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Perusominaisuudet

Lue tämä ensin
Lue tämä opas huolellisesti ennen laitteen käyttöä, jotta osaat käyttää laitetta turvallisesti ja 
oikein.

• 	Kuvien ulkoasu voi poiketa todellisesta tuotteesta. Sisältöä voidaan muuttaa ilman 
ennakkoilmoitusta. Voit katsoa lisätietoja käyttöoppaasta. Käy sivustolla www.samsung.com 
nähdäksesi tietoja laitteesta, käyttöoppaan ja muuta.

• 	Varmista ennen muiden laitteiden käyttöä, että ne ovat yhteensopivia nappikuulokkeiden 
kanssa. Osoitteessa www.samsung.com ovat yhteensopivien mobiililaitteiden tekniset 
tiedot.

• 	Varo, ettei laite putoa mihinkään nesteeseen ja ettei se joudu alttiiksi voimakkaasti virtaavalle 
vedelle esimerkiksi suihkussa. Älä käytä laitetta esimerkiksi ollessasi suihkussa tai uimassa. 
Muutoin laite voi vahingoittua.

• 	Tässä laitteessa on tiettyjä maksuttomia / avoimen lähdekoodin ohjelmistoja. Ohjeet 
avoimen lähdekoodin käyttöoikeustietojen näyttämiseen ovat Samsungin sivustossa 
(opensource.samsung.com).

Ohjekuvakkeet

Varoitus: Tilanteet, jotka voivat aiheuttaa vammoja sinulle tai muille

Vaara: Tilanteet, joissa tämä laite tai muut laitteet voivat vahingoittua

Huomautus: Huomautuksia, käyttövinkkejä tai lisätietoja

http://www.samsung.com
http://www.samsung.com
http://opensource.samsung.com
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Tietoja Gear IconX -nappikuulokkeista
Gear IconX -nappikuulokkeet ovat urheiluun tarkoitetut langattomat kuulokkeet, joiden avulla 
voit toistaa musiikkia ja seurata aktiviteettitasojasi. Voit tallentaa musiikkitiedostoja Gear 
IconX -nappikuulokkeisiin ja toistaa niitä suoraan nappikuulokkeista tai kuunnella yhdistetystä 
mobiililaitteestasi toistettavaa musiikkia. Gear IconX -nappikuulokkeet tallentavat myös 
liikuntatietoja, kuten liikunnan keston ja kuluttamiesi kalorien määrän, sisäisen anturin avulla.

Älä käytä nappikuulokkeita paikoissa, joissa on paljon liikennettä, kuten vilkkailla teillä tai 
suojateillä. Niiden käyttö voi hidastaa reaktioaikaa ja johtaa siten onnettomuuteen.

Gear IconX -nappikuulokkeiden käyttäminen erikseen
Voit kuunnella Gear IconX -nappikuulokkeisiin tallennettua musiikkia. Gear IconX 
-nappikuulokkeet tallentavat myös liikuntatietoja.
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Gear IconX -nappikuulokkeiden käyttäminen mobiililaitteen kanssa
Voit kuunnella yhdistettyyn mobiililaitteeseesi tallennettua musiikkia ja vastata saapuviin 
puheluihin. Voit tarkastella tallennettuja liikuntatietojasi myös Samsung Health -sovelluksen 
kautta mobiililaitteessa.
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Pakkauksen sisältö
Tarkista, että tuotepakkaus sisältää seuraavat osat:

• 	Kuulokeosa (vasen/oikea)

• 	Latauskotelo

• 	Siivenkärki (kolme paria, pienet/keskikokoiset/suuret)

• 	Nappikuulokkeen pehmuste (kolme paria, pienet/keskikokoiset/suuret)

• 	USB-kaapeli

• 	USB-liitäntä (USB-tyyppi B)

• 	USB-liitäntä (USB-tyyppi C)

• 	Pikaopas

• 	Nappikuulokkeiden mukana toimitettavat varusteet ja saatavissa olevat lisävarusteet 
voivat vaihdella alueen tai palveluntarjoajan mukaan.

• 	Mukana toimitettavat varusteet on suunniteltu vain näihin nappikuulokkeisiin, eivätkä 
ne välttämättä ole yhteensopivia muiden laitteiden kanssa.

• 	Ulkoasua ja teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

• 	Voit ostaa lisävarusteita Samsung-sivustosta. Varmista ennen ostamista, että ne ovat 
yhteensopivia nappikuulokkeiden kanssa.

• 	Käytä vain Samsungin hyväksymiä lisävarusteita. Hyväksymättömien lisävarusteiden 
käyttäminen voi aiheuttaa suorituskykyongelmia ja vikoja, joita takuu ei kata.

• 	Kaikkien lisävarusteiden saatavuus on kokonaan niitä valmistavien vastaavien 
yhtiöiden vastuulla. Lisätietoja saatavilla olevista lisävarusteista on Samsungin 
sivustossa (www.samsung.com).

http://www.samsung.com
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Laitteen osat

Kuulokeosa

Tunnistimen merkkivalo

Mikrofoni Kosketusherkkä tunnistin

Kosketusalusta

Mikrofoni

Latausliitännät

Siivenkärki

Nappikuulokkeen pehmuste

Siivenkärki

Suunta-/
kokoilmaisin
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Latauskotelo

Nappikuulokkeen 
merkkivalo (vasen)

Nappikuulokkeen 
merkkivalo (oikea)

Latausliitännät (vasen)

Suojuksen 
avauspainike

Latauskotelon merkkivalo

Latauskotelon suojus

Latausliitännät (oikea)

Yhteyspainike

Monitoimiliitäntä

Jos latausliitännöissä on hikeä tai muuta nestettä, nappikuulokkeissa voi ilmetä 
korroosiota. Puhdista latausliitännät ja nappikuulokkeet ennen nappikuulokkeiden 
asettamista latauskoteloon.
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Nappikuulokkeiden käytön valmisteleminen

Nappikuulokkeen pehmusteen kiinnittäminen 
nappikuulokkeeseen

1 Valitse nappikuulokkeen pehmuste, joka sopii korvaasi.

2 Peitä nappikuulokkeen alaosan salpa nappikuulokkeen pehmusteella.

• 	Älä aseta nappikuulokkeita korviisi ilman nappikuulokkeiden pehmusteita. Muutoin 
korvasi voivat vahingoittua.

• 	Älä vedä nappikuulokkeen pehmusteesta voimakkaasti. Nappikuulokkeen pehmuste 
voi revetä.

3 Tee samoin toisen puolen nappikuulokkeelle.



Perusominaisuudet

10

Siivenkärjen kiinnittäminen nappikuulokkeeseen

1 Valitse siivenkärki, joka sopii korvaasi.

2 Valitse vasemman tai oikean korvan siivenkärki.

3 Peitä nappikuuloke siivenkärjellä.

• 	Älä aseta nappikuulokkeita korviisi ilman siivenkärkiä. Muutoin korvasi voivat 
vahingoittua.

• 	Älä vedä siivenkärkeä voimakkaasti. Siivenkärki voi revetä.

Vältä asettamasta siivenkärkiä vääränsuuntaisesti. Nappikuulokkeet eivät sovi korviisi 
oikein. Nappikuulokkeet eivät myöskään lataudu, jos niitä ei voi asettaa oikein koteloon.

4 Tee samoin toisen puolen nappikuulokkeelle.
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Akku

Akun lataaminen
Lataa akku täyteen, ennen kuin käytät nappikuulokkeita ensimmäisen kerran tai kun niitä ei ole 
käytetty pitkään aikaan. Nappikuulokkeet käynnistyvät latauksen aikana. Kun akun varaus on 
kokonaan purkautunut, käynnistäminen kestää vähintään 10 minuuttia.

Tarkista kummankin nappikuulokkeen suunta, aseta ne vastaaviin paikkoihin ja yhdistä 
latauskaapeli.

Latauskotelon sisäistä akkua ladataan samanaikaisesti nappikuulokkeiden kanssa.

Voit ladata nappikuulokkeet asettamalla ne latauskoteloon kytkemättä sitä pistorasiaan.

• 	Laturit myydään erikseen.

• 	Nappikuulokkeiden langattomia toimintoja ei voi käyttää akun lataamisen aikana.

• 	Jos latausliitännöissä tai nappikuulokkeissa on hikeä tai muuta nestettä, puhdista ne 
ennen akun lataamista.

1 Avaa latauskotelon suojus painamalla suojuksen avauspainiketta.

2 Tarkista kummankin nappikuulokkeen suunta ja aseta ne vastaaviin paikkoihin.

R

L
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3 Sulje latauskotelo.

4 Kytke USB-kaapeli USB-virtasovittimeen ja kytke sitten USB-kaapeli latauskotelon 
monitoimiliitäntään.

Laturin liittäminen väärin voi vahingoittaa latauskoteloa vakavasti. Takuu ei kata 
epäasianmukaisen käytön aiheuttamia vaurioita.

5 Kytke USB-virtasovitin pistorasiaan.

Kuulokkeiden akut ja latauskotelo ladataan samanaikaisesti.

6 Kun akut ovat latautuneet täyteen, irrota latauskotelo laturista. Irrota laturi ensin 
latauskotelosta ja sitten pistorasiasta.

• 	Jos nappikuulokkeiden merkkivalot vilkkuvat punaisina, ota ne pois ja aseta ne 
takaisin tai yhdistä latauskaapeli.

• 	Jos et aio käyttää nappikuulokkeita pitkään aikaan, sammuta ne. Lisätietoja on 
kohdassa Nappikuulokkeiden sammuttaminen ja käynnistäminen.

• 	Säästä energiaa irrottamalla laturi, kun sitä ei tarvita. Laturissa ei ole virtakytkintä, 
joten irrota laturi pistorasiasta sähkön säästämiseksi, kun laturia ei tarvita. Laturi on 
pidettävä lähellä pistorasiaa ja helposti saatavilla latauksen ajan.
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Akkuvirran kulutuksen vähentäminen
Nappikuulokkeissa on kaksi ominaisuutta, jotka auttavat säästämään akkuvirtaa.

• 	Kun et käytä nappikuulokkeita, pidä ne latauskotelossa. Kosketusherkkä tunnistin toimii 
nappikuulokkeiden käyttämisen aikana ja lyhentää käyttöaikaa.

