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Noţiuni de bază

Citiţi mai întâi aceste informaţii
Vă rugăm să citiţi acest manual cu atenţie înainte de a utiliza acest dispozitiv pentru a asigura 
folosirea corectă şi în siguranţă a acestuia.

• 	Descrierile sunt bazate pe setările implicite ale dispozitivului.

• 	Anumit conţinut poate diferi faţă de dispozitiv în funcţie de regiune, specificațiile modelului sau 
versiunea de software a dispozitivului.

• 	Conţinutul (conţinutul de înaltă calitate) care necesită utilizarea intensă a procesorului şi a RAM-
ului va afecta performanţa per ansamblu a dispozitivului. Aplicaţiile asociate conţinutului pot 
să nu funcţioneze corespunzător, în funcţie de specificaţiile dispozitivului şi de mediul în care 
acesta este utilizat.

• 	Samsung nu este responsabilă de problemele de performanţă cauzate de aplicaţii de la alţi 
furnizori decât Samsung.

• 	Samsung nu este responsabilă de problemele de performanţă cauzate de editarea setărilor 
registry sau de modificarea versiunii de software a sistemului de operare. Încercarea de a 
particulariza sistemul de operare poate cauza funcţionarea necorespunzătoare a dispozitivului 
Gear sau a aplicaţiilor.

• 	Software-ul, sursele de sunet, fundalurile, imaginile şi alte conţinuturi media furnizate cu acest 
Gear sunt licenţiate pentru utilizare limitată. Extragerea şi utilizarea acestor materiale în scopuri 
comerciale sau de altă natură constituie o încălcare a legislaţiei privind drepturile de autor. 
Utilizatorii sunt deplin responsabili pentru folosirea ilegală a conţinutului media.

• 	Aplicaţiile implicite care sunt furnizate împreună cu Gear sunt supuse actualizărilor şi pot să 
nu mai fie acceptate fără notificare prealabilă. În cazul în care aveţi întrebări despre o aplicaţie 
furnizată împreună cu Gear, contactaţi un centru de service Samsung. Pentru aplicaţiile instalate 
de utilizator, contactaţi furnizorii de servicii.

• 	Modificarea sistemului de operare al dispozitivului Gear sau instalarea software-urilor din surse 
necunoscute poate conduce la funcţionări necorespunzătoare ale Gear şi la coruperea sau 
pierderea datelor. Aceste acţiuni reprezintă încălcări ale acordului de licenţă Samsung şi vor 
anula garanţia.

• 	Unele funcţii pot să nu funcţioneze conform descrierii din acest manual în funcţie de 
producătorul şi modelul dispozitivului mobil pe care-l conectaţi la Gear.

• 	Unele funcții pot să nu fie disponibile în funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii.
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Menţinerea rezistenţei la apă şi la praf
Dispozitivul dvs. este rezistent la apă și la praf. Respectați aceste instrucțiuni pentru a menține 
rezistența dispozitivului dvs. la apă și la praf. Nerespectarea acestei instrucţiuni poate duce la 
deteriorarea dispozitivului.

• 	Nu scufundaţi dispozitivul în apă mai adâncă de 1,5 m şi nu îl ţineţi scufundat mai mult de 
30 de minute.

• 	Nu expuneți dispozitivul la apă aflată în mişcare.

• 	Dacă dispozitivul sau mâinile dvs. sunt ude, uscaţi-le complet înainte de manevrarea 
dispozitivului.

• 	Dacă dispozitivul este expus la apă curată, uscaţi-l complet cu o cârpă curată şi moale. Dacă 
dispozitivul este expus la orice alte lichide, cum ar fi apă sărată, apă ionizată sau băuturi 
alcoolice, clătiți-l cu apă curată şi uscaţi-l complet cu o cârpă curată şi moale. Dacă nu respectați 
aceste instrucțiuni, performanțele și aspectul dispozitivului pot fi afectate.

• 	Dacă scăpați dispozitivul sau acesta suferă un impact, caracteristicile de rezistenţă la apă şi la 
praf pot fi deteriorate.

• 	Ecranul senzitiv şi celelalte caracteristici pot să nu funcţioneze corespunzător dacă dispozitivul 
este utilizat în apă sau în alte lichide.

• 	Dispozitivul dvs. a fost testat într-un mediu controlat şi certificat pentru a fi rezistent la apă 
şi praf în situaţii specifice (corespunde cerinţelor de clasificare IP68 aşa cum sunt descrise 
de standardul internaţional IEC 60529-Grade de protecţie asigurate prin carcase [Cod 
IP]; condiţii de testare: 15–35°C, 86–106 kPa, 1,5 metru, timp de 30 de minute). În ciuda 
clasificării, dispozitivul dvs. poate fi deteriorat în anumite situații.

