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Grundläggande information

Läs den här handboken först
Läs handboken noggrant innan du använder enheten så att du använder den på ett säkert och 
riktigt sätt.

• 	Bilder kan skilja sig från den verkliga produkten. Innehållet kan komma att ändras utan 
föregående meddelande. Du kan läsa den fullständiga bruksanvisningen för mera 
information. Besök www.samsung.com för enhetsinformation, bruksanvisning med mera.

• 	Innan du använder andra enheter ska du se till att de är kompatibla med öronsnäckorna. På 
www.samsung.com hittar du specifikationerna över kompatibla mobila enheter.

• 	Se till att enheten inte sänks ned i vätska eller utsätts för trycksatta vattenstrålar, t.ex. från 
en dusch. Bär inte enheten när du t.ex. duschar eller simmar. Om du gör det kan enheten 
skadas.

• 	Den här produkten inkluderar viss gratis programvara/open source-programvara. 
Instruktioner för hur du visar open source-licensen hittar du på Samsungs webbplats 
(opensource.samsung.com).

Instruktionsikoner

Varning: Situationer som kan leda till att du skadar dig eller att andra skadar sig

Var försiktig: Situationer som kan leda till skador på enheten eller annan utrustning

Observera: Kommentarer, användningstips eller tilläggsinformation

http://www.samsung.com
http://www.samsung.com
http://opensource.samsung.com
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Om Gear IconX
Med Gear IconX trådlösa sportöronsnäckor kan du spåra din aktivitetsnivå samt spela upp 
musik. Du kan spara musikfiler på dina Gear IconX-öronsnäckor och spela upp dem direkt från 
öronsnäckorna, eller lyssna på musik som spelas upp från din anslutna mobila enhet. Gear 
IconX-öronsnäckorna registrerar även träningsinformation, t.ex. varaktighet och antal förbrända 
kalorier, med hjälp av den inbyggda sensorn.

Bär inte öronsnäckorna i högtrafikerade områden, t.ex. vägar eller övergångsställen. Om 
du gör det kan det leda till olyckor på grund av långsammare reaktionstid.

Använda Gear IconX-öronsnäckorna för sig själva
Du kan lyssna på musik som finns sparad på dina Gear IconX-öronsnäckor. Gear IconX-
öronsnäckorna registrerar även träningsinformation.
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Använda Gear IconX-öronsnäckorna med en mobil enhet
Du kan lyssna på musik som finns sparad på din anslutna mobila enhet och svara på 
inkommande samtal. Du kan även visa registrerad träningsinformation via Samsung Health-
appen på den mobila enheten.
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Förpackningens innehåll
Kontrollera att produktförpackningen innehåller följande föremål:

• 	Öronsnäcka (H/V).

• 	Laddningsfodral.

• 	Vingspets (3 set, S/M/L).

• 	Öronsnäckans topp (3 set, S/M/L).

• 	USB-kabel.

• 	USB-kontakt (USB Typ-B).

• 	USB-kontakt (USB Typ-C).

• 	Snabbstartsguide.

• 	Vilka produkter som medföljer öronsnäckorna och tillgängliga tillbehör kan variera 
beroende på region eller tjänsteleverantör.

• 	De medföljande produkterna är endast utformade för de här öronsnäckorna och är 
kanske inte kompatibla med andra enheter.

• 	Utseendet och specifikationerna kan komma att ändras utan föregående 
meddelande.

• 	Du kan köpa ytterligare tillbehör från Samsungs webbplats. Kontrollera att de är 
kompatibla med öronsnäckorna före köpet.

• 	Använd endast tillbehör som är godkända av Samsung. Om du använder tillbehör 
som inte är godkända kan det leda till prestandaproblem och fel som inte täcks av 
garantin.

• 	Tillbehörens tillgänglighet är helt beroende av tillverkarna och kan komma att 
ändras. Mer information om tillgängliga tillbehör hittar du på Samsungs webbplats 
(www.samsung.com).

http://www.samsung.com
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Enhetslayout

Öronsnäcka

Sensorindika torlampa

Mikrofon Beröringskänslig sensor

Pekplatta

Mikrofon

Laddningskontakter

Vingspets

Öronsnäckans topp

Vingspets

Riktning/
storleksindikator
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Laddningsfodral

Öronsnäckans 
indikatorlampa 

(vänster)

Öronsnäckans 
indikatorlampa (höger)

Laddningskontakter 
(vänster)

Öppningsknapp för 
lucka

Indikatorlampa för 
laddningsfodral

Laddningsfodralets 
lock

Laddningskontakter 
(höger)

Anslutningsknapp

Flerfunktionsuttag

Om det finns svett eller annan vätska på laddningskontakterna kan korrosion uppstå på 
öronsnäckorna. Rengör laddningskontakterna och öronsnäckorna innan du lägger ner 
öronsnäckorna i laddningsfodralet.
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Förbereda öronsnäckorna för användning

Sätta fast öronsnäckans topp på öronsnäckan

1 Välj den topp för öronsnäckan som passar ditt öra.

2 Täck haken längst ner på öronsnäckorna med öronsnäckans topp.

• 	Sätt inte i öronsnäckorna i öronen utan topparna. Om du gör det kan det göra ont i 
öronen.

• 	Dra inte för hårt i öronsnäckans topp. Då kan öronsnäckans topp gå sönder.

3 Gör likadant med den motsatta öronsnäckan.
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Sätta fast en vingspets på öronsnäckan

1 Välj den vingspets som passar ditt öra.

2 Välj vingspets för höger eller vänster öra.

3 Täck öronsnäckan med vingspetsen.

• 	Sätt inte i öronsnäckorna utan vingspetsar i öronen. Om du gör det kan det göra ont i 
öronen.

• 	Dra inte i vingspetsen överdrivet hårt. Då kan vingspetsen gå sönder.

Fäst inte vingspetsarna på öronsnäckorna i fel riktning. Då passar inte öronsnäckorna i 
öronen. Öronsnäckorna laddas inte om de inte sätts in ordentligt i fodralet.

4 Gör likadant med den motsatta öronsnäckan.
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Batteri

Ladda batteriet
Ladda batteriet helt innan du använder öronsnäckorna för första gången eller när de inte har 
använts under en längre period. Öronsnäckorna aktiveras under laddning. När batteriet är helt 
urladdat behöver det laddas i minst 10 minuter innan det kan aktiveras.

Kontrollera riktningen på varje öronsnäcka och lägg i dem på motsvarande plats och anslut 
sedan laddningskabeln.

Laddningsfodralet, som har ett inbyggt batteri, laddas samtidigt som öronsnäckorna.

Du kan ladda öronsnäckorna genom att lägga dem i laddningsfodralet utan att ansluta det till ett 
eluttag.

• 	Laddare säljs separat.

• 	Du kan inte använda öronsnäckornas trådlösa funktioner medan batteriet laddas.

• 	Om det finns svett eller annan vätska på laddningsterminalerna eller öronsnäckorna 
ska du rengöra dem innan du laddar batteriet.

1 Tryck på fodralets öppningsknapp för att öppna laddningsfodralet.

2 Kontrollera riktningen på varje öronsnäcka och lägg i dem på motsvarande plats.

R

L
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3 Stäng laddningsfodralet.

4 Anslut USB-kabeln till USB-strömadaptern och anslut sedan USB-kabeln till 
flerfunktionsuttaget på laddningsfodralet.

Om du ansluter laddaren på fel sätt kan allvarliga skador uppstå på laddningsfodralet. 
Skador som orsakas av felaktig användning omfattas inte av garantin.

5 Koppla in USB-strömadaptern i ett eluttag.

Öronsnäckornas batterier och laddningsfodralet laddas samtidigt.

6 När laddningsfodralet har laddats helt ska det kopplas bort från laddaren. Koppla först ur 
laddaren från laddningsfodralet och koppla sedan ur den från eluttaget.

• 	Om öronsnäckornas indikatorlampa blinkar rött ska du ta ut dem och lägga tillbaka 
dem igen eller ansluta laddningssladden.

• 	Om du inte ska använda öronsnäckorna under en längre period ska du stänga av dem. 
Se Stänga av och starta om öronsnäckorna för mer information.

• 	Koppla ur laddaren när den inte används för att spara energi. Laddaren har inget 
strömreglage, så du måste koppla ur laddaren från eluttaget när den inte används för 
att undvika att slösa med ström. Laddaren ska vara nära eluttaget och lätt att komma 
åt under laddningen.
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Minska batteriförbrukningen
Öronsnäckorna har två alternativ som hjälper dig att spara batteriström.