• 	Kun olet liittänyt nappikuulokkeet mobiililaitteeseen, käynnistä Samsung Gear -sovellus, 
napauta ASETUKSET → Ilmoitukset ja ota toiminto käyttöön kytkintä napauttamalla. Voit 
pienentää akun varauksen kulumista poistamalla ääni-ilmoitukset käytöstä.

Akun lataamista koskevia vihjeitä ja varotoimia
• 	Jos latausliitännöissä on hikeä tai muuta nestettä, liitännöissä voi ilmetä korroosiota. Jos 

latausliitännöissä tai nappikuulokkeissa on hikeä tai muuta nestettä, puhdista ne ennen 
akun lataamista.

• 	Jos käytät muuta virranlähdettä kuin laturia, kuten tietokonetta, latausaika voi olla hitaampi 
alhaisemman sähkövirran vuoksi.

• 	Nappikuulokkeet ja latauskotelo voivat kuumentua latauksen aikana. Tämä on normaalia, 
eikä sen pitäisi vaikuttaa nappikuulokkeiden käyttöikään eikä suorituskykyyn. Jos akku 
kuumenee tavallista voimakkaammin, laturi voi lopettaa lataamisen.

• 	Jos nappikuulokkeet ja latauskotelo eivät lataudu asianmukaisesti, vie ne ja laturi Samsung-
huoltoon.

• 	Vältä laturin taivuttamista. Muutoin laturi voi vahingoittua tai sen käyttöikä lyhentyä. Älä 
koskaan käytä vahingoittunutta laturia.

• 	Lisätietoja akusta, kuten sen käyttöajasta, on Samsungin sivustossa (www.samsung.com).

http://www.samsung.com


Perusominaisuudet

14

Akun varaustason tarkistaminen

Tarkistaminen puheopasteen avulla
Kun akun varaustaso laskee alle arvon 10 %, 5 % tai 2 %, puheopaste kertoo akun varaustason. 
Tallenna liikuntatietosi mobiililaitteeseen etukäteen liikunnan aikana ennen kuin akun varaus 
purkautuu kokonaan.

Akun varaustason näyttäminen yhdistetyssä mobiililaitteessa
Yhdistä nappikuulokkeet mobiililaitteeseen, käynnistä Samsung Gear ja tarkastele kummankin 
nappikuulokkeen akun varaustilaa TIEDOT → KORVANAPIT -kortissa. Lisätietoja on kohdassa 
Nappikuulokkeiden yhdistäminen mobiililaitteeseen.

Kun akun jäljellä olevan varauksen taso on matala, mobiililaitteen ilmoituspaneeliin tulee 
ilmoitus.

Nappikuulokkeiden virran kytkeminen ja 
katkaiseminen
Aseta nappikuulokkeet latauskoteloon ja sulje se. Kun avaat kotelon, virta kytkeytyy ja 
tunnistimen merkkivalo alkaa vilkkua.
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Merkkivalojen tunnistaminen
Merkkivalot ilmaisevat nappikuulokkeiden ja latauskotelon lataustilan.

Kahden nappikuulokkeen merkkivalot sijaitsevat latauskotelon avauspainikkeen vasemmalla ja 
oikealla puolella ja näyttävät nappikuulokkeiden lataustilan. Monitoimiliitännän vieressä oleva 
latauskotelon merkkivalo näyttää latauskotelon lataustilan.

Nappikuulokkeiden merkkivalot

Nappikuulokkeiden 
merkkivalot

Väri Tila

Palaa jatkuvasti punaisena • 	Lataaminen

Palaa jatkuvasti vihreänä • 	Täyteen ladattu

Vilkkuu punaisena 
(nopeasti)

• 	Lataus poistettu käytöstä epänormaalin lämpötilan takia

Vilkkuu punaisena 
(keskinopeasti)

• 	Lataus poistettu käytöstä latausliitäntäkosketuksen virheen 
takia

• 	Lataus poistettu käytöstä latauskotelon akun vähäisen 
varauksen takia
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Latauskotelon merkkivalo

Latauskotelon 
merkkivalo

Väri Tila

Palaa jatkuvasti punaisena • 	Lataaminen

Palaa jatkuvasti vihreänä • 	Täyteen ladattu

Vilkkuu punaisena 
(nopeasti)

• 	Lataus estetty epänormaalin lämpötilan takia

Vilkkuu punaisena (hitaasti) • 	Akun varaus vähissä

Vihreä → Punainen → 
Sininen

• 	Odottaa yhteyttä mobiililaitteesta

Punainen (viisi sekuntia 
nappikuulokkeiden korviin 
asettamisen jälkeen)

• 	Akkuvirta on vähissä (alle 30 % jäljellä)

Keltainen (viisi sekuntia 
nappikuulokkeiden korviin 
asettamisen jälkeen)

• 	Akkuvirtaa on kohtuullisesti (30 %–60 %)

Vihreä (viisi sekuntia 
nappikuulokkeiden korviin 
asettamisen jälkeen)

• 	Akkuvirtaa on runsaasti (yli 60 %)

Vilkkuu sinisenä • 	Ohjelmiston päivittäminen

• 	Merkkivalot vilkkuvat punaisina, kun ulkoinen virta on katkaistuna lataamisen aikana.

• 	Jos merkkivalot eivät toimi kuvatulla tavalla, irrota laturi latauskotelosta ja kytke se 
sitten uudelleen.
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Nappikuulokkeiden 
käyttäminen

Nappikuulokkeiden yhdistäminen 
mobiililaitteeseen

Nappikuulokkeiden yhdistäminen Samsungin mobiililaitteeseen

1 Tarkista kummankin nappikuulokkeen suunta, aseta ne oikein latauskotelon vastaaviin 
paikkoihin ja sulje kotelo.

Jos nappikuulokkeiden merkkivalot eivät vilku, kytke latauskaapeli ja lataa nappikuulokkeita 
yli kymmenen minuuttia.

2 Avaa latauskotelo.

Nappikuulokkeet siirtyvät Bluetooth-laiteparin muodostustilaan, ja mobiililaitteen näyttöön 
tulee automaattisesti ponnahdusikkuna.

Jos ponnahdusikkuna ei tule näyttöön tai jos haluat muodostaa yhteyden toiseen Android-
laitteeseen, katso kohtaa Nappikuulokkeiden yhdistäminen muuhun kuin Samsungin 
mobiililaitteeseen (tai jos yhdistämisen ponnahdusikkuna ei tule näyttöön).
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• 	Kun latauskotelon merkkivalo vilkkuu punaisena, poista nappikuulokkeet 
latauskotelosta ja aseta ne koteloon uudelleen.

• 	Jos nappikuulokkeet eivät muodosta yhteyttä mobiililaitteeseen kolmen minuutin 
kuluessa, Bluetooth-laiteparin muodostustila poistuu käytöstä. Jos nappikuulokkeita 
ei ole aiemmin yhdistetty mobiililaitteeseen, sulje latauskotelo uudelleen ja avaa se.

3 Kun ponnahdusikkuna näkyy mobiililaitteen näytössä, napauta OK.

4 Viimeistele yhteys noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.

Kun nappikuulokkeet on yhdistetty mobiililaitteeseen, ne yrittävät automaattisesti 
muodostaa yhteyden mobiililaitteeseen aina, kun otat ne ulos latauskotelosta.

Jos haluat muodostaa yhteyden toiseen mobiililaitteeseen sen jälkeen, kun yhteys 
on muodostettu, sinun on kytkettävä nappikuulokkeet uudelleen latauskoteloon ja 
suljettava se. Paina jonkin aikaa latauskotelon suojuksen yhteyspainiketta.

Nappikuulokkeiden yhdistäminen muuhun kuin Samsungin 
mobiililaitteeseen (tai jos yhdistämisen ponnahdusikkuna ei tule 
näyttöön)

1 Käynnistä mobiililaitteessa Play Kauppa ja lataa Samsung Gear -sovellus.

• 	Voit ladata Samsung Gear -sovelluksen vain niihin mobiililaitteisiin, joissa on Android-
käyttöjärjestelmä 4.4 (API 19) tai uudempi ja vähintään 1,5 Gt RAM-muistia.

• 	Voit muuttaa Samsung Gear -sovelluksen kieltä yhdistetyssä mobiililaitteessa. 
Valitse mobiililaitteessa Asetukset → Yleinen hallinta → Kieli ja syöttö → Kieli. Jos 
Asetukset-näytössä valittu kieli ei ole tuettu Samsung Gear -sovelluksessa, näkyvissä 
oleva oletuskieli voi olla englanti.
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2 Tarkista kummankin nappikuulokkeen suunta, aseta ne oikein latauskotelon vastaaviin 
paikkoihin ja sulje kotelo.

Jos nappikuulokkeiden merkkivalot eivät vilku, kytke latauskaapeli ja lataa nappikuulokkeita 
yli kymmenen minuuttia.

3 Avaa latauskotelo.

Nappikuulokkeet siirtyvät Bluetooth-laiteparin muodostustilaan.

4 Käynnistä mobiililaitteessa Samsung Gear -sovellus ja muodosta yhteys noudattamalla 
näytön ohjeita.

Gear Icon X

Gear Icon X

Mobiililaitteen yhdistämistä koskevia vihjeitä ja varotoimia
• 	Jos nappikuulokkeet eivät muodosta yhteyttä mobiililaitteeseen kolmen minuutin kuluessa, 

Bluetooth-laiteparin muodostustila poistuu käytöstä. Sulje latauskotelo uudelleen ja avaa 
se, jos nappikuulokkeet eivät muodosta yhteyttä ensimmäisellä kerralla. Nappikuulokkeet 
siirtyvät Bluetooth-laiteparin muodostustilaan.

• 	Jos haluat muodostaa yhteyden toiseen mobiililaitteeseen sen jälkeen, kun yhteys on 
muodostettu, sinun on kytkettävä nappikuulokkeet uudelleen latauskoteloon ja suljettava 
se. Paina jonkin aikaa latauskotelon suojuksen yhteyspainiketta. Nappikuulokkeet siirtyvät 
Bluetooth-laiteparin muodostustilaan, ja latauskotelon merkkivalo vilkkuu vuorotellen 
vihreänä, punaisena ja sinisenä.

• 	Jos Bluetooth-yhteyden muodostaminen ei onnistu tai mobiililaite ei havaitse 
nappikuulokkeita, poista mobiililaitteen ja siihen aikaisemmin liitettyjen laitteiden väliset 
pariliitokset. Yritä sitten uudelleen muodostaa yhteys.

