij.
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Pregledovanje dohodnih klicev
Ko povezana mobilna naprava prejme dohodni klic, ga lahko vidite na napravi Gear Fit. Preverite
klic in ga zavrnite ter pošljite sporočilo zavrnitve.
Za zavrnitev klica pritisnite ob dohodnem klicu in povlecite v levo.
Za zavrnitev klica in pošiljanje sporočila zavrnitve pritisnite
desno.

ob dohodnem klicu in povlecite v

Naprave Gear Fit ne morete uporabljati za telefonske pogovore ali klice.

Uporaba obvestil
Bodite obveščeni o različnih dogodkih, kot so nova sporočila, elektronska sporočila ali
neodgovorjeni klici, prejetih na povezani mobilni napravi.
• Na napravo Gear Fit lahko prejmete največ do 100 obvestil. Ko je doseženo največje
število, bodo obvestila odstranjena v vrstnem redu od najstarejšega.
• Če sporočilo vsebuje veliko besedila ali prilogo, preverite podrobnosti sporočila na
vaši povezani mobilni napravi.

Pregled obvestil
Takojšen pregled obvestil
Ob prejetju obvestila, se na zaslonu prikažejo informacije o obvestilu, kot sta vrsta in čas prejetja.
Ko se prikaže obvestilo, ga pritisnite za ogled podrobnosti. Primer obvestil za e-pošto je prikazan
v spodnji sliki:
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Pregled obvestil ob kasnejšem času

1

Podrsajte v levo ali desno na domačem zaslonu in pritisnite Obvestila.

2

Izbira vrste obvestil.

3

Izberite obvestilo za ogled podrobnosti.

Zaslon podrobnosti
obvestila

4

V podrobnem pogledu obvestila podrsajte navzdol za uporabo dodatnih funkcij.
Počistite lahko obvestila, prikažete sporočila na mobilni napravi ali odgovorite na sporočila.
Odgovorite na sporočilo z
uporabo predloge
sporočila.

Oglejte si sporočilo na
povezani mobilni napravi.

Izbrišete sporočilo.

Vrnite se na prejšnji zaslon.
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5

Podrsajte v levo za ogled prejšnjih sporočil.

• Za izbrane elemente lahko na napravi Gear Fit prejemate obvestila. V programu Gear
Fit Manager pritisnite Obvestila → Obvestila v uri Gear ali Splošna obvestila, ter
nato obkljukajte elemente, ki jih želite izbrati.
• Če nastavite Obvestila → Omejitev obvestil v Gear Fit Manager, si na napravi Gear ne
boste mogli ogledati določena obvestila. Če nastavite Omeji obvestila, si na napravi
Gear lahko še vedno ogledate obvestila za dohodne klice ali alarme.
• Če v Upravitelju Gear nastavite Obvestila → Ohrani zaslon izklopljen naprava Gear
Fit prejema obvestila pri izklopljenem zaslonu.
Za ogled po kategoriji, na domačem zaslonu pritisnite Obvestila → vrste obvestil → obvestilo.
Med ogledom podrobnosti obvestila lahko odgovorite na sporočila, prikažete sporočilo na
mobilni napravi ali počistite obvestila.

Nadgradnja naprave Gear Fit
Napravo Gear Fit lahko nadgradite na najnovejšo različico programske opreme. Obiščite spletno
mesto Samsung za nadgraditev programske opreme naprave Gear Fit.

Nadgradnja s programom Samsung Kies
Prenesite najnovejšo različico Samsung Kies iz spletne strani Samsung. Zaženite program
Samsung Kies in napravo Gear Fit povežite z računalnikom. Samsung Kies samodejno prepozna
napravo Gear Fit in v pogovornem oknu prikaže posodobitve, če so na voljo. Kliknite tipko
Posodobi, ki se nahaja v pogovornem oknu, da pričnete z nadgradnjo. Za pomoč pri nadgradnji
se obrnite na spletno mesto Samsung.
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1
2