• 	När du inte använder öronsnäckorna ska du förvara dem i laddningsfodralet. Den 
beröringskänsliga sensorn fortsätter att arbeta under tiden som du bär öronsnäckorna, vilket 
minskar användningstiden.

• 	När du har anslutit öronsnäckorna till din mobila enhet startar du Samsung Gear-appen 
och trycker på INSTÄLLNING. → Aviseringar och rycker sedan på reglaget för att inaktivera 
funktionen. Du kan minska batteriförbrukningen genom att inaktivera röstmeddelanden.

Tips och försiktighetsåtgärder vid batteriladdning
• 	Om det finns svett eller annan vätska på laddningskontakterna kan korrosion uppstå 

på kontakterna. Om det finns svett eller annan vätska på laddningsterminalerna eller 
öronsnäckorna ska du rengöra dem innan du laddar batteriet.

• 	Om du använder en annan strömkälla än laddaren, exempelvis en dator, kan det leda till en 
lägre laddningshastighet på grund av lägre ström.

• 	Under laddning kan öronsnäckorna och laddningsfodralet bli varma. Detta är normalt och 
påverkar inte livslängden eller prestandan på öronsnäckorna. Om batteriet blir varmare än 
normalt kan det hända att laddaren slutar ladda.

• 	Om öronsnäckorna och laddningsfodralet inte laddas som de ska, ska du ta med dem och 
laddaren till ett Samsung-servicecenter.

• 	Undvik att böja på laddaren. Om du gör det kan laddaren skadas eller dess livslängd minska. 
Använd aldrig en skadad laddare.

• 	Mer information om batteriet, t.ex. användningstid, finns på Samsungs webbplats 
(www.samsung.com).

http://www.samsung.com
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Kontrollera batterinivå

Kontrollera via röstguiden
När batterinivån sjunker under 10 %, 5 % och 2 % informerar en röstguide dig om batterinivån. 
Spara träningsinformationen på din mobila enhet i förväg medan du tränar innan batteriet 
laddas ur helt.

Visa batterinivån från den anslutna mobila enheten
Anslut öronsnäckorna till din mobila enhet, starta Samsung Gear och kontrollera batteristatus 
för varje öronsnäcka på kortet INFO → HÖRLURAR. Se Ansluta öronsnäckorna till en mobil enhet 
för mer information.

När återstående batterinivå är låg visas en avisering på den mobila enhetens 
aviseringspanel.

Slå på och stänga av öronsnäckorma
Lägg öronsnäckorna i laddningsfodralet och stäng det sedan. När du öppnar fodralet slås 
strömmen på och sensorindikatorlampan blinkar.
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Identifiering med indikatorlampor
Indikatorlamporna informerar dig om statusen på öronsnäckorna och laddningsfodralet.

Två öronsnäcksindikatorlampor finns på höger och vänster sida om laddningsfodralets 
öppningsknapp och visar laddningsstatus för varje öronsnäcka. Laddningsfodralets 
indikatorlampa bredvid flerfunktionsuttaget visar på själva fodralets laddningsstatus.

Öronsnäckans indikatorlampa

Öronsnäckans 
indikatorlampa

Färg Status

Kontinuerligt röd • 	Laddar

Kontinuerligt grön • 	Fulladdad

Blinkar rött (snabbt) • 	Laddning är inaktiverad på grund av onormala temperaturer

Blinkar rött (medelsnabbt)

• 	Laddning är inaktiverad på grund av ett anslutningsfel med 
laddningskontakterna

• 	Laddning är inaktiverad på grund av låg batterinivå i 
laddningsfodralet
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Indikatorlampa för laddningsfodral

Indikatorlampa för 
laddningsfodral

Färg Status

Kontinuerligt röd • 	Laddar

Kontinuerligt grön • 	Fulladdad

Blinkar rött (snabbt) • 	Laddning är blockerad på grund av onormala temperaturer

Blinkar rött (långsamt) • 	Låg batterinivå

Grön → Röd → Blå • 	Väntar på att den mobila enheten ska försöka ansluta

Röd (5 sekunder efter att 
öronsnäckorna har satts i)

• 	Batterinivån är låg (mindre än 30 %)

Gul (5 sekunder efter att 
öronsnäckorna har satts i)

• 	Batterinivån är medelhög (mellan 30 % och 60 %)

Grön (5 sekunder efter att 
öronsnäckorna har satts i)

• 	Batterinivån är hög (mer än 60 %)

Blinkar med blått sken • 	Uppdaterar programvaran

• 	Indikatorlamporna blinkar rött när den externa strömkällan slås av under laddning.

• 	Om indikatorlamporna inte fungerar enligt beskrivningen ska du koppla bort 
laddaren från laddningsfodralet och sedan koppla in den igen.
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Använda öronsnäckorna

Ansluta öronsnäckorna till en mobil enhet

Ansluta öronsnäckorna till en mobil enhet från Samsung

1 Kontrollera riktningen på varje öronsnäcka, lägg dem åt rätt håll i sina platser i 
laddningsfodralet och stäng det.

Om öronsnäckans indikatorlampa inte blinkar ska du ansluta laddningskabeln och ladda 
öronsnäckorna i mer än 10 minuter.

2 Öppna laddningsfodralet.

Öronsnäckorna kommer att försättas i läget för Bluetooth-sammankoppling och ett popup-
fönster visas automatiskt på den mobila enheten.

Om popup-fönstret inte visas eller om du vill ansluta med en annan Android-enhet ska 
du gå till Ansluta öronsnäckorna till en mobil enhet som inte är från Samsung (eller om 
anslutningspopup-fönstret inte visas).
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• 	När laddningsfodralets indikatorlampa blinkar rött tar du ut öronsnäckorna ur 
laddningsfodralet och lägger i dem i fodralet igen.

• 	Om öronsnäckorna inte ansluter till en mobil enhet inom tre minuter kommer läget 
för Bluetooth-sammankoppling att inaktiveras. Om öronsnäckorna inte har anslutits 
till en mobil enhet tidigare stänger du laddningsfodralets lock igen och öppnar det.

3 När popup-fönstret visas på den mobila enheten trycker du lätt på OK.

4 Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra anslutningen.

När öronsnäckorna är anslutna till den mobila enheten försöker de automatiskt att ansluta 
till den mobila enheten så fort du tar ut dem ur laddningsfodralet.

Om du vill ansluta till en annan mobil enhet efter att anslutningen har upprättats måste 
du lägga öronsnäckorna i laddningsfodralet och stänga det. Håll laddningsfodralets 
anslutningsknapp intryckt.

Ansluta öronsnäckorna till en mobil enhet som inte är från 
Samsung (eller om anslutningspopup-fönstret inte visas)

1 På den mobila enheten startar du Play Butik och hämtar appen Samsung Gear.

• 	Du kan endast hämta Samsung Gear-appen på mobila enheter som kör 
operativsystemet Android 4.4 (API 19) eller en nyare version och med 1,5 GB RAM eller 
mer.

• 	Du kan ändra språk på Samsung Gear-appen på den anslutna mobila enheten. Gå till 
Inställningar → Allmän hantering → Språk och inmatning → Språk på din mobila 
enhet. Engelska kan visas som standard om det valda språket på inställningsskärmen 
inte stöds i Samsung Gear-appen.
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2 Kontrollera riktningen på varje öronsnäcka, lägg dem åt rätt håll i sina platser i 
laddningsfodralet och stäng det.

Om öronsnäckans indikatorlampa inte blinkar ska du ansluta laddningskabeln och ladda 
öronsnäckorna i mer än 10 minuter.

3 Öppna laddningsfodralet.

Öronsnäckorna försätts i läget för Bluetooth-sammankoppling.

4 Starta Samsung Gear-appen på den mobila enheten och följ anvisningarna på skärmen för 
att slutföra anslutningen.

Gear Icon X

Gear Icon X

Tips och försiktighetsåtgärder vid anslutning till den mobila 
enheten
• 	Om öronsnäckorna inte ansluter till en mobil enhet inom tre minuter kommer läget för 

Bluetooth-sammankoppling att inaktiveras. Stäng laddningsfodralet igen och öppna det 
om det är första gången som öronsnäckorna ska anslutas. Öronsnäckorna försätts i läget för 
Bluetooth-sammankoppling.