• 	Laitteen ja ohjelmistoversion mukaan voi olla, että yhdistämistapa poikkeaa tässä esitetystä.

• 	Voit ladata Samsung Gear -sovelluksen vain niihin mobiililaitteisiin, joissa on Android-
käyttöjärjestelmä 4.4 (API 19) tai uudempi ja vähintään 1,5 Gt RAM-muistia.
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Huomautuksia Bluetooth-toiminnon käytöstä
Bluetooth on 2,4 GHz:n taajuusaluetta käyttävä langaton teknologiastandardi, jonka avulla 
lähellä toisiaan olevat erilaiset laitteet voidaan yhdistää. Sen avulla voidaan muodostaa yhteys 
muihin Bluetooth-yhteensopiviin laitteisiin, kuten mobiililaitteisiin, ja vaihtaa niiden kanssa 
tietoja ilman kaapeleita.

• 	Yhdistäessäsi nappikuulokkeet toiseen laitteeseen sijoita laitteet lähelle toisiaan, jotta vältät 
ongelmat.

• 	Varmista, että nappikuulokkeet ja toinen Bluetooth-laite ovat Bluetooth-yhteysetäisyyden 
sisällä (kymmenen metriä). Etäisyys voi vaihdella laitteiden käyttöympäristön mukaan.

• 	Varmista, ettei nappikuulokkeiden ja yhdistettävän laitteen välissä ole mitään esteitä, kuten 
ihmisiä, seiniä, rakennuksen kulmia tai aitoja.

• 	Älä kosketa yhdistettävän laitteen Bluetooth-antennia.

• 	Bluetooth käyttää samaa taajuutta kuin jotkin teolliset, tieteelliset, lääkinnälliset ja 
pienitehoiset tuotteet, ja laitteiden yhdistämisessä tämäntyyppisten tuotteiden lähellä voi 
ilmetä häiriöitä.

• 	Kaikki laitteet, etenkin ne, jotka eivät ole Bluetooth SIG:n testaamia tai hyväksymiä, eivät 
ehkä ole yhteensopivia nappikuulokkeiden kanssa.

• 	Bluetooth-ominaisuutta ei saa käyttää laittomiin tarkoituksiin (esimerkiksi tiedostojen 
piraattikopiointiin tai tietoliikenteen luvattomaan kuunteluun kaupallisissa tarkoituksissa).
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Nappikuulokkeiden asettaminen korviin
Aseta siivenkärjet korviisi ja säädä ne korviisi sopiviksi.

1 Tarkista kummankin nappikuulokkeen suunta ja aseta ne korviisi siivenkärki ylöspäin, kunnes 
ne ovat mukavasti korvissasi.

2 Säädä kuulokkeita kiertämällä niitä vasemmalle tai oikealle korvissasi.

Kun nappikuulokkeet on asetettu korviin, kosketusherkkä tunnistin tunnistaa korviin 
asettamisen automaattisesti. Tällöin nappikuulokkeesta kuuluu ääni.

• 	Jos kosketusherkkä tunnistin ei kosketa korvaasi, nappikuuloke ei ehkä toimi. Käytä 
korviisi sopivia siivenkärkiä ja nappikuulokkeiden pehmusteita.

• 	Noudata kaikkia valtuutetun henkilöstön antamia varoituksia ja ohjeita, kun olet 
esimerkiksi lentokoneessa tai sairaalassa.
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Nappikuulokkeiden käyttäminen ilman 
mobiililaitetta
Voit käyttää nappikuulokkeita yhdistämättä niitä mobiililaitteeseen. Jotkin toiminnot, kuten 
puhelun vastaanottaminen, eivät ole käytettävissä. Jos haluat tallentaa liikuntatietosi, yhdistä 
nappikuulokkeet mobiililaitteeseen, kun olet lopettanut liikunnan. Vain tiedot edellisiltä 
30 päivältä tallennetaan nappikuulokkeisiin. Lisätietoja on kohdassa Nappikuulokkeiden 
yhdistäminen mobiililaitteeseen.

Kosketusalustan käyttäminen
Voit ohjata musiikin toistoa ja vastata puheluihin tai hylätä ne kosketusalustan avulla.

Kosketusalusta

• 	Älä paina kosketusalustaa voimakkaasti sormenpäälläsi, jotta korvasi eivät vahingoitu.

• 	Älä napauta kosketusalustaa millään terävällä esineellä, jotta se ei vahingoitu.

Suunta, johon asetat nappikuulokkeet korviisi, vaikuttaa suuntaan, johon 
kosketusalustalla vedetään. Aseta nappikuulokkeet korviisi oikein. Lisätietoja on 
kohdassa Nappikuulokkeiden asettaminen korviin.
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Yksi napautus

• 	Aloita tai keskeytä kappaleen toisto.
Kaksoisnapauta

• 	Toista seuraava kappale.

• 	Vastaa puheluun tai lopeta se.

• 	Aseta meneillään oleva puhelu pitoon ja vastaa toiseen 
puheluun.

• 	Siirry meneillään olevasta puhelusta pitoon asetettuun 
puheluun tai päinvastoin.

Kolmoisnapautus

• 	Toista edellinen kappale.

	– Jos kolmoisnapautat kolmen sekunnin kuluessa 
kappaleen toiston alkamisesta, kappaleen toisto alkaa 
uudelleen alusta. Jos kolmoisnapautat kosketusalustaa 
kolmen sekunnin kuluessa kappaleen toiston 
alkamisesta, edellinen kappale toistetaan.

Paina jonkin aikaa

• 	Hylkää puhelu.

• 	Ota mikrofoni käyttöön tai pois käytöstä puhelun aikana.

	– Mobiililaitteessa ei näy tästä mitään ilmaisinta.

• 	Siirry pitoon asetettuun puheluun meneillään olevan 
puhelun päätyttyä.

• 	Lue ääneen valikkovaihtoehdot.
Kaksoisnapauta ja paina

• 	Siirry seuraavaan soittolistaan, jos molemmat 
nappikuulokkeet ovat korvissasi

	– Vain nappikuulokkeisiin tallennettu musiikki on 
käytettävissä. Lisätietoja on kohdassa Soittolistojen 
tekeminen.

Pyyhkäise ylös/alas

• 	Äänenvoimakkuuden lisäys/vähennys.
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Valikkovaihtoehtojen lukeminen ääneen

1 Lue ääneen valikkovaihtoehdot koskettamalla kosketusalustaa jonkin aikaa.

2 Kun kuulet haluamasi valikkovaihtoehdon nimen, aktivoi toiminto vapauttamalla sormesi.

• 	Voice command: Käytä puhekomentoa mobiililaitteessasi.

• 	Start/finish workout: Tallenna liikuntatietosi.

• 	Workout details: Tarkista harjoituksesi tila.

• 	Ambient sound: Määritä tämä, jotta kuulet ympäristösi. Lisätietoja on kohdassa 
Ympäristöäänitilan käyttäminen.

• 	Lock touchpad: Estä tahattomat toiminnot. Lisätietoja on kohdassa Kosketusalusta.

• 	Jos et aktivoi toimintoa, lue valikkovaihtoehdot ääneen uudelleen koskettamalla 
kosketusalustaa uudelleen jonkin aikaa.

• 	Jos haluat muuttaa ääneen luettavien valikkovaihtoehtojen järjestystä, napauta 
ASETUKSET → Lue valikkovaihtoehdot ääneen. Muuta sitten vaihtoehtojen 
järjestystä vetämällä haluamiesi vaihtoehtojen vieressä oleva -kuvake haluamaasi 
paikkaan.

• 	Valikkokohdat ja niiden järjestys määräytyvät valittujen asetusten mukaan.

Kosketusalustan lukitustoiminnon käyttäminen
Voit estää tahattomat toiminnot kosketusalustan lukitustoiminnon avulla.

1 Käynnistä Samsung Gear -sovellus mobiililaitteessa.

2 Napauta ASETUKSET → Kosketusalusta.

3 Aktivoi Lukitse kosketusalusta -kytkin napauttamalla sitä.

Kun haluat poistaa kosketusalustan lukitustoiminnon käytöstä, ota molemmat 
nappikuulokkeet pois tai kosketa kosketusalustaa jonkin aikaa.
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Kosketusalustan automaattisen lukitustoiminnon käyttäminen
Voit asettaa kosketusalustan aktivoimaan lukitustoiminnon automaattisesti.

1 Käynnistä Samsung Gear -sovellus mobiililaitteessa.

2 Napauta ASETUKSET → Kosketusalusta.

3 Napauta Lukitse automaattisesti ja valitse asetus.

• 	Ei koskaan: Aseta, että kosketusalusta ei koskaan aktivoi lukitustoimintoa 
automaattisesti.

• 	Kun on kulunut 30 sekuntia ilman syötettä: Aseta kosketusalusta aktivoimaan 
lukitustoiminto automaattisesti, jos syötettä ei ole 30 sekuntiin.

• 	Harjoitusten aikana: Aseta kosketusalusta aktivoimaan lukitustoiminto automaattisesti 
liikunnan aikana.

Musiikkitiedostojen siirtäminen 
nappikuulokkeisiin

Musiikkitiedostojen siirtäminen mobiililaitteesta
Voit siirtää musiikkitiedostoja mobiililaitteesta nappikuulokkeisiin mobiililaitteeseen asennetun 
Samsung Gear -sovelluksen kautta.

• 	Mobiililaite voi aiheuttaa sen, ettei musiikin siirtäminen ole käytettävissä.

• 	Musiikkitiedostoja, joita ei siirretä Samsung Gear -sovelluksen kautta, ei ehkä toisteta.

• 	Nappikuulokkeiden tukemat tiedostomuodot ovat MP3, M4A, AAC, WAV ja WMA 
(WMA v9).

• 	Soittolistassa olevat musiikkitiedostot lajitellaan aakkosjärjestykseen.

• 	Nappikuulokkeet toistavat vain soittolistan ensimmäiset 1 000 tiedostoa.

• 	Samoja musiikkitiedostoja ei voida tallentaa kumpaankin nappikuulokkeeseen, kun 
musiikkitiedostoja siirretään manuaalisesti käyttämättä Samsung Gear -sovellusta. Jos 
nappikuulokkeissa olevat musiikkitiedostot eivät ole samoja, niitä ei ehkä voi toistaa.
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Musiikkitiedostojen siirtäminen USB-liittimen kautta
Voit siirtää mobiililaitteeseesi tallennettuja musiikkitiedostoja nappikuulokkeisiin USB-liittimen 
kautta.