Kliknite Posodobi, ki se nahaja v pogovornem oknu, da pričnete s postopkom nadgradnje.
Če se pogovorno okno ne prikaže samodejno, kliknite ime naprave Gear Fit na seznamu
Povezane naprave, ter nato kliknite Nadgradnja vgrajene programske opreme.
Če želite končati postopek nadgradnje, sledite navodilom na zaslonu.
Ko je nadgradnja končana, se na zaslonu prikaže sporočilo o zaključitvi in naprava Gear Fit se
samodejno ponastavi.
• Pred nadgradnjo programske opreme preverite stanje baterije naprave Gear Fit. Pred
nadgradnjo programske opreme v celoti napolnite baterijo.
• Med nadgradnjo naprave Gear Fit ne izklopite računalnika ali odklopite kabla USB.
• Med nadgradnjo naprave Gear Fit, na računalnik ne priključite drugih medijskih
naprav. S tem lahko zmotite proces nadgradnje.
• Med nadgradnjo naprave Gear Fit ne zaganjajte drugih aplikacij na računalniku oz.
uporabljajte napravo Gear Fit. S tem lahko preobremenite računalnik.
• Če med nadgradnjo programske opreme izgubite povezavo z internetom, preverite
ustrezno povezavo kabla LAN. Nato poizkusite znova.
• Nadgradnje vgrajene programske opreme so možne samo, ko je vaša naprava Gear Fit
ustrezno priključena na računalnik. Ko je naprava Gear Fit ustrezno priključena, se
na levi strani zaslona Samsung Kies prikaže ime modela naprave Gear Fit.
Če je za Gear Fit na voljo nadgradnja programske opreme v Gear Fit Managerju, se bo
na mobilni napravi prikazalo obvestilo, ko bo Gear Fit povezan z mobilno naprao. Če
želite končati postopek nadgradnje, sledite navodilom na zaslonu. Programsko opremo
naprave Gear Fit lahko enostavno nadgradite na najnovejšo različico prek povezave
Bluetooth.
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Aplikacije za upravljanje zdravja
Uporabite aplikacije za pedometer, telovadbo in srčni utrip za spremljanje in upravljanje svojega
zdravstvenega in fizičnega stanja.
Ko je naprava Gear Fit sinhronizirana z združljivo aplikacijo S Health, lahko uporabite dodatne
funkcije. Dodatne funkcije vključujejo pregled vašega telesnega stanja in zapisov vadbe ter več.
Funkcije pedometra, telovadbe in srčnega utripa so namenjene samo za prosti čas, dobro
počutje in fitnes ter niso namenjene za zdravstveno uporabo. Pred uporabo teh aplikacij,
pazljivo preberite navodila. V primeru težav s srcem ali če potrebujete zdravniško pomoč,
se posvetujte z zdravnikom.

Pred začetkom telovadbe
To aplikacijo lahko uporabljate za nadzor vaše telovadbe. Medtem ko je zmerna telesna
dejavnost, kot je hitra hoja, varna za večino ljudi, zdravstveni strokovnjaki priporočajo, da se
posvetujete s svojim zdravnikom pred začetkom izvajanja programa telovadbe, še posebej, če
imate katero od naslednjih stanj:
• Srčno obolenje
• Astma ali bolezen dihal
• Sladkorno bolezen, bolezen jeter ali ledvic
• Artritis
Z zdravnikom se morate posvetovati, če imate simptome, ki kažejo na obolenje srca, pljuč ali
drugo resno bolezen, kot so:
• Bolečine ali nelagodje v prsih, vratu, čeljusti ali rokah med telesno aktivnostjo
• Vrtoglavica ali izguba zavesti
• Težko dihanje pri blagem naporu ali v mirovanju oz. ko ležite ali spite
• Otekel gleženj, še posebej ponoči
• Šum na srcu oz. hiter ali izrazit srčni utrip
• Bolečine v mišicah pri hoji navzgor ali v hrib, ki prenehajo, ko mirujete
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Ameriška visoka šola za športno medicino priporoča, da se posvetujte z vašim zdravnikom, pred
intenzivno in naporno vadbo, če velja eno ali več od naslednjega:
• Ste moški in ste starejši od 45 let oz. ženska in ste starejši od 55 let.
• Imate zgodovino obolenj srca v družini pred starostjo 55 let.
• Kadite oz. ste prenehali s kajenjem v zadnjih šestih mesecih.
• Niste telovadili tri mesece ali več.
• Imate prekomerno telesno težo ali ste močnejše postave.
• Imate visok krvni tlak ali povišan holesterol.
• Imate okvarjeno toleranco do glukoze, tudi imenovano kot predhodna sladkorna bolezen.
Ko ste v dvomu, pojdite na pregled
Če ste niste prepričani v vaše zdravstveno stanje, imate več zdravstvenih težav oz. ste noseči,
morate govoriti s svojim zdravnikom pred začetkom nove vadbe. Predhodni pogovor z vašim
zdravnikom je dober način za načrtovanje vadbe, ki je primerna in varna za vas. Naj bo to prvi
korak na vaši poti do telesne pripravljenosti.