• 	Om du vill ansluta till en annan mobil enhet efter att anslutningen har upprättats måste 
du lägga öronsnäckorna i laddningsfodralet och stänga det. Håll laddningsfodralets 
anslutningsknapp intryckt. Öronsnäckorna går in i läget för Bluetooth-sammankoppling och 
laddningsfodralets indikatorlampa blinkar grönt, rött och blått i tur och ordning.

• 	Om Bluetooth-anslutningen misslyckas eller om den mobila enheten inte kan skanna 
öronsnäckorna ska du avbryta sammankopplingen mellan de enheter som tidigare 
sammankopplades med din mobila enhet. Försök sedan att ansluta igen.

• 	Anslutningsmetoderna kan variera beroende på enhet och programvaruversion.

• 	Du kan endast hämta Samsung Gear-appen på mobila enheter som kör operativsystemet 
Android 4.4 (API 19) eller en nyare version och med 1,5 GB RAM eller mer.
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Meddelanden om att använda Bluetooth
Bluetooth är en standard för trådlös teknik som använder en frekvens på 2,4 GHz för att ansluta 
till olika enheter över korta avstånd. Med tekniken kan du ansluta till och utbyta data med andra 
Bluetooth-aktiverade enheter, t.ex. mobila enheter, utan att kablar används.

• 	Placera enheterna nära varandra för att undvika problem när du ansluter öronsnäckorna till 
en annan enhet.

• 	Se till att öronsnäckorna och den andra Bluetooth-enheten befinner sig inom Bluetooth-
anslutningsområdet (10 m). Avståndet kan variera beroende på vilken miljö enheterna 
används i.

• 	Se till att det inte finns några hinder, inklusive människor, väggar, hörn eller staket, mellan 
öronsnäckorna och den anslutna enheten.

• 	Vidrör inte Bluetooth-antennen på en ansluten enhet.

• 	Bluetooth använder samma frekvens som vissa industri-, vetenskaps-, medicintekniska och 
lågenergiprodukter och störningar kan uppstå om du ansluter enheter i närheten av denna 
typ av produkter.

• 	Vissa enheter, särskilt de som inte har testats eller godkänts av Bluetooth SIG, kanske inte är 
kompatibla med öronsnäckorna.

• 	Använd inte Bluetooth för olagliga syften (t.ex. piratkopiering av filer eller att avlyssna 
kommunikationer i kommersiella syften).
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Bära öronsnäckorna
För in vingspetsarna i öronen och justera dem så att de sitter bra.

1 Kontrollera varje öronsnäckas riktning och stoppa in dem i öronen med vingspetsen uppåt 
tills de sitter bekvämt i öronen.

2 Justera öronsnäckorna genom att vrida dem åt höger eller vänster tills de passar dina öron.

Den beröringskänsliga sensorn identifierar automatiskt att du bär öronsnäckorna när du 
stoppar in dem. Därefter avger öronsnäckorna ett ljud.

• 	Om den beröringskänsliga sensorn inte får kontakt med örat kan det hända att 
öronsnäckan inte fungerar. Använd de vingspetsar och toppar till öronsnäckorna som 
passar dina öron.

• 	Följ alla varningsmeddelanden och anvisningar från behörig personal på exempelvis 
flygplan och sjukhus.
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Använda öronsnäckorna utan en mobil enhet
Du kan använda öronsnäckorna utan att ansluta dem till en mobil enhet. En del funktioner, 
som att ta emot samtal, är inte tillgängliga. Om du vill spara din träningsinformation ska du 
ansluta öronsnäckorna till den mobila enheten efter avslutad träning. Endast information från de 
senaste 30 dagarna sparas i öronsnäckorna. Se Ansluta öronsnäckorna till en mobil enhet för mer 
information.

Använda pekplattan
Du kan styra musikuppspelningen och svara på eller avvisa samtal med pekplattan.

Pekplatta

• 	För att undvika att skada öronen ska du inte trycka för hårt på pekplattan med 
fingerspetsen.

• 	För att undvika att skada pekplattan ska du inte trycka på den med någonting vasst.

Den riktning du bär öronsnäckorna i påverkar riktningen när du drar på pekplattan. Bär 
öronsnäckorna på rätt sätt. Se Bära öronsnäckorna för mer information.
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Enkel tryckning

• 	Spela upp eller pausa spår.

Dubbeltryckning

• 	Spela upp nästa spår.

• 	Ta emot eller avsluta ett samtal.

• 	Parkera det aktuella samtalet och ta emot det andra 
samtalet.

• 	Växla mellan det aktuella samtalet och det parkerade 
samtalet.

Trippeltryckning

• 	Spela upp föregående spår.

	– Om du trycker lätt tre gånger tre sekunder efter 
att ett spår börjar spelas upp startar spåret från 
början. Tryck lätt tre gånger på pekplattan inom tre 
sekunder från när ett spår börjar spelas upp för att 
spela upp föregående spår.

Tryck och håll ned

• 	Avvisa samtal.

• 	Mikrofon på eller av under ett samtal.

	– Ingenting kommer att visas på den mobila 
enheten.

• 	Återuppta ett parkerat samtal efter att du har avslutat 
det aktuella samtalet.

• 	Läs upp menyalternativ.

Dubbeltryck och håll

• 	Gå till nästa spellista om du bär båda öronsnäckorna

	– Endast musik som sparats i öronsnäckorna är 
tillgänglig. Se Skapa spellistor för mer information.

Svep upp/ned

• 	Volym upp/ned.
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Läsa upp menyalternativ

1 Tryck på pekplattan och håll kvar för att läsa upp menyalternativen.

2 Släpp fingret för att aktivera funktionen när du hör det menyalternativ du vill använda.

• 	Voice command: Använd röstkommando på din mobila enhet.

• 	Start/finish workout: Registrera din träningsinformation.

• 	Workout details: Se statusen för ditt träningspass.

• 	Ambient sound: Ställ in så att du hör omgivningen. Se Använda läget för omgivande ljud 
för mer information.

• 	Lock touchpad: Förhindra oavsiktliga åtgärder. Se Pekskärm för mer information.

• 	Om du inte kan aktivera funktionen trycker du på pekplattan och håller nedtryckt igen 
för att läsa upp menyalternativen igen.

• 	För att ändra ordning på alternativen för menyuppläsning trycker du på 
INSTÄLLNING. → Läs upp menyalternativ. Dra sedan  bredvid de alternativ du vill 
ändra plats på och flytta dem till den plats du vill ha dem.

• 	Ordningen och de funktioner som listas i menyalternativen visas olika beroende på 
dina inställningar.

Använda pekplattans låsfunktion
Du kan förhindra oavsiktliga åtgärder genom att använda pekplattans låsfunktion.

1 Starta appen Samsung Gear på den anslutna mobila enheten.

2 Tryck lätt på INSTÄLLNING. → Pekskärm.

3 Tryck lätt på reglaget för Lås pekskärm för att aktivera funktionen.

Om du vill inaktivera pekplattans låsfunktion tar du av båda öronsnäckorna eller håller 
nedtryckt på en pekplatta.
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Använda pekplattans autolåsfunktion
Du kan ställa in så att pekplattan aktiverar låsfunktionen automatiskt.

1 Starta appen Samsung Gear på den anslutna mobila enheten.

2 Tryck lätt på INSTÄLLNING. → Pekskärm.

3 Tryck lätt på Lås automatiskt och välj ett alternativ.

• 	Aldrig: Ställ in så att pekplattan aldrig aktiverar låsfunktionen automatiskt.

• 	Efter 30 sekunder utan inmatning: Ställ in så att pekplattan aktiverar låsfunktionen 
automatiskt om ingen inmatning sker efter 30 sekunder.

• 	Under träningspass: Ställ in pekplattan så att de aktiverar låsfunktionen automatiskt 
under träningspass.

Överföra musikfiler till öronsnäckorna

Överföra musikfiler från din mobila enhet
Överför musikfiler från din mobila enhet till öronsnäckorna via Samsung Gear-programmet på 
din mobila enhet.

• 	Att överföra musik är eventuellt inte tillgängligt beroende på den mobila enheten.

• 	Musikfiler som inte överförs via Samsung Gear-appen kanske inte kan spelas upp.

• 	Öronsnäckorna stöder filformaten MP3, M4A, AAC, WAV, WMA (WMA v9).