1 Tarkista kummankin nappikuulokkeen suunta, aseta ne oikein latauskotelon vastaaviin 
paikkoihin ja sulje kotelo.

Jos toinen nappikuulokkeista ei kosketa kotelon latausliitäntää, mobiililaite ei tunnista 
nappikuulokkeita.

2 Liitä USB-kaapeli mobiililaitteen monitoimiliitäntään. Liitä latauskotelo ja mobiililaite USB-
kaapelin kautta.

1

2
USB-kaapeli

USB-liitin

• 	Liitä USB-liitin mobiililaitteeseen. Jos liität USB-liittimen latauskoteloon, et voi siirtää 
musiikkitiedostoja nappikuulokkeisiin. Jos mobiililaitteesi ei tue USB-liitintä, et voi 
siirtää musiikkitiedostoja nappikuulokkeisiin.

• 	Tietojen siirtäminen USB-liittimen kautta lisää akkuvirran kulutusta. Varmista, että 
akku on ladattu täyteen ennen tietojen siirtämistä. Jos akkuvirta on vähissä, tietojen 
siirtäminen voi keskeytyä.

• 	Jos nappikuulokkeiden mukana toimitettu USB-liitin ei ole yhteensopiva 
mobiililaitteen kanssa, käytä mobiililaitteen kanssa yhteensopivaa USB-liitintä.

3 Käynnistä Samsung Gear -sovellus mobiililaitteessa.
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4 Napauta ASETUKSET → Musiikki → Siirrä kappaleet Geariin tai napauta TIEDOT → SIIRRÄ 
MUSIIKKIA GEAR ICONX:N MUSIIKKI -kortissa ja napauta USB-liitin.

5 Napauta LISÄÄ, valitse siirrettävät musiikkitiedostot ja napauta sitten VALMIS.

Musiikkitiedostot tallennetaan nappikuulokkeisiin. Älä muuta kansion nimeä äläkä luo uutta 
kansiota. Jos teet muutoksia nappikuulokkeiden tiedostohakemistoon, musiikkitiedostoja ei 
ehkä voi toistaa.

Älä irrota USB-kaapelia tai USB-liitintä nappikuulokkeista tai mobiililaitteesta tiedostojen 
siirron aikana. Muutoin tietoja voi kadota tai laite voi vahingoittua.

Musiikkitiedostojen siirtäminen Bluetooth-yhteyden kautta
Voit siirtää mobiililaitteeseesi tallennettuja musiikkitiedostoja nappikuulokkeisiin Bluetooth-
yhteyden kautta. Voit lähettää useita musiikkitiedostoja samalla kertaa, ja voit myös poistaa 
musiikkitiedostoja.

1 Käynnistä Samsung Gear -sovellus mobiililaitteessa.

2 Napauta ASETUKSET → Musiikki → Siirrä kappaleet Geariin tai napauta TIEDOT → SIIRRÄ 
MUSIIKKIA GEAR ICONX:N MUSIIKKI -kortissa ja napauta Langaton siirto.

3 Napauta VALITSE KAPPALEET →, valitse siirrettävät musiikkitiedostot ja napauta sitten 
VALMIS.

Musiikkitiedostot tallennetaan nappikuulokkeisiin. Älä muuta kansion nimeä äläkä luo uutta 
kansiota. Jos teet muutoksia nappikuulokkeiden tiedostohakemistoon, musiikkitiedostoja ei 
ehkä voi toistaa.
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Musiikkitiedostojen siirtäminen tietokoneesta
Siirrä musiikkitiedostot tietokoneesta nappikuulokkeisiin tietokoneeseen asennetun Gear 
IconX:n PC Manager -sovelluksen kautta. Voit siirtää musiikkitiedostoja tietokoneesta 
nappikuulokkeisiin käyttämällä nappikuulokkeita siirrettävänä levynä.

• 	Musiikkitiedostoja, joita ei siirretä Gear IconX:n PC Manager -sovelluksen kautta, ei 
ehkä toisteta.

• 	Samoja musiikkitiedostoja ei voida tallentaa kumpaankin nappikuulokkeeseen, kun 
musiikkitiedostoja siirretään manuaalisesti käyttämättä Gear IconX:n PC Manager 
-sovellusta. Jos nappikuulokkeissa olevat musiikkitiedostot eivät ole samoja, niitä ei 
ehkä voi toistaa.

Nappikuulokkeiden yhdistäminen tietokoneeseen
Nappikuulokkeiden yhdistäminen tietokoneeseen edellyttää, että Gear IconX:n PC Manager 
-sovellus on asennettu tietokoneeseen. Lisätietoja on kohdassa Gear IconX:n PC Managerin 
asentaminen.

Musiikkitiedostojen siirtäminen tietokoneesta

1 Tarkista kummankin nappikuulokkeen suunta, aseta ne oikein latauskotelon vastaaviin 
paikkoihin ja sulje kotelo.

Jos jompikumpi nappikuulokkeista ei kosketa latausliitäntöjä, Gear IconX:n PC Manager 
ei tunnista nappikuulokkeita.

2 Liitä latauskotelo tietokoneeseen USB-kaapelin kautta.
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3 Suorita tietokoneessa Gear IconX ja napsauta Lisää uusia kappaleita.

Kun ohjelmistopäivityksen ponnahdusikkuna tulee näkyviin, voit tarvittaessa päivittää 
ohjelmiston uusimpaan versioon napauttamalla Päivitä. Jos ponnahdusikkuna ei tule 
näkyviin, saat Gear IconX:n PC Managerin versiotiedot näkyviin ja voit päivittää sen 
napauttamalla Lisää → Tietoja tietokoneohjelmistosta → Päivitä.

4 Valitse siirrettävät musiikkitiedostot ja napsauta Avaa.

Musiikkitiedostot tallennetaan nappikuulokkeisiin. Älä muuta kansion nimeä äläkä luo uutta 
kansiota. Jos teet muutoksia nappikuulokkeiden tiedostohakemistoon, musiikkitiedostoja ei 
ehkä voi toistaa.

Älä irrota USB-kaapelia nappikuulokkeista tai tietokoneesta tiedostojen siirron aikana. 
Muutoin tietoja voi kadota tai laite voi vahingoittua.

Synkronoiminen nappikuulokkeiden välillä
Voit synkronoida nappikuulokkeet siten, että niissä on samat musiikkitiedostot, kun siirrät 
musiikkitiedostoja manuaalisesti käyttämättä Samsung Gear -sovellusta tai Gear IconX:n PC 
Manager -sovellusta.

1 Tarkista kummankin nappikuulokkeen suunta, aseta ne oikein latauskotelon vastaaviin 
paikkoihin ja sulje kotelo.

Jos toinen nappikuulokkeista ei kosketa latauskotelon liitäntää, Gear IconX:n PC Manager 
-sovellus ei tunnista nappikuulokkeita.

2 Liitä latauskotelo ja tietokone toisiinsa USB-kaapelin avulla.

3 Napsauta tietokoneen työpöydällä Gear IconX → Lisää → Synkronoi korvanapit.

Musiikkitiedostot tallennetaan automaattisesti kumpaankin nappikuulokkeeseen.
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Musiikin kuunteleminen

Soittolistojen tekeminen
Voit tehdä soittolistoja nappikuulokkeisiin tallennetuista musiikkitiedostoista.

1 Käynnistä Samsung Gear -sovellus mobiililaitteessa ja napauta musiikkitiedostoa kohdassa 
TIEDOT → GEAR ICONX:N MUSIIKKI.

Soittolistanäyttö tulee näkyviin.

2 Kosketa jonkin aikaa tiedostoa, jonka haluat lisätä soittolistaan.

3 Valitse muut tiedostot, jotka haluat lisätä.

4 Napauta LISÄÄ ja valitse haluamasi soittolista.

Nappikuulokkeisiin tallennettujen musiikkitiedostojen 
toistaminen
Voit kuunnella nappikuulokkeisiisi tallennettua musiikkia yhdistämättä niitä mobiililaitteeseen.

Toista musiikkia koskettamalla kosketusalustaa.

Jos toistat videota tai pelaat peliä nappikuulokkeet päässä, mobiililaitteen malli, 
ohjelmisto ja käynnissä olevat sovellukset voivat aiheuttaa sen että äänessä on viivettä. 
Äänen viive voi ilmetä synkronoidessasi mobiililaitteesi nappikuulokkeisiin.

Kappaleen toiston aloittaminen tai keskeyttäminen
Aloita ja keskeytä kappaleen toisto napauttamalla kosketusalustaa.

Seuraavan kappaleen toistaminen
Siirry seuraavaan kappaleeseen toiston aikana kaksoisnapauttamalla kosketusalustaa.
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Edellisen kappaleen toistaminen
Siirry edelliseen kappaleeseen toiston aikana kolmoisnapauttamalla kosketusalustaa.

Jos kolmoisnapautat kolmen sekunnin kuluessa kappaleen toiston alkamisesta, 
kappaleen toisto alkaa uudelleen alusta. Jos kolmoisnapautat kosketusalustaa kolmen 
sekunnin kuluessa kappaleen toiston alkamisesta, edellinen kappale toistetaan.

Seuraavan soittolistan toistaminen
Siirry seuraavaan soittolistaan kaksoisnapauttamalla ja koskettamalla jonkin aikaa 
kosketusalustaa.

Äänenvoimakkuuden säätäminen
Säädä äänenvoimakkuutta toiston aikana vetämällä sormella ylös tai alas kosketusalustalla.

Jos käytät nappikuulokkeita yhdistämättä niitä mobiililaitteeseen, ne toistavat 
merkkiäänen, kun äänenvoimakkuus on tietyn tason yläpuolella. Vähennä 
äänenvoimakkuutta, jotta kuulosi ei vahingoitu, vaikka muutoin voisit vielä lisätä 
äänenvoimakkuutta.

Mobiililaitteeseen tallennettujen musiikkitiedostojen 
toistaminen
Voit kuunnella mobiililaitteeseen tallennettua musiikkia yhdistämällä nappikuulokkeet 
mobiililaitteeseen. Voit suoratoistaa yhdistetystä mobiililaitteesta toistettavaa musiikkia 
tallentamatta musiikkitiedostoja nappikuulokkeisiin.