Nošenje naprave Gear Fit
Pri merjenju vašega srčnega utripa, nosite napravo Gear Fit tesno na roki tik nad zapestjem kot to
prikazuje spodnja skica. Naprave Gear Fit ne zategnite premočno.

<Zadaj>

Senzor za srčni utrip
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• Merjenje srčnega utripa je namenjeno samo za človeško uporabo. Srčni utrip morda
ne bo zazna zaradi pogojev okolice. V tem primeru izmerjen srčni utrip ne bo veljaven.
• Srčni utrip izmerite, ko sedite in ste sproščeni.
• Če so meritve srčnega utripa zajete pri nizkih temperaturah, so lahko rezultati netočni.
• Med meritvijo srčnega utripa ne premikajte telesa. S tem lahko povzročite, da bo vaš
srčni utrip zabeležen napačno.
• Uporabniki s tankimi zapestji lahko prejmejo nenatančne meritve srčnega utripa.
Nenatančne meritve so posledica zrahljane naprave in neenakomerno porazdeljene
svetlobe, ki se uporablja za meritev.
• Če se meritev zelo razlikuje od pričakovanega srčnega utripa, počivajte 30 minut in ga
nato ponovno izmerite.
• Meritve so izračunane z uporabo povprečnih vrednosti in jih morate ponoviti vsaj
petkrat.
• Pozimi ali v mrzlem vremenu ohranjajte toploto med meritvijo srčnega utripa.
• Kajenje in uživanje alkohola pred meritvijo lahko povzroči, da bo srčni utrip drugačen
od vašega običajnega srčnega utripa.
• Med meritvijo srčnega utripa ne hodite, zehajte ali globo dihajte. S tem lahko
povzročite, da bo vaš srčni utrip zabeležen napačno.
• Če je vaš srčni utrip izredno visok ali nizek, so lahko meritve netočne.
• Ovire med trakom naprave in vašim zapestjem, kot so dlake ali drugi predmeti, lahko
preprečijo enakomerni odboj svetlobe.
• Meritve srčnega utripa dojenčkov ali otrok so lahko netočne.
• Ne glejte neposredno v lučke senzorja za srčni utrip. S tem lahko zmanjša vaš vid.
• Če meritve srčnega utripa ne delujejo pravilno, prilagodite položaj naprave Gear Fit na
zapestju.
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Pedometer
Na zaslonu za štetje korakov zaženite pedometer, ki bo štel korake in prikazoval razdaljo hoje in
porabljene kalorije.

Štetje korakov

1
2

Podrsajte v levo ali desno na domačem zaslonu in pritisnite Pedometer.
Pritisnite Začni za začetek štetja.
Na zaslonu si lahko ogledate informacije kot so število korakov in porabljene kalorije.

Število korakov
Začasno zaustavi štetje
korakov.

Vrnite se na prejšnji zaslon.

Razdalja

3

Porabljene kalorije

Pritisnite Premor, da zaustavite štetje.
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Uporabi dodatnih funkcij
Pritisnite zaslon pedometra za uporabo dodatnih funkcij.
Zaslon za pedometer

Ponastavi število korakov.

Oglejte si prejšnje zapise.

Vrnite se na prejšnji zaslon.

Spremenite cilj.

• Med štetjem korakov in prikazom le-teh na zaslonu pedometra lahko izkusite kratko
zakasnitev.
• Če uporabljate pedometer med potovanjem z avtomobilom ali vlakom, lahko tresljaji
vplivajo na štetje vaših korakov.
• Shranjeni so samo zapisi za zadnjih sedem dni. Predhodne podatke si lahko ogledate
na mobilni napravi, kjer imate nameščeno aplikacijo S Health.
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Vadba
Uporabite to aplikacijo za nastavitev ciljev prehrane in števila kalorij ter načrtovanje programa
vadbe. Oglejte si vadbe, ki ste jih končali tekom dneva in jih primerjajte s cilji vadbe. Vaše
telovadne dosežke lahko prav tako zabeležite v dnevnik.
Podrsajte v levo ali desno na domačem zaslonu in pritisnite Vadba.
V primeru, da kolesarite ali ste na pohodu, se za pregled informacij, kot sta višina in
hitrost, uporabi funkcija GPS povezane mobilne naprave. Zagotovite, da sta med
uporabo te funkcije naprava Gear Fit in mobilna naprava povezani ves čas.
V mrzlih vremenskih pogojih
• Naprave ne uporabljajte v mrzlem vremenu. Če je mogoče, uporabljajte napravo v prostoru.
• Če uporabljate napravo na prostem v mrzlem vremenu, napravo Gear Fit pred uporabo
prekrijte z vašim rokavom.
• Srčni utrip izmerite pred začetkom telovadbe. Če izmerite vaš utrip med telovadbo, meritve
morda ne bodo točne.