• 	Musikfilerna i spellistan sorteras i alfabetisk ordning.

• 	Öronsnäckorna spelar endast upp filerna 1–1000 i spellistan.

• 	Samma musikfiler sparas eventuellt inte i båda öronsnäckorna när du överför 
musikfilerna manuellt utan att använda Samsung Gear-appen. Om musikfilerna i varje 
öronsnäcka är olika är det inte säkert att de kan spelas upp.
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Överföra musikfiler via USB
Överför musikfiler som har sparats i din mobila enhet till öronsnäckorna via en USB-kontakt.

1 Kontrollera riktningen på varje öronsnäcka, lägg dem åt rätt håll i sina platser i 
laddningsfodralet och stäng det.

Om en av öronsnäckorna inte vidrör fodralets laddningskontakt kan inte din mobila 
enhet identifiera öronsnäckorna.

2 Anslut USB-kontakten till flerfunktionsuttaget på den mobila enheten. Anslut 
laddningsfodralet och den mobila enheten via USB-kabeln.

1

2
USB-kabel

USB-kontakt

• 	Du måste ansluta USB-kontakten till den mobila enheten. Om du ansluter 
USB-kontakten till laddningsfodralet kan du inte överföra dina musikfiler till 
öronsnäckorna. Om den mobila enheten inte stöder USB-kontakten kan du inte 
överföra musikfiler till öronsnäckorna.

• 	Överföring av data med USB-kontakten ökar batteriförbrukningen. Kontrollera 
att batteriet är fulladdat innan du överför data. Om batterinivån är låg kan 
dataöverföringen avbrytas.

• 	Om den USB-kontakt som medföljer öronsnäckorna inte är kompatibel med din 
mobila enhet ska du använda en USB-kontakt som är kompatibel med din mobila 
enhet.

3 Starta appen Samsung Gear på den anslutna mobila enheten.
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4 Tryck på INSTÄLLNING. → Musik → Överför spår till Gear eller tryck på INFO → ÖVERFÖR 
MUSIK på MUSIK PÅ GEAR ICONX-kortet och tryck på USB-kontakt.

5 Tryck på LÄGG TILL, markera de musikfiler som ska överföras och tryck sedan på KLART.

Musikfilerna sparas i öronsnäckorna. Ändra inte mappnamn och skapa inte en ny mapp. Om 
du gör ändringar i öronsnäckornas filkatalog är det inte säkert att musikfilerna kan spelas 
upp.

Koppla inte bort USB-kabeln eller USB-kontakten från öronsnäckorna eller den mobila 
enheten när du överför filer. Om du gör det kan dataförlust eller skada på enheten 
uppstå.

Överföra musikfiler via Bluetooth
Överför musikfiler som har sparats i din mobila enhet till öronsnäckorna via Bluetooth. Du kan 
skicka flera musikfiler samtidigt och du kan även ta bort musikfiler.

1 Starta appen Samsung Gear på den anslutna mobila enheten.

2 Tryck på INSTÄLLNING. → Musik → Överför spår till Gear eller tryck på INFO → ÖVERFÖR 
MUSIK på MUSIK PÅ GEAR ICONX-kortet och tryck på Trådlös överföring.

3 Tryck på VÄLJ SPÅR → markera de musikfiler som ska överföras och tryck sedan på KLART.

Musikfilerna sparas i öronsnäckorna. Ändra inte mappnamn och skapa inte en ny mapp. Om 
du gör ändringar i öronsnäckornas filkatalog är det inte säkert att musikfilerna kan spelas 
upp.
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Överföra musikfiler från datorn
Överför musikfiler från datorn till öronsnäckorna via Gear IconX PC Manager på datorn. Överför 
musikfiler från datorn till öronsnäckorna genom att använda öronsnäckorna som borttagbar 
maskinvara för dataöverföring.

• 	Musikfiler som inte överförs via Gear IconX PC Manager kanske inte kan spelas upp.

• 	Samma musikfiler sparas eventuellt inte i båda öronsnäckorna när du överför 
musikfilerna manuellt utan att använda Gear IconX PC Manager. Om musikfilerna i 
varje öronsnäcka är olika är det inte säkert att de kan spelas upp.

Ansluta öronsnäckorna med datorn
För att kunna ansluta öronsnäckorna till din dator måste du installera Gear IconX PC Manager på 
datorn. Se Installera Gear IconX PC Manager för mer information.

Överföra musikfiler från datorn

1 Kontrollera riktningen på varje öronsnäcka, lägg dem åt rätt håll i sina platser i 
laddningsfodralet och stäng det.

Om någon av öronsnäckorna inte vidrör laddningskontakterna kan inte Gear IconX PC 
Manager identifiera öronsnäckorna.

2 Anslut laddningsfodralet till datorn med hjälp av USB-kabeln.
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3 Kör Gear IconX på datorn och klicka på Lägg till nya spår.

När popup-fönstret med programvaruuppdateringen visas trycker du lätt på Uppdatera 
för att vid behov uppdatera programvaran till den senaste versionen. Om popup-
fönstret inte visas trycker du på Mer → Om datorprogrammet → Uppdatera för att visa 
programversionen för Gear IconX PC Manager samt uppdatera den.

4 Markera de musikfiler som ska överföras och klicka på Öppna.

Musikfilerna sparas i öronsnäckorna. Ändra inte mappnamn och skapa inte en ny mapp. Om 
du gör ändringar i öronsnäckornas filkatalog är det inte säkert att musikfilerna kan spelas 
upp.

Koppla inte bort USB-kabeln från öronsnäckorna eller datorn när du överför filer. Om du 
gör det kan dataförlust eller skada på enheten uppstå.

Synkronisera öronsnäckorna
Synkronisera öronsnäckorna så att de har samma musikfiler när du överför musikfiler manuellt 
utan att använda Samsung Gear-appen eller Gear IconX PC Manager.

1 Kontrollera riktningen på varje öronsnäcka, lägg dem åt rätt håll i sina platser i 
laddningsfodralet och stäng det.

Om en av öronsnäckorna inte vidrör fodralets kontakt kan inte Gear IconX PC Manager 
identifiera öronsnäckorna.

2 Anslut laddningsfodralet och datorn med hjälp av USB-kabeln.

3 På skrivbordet på datorn klickar du på Gear IconX → Mer → Synkronisera hörlurar.

Musikfilerna lagras då automatiskt i båda öronsnäckorna.
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Lyssna på musik

Skapa spellistor
Du kan skapa spellistor med de musikfiler som finns sparade i öronsnäckorna.

1 Starta Samsung Gear-appen på den mobila enheten och tryck på musikfilen på INFO → 
MUSIK PÅ GEAR ICONX.

Skärmen med spellistan visas.

2 Tryck på den fil du vill lägga till i spellistan och håll den nedtryckt.

3 Markera andra filer som du vill lägga till.

4 Tryck på LÄGG TILL och markera den spellista du vill använda.

Spela upp musikfiler som finns sparade i öronsnäckorna
Lyssna på musik som finns sparad i öronsnäckorna utan att ansluta dem till din mobila enhet.

Tryck lätt på pekplattan för att spela upp musik.

Om du spelar upp en video eller ett spel medan du bär öronsnäckorna kan ljudet 
fördröjas beroende på den mobila enhetens modell, programvara och de appar 
som körs. Ljudfördröjningen kan uppstå när du synkar den mobila enheten med 
öronsnäckorna.

Spela upp eller pausa spåret
Tryck lätt på pekplattan för att spela upp och pausa spåret.

Spela upp nästa spår
Dubbeltryck på pekplattan för att spela upp nästa spår under uppspelning.
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Spela upp föregående spår
Tryck tre gånger på pekplattan för att spela upp föregående spår under uppspelning.

Om du trycker lätt tre gånger tre sekunder efter att ett spår börjar spelas upp startar 
spåret från början. Tryck lätt tre gånger på pekplattan inom tre sekunder från när ett spår 
börjar spelas upp för att spela upp föregående spår.

Spela upp nästa spellista
Dubbeltryck på spellistan och håll den nedtryckt på pekplattan för att spela nästa spellista.

Justera volymen
Dra fingret uppåt eller nedåt på pekplattan för att justera volymen under uppspelning.

Om du använder öronsnäckorna utan att ansluta dem till en mobil enhet kommer de att 
avge en signal när volymen överskrider en viss nivå. Sänk volymen, även om du kan höja 
den ännu mer, för att förhindra hörselskador.