1 Käynnistä Samsung Gear -sovellus mobiililaitteessa.

2 Napauta ASETUKSET → Musiikki → Toista musiikkia koht. tai napauta TIEDOT → TOISTA 
MUSIIKKIA KOHT.

3 Napauta Puhelin, jos haluat toistaa musiikkia mobiililaitteestasi.

4 Käynnistä musiikkisoitinsovellus ja toista musiikkia.

Voit ohjata toistoa samalla tavalla kuin toistaessasi nappikuulokkeisiin tallennettua musiikkia.

• 	Säädä äänenvoimakkuutta yhdistetyn laitteen kautta, jos nappikuulokkeista kuuluva 
ääni on hiljainen täydellä äänenvoimakkuuden asetuksella.

• 	Jos yhdistät nappikuulokkeet mobiililaitteeseen musiikin kuuntelun aikana, 
äänenvoimakkuus voi muuttua.
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Taajuuskorjaimen käyttäminen
Voit valita viidestä taajuuskorjaintilasta haluamasi.

1 Käynnistä Samsung Gear -sovellus mobiililaitteessa.

2 Napauta TIEDOT → ÄÄNENVOIMAKKUUS JA ÄÄNI → TAAJUUSKORJAIN.

3 Valitse viidestä tilasta se, jota haluat käyttää.

Kun tätä toimintoa käytetään yhdessä mobiililaitteen muiden äänenlaatutilojen ja 
tehosteiden kanssa, tehoste voi kaksinkertaistua tai ääni voi säröytyä.

Liikuntanappikuulokkeen määrittäminen
Voit määrittää liikuntanappikuulokkeen, joka tallentaa tiedot liikkumisestasi. Oletusasetus on, 
että oikea nappikuuloke tallentaa liikuntatiedot.

1 Käynnistä Samsung Gear -sovellus yhdistetyssä mobiililaitteessa.

2 Napauta ASETUKSET → Harjoitus → Harjoituskorvanappi ja valitse oikea tai vasen 
nappikuuloke.

Kun olet vaihtanut liikuntanappikuulokkeen, nappikuulokkeet eivät ehkä muodosta 
automaattisesti yhteyttä uudelleen mobiililaitteeseen. Jos näin käy, napauta 
mobiililaitteessa Asetukset → Yhteydet → Bluetooth, etsi nappikuulokkeet ja liitä laite 
manuaalisesti.
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Liikuntatietojen tallentaminen

Liikunnan aloittaminen
Voit tallentaa liikuntatietoja, kuten liikunnan keston ja kuluttamiesi kalorien määrän, 
yhdistämättä nappikuulokkeita mobiililaitteeseen.

1 Aseta molemmat nappikuulokkeet korviisi. Kuulet nappikuulokkeiden tunnistamisesta 
ilmoittavan äänen.

2 Kosketa kosketusalustaa jonkin aikaa ja vapauta kosketus, kun kuulet kehotuksen aloittaa 
liikunta.

3 Kun kuulet ääniopastuksen ja sitten neljä äänimerkkiä, aloita liikunta.

Äänivalmennus toimii asettamasi kuntoilutavoitteen mukaisesti, kun olet aloittanut 
liikunnan.

• 	Voit tarkistaa liikuntatilasi koskettamalla jonkin aikaa kosketusalustaa ja vapauttamalla 
sen, kun kuulet sanat "Workout details". Sen jälkeen kuulet tallennetut liikuntatiedot. 
Käynnistä mobiililaitteessa Samsung Gear -sovellus ja napauta ASETUKSET → Harjoitus 
→ Opastuksen aikavälit.

• 	Jos haluat kuulla ympäristön äänet liikunnan aikana, kosketa jonkin aikaa kosketusalustaa 
ja vapauta se, kun kuulet sanat "Turn on ambient sound". Sen jälkeen kuulet sanat 
"Ambient sound turned on".

• 	Jos kosketusherkkä tunnistin ei kosketa korvaasi, nappikuuloke voi lakata toimimasta. 
Poista nappikuulokkeet korvistasi ja aseta ne uudelleen korviisi 20 minuutin kuluessa. 
Kun kuulet sanat "Workout resumed", jatka liikuntaa.
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4 Kun olet lopettanut liikunnan, kosketa jonkin aikaa kosketusalustaa ja vapauta se, kun kuulet 
sanat "Finish workout".

Kuulet omat liikuntatuloksesi. Voit myös näyttää liikunnan tyypin ja liikunnan keston 
yhdistetyssä mobiililaitteessa olevan Samsung Gear -sovelluksen tai Samsung Health 
-sovelluksen kautta.

• 	Jos harrastat liikuntaa eikä nappikuulokkeita ole asetettu korviisi oikein, 
nappikuulokkeet voivat pudota korvistasi. Valitse korviisi sopivat siivenkärjet ja 
nappikuulokkeiden pehmusteet ja varmista ennen liikunnan aloittamista, että 
nappikuulokkeet on asetettu korviisi oikein.

• 	Voit käyttää toimintoa, kun olet yhdistänyt nappikuulokkeet Samsung Gear 
-sovellukseen ensimmäisen kerran.

• 	Kun olet lopettanut liikunnan, voit kuunnella ääniopastuksen liikunnan tiedoista. 
Käynnistä mobiililaitteessa Samsung Gear -sovellus ja napauta ASETUKSET → 
Harjoitus → Opastuksen aikavälit.

Automaattinen liikunnan tunnistus
Kun olet harrastanut liikuntaa yli kymmenen minuuttia nappikuulokkeet korviisi asetettuina, ne 
tunnistavat liikkumisesi automaattisesti ja tallentavat liikunnan tiedot.

Kun lopetat liikunnan yli yhdeksi minuutiksi, nappikuulokkeet tunnistavat liikunnan lopettamisen 
automaattisesti ja tämä toiminto poistuu käytöstä.

• 	Eri liikuntatyypeistä vain kävely ja juoksu voidaan mitata.

• 	Kävely- ja liikuntarutiinit voivat aiheuttaa sen, etteivät automaattisen 
liikunnantunnistustoiminnon mittaustulokset ole tarkkoja.

• 	Jos yhdistät automaattisen liikunnantunnistustoiminnon sisältävän Gear-laitteen 
mobiililaitteeseen, nappikuulokkeiden automaattinen liikunnantunnistustoiminto ei 
ehkä toimi.
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Liikunnan aloittaminen nappikuulokkeiden ollessa yhdistettyinä 
mobiililaitteeseen
Kun harrastat liikuntaa nappikuulokkeet yhdistettyinä mobiililaitteesi liikuntasovelluksiin, 
voit tarkistaa liikuntatiedot ja niiden historian Samsung Health -sovelluksessa yhdistetyssä 
mobiililaitteessa.

Jos olet jo aloittanut liikunnan nappikuulokkeista, et voi ohjata liikuntaistuntoa 
mobiililaitteen Samsung Health -sovelluksen kautta. Lopeta meneillään oleva istunto 
koskettamalla jonkin aikaa kosketusalustaa ja vapauttamalla se, kun kuulet sanat "Finish 
workout".

1 Yhdistä nappikuulokkeet mobiililaitteeseen. Lisätietoja on kohdassa Nappikuulokkeiden 
yhdistäminen mobiililaitteeseen.

2 Käynnistä Samsung Health -sovellus mobiililaitteessa.

Gear IconX lisätään automaattisesti Samsung Health -sovelluksen lisälaiteluetteloon.

3 Napauta Samsung Health -sovelluksen aktiivisuuden seurantatoiminnossa KÄYNNISTÄ.

4 Napauta liikuntanäytössä KÄYNNISTÄ.

Kolmen sekunnin ajastin käynnistyy. Aloita liikunta, kun ajastin on saavuttanut ajan 0.

• 	Jos nappikuulokkeiden ja mobiililaitteen välinen etäisyys on yli kymmenen metriä, 
nappikuulokkeiden ja mobiililaitteen välinen yhteys katkeaa automaattisesti ja kuuluu 
äänimerkki. Kun haluat jatkaa liikuntaa, siirrä laitteet enintään kymmenen metrin 
etäisyydelle toisistaan. Kun kuulet äänimerkin ja sitten sanat ”Workout resumed”, pysy 
paikallasi, kunnes ääniopastus on päättynyt, ja jatka sitten liikuntaa.

5 Kun olet lopettanut liikunnan, napauta aktiivisuuden seurantatoiminnossa TAUKO → 
PYSÄYTÄ.

Nappikuulokkeet lopettavat liikuntatietojen tallentamisen, ja liikunnan tulokset tulevat 
näkyviin.

• 	Samsung Health -sovelluksessa määritettyä profiilia ja matkan yksikköä käytetään 
nappikuulokkeissa ja Samsung Gear -sovelluksessa. Jos Samsung Health -sovellusta 
ei ole päivitetty, sitä ei ehkä voi yhdistää nappikuulokkeisiin. Tarkista Samsung Health 
-sovelluksen versiotiedot ja päivitä se uusimpaan versioon.

• 	Vain tiedot edellisiltä 30 päivältä tallennetaan nappikuulokkeisiin. Yhdistä 
nappikuulokkeet mobiililaitteeseen 30 päivän kuluessa liikunnan lopettamisesta ja 
tallenna tiedot Samsung Health -sovellukseen.
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Valmentajan käyttäminen
Voit saada äänivalmennusta kävelyn tai juoksun aikana. Voit myös vaihtaa valmentajaa tai luoda 
oman valmentajasi.

1 Käynnistä Samsung Gear -sovellus mobiililaitteessa.

2 Napauta ASETUKSET → Harjoitus → Vetäjä.

3 Valitse haluamasi valmentaja napauttamalla  tai .

Äänivalmennus toimii asettamasi kuntoilutavoitteen mukaisesti, kun olet aloittanut 
liikunnan.

Oman valmentajan luominen
Voit luoda oman valmentajasi kuntoilutavoitteesi mukaisesti Samsung Health -sovelluksessa.