Pictograme pentru instrucţiuni

Avertisment: Situaţii care pot cauza vătămări dvs. sau altor persoane

Atenţie: Situaţii care v-ar putea deteriora dispozitivul sau alte echipamente

Aviz: Note, sfaturi de utilizare şi informaţii suplimentare
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Conţinut pachet
Verificaţi dacă în cutia produsului există următoarele articole:

• 	Gear Fit2

• 	Suport de încărcare

• 	Ghid de pornire rapidă

• 	Articolele furnizate împreună cu Gear şi accesoriile disponibile pot varia în funcţie de 
regiune sau de furnizorul de servicii.

• 	Gear Fit2 este denumit Gear în acest manual.

• 	Articolele furnizate sunt proiectate numai pentru acest Gear şi pot să nu fie compatibile 
cu alte dispozitive.

• 	Aspectul şi specificaţiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.

• 	Puteţi achiziţiona accesorii suplimentare de la distribuitorul Samsung local. Asiguraţi-vă 
că acestea sunt compatibile cu Gear înainte de achiziţionare.

• 	Utilizaţi numai accesorii aprobate de către Samsung. Utilizarea accesoriilor neaprobate 
poate cauza probleme de performanţă şi defecţiuni care nu sunt acoperite de garanţie.

• 	Disponibilitatea tuturor accesoriilor se poate modifica la libera alegere a companiilor 
producătoare. Pentru mai multe informaţii despre accesoriile disponibile, consultaţi site-
ul web Samsung.
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Aspectul dispozitivului

Gear

Tastă Înapoi

Tastă Acasă (tastă 
Pornire)

Ecran senzitiv

Senzor puls inimă

Pini încărcare

• 	Asiguraţi-vă că menţineţi cureaua curată. Contactul cu agenţi contaminanţi, cum ar fi 
praful sau vopseaua, poate conduce la pătarea curelei și este posibil ca aceasta să nu 
poată fi curăţată în totalitate.

• 	Culorile de pe ecranul curbat pot arăta diferit, în funcţie de poziţia de vizualizare.



Noţiuni de bază

8

Taste

Tastă Funcţie

Acasă/Pornire

• 	Ţineţi apăsat pentru a porni sau pentru a opri dispozitivul Gear.

• 	Apăsaţi pentru a porni ecranul.

• 	Țineţi apăsat cel puţin 7 secunde pentru a reporni dispozitivul 
Gear.

• 	Apăsaţi pentru a deschide ecranul de aplicații atunci când vă 
aflați pe ecranul Ceas.

• 	Apăsaţi pentru a deschide ecranul Ceas atunci când sunteţi pe 
oricare alt ecran.

Înapoi • 	Apăsaţi pentru a reveni la ecranul anterior. 

Suportul de încărcare

Pini încărcare

Nu expuneţi suportul de încărcare la apă.



Noţiuni de bază

9

Baterie

Încărcarea bateriei
Încărcaţi bateria înainte de a o utiliza pentru prima dată sau atunci când nu a fost utilizată perioade 
îndelungate.

Utilizaţi numai încărcătoare, baterii şi cabluri aprobate de Samsung. Încărcătoarele sau 
cablurile neomologate pot cauza explozia bateriei sau deteriorarea dispozitivului Gear.

1 Conectaţi cablul de încărcare la adaptorul de încărcare USB.

• 	Utilizaţi numai stații de andocare pentru încărcare aprobate de Samsung, destinate 
special pentru Gear. Gear nu poate fi încărcat corespunzător cu un încărcător de terță 
parte.

• 	Conectarea necorespunzătoare a încărcătorului poate cauza deteriorarea gravă a 
dispozitivului. Deteriorările cauzate de utilizarea incorectă nu sunt acoperite de garanţie.

2 Introduceţi adaptorul USB într-o priză electrică.

3 Așezați Gear pe suportul de încărcare cu pinii de încărcare orientaţi unii spre ceilalţi.

4 După ce Gear s-a încărcat complet, deconectaţi-l de la suportul de încărcare. Deconectaţi 
încărcătorul din priza electrică.

Pentru a economisi energie scoateţi din priză încărcătorul atunci când nu este folosit. 
Încărcătorul nu are un întrerupător general, astfel încât trebuie să-l deconectaţi de la 
priza electrică atunci când nu este utilizat, pentru a evita consumul de energie electrică. 
Încărcătorul trebuie să rămână aproape de priza electrică şi să fie accesibil cu uşurinţă în 
timpul încărcării.



Noţiuni de bază

10

Reducerea consumului bateriei
Gear furnizează opţiuni diverse care vă ajută să economisiţi energia bateriei.