Spela upp musikfiler som finns sparade på den mobila enheten
Lyssna på musik som finns sparad på den mobila enheten genom att ansluta öronsnäckorna till 
den mobila enheten. Du kan strömma musik som spelas upp från den anslutna mobila enheten 
utan att spara musikfiler i öronsnäckorna.

1 Starta appen Samsung Gear på den anslutna mobila enheten.

2 Tryck på INSTÄLLNING. → Musik → Spela musik från eller tryck på INFO → SPELA MUSIK 
FRÅN.

3 Tryck på Telefon för att spela upp musik från den mobila enheten.

4 Starta en musikuppspelningsapp och spela upp musik.

Du kan styra uppspelningen på samma sätt som när du spelar upp musik som finns sparad i 
öronsnäckorna.

• 	Justera volymen via den anslutna enheten om ljudet är lågt i öronsnäckorna vid full 
volym.

• 	Om du ansluter öronsnäckorna till den mobila enheten när du lyssnar på musik kan 
volymen ändras.
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Använda equalizern
Du kan välja bland fem olika equalizerlägen.

1 Starta appen Samsung Gear på den anslutna mobila enheten.

2 Tryck lätt på INFO → VOLYM OCH LJUD → EQUALIZER.

3 Välj det läge du vill använda bland de fem lägena.

När det används tillsammans med andra ljudkvalitetslägen och effekter på din mobila 
enhet kan effekten dupliceras eller så kan distorsion uppstå.

Konfigurera träningsöronsnäckan
Ställ in träningsöronsnäckan så att den registrerar träningsinformation. Höger öronsnäcka 
registrerar träningsinformation som standard.

1 Starta Samsung Gear-appen på den anslutna mobila enheten.

2 Tryck lätt på INSTÄLLNING. → Träning → Träningshörlur och välj höger eller vänster 
öronsnäcka.

När du har bytt träningsöronsnäcka är det inte säkert att öronsnäckorna återansluter 
automatiskt till den mobila enheten. Om det sker går du till din mobila enhets hemskärm 
och trycker på Inställningar → Anslutning → Bluetooth och söker sedan efter 
öronsnäckorna och ansluter enheten manuellt.
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Registrera träningsinformation

Starta ett träningspass
Registrera och spara träningsinformation, t.ex. varaktighet och antal förbrända kalorier, utan att 
ansluta öronsnäckorna till den mobila enheten.

1 Stoppa in båda öronsnäckorna i öronen. Du kommer att höra ett ljud som talar om att du bär 
öronsnäckorna.

2 Tryck lätt på pekplattan, håll nedtryckt och släpp när du hör en röst som säger ber dig att 
starta träningen.

3 När du hör ljudguiden följt av fyra pip ska du starta träningen.

Ljudcoachning ges i enlighet med ditt träningsmål när träningen startar.

• 	Du kan kontrollera träningspassets status genom att hålla nedtryckt på pekplattan och 
släppa när du hör ”Workout details”. Då hörs den registrerade träningsinformationen. 
Starta Samsung Gear-appen på din mobila enhet och tryck på INSTÄLLNING. → Träning 
→ Guideintervaller.

• 	Om du vill höra omgivande ljud under träningspasset ska du hålla nedtryckt på 
pekplattan och släppa när du hör ”Turn on ambient sound”. Då hörs ”Ambient sound 
turned on”.

• 	Om den beröringskänsliga sensorn inte får kontakt med örat kan det hända att 
öronsnäckorna slutar fungera. Ta ut öronsnäckorna ur öronen och stoppa in dem i öronen 
igen inom 20 minuter. När du hör ”Workout resumed” ska du fortsätta träningspasset.
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4 När du har avslutat träningspasset håller du nedtryckt på pekplattan och släpper när du hör 
”Finish workout”.

Du kommer att höra dina träningsresultat. Du kan även visa typ av träning och 
träningspassets varaktighet via den anslutna mobila enhetens Samsung Gear- eller Samsung 
Health-app.

• 	Om du inte bär öronsnäckorna på rätt sätt när du tränar kan de trilla ut ur öronen. 
Välj de vingspetsar och öronsnäckstoppar som passar dina öron och kontrollera att 
öronsnäckorna sitter bra i öronen innan du tränar.

• 	Funktionen kan användas efter att du har anslutit öronsnäckorna till Samsung Gear-
appen för första gången.

• 	Du kan lyssna på ljudguiden för din träningsinformation när du har avslutat 
träningspasset. Starta Samsung Gear-appen på din mobila enhet och tryck på 
INSTÄLLNING. → Träning → Guideintervaller.

Automatisk träningsavkänning
När du har hållit på med en aktivitet i mer än 10 minuter med öronsnäckorna i öronen känner de 
automatiskt av att du tränar och registrerar träningsinformation.

När du slutar träna under mer än en minut känner öronsnäckorna automatiskt av att du har slutat 
träna, då inaktiveras denna funktion.

• 	Av de olika träningstyperna är det endast promenader och löpning som kan mätas.

• 	Mätningarna i den automatiska funktionen för träningsavkänning kanske inte är 
korrekta beroende på dina promenad- och löpvanor.

• 	Om du ansluter din Gear som har en automatisk träningsidentifieringsfunktion 
till en mobil enhet är det inte säkert att öronsnäckornas automatiska 
träningsidentifieringsfunktion fungerar.
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Starta ett träningspass med öronsnäckorna anslutna till den 
mobila enheten
När du tränar med öronsnäckorna ansluta till din mobila enhets träningsappar kan du kontrollera 
träningsinformation och historik i Samsung Health-appen på den anslutna mobila enheten.

Om du redan har påbörjat ett träningspass från öronsnäckorna kan du inte styra 
träningspasset via den mobila enhetens Samsung Health-app. Avsluta det aktuella 
passet genom att hålla nedtryckt på pekplattan och släppa när du hör ”Finish workout”.

1 Anslut öronsnäckorna till den mobila enheten. Se Ansluta öronsnäckorna till en mobil enhet 
för mer information.

2 Starta Samsung Health-appen på den mobila enheten.

Gear IconX läggs automatiskt till i Samsung Health-appens tillbehörslista.

3 Tryck på STARTA på aktivitetsspåraren i Samsung Health-appen.

4 Tryck lätt på STARTA på träningsskärmen.

Då startar nedräkningstimern på 3 sekunder. Börja träna när nedräkningstimern når 0.

• 	Om avståndet mellan öronsnäckorna och den mobila enheten är större än 10 m kopplas 
öronsnäckorna och den mobila enheten bort från varandra automatiskt med en signal. 
Återuppta träningspasset genom att placera enheterna inom 10 m från varandra. När du 
hör en signal och sedan ”Workout resumed” ska du stå still tills röstguiden har slutförts 
och därefter fortsätta träningspasset.

5 När du har avslutat träningspasset trycker du lätt på PAUS → STOPP på aktivitetsspåraren.

Öronsnäckorna slutar då registrera information och träningsresultatet visas.

• 	Den profil och avståndsenhet som ställs in i Samsung Health-appen kommer att 
användas för öronsnäckorna och Samsung Gear-appen. Om Samsung Health inte 
är uppdaterat är det inte säkert att appen ansluter till öronsnäckorna. Kontrollera 
Samsung Healths versionsinformation och uppdatera till den senaste versionen.

• 	Endast information från de senaste 30 dagarna sparas i öronsnäckorna. Anslut 
öronsnäckorna till den mobila enheten inom 30 dagar efter att du avslutat 
träningspasset och spara informationen i Samsung Health-appen.
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Använda coachen
Du kan få ljudcoachning när du promenerar eller springer. Du kan också ändra coachen eller 
skapa en egen coach.

1 Starta appen Samsung Gear på den anslutna mobila enheten.

2 Tryck lätt på INSTÄLLNING. → Träning → Tempohållare.

3 Tryck på  eller  för att välja önskad coach.

Ljudcoachning ges i enlighet med ditt träningsmål när träningen startar.

Skapa en egen coach
Du kan skapa en egen coach i enlighet med ditt träningsmål i Samsung Health-appen.

1 Starta Samsung Health-appen på den mobila enheten.

2 Tryck på Springa → REGISTRERA och välj coach under hastighetsmål.

3 Tryck på LÄGG TILL och fyll i information.

4 Tryck på KLAR för att spara coachen.

Coachen läggs till i Samsung Gear-appen på den mobila enheten.
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Ytterligare information
• 	Samsung Health är endast avsett för fitness- och välmåendesyften och är inte avsedd att 

användas för att diagnostisera sjukdomar eller andra åkommor, eller för att bota, lindra, 
behandla eller förebygga sjukdom.