Informacije o nadzoru telovadbe

1
2

Podrsajte v levo ali desno na domačem zaslonu in pritisnite Vadba.
Izberite vrsto vadbe za spremljanje. Izberete lahko med Tek, Hoja, Kolesarj., ali Pohodniš.
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3

Pritisnite Začni za začetek spremljanja.
Na zaslonu si lahko ogledate informacije kot sta čas telovadbe in razdalja.

Trajanje telovadbe
Zaustavite snemanje.

Vrnite se na prejšnji zaslon.

Razdalja

4

Tempo

Pritisnite zaslon in nato pritisnite Zaustavi →
telovadbe.
Na zaslonu se prikažejo zapisi vaše telovadbe.

5

Pomaknite se gor ali dol za ogled zapisov.
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Uporabi dodatnih funkcij
Pritisnite zaslon telovadbe za uporabo dodatnih funkcij.
Zaslon za telovadbo

Vklopite/izklopite zaslon
srčnega utripa ali sporočilo
individualnega treninga.
Oglejte si prejšnje zapise.
Vrnite se na prejšnji zaslon.
Spremenite cilj.

Shranjeni so samo zapisi za zadnjih sedem dni. Predhodne podatke si lahko ogledate na
mobilni napravi, kjer imate nameščeno aplikacijo S Health.

Uporaba funkcije individualnega treninga med telovadbo v načinu teka
Uporabite funkcijo individualnega treninga po meri za varno in učinkovito telovadbo. Prejeli
boste trenerske nasvete v realnem času, ki vas vodijo skozi varno in učinkovito telovadbo s katero
boste ostali zdravi.

1
2

Podrsajte v levo ali desno na domačem zaslonu in pritisnite Telovadba → Tek.
Pritisnite zaslon telovadbe, ter nato pritisnite Srčni utrip.
Zaslon za telovadbo

3

Obkljukajte Individualni trening.
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O individualnem treningu
Funkcija Individualni trening Firstbeat je primerna za vse uporabnike kakršne koli aerobike, kot so
kolesarjenje, lahek tek ali tek. Pri uporabi naprave Gear med telovadbo, funkcija individualnega
treninga meri vaš srčni utrip prek optičnega senzorja za srčni utrip. Funkcija se samodejno
prilagodi srčnemu utripu n vam daje povratne informacije, kot so »malce hitreje«, »ohrani hitrost«
ali »počasneje«.
Obiščite www.firstbeat.fi/te za več informacij.

Srčni utrip
Uporabite to aplikacijo za meritev in beleženje vašega trenutnega srčnega utripa. Vašo vadbo
lahko načrtujete in prilagodite glede na zabeležen srčni utrip.
Podrsajte levo ali desno na domačem zaslonu in pritisnite Srčni utrip.
• Funkcije merjenja srčnega utripa z napravo ne smete uporabljati za klinično ali
zdravstveno diagnozo.
• Za bolj natančne meritve srčnega utripa izmerite srčni utrip, ko vaše telo miruje. Za
merjenje vašega srčnega utripa med telovadbo, uporabite funkcijo telovadbe.
Za najboljše rezultate med merjenjem vašega srčnega utripa
• Pred meritvijo telo ohranite na toplem in počivajte 5 minut.
• Med meritvijo ne premikajte telesa.
• Glejte »Nošenje naprave Gear Fit« za več informacij.

Merjenje srčnega utripa

1

Podrsajte levo ali desno na domačem zaslonu in pritisnite Srčni utrip.
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2

Pritisnite Začni za začetek merjenja srčnega utripa.
Ob začetku merjenja srčnega utripa se pojavi ikona in utripa na zaslonu. Meritev bo
opravila naprava. Nato se po krajšem zamiku na zaslonu prikaže vaš trenutni srčni utrip.

Trenutni srčni utrip

Vrnite se na prejšnji zaslon.
Datum

Ogled prejšnjih zapisov

1

Pritisnite zaslon meritve srčnega utripa.
Zaslon za telovadbo

2

Podrsajte v levo ali v desno za ogled prejšnjih zapisov srčnega utripa.
Prejšnji zapis
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Kontrolnik medijev
Uporabite to aplikacijo za predvajanje in nadzor medijskih datotek. Na povezani mobilni
napravi lahko zaženete glasbeni predvajalnik in krmilite predvajanje z napravo Gear Fit. Za
druge medijske datoteke, najprej zaženite predvajanje na mobilni napravi. Predvajanje trenutno
predvajane datoteke lahko upravljate prek naprave Gear Fit.