1 Käynnistä Samsung Health -sovellus mobiililaitteessa.

2 Napauta Juoksu → SEURAA ja valitse valmentaja vauhtitavoitteen alapuolelta.

3 Napauta LISÄÄ ja anna tiedot.

4 Tallenna valmentaja napauttamalla VALMIS.

Valmentaja lisätään Samsung Gear -sovellukseen mobiililaitteessa.
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Lisätietoja
• 	Samsung Health -sovellus on tarkoitettu vain kunnon parantamiseen ja viitteellisten tietojen 

saamiseen liittyviin tarkoituksiin, eikä sitä ole tarkoitettu sairauksien diagnosointiin eikä 
sairauksien parantamiseen, lieventämiseen, hoitoon tai estämiseen.

• 	Samsung Health -sovelluksen käytettävissä olevat toiminnot, ominaisuudet ja lisättävissä 
olevat sovellukset voivat määräytyä maittain erilaisten paikallisten lakien ja määräysten takia. 
Tarkista omalla alueellasi käytettävissä olevat ominaisuudet ja sovellukset ennen käyttöä.

• 	Samsung Health -sovellusta ja sen palveluja voidaan muuttaa tai ne voidaan lopettaa ilman 
ennakkoilmoitusta.

• 	Tämän tiedonkeruun tarkoitus on rajoitettu pyytämäsi palvelun tarjoamiseen, mukaan 
lukien sellaisten lisätietojen tarjoaminen, jotka liittyvät hyvinvointisi parantamiseen, 
tietojen varmuuskopiointiin/synkronointiin, tietojen analysointiin ja tilastoimiseen tai 
entistä parempien palvelujen kehittämiseen ja tarjoamiseen. (Jos kirjaudut Samsung-
tiliisi Samsung Health -sovelluksesta, tietosi voidaan kuitenkin tallentaa palvelimeen 
varmuuskopiointitarkoituksessa.) Henkilökohtaisia tietoja voidaan säilyttää, kunnes nämä 
tarkoitukset on täytetty. Jos haluat poistaa sosiaalisten verkostojen kanssa jakamasi tai 
tallennuslaitteisiin siirtämäsi tiedot, ne on poistettava erikseen.

• 	Olet itse kokonaan vastuussa sosiaalisissa verkostoissa jaettujen tai muille lähetettyjen 
tietojen väärinkäytöstä. Käytä harkintaa jakaessasi henkilökohtaisia tietojasi muiden kanssa.

• 	Jos nappikuulokkeet yhdistetään mobiililaitteeseen, tarkista tiedonsiirtoprotokolla, jotta voit 
varmistaa oikean toiminnan. Jos käytät langatonta yhteyttä, esimerkiksi Bluetooth-yhteyttä, 
muiden laitteiden aiheuttamat elektroniset häiriöt voivat vaikuttaa nappikuulokkeisiin. Vältä 
nappikuulokkeiden käyttämistä muiden radioaaltoja lähettävien laitteiden lähellä.

• 	Lue Samsung Health -sovelluksen käyttöehdot ja tiedot sen tietosuojakäytännöstä ennen 
sovelluksen käyttämistä.

• 	Eripituisten askelten ottaminen tai käveleminen paikallaan tai edestakaisin voi aiheuttaa sen, 
että mitattu matka poikkeaa todellisesta matkasta.

• 	Kun nappikuulokkeet ovat puettuina päällesi, voit tarkastella liikuntatietojasi Samsung 
Health -sovelluksessa mobiililaitteessasi.

• 	Vain tiedot edellisiltä 30 päivältä tallennetaan nappikuulokkeisiin. Yhdistä nappikuulokkeet 
mobiililaitteeseen 30 päivän kuluessa liikunnan lopettamisesta ja tallenna tiedot Samsung 
Health -sovellukseen.
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Puhelutoimintojen käyttäminen
Kun nappikuulokkeet on yhdistetty mobiililaitteeseen, voit vastata puheluihin ja hallita puheluja 
yhdistetystä mobiililaitteesta.

Puheluun vastaaminen tai sen hylkääminen
Kun saat puhelun nappikuulokkeiden ollessa korvissasi, ne toistavat äänen.

Voit vastata puheluun kaksoisnapauttamalla kosketusalustaa.

Voit hylätä puhelun koskettamalla kosketusalustaa jonkin aikaa.

Äänenvoimakkuuden säätäminen
Säädä äänenvoimakkuutta puhelun aikana vetämällä sormella ylös tai alas kosketusalustalla.

Toiseen puheluun vastaaminen
Kun puhelun aikana saapuu toinen puhelu, nappikuulokkeista kuuluu ääni.

Voit lopettaa meneillään olevan puhelun ja vastata toiseen puheluun napauttamalla 
kosketusalustaa ja pitämällä sitä painettuna.

Voit asettaa meneillään olevan puhelun pitoon ja vastata toiseen puheluun 
kaksoisnapauttamalla kosketusalustaa.

Voit siirtyä meneillään olevan ja pidossa olevan puhelun välillä kaksoisnapauttamalla 
kosketusalustaa.

Mikrofonin poistaminen käytöstä
Voit poistaa mikrofonin käytöstä koskettamalla kosketusalustaa jonkin aikaa, jolloin toinen 
osapuoli ei kuule sinua.

Puhelun lopettaminen
Voit lopettaa meneillään olevan puhelun kaksoisnapauttamalla kosketusalustaa.
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Ympäristöäänitilan käyttäminen
Voit pitää ympäristön äänet kuuluvina kuunnellessasi musiikkia ulkona, jolloin voit nopeasti 
tunnistaa mahdollisesti vaaralliset tilanteet.

Kosketa kosketusalustaa jonkin aikaa ja vapauta kosketus, kun kuulet sanat "Turn on ambient 
sound". Sen jälkeen kuulet sanat "Ambient sound turned on", ja toiminto otetaan käyttöön.

• 	Toiminto otetaan käyttöön vain, kun asetat molemmat nappikuulokkeet korviisi.

• 	Voit ottaa tämän toiminnon käyttöön tai poistaa sen käytöstä yhdistetyn 
mobiililaitteen kautta. Lisätietoja on kohdassa Asetusten mukauttaminen.

• 	Jos käytät ympäristöäänten äänenvoimakkuustoimintoa ympäristöäänitilassa, voit 
säätää äänenvoimakkuutta tilanteen tai paikan mukaan. Lisätietoja on kohdassa 
Ympäristön äänet.

• 	Jos käytät puheäänten selkeytystoimintoa, voit selkeyttää puheääniä. Lisätietoja on 
kohdassa Ympäristön äänet.

• 	Ympäristöäänitila poistuu automaattisesti käytöstä puhelun ajaksi. Puhelun päätyttyä 
tila palautuu aiempaan toimintatilaansa.

• 	Ympäristöäänitilassa voi ilmetä äänen kiertoa, kun säädät äänenvoimakkuutta tai 
kosketat mikrofonia.

• 	Ympäristöäänitilassa kuulet voimakkaat ulkoiset äänet.

• 	Voit käyttää toimintoa, kun olet yhdistänyt nappikuulokkeet Samsung Gear 
-sovellukseen ensimmäisen kerran.
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Samsung Gear ja Gear IconX:n 
PC Manager

Samsung Gear

Samsung Gear -sovelluksen esittely
Nappikuulokkeiden yhdistäminen mobiililaitteeseen edellyttää, että Samsung Gear -sovellus on 
asennettu mobiililaitteeseen. Samsung Gear -sovelluksella voit mukauttaa nappikuulokkeiden 
asetuksia.

Käynnistä Samsung Gear -sovellus mobiililaitteessa.

Jos yhdistät nappikuulokkeet mobiililaitteeseen ensimmäisen kerran, katso lisätietoja kohdasta 
Nappikuulokkeiden yhdistäminen mobiililaitteeseen.

Joidenkin toimintojen käyttömahdollisuus määräytyy yhdistetyn mobiililaitteen tyypin 
mukaan.
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Laitteiden ja nappikuulokkeiden yhteyden katkaiseminen
Aseta nappikuulokkeet latauskoteloon. Bluetooth-yhteys katkeaa.

Jos haluat katkaista nappikuulokkeiden ja mobiililaitteen välisen yhteyden manuaalisesti, aseta 
nappikuulokkeet korviisi. Käynnistä Samsung Gear -sovellus mobiililaitteessa ja napauta  → 
Katkaise yhteys. Voit myös napauttaa mobiililaitteessa Asetukset → Yhteydet → Bluetooth ja 
poistaa nappikuulokkeiden ja mobiililaitteen välisen pariliitoksen.

Nappikuulokkeissa ei ole toimintoa virran kytkentää eikä katkaisua varten. Jos 
nappikuulokkeita ei käytetä esimääritetyn ajan kuluessa sen jälkeen, kun olet poistanut 
ne korvistasi, ne siirtyvät lepotilaan ja yhteys mobiililaitteeseen katkaistaan. Voit 
siirtyä Bluetooth-laiteparin muodostustilaan uudelleen asettamalla nappikuulokkeet 
latauskoteloon ja sulkemalla sen. Avaa sitten latauskotelo uudelleen.

Laitteiden ja nappikuulokkeiden yhdistäminen uudelleen
Kun haluat yhdistää nappikuulokkeet uudelleen laitteeseen, aseta ne latauskoteloon ja sulje se. 
Avaa sitten latauskotelo uudelleen. Voit myös napauttaa YHDISTÄ mobiililaitteen Samsung Gear 
-sovelluksen oikeassa yläkulmassa.

Yhdistäminen uusiin nappikuulokkeisiin
Voit katkaista tilapäisesti nappikuulokkeiden yhteyden mobiililaitteeseen ja yhdistää toiset 
nappikuulokkeet.

Käynnistä Samsung Gear -sovellus mobiililaitteessa ja napauta  → Yhdistä uusi Gear.
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Yhdistäminen muihin laitteisiin
Käynnistä Samsung Gear -sovellus mobiililaitteessa ja napauta  → Katkaise yhteys. Voit myös 
napauttaa mobiililaitteessa Asetukset → Yhteydet → Bluetooth ja poistaa nappikuulokkeiden 
ja mobiililaitteen välisen pariliitoksen.

Nappikuulokkeiden ja aiemman mobiililaitteen välinen Bluetooth-yhteys katkeaa.

Kun nappikuulokkeiden yhteys aiempaan mobiililaitteeseen on katkaistu, voit yhdistää 
nappikuulokkeet toiseen mobiililaitteeseen.

Aseta nappikuulokkeet latauskoteloon ja sulje se. Paina jonkin aikaa latauskotelon suojuksen 
yhteyspainiketta. Käynnistä Samsung Gear -sovellus ja muodosta yhteys noudattamalla näytön 
ohjeita.