• 	De funktioner och tilläggsbara appar som finns tillgängliga för Samsung Health kan variera 
från land till land på grund av olika lokala regler och bestämmelser. Kolla vilka funktioner och 
appar som finns tillgängliga i din region före användning.

• 	Samsung Health-appar och dess tjänster kan ändras eller upphöra utan föregående 
meddelande.

• 	Syftet med denna datainsamling är begränsad till att tillhandahålla den tjänst du har 
begärt, inklusive att tillhandahålla ytterligare information för att förbättra ditt välmående, 
säkerhetskopiera/synkronisera data, dataanalys och datastatistik eller för att utveckla 
och tillhandahålla bättre tjänster. (Men om du loggar in på ditt Samsung Account från 
Samsung Health kan dina data sparas på servern i datasäkerhetskopieringssyfte.) Personlig 
information kan lagras tills syftet med informationen har uppnåtts. Om du vill ta bort data 
som du har delat med sociala nätverk eller överfört till lagringsenheter måste du ta bort det 
separat.

• 	Du är fullt ansvarig för olämplig användning av data som delats på sociala nätverk eller som 
har vidarebefordrats till andra. Var försiktig när du delar din personliga information med 
andra.

• 	Om öronsnäckorna är anslutna till en mobil enhet ska du verifiera 
kommunikationsprotokollet för att bekräfta korrekt funktion. Om du använder en trådlös 
anslutning, t.ex. Bluetooth, kan öronsnäckorna påverkas av elektroniska störningar från 
andra enheter. Undvik att använda öronsnäckorna nära andra enheter som sänder ut 
radiovågor.

• 	Läs Samsung Healths villkor och sekretesspolicy noggrant innan du använder appen.

• 	Uppmätt avstånd kan skilja sig från det verkliga avståndet på grund av du tar ojämna steg, 
går på ett ställe eller går av och an.

• 	Du kan visa din träningsinformation medan du bär öronsnäckorna i Samsung Health-appen 
på den anslutna mobila enheten.

• 	Endast information från de senaste 30 dagarna sparas i öronsnäckorna. Anslut 
öronsnäckorna till den mobila enheten inom 30 dagar efter att du avslutat träningspasset 
och spara informationen i Samsung Health-appen.
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Använda samtalsfunktioner
När öronsnäckorna är anslutna till en mobil enhet kan du ta emot och styra samtal från den 
anslutna mobila enheten.

Ta emot och avvisa ett samtal
Om du får ett samtal när du bär öronsnäckorna avger de en signal.

Ta emot samtalet genom att dubbeltrycka på pekplattan.

Avvisa samtalet genom att hålla nedtryckt på pekplattan.

Justera volymen
Dra fingret uppåt eller nedåt på pekplattan för att justera volymen under ett samtal.

Ta emot ett andra samtal
Om du under ett samtal får ett andra samtal avger öronsnäckorna en signal.

Avsluta det aktuella samtalet och ta emot det andra samtalet genom att hålla nedtryckt på 
pekplattan.

Parkera det aktuella samtalet och ta emot det andra samtalet genom att dubbeltrycka på 
pekplattan.

Växla mellan det aktuella samtalet och det parkerade samtalet genom att dubbeltrycka på 
pekplattan.

Stänga av mikrofonen
Håll nedtryckt på pekplattan för att stänga av mikrofonen så att den andra parten inte hör dig.

Avsluta ett samtal
Dubbeltryck på pekplattan för att avsluta det aktuella samtalet.
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Använda läget för omgivande ljud
Hör ljudet i din omgivning medan du lyssnar på musik utomhus så att du snabbt kan identifiera 
potentiellt farliga situationer.

Tryck lätt på pekplattan, håll nedtryckt och släpp när du hör ”Turn on ambient sound”. Då hörs 
”Ambient sound turned on” och funktionen aktiveras.

• 	Funktionen aktiveras endast när du stoppar in båda öronsnäckorna i öronen.

• 	Du kan aktivera eller inaktivera den här funktionen via den anslutna mobila enheten. 
Se Anpassa inställningar för mer information.

• 	Om du använder funktionen för omgivande ljudnivå i läget för omgivande ljud 
kan du styra volymen beroende på situation eller plats. Se Omgivningsljud för mer 
information.

• 	Om du använder röstfokusfunktionen i läget för omgivande ljud kan du göra så att 
röster hörs tydligare. Se Omgivningsljud för mer information.

• 	Under ett samtal stängs läget för omgivande ljud av automatiskt. Efter samtalet 
återgår läget till den tidigare inställningen.

• 	I läget för omgivande ljud kan feedback inträffa när du justerar volymen eller rör vid 
mikrofonen.

• 	I läget för omgivande ljud kan du höra höga externa ljud.

• 	Funktionen kan användas efter att du har anslutit öronsnäckorna till Samsung Gear-
appen för första gången.
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Samsung Gear och Gear IconX 
PC Manager

Samsung Gear

Samsung Gear – introduktion
Innan du kan ansluta öronsnäckorna till en mobil enhet måste du installera Samsung Gear-appen 
på enheten. Med hjälp av Samsung Gear-appen kan du anpassa öronsnäckornas inställningar.

Starta appen Samsung Gear på den anslutna mobila enheten.

Om det är första gången du ansluter öronsnäckorna och en mobil enhet ska du se Ansluta 
öronsnäckorna till en mobil enhet för mer information.

Vissa funktioner är eventuellt inte tillgängliga beroende på vilken typ av mobil enhet 
som är ansluten.
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Koppla bort enheter från öronsnäckorna
Lägg öronsnäckorna i laddningsfodralet. Då avslutas Bluetooth-anslutningen.

Sätt in öronsnäckorna i öronen för att koppla bort öronsnäckorna från din mobila enhet 
manuellt. Starta Samsung Gear-appen på den mobila enheten och tryck på  → Koppla ned. 
Du kan också trycka på Inställningar → Anslutning → Bluetooth på den mobila enheten och 
avbryta sammankopplingen mellan öronsnäckorna och din mobila enhet.

Öronsnäckorna har ingen på/av-funktion. Om öronsnäckorna inte används under en 
fördefinierad tid efter att de har tagits ut ur öronen försätts öronsnäckorna i viloläge 
och den mobila enheten kopplas bort. Aktivera läget för Bluetooth-sammankoppling 
igen genom att lägga öronsnäckorna i laddningsfodralet och stänga det. Öppna sedan 
laddningsfodralet igen.

Återanslut enheter och öronsnäckorna
Lägg öronsnäckorna i laddningsfodralet och stäng det sedan för att återansluta öronsnäckorna 
till enheten. Öppna sedan laddningsfodralet igen. Du kan också trycka på ANSLUT längst upp till 
höger i Samsung Gear-appen på din mobila enhet.

Ansluta till nya öronsnäckor
Du kan koppla bort öronsnäckorna tillfälligt från den mobila enheten och ansluta andra 
öronsnäckor.

Starta Samsung Gear-appen på den mobila enheten och tryck på  → Anslut ny Gear.
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Ansluta till andra enheter
Starta Samsung Gear-appen på den mobila enheten och tryck på  → Koppla ned. Du kan 
också trycka på Inställningar → Anslutning → Bluetooth på den mobila enheten och avbryta 
sammankopplingen mellan öronsnäckorna och din mobila enhet.

Bluetooth-anslutningen mellan öronsnäckorna och den förra mobila enheten avbryts.

När du har kopplat bort öronsnäckorna från den gamla mobila enheten kan du ansluta 
öronsnäckorna till en annan mobil enhet.

Lägg öronsnäckorna i laddningsfodralet och stäng det sedan. Håll laddningsfodralets 
anslutningsknapp intryckt. Starta Samsung Gear-appen och följ anvisningarna på skärmen för 
att slutföra anslutningen.

Kontrollera bruksanvisningen
Du kan kontrollera bruksanvisningen till öronsnäckorna på din mobila enhet.

Starta Samsung Gear-appen på den mobila enheten och tryck på  → Bruksanvisning.

Visa öronsnäckans status
Visa och anpassa statusen på de öronsnäckor som är anslutna till den mobila enheten.