1
2

Podrsajte levo ali desno na domačem zaslonu in pritisnite Kontrolnik medijev.
Pritisnite

za predvajanje večpredstavnostne datoteke na povezani mobilni napravi.
Premor in nadaljevanje
predvajanja.

Nadzirajte glasnost.

Vrnite se na prejšnji zaslon.
Preskoči na naslednjo
datoteko. Pritisnite in
zadržite za hitri pomik
naprej.

Ponastavite trenutno
predvajano pesem ali
preskočite na prejšnjo
datoteko. Pritisnite in
zadržite za hitri pomik
nazaj.

Časovnik
Uporabite to aplikacijo, če želite napravo Gear Fit uporabljati kot odštevalnik.

1
2

Podrsajte v levo ali desno na domačem zaslonu in pritisnite Časovnik.
Nastavite trajanje in pritisnite .
Povlecite

izven velikega kroga, ko se sproži časovnik.

39

Aplikacije

Štoparica
Uporabite to aplikacijo za merjenje porabljenega časa.

1
2

Podrsajte v levo ali desno na domačem zaslonu in pritisnite Štoparica.
Pritisnite , da merite dogodek.
•

: zabeležite čas krogov.

•

: končajte z merjenjem časa.

•

: počistite zapise časa krogov.

Najdi mojo napravo
Uporabite to aplikacijo, da najdete povezano mobilno napravo.

1
2

Podrsajte v levo ali desno na domačem zaslonu in pritisnite Najdi mojo napravo.
Pritisnite

.

Mobilna naprava odda zvok, zavibrira in vklopi zaslon.
Povlecite

izven velikega kroga na povezani napravi oz. pritisnite

na napravi Gear Fit.

Ta funkcija je na voljo samo, kadar sta povezani naprava Gear Fit in mobilna naprava.
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Nastavitve
Ura
Spremenite tip ure, ki je prikazana na zaslonu ure.
Podrsajte v levo ali desno na domačem zaslonu, ter pritisnite Nastavitve → Ura.
Podrsajte v levo ali desno in izberite želen tip ure.

Ozadje
Spremenite barvo domačega zaslona ali nastavite kot ozadje domačega zaslona.
Podrsajte v levo ali desno na domačem zaslonu, ter pritisnite Nastavitve → Ozadje.

Prikaz
Spremenite nastavitve zaslona.
Podrsajte v levo ali desno na domačem zaslonu, ter pritisnite Nastavitve → Prikaz.
• Svetlost: nastavite svetlost zaslona.
• Upor. zapestje: nastavite roko na kateri običajno nosite napravo Gear Fit.
• Čas. omej. zaslona: nastavite dolžino časa, ki ga naprava Gear uporabi, preden se izklopi
osvetlitev zaslona.
• Vel. dom. ikone: velikost ikon na domačem zaslonu lahko prilagodite.
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• Velikost pisave: spremenite vrsto in velikost pisave za prikaz besedila obvestil na zaslonu.
• Poteza za bujenje: nastavite napravo Gear, da se vklopi in prikaže določen zaslon z uporabo
poteze. Dvignite roko na kateri nosite napravo Gear ter nekaj sekund glejte v zaslon. Zaslon
se vklopi in prikaže se prednastavljen zaslon.

Bluetooth
Konfigurirajte nastavitve za funkcijo Bluetooth.
Podrsajte v levo ali desno na domačem zaslonu in pritisnite Nastavitve → Bluetooth.
• Bluetooth: vključite in izključite funkcijo Bluetooth.
• Ime naprave: oglejte si ime naprave Gear Fit, ki se prikaže na seznamih drugih naprav, ko te
iščejo naprave Bluetooth.

Dv. pritisk
Nastavite takojšen zagon aplikacije ob dvakratnem pritisku tipke za vklop/izklop.
Podrsajte levo ali desno na domačem zaslonu in pritisnite Nastavitve → Dv. pritisk, ter nato
izberite možnost.