Käyttöoppaan tarkasteleminen
Voit näyttää nappikuulokkeiden käyttöoppaan mobiililaitteessa.

Käynnistä Samsung Gear -sovellus mobiililaitteessa ja napauta  → Käyttöopas.

Nappikuulokkeiden tilan näyttäminen
Voit näyttää mobiililaitteeseen yhdistettyjen nappikuulokkeiden tilan ja mukauttaa sitä.

Käynnistä Samsung Gear -sovellus mobiililaitteessa ja napauta TIEDOT.

• 	KORVANAPIT: Näytä nappikuulokkeiden yhteystila, akun jäljellä oleva varaus ja 
liikuntanappikuuloke.

• 	ÄÄNENVOIMAKKUUS JA ÄÄNI: Tarkista nappikuulokkeiden äänenvoimakkuus ja säädä sitä. 
Voit myös valita taajuuskorjaintilan ja käyttää ympäristöäänitilaa.

• 	GEAR ICONX:N MUSIIKKI: Näytä parhaillaan toistettavan musiikin tiedostonimi tai siirrä 
musiikkitiedostoja nappikuulokkeisiin napauttamalla SIIRRÄ MUSIIKKIA. Voit tehdä 
soittolistoja nappikuulokkeisiin tallennetuista musiikkitiedostoista.

Nappikuulokkeen käytettävissä oleva kapasiteetti voi poiketa Samsung Gear 
-sovelluksessa näkyvästä kapasiteetista. Käytettävissä oleva kapasiteetti voi 
muuttua, kun sovellus päivitetään.

• 	TOISTA MUSIIKKIA KOHT.: Valitse, kuunnellaanko musiikkia nappikuulokkeista vai 
mobiililaitteesta.

• 	TERVEYS: Näytä liikuntatietosi, jotka nappikuulokkeet ovat havainneet.
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Asetusten mukauttaminen
Saat näkyviin mobiililaitteeseen yhdistettyjen nappikuulokkeiden asetukset ja voit mukauttaa 
niitä.

Käynnistä Samsung Gear -sovellus mobiililaitteessa ja napauta ASETUKSET.

Musiikki
• 	Siirrä kappaleet Geariin: Siirrä musiikkitiedostoja mobiililaitteesta nappikuulokkeisiin. 

Lisätietoja on kohdassa Musiikkitiedostojen siirtäminen nappikuulokkeisiin.

• 	Musiikin hallinnan palaute: Napauta Puhe tai Äänimerkki sen palautteen tyypiksi, jonka 
kuulet, kun ohjaat musiikin toistoa kosketusalustaa koskettamalla.

• 	Toista musiikkia koht.: Valitse, toistetaanko musiikkia nappikuulokkeista vai 
mobiililaitteesta. Jos toistat musiikkia nappikuulokkeista, et kuule musiikkia tai Samsung 
Health -sovelluksen ääniohjausta mobiililaitteesta.

Ilmoitukset
Mobiililaitteen sovellusten lähettämät ilmoitukset vastaanotetaan nappikuulokkeissa. Voit 
halutessasi ottaa tämän toiminnon käyttöön napauttamalla vastaavaa kytkintä.

• 	Ilmoitusten hallinta: Valitse sovellukset, joiden lähettämät ilmoitukset haluat vastaanottaa, 
ja muuta jokaisen sovelluksen ilmoitusasetuksia.

• 	Lue ääneen puhelinta käytettäessä: Voit asettaa nappikuulokkeet vastaanottamaan 
mobiililaitteen ilmoitukset, vaikka käyttäisit mobiililaitetta.

Harjoitus
Voit tallentaa liikuntatietosi, kuten keston, kuljetun matkan ja kulutetut kalorit, liikunnan tyypistä 
riippuen.

Jos kosketusherkkä tunnistin ei kosketa korvaasi, nappikuuloke ei ehkä toimi. Käytä 
korviisi sopivia siivenkärkiä ja nappikuulokkeiden pehmusteita.

• 	Vetäjä: Valitse valmentaja, jolta saat äänivalmennusta liikunnan aikana. Voit halutessasi ottaa 
tämän toiminnon käyttöön napauttamalla vastaavaa kytkintä.

• 	Opastuksen aikavälit: Voit ottaa ääniopastuksen käyttöön, jolloin kuulet liikuntatietoja 
liikunnan aikana, ja valita ääniopastusviestien aikavälin. Voit halutessasi ottaa tämän 
toiminnon käyttöön napauttamalla vastaavaa kytkintä.



Samsung Gear ja Gear IconX:n PC Manager

44

• 	Harjoituskorvanappi: Voit asettaa nappikuulokkeen liikuntanappikuulokkeeksi, 
joka tallentaa tiedot liikkumisestasi. Oikea nappikuuloke on oletusarvoisesti asetettu 
liikuntanappikuulokkeeksi.

• 	Tunnista harjoitukset: Voit asettaa nappikuulokkeet tunnistamaan liikunnan automaattisesti 
ja tallentamaan sen tiedot. Voit halutessasi ottaa tämän toiminnon käyttöön napauttamalla 
vastaavaa kytkintä.

• 	Tervehdysviesti: Jos et ole harrastanut liikuntaa muutamaan päivään, äänitervehdys kertoo 
sinulle aiemmat liikuntatiedot ja toivottaa sinut tervetulleeksi, kun asetat nappikuulokkeet 
korviisi. Voit halutessasi ottaa tämän toiminnon käyttöön napauttamalla vastaavaa kytkintä.

Etsi Gearini
Jos kadotat nappikuulokkeesi, voit etsiä ne mobiililaitteesi Samsung Gear -sovelluksen avulla.

1 Käynnistä Samsung Gear -sovellus mobiililaitteessa ja napauta ASETUKSET → Etsi Gearini.

2 Napauta .

Nappikuulokkeista kuuluu vaiheittain voimistuva äänimerkki.

3 Katkaise äänimerkki napauttamalla  mobiililaitteessa.

Älä käytä tätä toimintoa nappikuulokkeet korvissa, sillä muutoin kuulosi voi 
vahingoittua.

Ympäristön äänet
Voit pitää ympäristön äänet kuuluvina kuunnellessasi musiikkia ulkona, jolloin voit nopeasti 
tunnistaa mahdollisesti vaaralliset tilanteet. Voit halutessasi ottaa tämän toiminnon käyttöön 
napauttamalla vastaavaa kytkintä.

• 	Ympäristön äänten voimakkuus: Voit säätää äänenvoimakkuutta tilanteen tai paikan 
mukaan.

• 	Puheen korostus: Voit selkeyttää puheääniä. Kun haluat käyttää puheäänten 
selkeytystoimintoa, aktivoi kytkin napauttamalla sitä.
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Kosketusalusta
Voit estää tahattomat toiminnot kosketusalustan lukitustoiminnon avulla.

• 	Lukitse kosketusalusta: Aktivoi lukitustoiminto. Kun haluat käyttää kosketusalustan 
lukitustoimintoa, aktivoi kytkin napauttamalla sitä. Lisätietoja on kohdassa Kosketusalustan 
lukitustoiminnon käyttäminen.

• 	Lukitse automaattisesti: Voit asettaa kosketusalustan aktivoimaan lukitustoiminnon 
automaattisesti. Napauta Lukitse automaattisesti ja valitse asetus. Lisätietoja on kohdassa 
Kosketusalustan automaattisen lukitustoiminnon käyttäminen.

Lue valikkovaihtoehdot ääneen
Voit asettaa nappikuulokkeista ääneen luettavat valikkovaihtoehdot. Voit valita käytettävät 
valikkovaihtoehdot tai muuttaa niiden järjestystä. Jos haluat muuttaa ääneen luettavien 
valikkovaihtoehtojen järjestystä, vedä siirrettävän vaihtoehdon vieressä oleva -kuvake 
haluamaasi paikkaan. Voit halutessasi ottaa tämän toiminnon käyttöön napauttamalla vastaavaa 
kytkintä.

Ääniohjauksen kieli
Valitse nappikuulokkeista kuultavan puhepalautteen kieli.

Puheopastus tukee 9:ää kieltä. Jos Asetukset-näytössä valittu kieli ei ole tuettu, voidaan 
käyttää englantia.

Tietoja Gearista
Näytä nappikuulokkeiden tiedot.

• 	Päivitä Gearin ohjelmisto: Päivitä Gear-laitteeseen uusin ohjelmisto.

• 	Lakisääteiset tiedot: Näytä nappikuulokkeiden lakisääteiset tiedot.

• 	Laitteen nimi: Ilmaisee nappikuulokkeiden nimen.

• 	Palauta Gear: Jos nappikuulokkeiden käyttämisessä on ongelma, esimerkiksi jos 
kosketusalusta ei vastaa tai haluat yhdistää nappikuulokkeet uuteen mobiililaitteeseen, voit 
palauttaa nappikuulokkeiden oletusasetukset.

• 	Vihjeitä: Lue nappikuulokkeisiin liittyviä vihjeitä.

• 	Akun tiedot: Tarkista nappikuulokkeiden ja latauskotelon akun tiedot.
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Tietoja Samsung Gearista
Näytä Samsung Gear -sovelluksen versiotiedot. Napauta tarvittaessa Päivityksiä saatavilla, 
jolloin Samsung Gear -sovellus päivitetään uusimpaan versioon.

Gear IconX:n PC Manager

Gear IconX:n PC Managerin asentaminen
Jos haluat lähettää musiikkia tietokoneesta nappikuulokkeisiin, asenna Gear IconX:n PC Manager 
-sovellus tietokoneeseen.

1 Tarkista kummankin nappikuulokkeen suunta, aseta ne oikein latauskotelon vastaaviin 
paikkoihin ja sulje kotelo.

2 Liitä latauskotelo tietokoneeseen USB-kaapelin kautta.

3 Napsauta tietokoneen työpöydällä  → Tietokone.

4 Avaa IconX_R tai IconX_L → TOOLS ja kaksoisnapsauta sitten Gear IconX:n PC Managerin 
asennustiedostoa.

5 Viimeistele asennus noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.

Voit myös ladata Gear IconX:n PC Managerin Samsungin sivustosta (www.samsung.com).

http://www.samsung.com
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Gear IconX:n PC Manager -sovelluksen esittely
Voit mukauttaa nappikuulokkeiden asetuksia Gear IconX:n PC Manager -sovelluksen avulla.