Starta Samsung Gear-appen på den mobila enheten och tryck på INFO.

• 	HÖRLURAR: Visa öronsnäckornas anslutningsstatus, återstående batterinivå och 
träningsöronsnäcka.

• 	VOLYM OCH LJUD: Kontrollera och justera öronsnäckornas volym. Du kan även välja ett 
equalizerläge och använda läget för omgivande ljud.

• 	MUSIK PÅ GEAR ICONX: Visa filnamnet på den musik som spelas upp just nu eller tryck på 
ÖVERFÖR MUSIK för att överföra musikfiler till öronsnäckorna. Du kan skapa spellistor med 
de musikfiler som finns sparade i öronsnäckorna.

Öronsnäckans faktiska tillgängliga kapacitet kan skilja sig jämfört med den kapacitet 
som visas i Samsung Gear-appen. Den tillgängliga kapaciteten kan ändras när du 
uppdaterar appen.

• 	SPELA MUSIK FRÅN: Välj om du vill lyssna på musik från öronsnäckorna eller den mobila 
enheten.

• 	HÄLSA: Visa den träningsinformation som öronsnäckorna har registrerat.
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Anpassa inställningar
Visa och anpassa inställningarna på de öronsnäckor som är anslutna till den mobila enheten.

Starta Samsung Gear-appen på den mobila enheten och tryck på INSTÄLLNING.

Musik
• 	Överför spår till Gear: Överför musikfiler från din mobila enhet till öronsnäckorna. Se 

Överföra musikfiler till öronsnäckorna för mer information.

• 	Musikkåterkoppling: Tryck på Röst eller Ljudsignal för den feedbacktyp du hör när du rör 
pekplattan för att styra musikuppspelningen.

• 	Spela musik från: Välj om du vill spela upp musik från öronsnäckorna eller den mobila 
enheten. Om du spelar upp musik från öronsnäckorna kommer du inte att höra musik eller 
Samsung Health-appens röstguide från den mobila enheten.

Aviseringar
Du får aviseringar från den mobila enhetens appar via öronsnäckorna. Om du vill använda den 
här funktionen trycker du lätt på reglaget för att aktivera funktionen.

• 	Hantera aviseringar: Välj de appar du vill få aviseringar från och ändra 
aviseringsinställningarna för varje app.

• 	Läs upp medan telefonen används: Du kan ställa in öronsnäckorna så att de tar emot 
meddelanden från den mobila enheten även när du använder den mobila enheten.

Träning
Du kan registrera din träningsinformation, till exempel varaktighet, avstånd och antal förbrända 
kalorier, beroende på träningssätt.

Om den beröringskänsliga sensorn inte får kontakt med örat kan det hända att 
öronsnäckan inte fungerar. Använd de vingspetsar och toppar till öronsnäckorna som 
passar dina öron.

• 	Tempohållare: Välj en coach för att få röstcoachning under träningspasset. Om du vill 
använda den här funktionen trycker du lätt på reglaget för att aktivera funktionen.

• 	Guideintervaller: Aktivera ljudguiden för att höra träningsinformation under ditt 
träningspass, och välj ett intervall för ljudguidens meddelanden. Om du vill använda den här 
funktionen trycker du lätt på reglaget för att aktivera funktionen.
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• 	Träningshörlur: Ställ in en öronsnäcka som träningsöronsnäcka så att den registrerar 
träningsinformation. Höger öronsnäcka är inställd som träningsöronsnäcka som standard.

• 	Identifiera träningspass: Känn av ett träningspass automatiskt och registrera det. Om du vill 
använda den här funktionen trycker du lätt på reglaget för att aktivera funktionen.

• 	Välkomstmeddelande: Om du inte har tränat på några dagar kommer ett röstmeddelande 
att läsa upp din senaste träningsinformation och välkomnar dig när du sätter på dig 
öronsnäckorna. Om du vill använda den här funktionen trycker du lätt på reglaget för att 
aktivera funktionen.

Hitta min Gear
Om du tappar bort öronsnäckorna kan du använda Samsung Gear-appen på din mobila enhet 
för att hitta dem.

1 Starta Samsung Gear-appen på den mobila enheten och tryck på INSTÄLLNING. → Hitta 
min Gear.

2 Tryck lätt på .

Ett pipande ljud från öronsnäckorna hörs och blir stegvis starkare.

3 Tryck på  på din mobila enhet för att stoppa det pipande ljudet.

Använd inte den här funktionen när du har på dig öronsnäckorna, eftersom det kan 
orsaka hörselskada.

Omgivningsljud
Hör ljudet i din omgivning medan du lyssnar på musik utomhus så att du snabbt kan identifiera 
potentiellt farliga situationer. Om du vill använda den här funktionen trycker du lätt på reglaget 
för att aktivera funktionen.

• 	Omgivande ljudvolym: Du kan styra volymen beroende på situation eller plats.

• 	Röstfokus: Du kan göra så att röster hörs tydligare. Om du vill använda röstfokusfunktionen 
trycker du lätt på reglaget för att aktivera funktionen.
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Pekskärm
Du kan förhindra oavsiktliga åtgärder genom att använda pekplattans låsfunktion.

• 	Lås pekskärm: Aktivera låsfunktionen. Om du vill använda pekplattans låsfunktion trycker 
du lätt på reglaget för att aktivera funktionen. Se Använda pekplattans låsfunktion för mer 
information.

• 	Lås automatiskt: Du kan ställa in så att pekplattan aktiverar låsfunktionen automatiskt. Tryck 
lätt på Lås automatiskt och välj ett alternativ. Se Använda pekplattans autolåsfunktion för 
mer information.

Läs upp menyalternativ
Ställ in alternativen för menyuppläsning via öronsnäckorna. Du kan välja de menyalternativ som 
ska användas eller ändra plats på dem. Om du vill ändra ordning på menyalternativen drar du i  
bredvid de alternativ du vill ändra plats på och flyttar dem till den plats du vill ha dem. Om du vill 
använda den här funktionen trycker du lätt på reglaget för att aktivera funktionen.

Röstvägledningens språk
Välj språk för den röståterkoppling du får från öronsnäckorna.

Röstvägledningen stöder 9 språk. Engelska kan användas om det språk som har valts på 
inställningsskärmen inte stöds.

Om Gear
Visa information om öronsnäckorna.

• 	Uppdat. Gears programvara: Uppdatera Gear till den senaste programvaruversionen.

• 	Juridisk information: Visa den juridiska informationen för öronsnäckorna.

• 	Enhetsnamn: Kontrollera namnet på öronsnäckorna.

• 	Återst. Gear: Om du upplever problem när du använder öronsnäckorna, t.ex. en pekplatta 
som har hängt sig eller när du vill ansluta öronsnäckorna till en ny mobil enhet, kan du 
återställa öronsnäckorna.

• 	Tips: Läs tipsen om öronsnäckorna.

• 	Batteriinformation: Kontrollera batteriinformationen för öronsnäckorna och 
laddningsfodralet.
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Om appen Samsung Gear
Visa versionsinformation för Samsung Gear-appen. Vid behov trycker du lätt på Tillgängliga 
uppdateringar för att uppdatera Samsung Gear-appen till den senaste versionen.

Gear IconX PC Manager

Installera Gear IconX PC Manager
Om du vill skicka musikfiler från datorn till öronsnäckorna måste du installera Gear IconX PC 
Manager på datorn.

1 Kontrollera riktningen på varje öronsnäcka, lägg dem åt rätt håll i sina platser i 
laddningsfodralet och stäng det.

2 Anslut laddningsfodralet till datorn med hjälp av USB-kabeln.

3 På skrivbordet på datorn klickar du på  → Dator.

4 Öppna IconX_R eller IconX_L → TOOLS och dubbelklicka sedan på Gear IconX PC Manager-
installationsfilen.

5 Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra installationen.

Du kan även hämta Gear IconX PC Manager från Samsungs webbplats 
(www.samsung.com).

http://www.samsung.com
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Gear IconX PC Manager – introduktion
Du kan anpassa öronsnäckans inställningar med Gear IconX PC Manager.

Om du byter ut en borttappad öronsnäcka ska du lägga öronsnäckorna i 
laddningsfodralet, stänga det och sedan ansluta fodralet till datorn. Använd sedan Gear 
IconX PC Manager för att para ihop de två öronsnäckorna.

Lägg öronsnäckorna i laddningsfodralet och anslut fodralet till datorn. Tryck sedan lätt på Gear 
IconX → Mer.