Profil
Ustvarite profil z vnosom vaših telesnih značilnosti, kot sta spol in velikost.
Pomaknite se levo ali desno na domačem zaslonu in pritisnite Nastavitve → Profil ter nato
izberite možnost.
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Ponastavi Gear Fit
Ponastavi nastavitve na privzete tovarniške in izbriše vse podatke. Privzete aplikacije niso
izbrisane.
Na domačem zaslonu pritisnite Nastavitve → Ponastavi Gear Fit.
Kadar priključujete napravo Gear Fit na drugo mobilno napravo
Če želite prvič priključiti napravo Gear Fit na novo ali drugo mobilno napravo,
ponastavite napravo Gear Fit. S ponastavitvijo naprave Gear Fit boste odstranili podatke
iz pomnilnika. Po ponastavitvi lahko priključite napravo Gear Fit na drugo mobilno
napravo.

Podat. o Gear Fit
Na domačem zaslonu pritisnite Nastavitve → Podat. o Gear Fit.
• Več o Gear Fit: dostop do informacij o napravi Gear Fit.
• Odprtokodna licenca: ogledate si lahko informacije o odprtokodni licenci.
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Zagon Gear Fit Manager
Ta aplikacija omogoča povezavo mobilne naprave in prilagoditev nastavitev in aplikacij na
napravi Gear Fit. Prav tako jo lahko uporabite za dostop do funkcij povezane mobilne naprave.
Na zaslonu aplikacij povezane mobilne naprave pritisnite Gear Fit Manager.
Nekatere funkcije morda ne bodo na voljo, odvisno od vrste priključene mobilne
naprave.

Konfiguracija nastavitev naprave Gear Fit
Dostop do podatkov o napravi Gear Fit in posodobitev programske opreme naprave Gear Fit.
Pritisnite ime naprave Gear Fit na seznamu Seznanjena naprava zaslona Gear Fit Manager, ter
nato uporabite naslednje funkcije:
• Poveži/Prekini: povežite ali prekinite povezavo z napravo Gear Fit.
• Štev. modela: oglejte si podrobnosti naprave Gear Fit.
• Različica progr. opreme: posodobite programsko opremo naprave Gear Fit na najnovejšo
različico.

Domači zaslon
Spremenite nastavitve domačega zaslona naprave Gear Fit.
Pritisnite Domači zaslon na zaslonu Gear Fit Manager.

Ure
Spremenite lahko vrste ur, ki jih prikazuje zaslon ure.
Pritisnite Ure na zaslonu Gear Fit Manager. Izberite želen tip ure.
Za konfiguracijo podrobnih informacij na zaslonu ure, pritisnite
element.
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Ozadja
Spremenite barve za domači zaslon. Sliko ali fotografijo, shranjeno na mobilni napravi, nastavite za
ozadje na domačem zaslonu Gear Fit.
Pritisnite Ozadja na zaslonu Gear Fit Manager. Izberite želeno ozadje in ta bo samodejno
uporabljen na domačem zaslonu naprave Gear Fit.

S Health
Na povezano mobilno napravo lahko iz naprave Gear Fit prenesete shranjene zapise S Health.
Za nastavitev časovnega intervala pošiljanja datotek, na zaslonu Upravitelja Gear Manager
pritisnite zraven S Health in pritisnite Interval prenosa za Pedometer. Pritisnite Prenesi zdaj
za takojšnjo pošiljanje datoteke.

Obvestila
Bodite obveščeni o različnih dogodkih, kot so neodgovorjeni klici ali nova sporočila, povezane
mobilne naprave.
Na zaslonu Upravitelj Gear Fit pritisnite Obvestila, povlecite drsnik Obvestila v desno, nato pa
obkljukajte elemente.
• Omejitev obvestil: nastavite obvestila, kot so klici ali sporočila, da ta niso posredovana prek
naprave Gear Fit.
• Pametno posredovanje: nastavite mobilno napravo za takojšnje opozorilo o novih obvestilih,
ko jo dvignete. Hkrati bo naprava Gear Fit obveščena o novih sporočilih ali zgrešenih klicih.
• Ta funkcija je na voljo samo pri vklopljenem zaslonu naprave Gear Fit.
• Nekatere mobilne naprave ne podpirajo funkcije pametnega posredovanja.
• Za ogled podrobnosti na zaklenjenem zaslonu morate mobilno napravo najprej
odkleniti.
• Predogled sporočila: nastavite pojavna okna za prikaz imena aplikacije ali vsebine.
• Ohrani zaslon izklopljen: nastavite prejemanje obvestil, ko je zaslon izklopljen.
• Sprotna opoz. za uro Gear: nastavite element, ki jih želite prejeti neposredno na napravo
Gear Fit.
• Obvestila v uri Gear: nastavite element za katere želite prejemati obvestila na napravi Gear
Fit.
• Splošna obvestila: nastavite aplikacije za katere želite prejemati obvestila na napravi Gear Fit.
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Nastavitve
Uporabite to aplikacijo za konfiguracijo Gear Fit Manager in nastavitev raznolikih možnosti.
Na zaslonu programa Gear Fit Manager pritisnite Nastavitve.