Jos korvaat kadonneen nappikuulokkeen uudella, aseta nappikuulokkeet 
latauskoteloon, sulje se ja kytke se tietokoneeseen. Liitä sitten kaksi nappikuuloketta 
pariksi Gear IconX:n PC Manager -sovelluksen avulla.

Aseta nappikuulokkeet latauskoteloon ja kytke kotelo tietokoneeseen. Napauta sitten Gear 
IconX → Lisää.

Tietoja tietokoneohjelmistosta
Näytä Gear IconX:n PC Manager -sovelluksen versiotiedot. Napauta tarvittaessa Päivitä, jolloin 
Gear IconX:n PC Manager -sovellus päivitetään uusimpaan versioon.

Synkronoi korvanapit
Napauttamalla Synkronoi korvanapit voit tallentaa musiikkia kumpaankin nappikuulokkeeseen 
automaattisesti, kun siirrät musiikkitiedostoja manuaalisesti mobiililaitteeseen.
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Liite

Vianmääritys
Kokeile seuraavia ratkaisuehdotuksia, ennen kuin otat yhteyden Samsung-huoltoon. Jotkin 
tilanteet eivät ehkä koske sinun nappikuulokkeitasi.

Nappikuulokkeet eivät toimi
• 	Akun varaus voi olla kokonaan purkautunut. Lataa akku täyteen ennen nappikuulokkeiden 

käyttämistä.

• 	Jos nappikuulokkeessa oleva kosketusherkkä tunnistin ei kosketa korvaasi, nappikuuloke 
ei ehkä toimi. Jos et kuule nappikuulokkeiden tunnistamisesta ilmoittavaa ääntä, poista 
nappikuulokkeet korvistasi ja aseta ne uudelleen korviisi.

• 	Jos kosketusalusta ei tunnista nappikuulokkeita tai ne eivät toimi, voit sammuttaa ja 
käynnistää uudelleen nappikuulokkeet painamalla jonkin aikaa virtanäppäintä.

Toinen Bluetooth-laite ei löydä nappikuulokkeita
• 	Tarkista kummankin nappikuulokkeen suunta, aseta ne oikein latauskotelon vastaaviin 

paikkoihin ja sulje kotelo. Paina sitten jonkin aikaa latauskotelon suojuksen yhteyspainiketta.

• 	Varmista, että nappikuulokkeet ja toinen Bluetooth-laite ovat Bluetooth-yhteysetäisyyden 
sisällä (kymmenen metriä). Etäisyys voi vaihdella laitteiden käyttöympäristön mukaan.

Jos nämä ohjeet eivät ratkaise ongelmaa, ota yhteys Samsung-huoltoon.
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Bluetooth-yhteyttä ei muodosteta, tai nappikuulokkeiden ja 
mobiililaitteen yhteys katkeaa
• 	Varmista, ettei laitteiden välissä ole mitään esteitä, kuten seiniä tai sähkölaitteita.

• 	Varmista, että mobiililaitteeseen on asennettu Samsung Gear -sovelluksen uusin versio. 
Päivitä Samsung Gear -sovellus tarvittaessa uusimpaan versioon.

• 	Varmista, että nappikuulokkeet ja toinen Bluetooth-laite ovat Bluetooth-yhteysetäisyyden 
sisällä (kymmenen metriä). Etäisyys voi vaihdella laitteiden käyttöympäristön mukaan.

• 	Käynnistä mobiililaite uudelleen ja käynnistä Samsung Gear -sovellus uudelleen.

Akku ei lataudu asianmukaisesti (Samsungin hyväksymät laturit)
• 	Varmista, että nappikuulokkeiden ja latauskotelon latausliitännät koskettavat toisiaan.

• 	Tarkista, että laturi on liitetty oikein.

• 	Jos akun liitännät ovat likaiset, akku ei ehkä lataudu oikein. Pyyhi molemmat kullanväriset 
kosketuspinnat kuivalla liinalla ja yritä ladata akku uudelleen.

• 	Ota yhteyttä Samsung-huoltoon akun vaihtamista varten.

Kahden nappikuulokkeen latausaika ja akun käyttöaika poikkeavat 
toisistaan
• 	Ensisijaisen nappikuulokkeen akun käyttöaika on lyhyempi kuin toisen, koska se käyttää 

useampia toimintoja.

• 	Ensisijaisen nappikuulokkeen lataaminen kestää kauemmin kuin toisen.

Akku tyhjenee nopeammin kuin pian laitteen ostamisen jälkeen
• 	Jos nappikuulokkeet tai akku ovat hyvin matalassa tai hyvin korkeassa lämpötilassa, akun 

käyttökelpoinen varaus voi pienentyä.

• 	Akku on kuluva osa, ja sen varauksen kestoaika lyhenee ajan kuluessa.
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Muiden puhetta ei kuulu
• 	Säädä nappikuulokkeen äänenvoimakkuutta.

• 	Säädä yhdistetyn laitteen äänenvoimakkuutta, jos et kuule ääntä nappikuulokkeista täydellä 
äänenvoimakkuudella.

Äänessä on kaikua puhelun aikana
Säädä äänenvoimakkuutta vetämällä sormella ylös- tai alaspäin kosketusalustalla tai siirry toiselle 
alueelle.

Äänen laatu on heikko
• 	Langattoman verkon palvelut voivat olla poissa käytöstä palveluntarjoajan verkon 

ongelmien takia. Varmista, ettei nappikuulokkeiden lähellä ole sähkömagneettisia aaltoja 
lähettäviä laitteita.

• 	Varmista, että nappikuulokkeet ja toinen Bluetooth-laite ovat Bluetooth-enimmäiskantaman 
sisällä (kymmenen metriä). Etäisyys voi vaihdella laitteiden käyttöympäristön mukaan.

• 	Yhdistetyn laitteen äänenvoimakkuuden asetus voi aiheuttaa sen, että äänenvoimakkuus 
pienentyy tai äänessä on häiriöitä. Voit välttää tämän säätämällä yhdistetyn laitteen 
äänenvoimakkuuden sopivaksi.

Nappikuulokkeiden äänen ja näyttökuvan välille tulee viive videoita 
toistettaessa ja pelejä pelattaessa
Nappikuulokkeiden äänen ja videokuvan välillä voi olla aikaviive, kun videoita toistetaan tai 
pelejä pelataan nappikuulokkeiden ollessa yhdistettyinä mobiililaitteeseen.

Nappikuulokkeet tuntuvat kosketettaessa kuumilta
Kun käytät nappikuulokkeita pitkän ajan, ne voivat tuntua kosketettaessa kuumilta. Tämä on 
normaalia, eikä sen pitäisi vaikuttaa nappikuulokkeiden käyttöikään eikä suorituskykyyn.

Jos nappikuulokkeet ylikuumenevat tai tuntuvat kuumilta pitkään, älä käytä niitä hetkeen. Jos 
nappikuulokkeiden ylikuumeneminen jatkuu, ota yhteys Samsung-huoltoon.
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Nappikuulokkeen kotelon ulkoreunalla on pieni rako
• 	Rako on valmistuksessa tarvittava ominaisuus, ja osat voivat liikkua tai väristä vähäisesti.

• 	Ajan myötä osien välinen kitka voi hieman suurentaa tätä rakoa.

Nappikuulokkeiden hoitaminen

Peruskunnossapito
• 	Puhdista nappikuulokkeet käytön jälkeen pehmeällä, kuivalla liinalla.

• 	Pidä nappikuulokkeet kuivina. Estä nesteitä koskettamasta nappikuulokkeita ja pääsemästä 
niiden sisään.

Vastaanottimen puhdistaminen
Jos äänenvoimakkuus on pienempi kuin sen pitäisi kulloisellakin asetuksella olla, puhdista 
vastaanotin.

1 Irrota nappikuulokkeen pehmuste nappikuulokkeen alaosan ulkonevasta osasta.

Älä vedä nappikuulokkeen pehmusteesta voimakkaasti. Nappikuulokkeen pehmuste voi 
revetä.
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2 Poista kaikki korvavaha tai lika vastaanottimesta harjalla tai muulla työkalulla.

Älä käytä suurta voimaa poistaessasi korvavahaa tai likaa. Vastaanotin voi olla vioittunut.

3 Peitä nappikuuloke nappikuulokkeen pehmusteella.

Latausliitäntöjen puhdistaminen
Jos akku ei lataudu asianmukaisesti, pyyhi kullanväriset liitännät kuivalla liinalla.

Latausliitännät
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Nappikuulokkeiden sammuttaminen ja 
käynnistäminen
Jos et aio käyttää nappikuulokkeita pitkään aikaan, sammuta ne. Jos kosketusalusta ei vastaa tai 
nappikuulokkeet eivät toimi oikein, sammuta nappikuulokkeet ja käynnistä ne uudelleen.

1 Irrota siivenkärki nappikuulokkeesta. Paina sitten paperiliittimellä nappikuulokkeiden 
yläosassa olevaa virtanäppäintä yli kymmenen sekuntia.

Nappikuuloke sammuu.

Virtanäppäin

2 Sammuta toinen nappikuuloke samalla tavalla.

3 Paina virtanäppäintä uudelleen jonkin aikaa.

Tunnistimen merkkivalo välähtää kolme kertaa, ja nappikuuloke käynnistyy uudelleen.

4 Käynnistä toinen nappikuuloke uudelleen samalla tavalla.

Akun irrottaminen
• 	Jos haluat irrottaa akun, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Akun 

irrottamisohjeet ovat osoitteessa www.samsung.com/global/ecodesign_energy.

• 	Oman turvallisuutesi vuoksi älä yritä itse irrottaa akkua. Jos akku irrotetaan väärin, akku ja 
laite voivat vahingoittua ja aiheuttaa henkilövahingon ja/tai muuttaa laitteen vaaralliseksi.

• 	Samsung ei ole vastuussa vahingoista tai menetyksistä (sopimuksessa olevista tai 
vahingonkorvausvastuista, mukaan lukien laiminlyönti), jotka voivat aiheutua näiden 
varoitusten ja ohjeiden täsmällisesti noudattamatta jättämisestä, Samsungin laiminlyönnistä 
aiheutuvaa kuolemaa tai henkilövahinkoa lukuun ottamatta.

http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy
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