Om datorprogrammet
Visa versionsinformation för Gear IconX PC Manager. Vid behov trycker du lätt på Uppdatera för 
att uppdatera Gear IconX PC Manager till den senaste versionen.

Synkronisera hörlurar
Tryck lätt på Synkronisera hörlurar för att lagra musik i båda öronsnäckorna automatiskt när du 
överför musikfilerna manuellt till den mobila enheten.
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Bilaga

Felsökning
Innan du kontaktar ett Samsung-servicecenter ska du försöka med följande åtgärder. Vissa 
situationer är kanske inte tillämpliga för öronsnäckorna.

Öronsnäckorna fungerar inte
• 	Batteriet kan vara helt urladdat. Ladda batteriet helt innan du använder öronsnäckorna.

• 	Om en öronsnäckas beröringskänsliga sensor inte får kontakt med örat kan det hända 
att öronsnäckan inte fungerar. Om du inte hör en signal som informerar dig om att 
öronsnäckorna har identifierats ska du ta ut öronsnäckorna ur öronen och stoppa in dem 
igen.

• 	Om pekplattan inte känner igen öronsnäckorna eller om de inte fungerar kan du trycka på 
och hålla strömknappen nedtryckt för att stänga av och starta om öronsnäckorna.

En annan Bluetooth-enhet kan inte identifiera öronsnäckorna
• 	Kontrollera riktningen på varje öronsnäcka, lägg dem åt rätt håll i sina platser i 

laddningsfodralet och stäng det. Tryck sedan på laddningsfodralets anslutningsknapp och 
håll den intryckt.

• 	Se till att öronsnäckorna och den andra Bluetooth-enheten befinner sig inom Bluetooth-
anslutningsområdet (10 m). Avståndet kan variera beroende på vilken miljö enheterna 
används i.

Om tipsen ovan inte löser problemet ska du kontakta ett Samsung-servicecenter.
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En Bluetooth-anslutning upprättas inte alternativt bryts anslutningen 
mellan öronsnäckorna och den mobila enheten
• 	Kontrollera att det inte finns några hinder, t.ex. väggar eller elektrisk utrustning, mellan 

enheterna.

• 	Kontrollera att den senaste versionen av Samsung Gear-appen är installerad på den mobila 
enheten. Vid behov uppdaterar du Samsung Gear-appen till den senaste versionen.

• 	Se till att öronsnäckorna och den andra Bluetooth-enheten befinner sig inom Bluetooth-
anslutningsområdet (10 m). Avståndet kan variera beroende på vilken miljö enheterna 
används i.

• 	Starta om den mobila enheten och starta Samsung Gear-appen igen.

Batteriet laddas inte som det ska (för laddare som är godkända av 
Samsung)
• 	Se till att laddningskontakterna på öronsnäckorna och laddningsfodralet har kontakt.

• 	Se till att laddaren har anslutits korrekt.

• 	Om batterikontakterna är smutsiga är det inte säkert att batteriet laddas som det ska. Rengör 
de båda guldfärgade kontakterna med en torr trasa och försök ladda batteriet igen.

• 	Besök ett Samsung-servicecenter för att få batteriet utbytt.

Laddningstiden och batteritiden skiljer sig åt mellan öronsnäckorna
• 	Huvudöronsnäckans batteri varar kortare tid än den andra öronsnäckans batteri eftersom 

den kör fler funktioner.

• 	Det tar längre tid att ladda huvudöronsnäckan än den andra öronsnäckan.

Batteriet töms snabbare än när enheten köptes
• 	Om du utsätter öronsnäckorna eller batteriet för mycket kalla eller varma temperaturer kan 

den användbara laddningen minska.

• 	Batteriet är en förbrukningsvara och den användbara laddningen kommer att minska med 
tiden.
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Det går inte höra andra prata
• 	Justera öronsnäckans volym.

• 	Justera volymen på den anslutna enheten om du inte kan höra ljud på öronsnäckorna vid 
full volym.

Ekon hörs under ett samtal
Justera volymen genom att dra med fingret uppåt eller nedåt på pekplattan, eller flytta till ett 
annat område.

Ljudkvaliteten är dålig
• 	Trådlösa nätverkstjänster kan brytas på grund av problem med tjänstleverantörens nätverk. 

Se till att hålla öronsnäckorna borta från elektromagnetiska vågor.

• 	Se till att öronsnäckorna och den andra Bluetooth-enheten befinner sig inom den längsta 
Bluetooth-räckvidden (10 m). Avståndet kan variera beroende på vilken miljö enheterna 
används i.

• 	Ljudet kan sänkas eller så kan brus uppstå beroende på volymen på den anslutna enheten. 
Undvik detta genom att justera ljudet på den anslutna enheten.

Ljudet i öronsnäckorna kommer långsammare än det som visas på 
skärmen när du spelar videor och spel
När öronsnäckorna är anslutna till en mobil enhet kan en tidsfördröjning mellan videon och 
ljudutmatningen uppstå i öronsnäckorna när videor eller spel spelas upp.

Öronsnäckorna är varma när du rör vid dem
När du använder öronsnäckorna under en längre tid kan de kännas varma. Detta är normalt och 
påverkar inte livslängden eller prestandan på öronsnäckorna.

Om öronsnäckorna blir överhettade eller känns varma under en längre period ska du inte 
använda dem på ett tag. Om öronsnäckorna fortsätter att överhettas ska du kontakta Samsungs 
servicecenter.
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En liten öppning syns runt öronsnäcksfodralets utsida
• 	Den här öppningen uppstår vid tillverkning och en del mindre skakningar eller vibrationer 

kan uppstå på delar.

• 	Med tiden kan friktionen mellan delar leda till att den här öppningen blir något större.

Hantera öronsnäckorna

Grundläggande underhåll
• 	Använd en mjuk, torr trasa till att rengöra öronsnäckorna efter användning.

• 	Håll öronsnäckorna torra. Förhindra att vätska får kontakt med eller tränger in i 
öronsnäckorna.

Rengöra mottagaren
Om volymen är lägre än den borde vara med aktuell inställning ska du rengöra mottagaren.

1 Ta bort öronsnäckans topp från den utskjutande delen längst ned på öronsnäckan.

Dra inte för hårt i öronsnäckans topp. Då kan öronsnäckans topp gå sönder.



Bilaga

52

2 Ta bort eventuellt öronvax eller smuts från mottagaren med borsten eller andra verktyg.

Var inte för hårdhänt när du tar bort öronvax eller smuts. Mottagaren kan skadas.

3 Täck öronsnäckan med öronsnäckans topp.

Rengöra laddningskontakterna
Om batteriet inte laddar som det ska, ska du rengöra de båda guldfärgade kontakterna med en 
torr trasa.

Laddningskontakter
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Stänga av och starta om öronsnäckorna
Om du inte ska använda öronsnäckorna under en längre period ska du stänga av dem. Om 
pekplattan hänger sig eller om öronsnäckorna inte fungerar som de ska, ska du stänga av och 
sedan slå på öronsnäckorna igen.

1 Ta bort vingspetsen från en öronsnäcka. Använd sedan ett gem för att trycka på och hålla 
strömknappen ovanför öronsnäckorna nedtryckt i mer än 10 sekunder.

Då inaktiveras öronsnäckorna.

Strömknapp

2 Gör likadant på den andra öronsnäckan för att stänga av den.

3 Tryck på och håll strömknappen nedtryckt igen.

Öronsnäckan startar om när sensorindikatorlampan har blinkat tre gånger.

4 Gör likadant på den andra öronsnäckan för att starta om den.

Ta bort batteriet
• 	Om du behöver ta bort batteriet ska du kontakta ett auktoriserat 

servicecenter. Anvisningar om hur batteriet tas loss finns på 
www.samsung.com/global/ecodesign_energy.

• 	För din egen säkerhet får du inte försöka ta bort batteriet själv. Om batteriet inte tas bort 
korrekt kan det leda till skador på batteriet och enheten vilket kan leda till personskador 
och/eller till att det inte är säkert att använda enheten.

• 	Samsung ansvarar inte för skador eller förlust (inomkontraktuellt eller utomkontraktuellt, 
inklusive oaktsamhet) som kan uppstå till följd av att dessa varningar och anvisningar inte 
har följts noggrant, annat än vid dödsfall eller personskador som har orsakats av Samsungs 
försumlighet.

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