Nastavitev tipke za vklop/izklop
Nastavite dejanja, ki jih želite izvršiti ob dvakratnem pritisku tipke za vklop/izklop na napravi Gear
Fit.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Dv. prit. tipke za vklop, ter nato izberite možnost.

Vklop funkcije za samodejni zaklep
Nastavite mobilno napravo, da se samodejno zaklene, ko jo odklopite z naprave Gear.
Na zaslonu nastavitev obkljukajte Samodejno zaklepanje.
Pritisnite Nadaljuj, ter narišite vzorec tako, da povežete štiri ali več pik in nato ponovno narišite
vzorec, da ga potrdite. Ko se povezava naprave Gear Fit in mobilne naprave prekine, morate
narisati vzorec za odklep zaslona mobilne naprave.
Zaslon mobilne naprave se samodejno odklene, ko je naprava Gear Fit povezana z mobilno
napravo.

Nastavitev poteze za bujenje
Nastavite napravo Gear Fit, da prepozna vašo kretnje za prebujanje naprave Gear Fit in prikaže
uro oz. zadnjo stran, ki ste jo odprli pred izklopom zaslona.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Poteza za bujenje, ter nato povlecite drsnik Poteza za bujenje
v desno. Za izbiro prikazanega prednastavljenega zaslona ob vklopu zaslona pritisnite Izberite
prikazan zaslon.
Če želite zbuditi napravo Gear Fit, dvignite roko na kateri nosite napravo Gear Fit, ter glejte nekaj
sekund v zaslon naprave Gear Fit. Zaslon se vklopi in prikaže se prednastavljen zaslon.

46

Gear Fit Manager

Nastavitve sporočil v sili
V sili lahko določenim prejemnikom pošljete sporočilo, ki vključuje vašo trenutno lokacijo.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Pošlji sporočila pomoči in povlecite drsnik Pošlji sporočila
pomoči v desno. Nato preberite in sprejmite pogoje in določila.
Sporočila v sili lahko pošljete s trikratnim pritiskom tipke za vklop/izklop.

Nastavitev stikov v sili
Nastavite stike, katerim želite poslati sporočila v sili.
Na zaslonu Nastavitve pritisnite Urejanje primarnih stikov → Ustvarite prednostni stik →
Ustvari nov stik ali Izberi iz stikov. Nov stik lahko ustvarite nov stik ali izberite s seznama stikov.

Upravljanje s tekstovnimi predlogami
Ustvarite in upravljajte tekstovne predloge za enostavne odgovarjanje na sporočila.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Hitri odzivi.
Da ustvarite tekstovno predlogo, pritisnite
sporočilo.

. Če želite urediti tekstovno predlogo, pritisnite

Ogled odprtokodne licence
Ogledate si lahko informacije o odprtokodni licenci.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Odprtokodna licenca.

Ogled različice Gear Fit Manager
Oglejte si informacije o različici programa Gear Fit Manager v Različica aplikacije Gear Fit
Manager.
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Odpravljanje težav
Preden se obrnete na servisni center Samsung, preizkusite naslednje rešitve. Vse okoliščine
morda niso namenjene za vašo napravo Gear Fit.

Vaša naprava Gear Fit se ne vklopi
Če je baterija povsem prazna, se vaša naprava Gear Fit ne bo vklopila. V celoti napolnite baterijo
preden vklopite napravo Gear Fit.

Zaslon na dotik se ne odziva pravilno ali pa se odziva prepočasi
• Če na zaslon na dotik prilepite zaščito ali dodatke, ta morda ne bo deloval pravilno.
• Zaslon morda ne bo deloval pravilno, če nosite rokavice, če vaše roke med dotikanje zaslona
na dotik niso čiste oz. če zaslon pritisnite z ostrimi predmeti ali konico prsta.
• Zaslon na dotik lahko ob stiku z vlago ali vodo deluje nepravilno.
• Znova zaženite napravo Gear Fit, da odpravite morebitne začasne težave s programsko
opremo.
• Preverite, ali je programska oprema v napravi Gear Fit posodobljena na najnovejšo različico.
• Če je zaslon na dotik opraskan ali poškodovan, obiščite servisni center Samsung.

Vaša naprava Gear Fit zamrzne ali pa pride do resnih napak
Če naprava Gear Fit zamrzne ali prekine, boste morda morali zapreti aplikacije ali ponovno
zagnati napravo Gear Fit, da bo spet začela delovati. Če je vaša naprava Gear Fit zamrznjena in se
ne odziva, pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop za več kot 7 sekund za ponovni zagon.
Če s tem naprave niste odpravili, opravite ponastavitev tovarniških podatkov. Na domačem
zaslonu pritisnite Nastavitve → Ponastavi napravo Gear Fit → . Pred tovarniško
ponastavitvijo podatkov izdelajte varnostne kopije vseh pomembnih podatkov, shranjenih v
napravi Gear Fit.
Če težava ni odpravljena, se obrnite na servisni center Samsung.
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Druga naprava Bluetooth ne najde vaše naprave Gear Fit
• Preverite, ali je v napravi Gear Fit vključena funkcija za brezžično povezavo Bluetooth.
• Ponovno zaženite vašo napravo Gear Fit in poizkusite ponovno.
• Preverite, ali je naprava Gear Fit in druga naprava Bluetooth v medsebojnem dosegu
povezave Bluetooth (največ 10 m). Razdalja je odvisna od okolja v katerem uporabljate
napravi.
Če tudi s temi koraki niste odpravili težave, se obrnite na servisni center Samsung.

Vzpostavljena je povezava Bluetooth oz. povezava med vašo napravo
Gear Fit in mobilno napravo je prekinjena
• Zagotovite, da je funkcija Bluetooth vključena na obeh napravah.
• Zagotovite, da se med napravama ne nahajajo ovire, kot so stene ali električna oprema.
• Zagotovite, da je na mobilni napravi nameščena najnovejša različica aplikacije Gear Fit
Manager.
• Preverite, ali je naprava Gear Fit in druga naprava Bluetooth v medsebojnem dosegu
povezave Bluetooth (največ 10 m). Razdalja je odvisna od okolja v katerem uporabljate
napravi.
• Ponovno zaženite obe napravi in ponovno zaženite aplikacijo Gear Fit Manager na mobilni
napravi.

Vaša naprava Gear Fit prejema obvestila ob času, ki je drugačen od
nastavljenega na mobilni napravi
Zagotovite, da ste nastaviti samodejno posodobitev časa in datuma naprave Gear Fit in da je
naprava Gear Fit povezana z mobilno napravo.

Ikona baterije je prazna
Baterija je skoraj prazna. Ponovno polnjenje baterije.
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Baterija se ne napolni pravilno (za napajalnike odobrene s strani
Samsunga)
• Zagotovite, da napravo Gear Fit postavite na dok za polnjenje in pravilno priključite dok na
napajalnik.
• Če je ohišje za polnjenje umazano, baterije morda ne bo možno pravilno napolniti oz.
naprava Gear Fit se lahko izklopi. Pozlačene priključke obrišite in poskusite znova napolniti
baterijo.
• Baterije v nekaterih napravah uporabnik ne bo model zamenjati. Za zamenjavo baterije
obiščite servisni center Samsung.

Baterija se sprazni hitreje kot ob nakupu
• Ko napravo Gear Fit izpostavite zelo nizkim ali visokim temperaturam, se uporabnost baterije
zniža.
• Pri uporabi nekaterih aplikacij, se poraba energije baterije poveča.
• Baterija se prazni zato bo čez čas v njej vedno manj energije.

Naprava Gear Fit je vroča na dotik
Če uporabljate aplikacije, ki porabijo več energije, ali pa uporabljate aplikacije na vaši napravi
Gear Fit dlje časa, je naprava Gear Fit morda vroča na dotik. To je običajno in ne vpliva na
življenjsko dobo ali delovanje vaše naprave Gear Fit.

Vzpostavitev povezave med napravo Gear Fit in računalnikom ni
mogoča
Vaša naprava Gear Fit ni zaznana kot snemljiv disk.

Na zunanji strani ohišja naprave Gear Fit se pojavi majhna odprtina
• Ta odprtina je potrebna proizvodna značilnost, hkrati pa se lahko pojavi manjše prestavljanje
oz. vibriranje delov.
• Čez čas lahko trenje med deli povzroči, da se ta odprtina malenkost razširi.
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Nekatera vsebina se lahko razlikuje od vaše naprave Gear Fit, odvisno od regije, operaterja ali
različice programske opreme, ter je predmet spremembe brez predhodnega obvestila.

www.samsung.com
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