• 	Când nu utilizaţi Gear, comutaţi la modul Repaus acoperind ecranul cu palma.

• 	Activaţi Modul de Economisire a energiei.

• 	Dezactivaţi caracteristica Bluetooth atunci când nu este utilizată.

• 	Dezactivaţi caracteristica Wi-Fi atunci când nu este utilizată.

• 	Micşoraţi luminozitatea ecranului.

• 	Dezactivaţi întotdeauna ceasul atunci când accesați caracteristici.

• 	Particularizaţi setările de notificare în Samsung Gear pe dispozitivul mobil.

Sfaturi şi precauţii privind încărcarea bateriei
• 	Dacă bornele de încărcare intră în contact cu transpirație sau alte lichide, acestea pot coroda. 

Curățați bornele înainte de a încărca bateria.

• 	Dacă bateria este descărcată complet, Gear nu poate fi pornit imediat atunci când încărcătorul 
este conectat. Acordaţi bateriei descărcate câteva minute să se încarce înainte de a porni Gear.

• 	Dacă folosiţi în acelaşi timp mai multe aplicaţii, bateria se va consuma rapid. Pentru a evita 
pierderea de energie în timpul unui transfer de date, utilizaţi întotdeauna aceste aplicaţii după 
încărcarea completă a bateriei.

• 	Utilizarea unei surse de alimentare alta decât încărcătorul, cum ar fi un computer, poate conduce 
la o viteză de încărcare mai redusă din cauza curentului electric mai mic.

• 	Dacă Gear este încărcat cu alte dispozitive printr-un încărcător multiplu, încărcarea poate dura 
mai mult.

• 	În timp ce Gear se încarcă, este posibil ca ecranul senzitiv să nu funcţioneze din cauza unei 
alimentări instabile. Dacă se întâmplă acest lucru, deconectaţi Gear de la suportul de încărcare.

• 	În timpul încărcării, Gear se poate încălzi. Acest lucru este normal şi nu trebuie să afecteze durata 
de viaţă sau performanţele dispozitivului Gear. Dacă bateria devine mai fierbinte decât de obicei, 
este posibil ca încărcătorul să se oprească din încărcat.

• 	Dacă Gear nu se încarcă în mod corespunzător, duceţi dispozitivul la un Centru de Service 
Samsung.

• 	Evitaţi să folosiţi un cablu de încărcare îndoit sau deteriorat.
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Modul de purtare a dispozitivului Gear

Prinderea pe mână a dispozitivului Gear
Deschideţi clema şi aşezaţi Gear în jurul încheieturii mâinii. Poziționați cureaua pe încheietura mâini 
și apoi introduceți acul într-un orificiu de reglare.

Nu îndoiţi excesiv cureaua. Nerespectarea acestei indicaţii poate deteriora dispozitivul Gear.

• 	Pentru a vă măsura pulsul inimii mai precis cu ajutorul dispozitivului Gear, purtaţi 
dispozitivul ferm în jurul braţului inferior exact deasupra încheieturii. Consultați Purtarea 
corectă a dispozitivului Gear pentru detalii.

• 	Pentru înlocuirea curelei, duceţi-vă la un Centru Service Samsung.

Sfaturi şi precauţii cu privire la curea
• 	Atenţie atunci când purtaţi dispozitivul Gear. Dacă aveţi pielea sensibilă sau prindeţi dispozitivul 

Gear prea strâns, puteţi resimţi un oarecare disconfort.

• 	Unele persoane pot manifesta disconfort atunci când poartă dispozitivul Gear perioade lungi de 
timp.

• 	Dacă cureaua este expusă la săpun, transpiraţie, alergeni sau substanţe poluante pe perioade 
lungi de timp, pot apărea iritaţii ale pielii.

• 	Nu purtaţi Gear prea strâns. Asiguraţi-vă că dispozitivul este curat şi uscat. Deşi acest dispozitiv 
îndeplineşte standardele internaţionale de siguranţă, unele persoane pot manifesta iritaţii ale 
pielii dacă acestea sunt alergice la anumite substanţe.
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Pornirea şi oprirea dispozitivului Gear
Ţineţi apăsat pe tasta Pornire timp de câteva secunde pentru a porni Gear. Atunci când porniţi Gear 
pentru prima dată sau îl resetaţi, va apărea o fereastră pop-up. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran 
pentru a descărca şi instala aplicaţia Samsung Gear pe dispozitivul dvs. mobil. Consultați Conectarea 
Gear la un dispozitiv mobil pentru detalii.

Pentru a opri Gear, ţineţi apăsat pe tasta Pornire, apoi atingeţi Oprire.

Respectaţi toate avertismentele afişate şi indicaţiile personalului oficial în zone în care 
utilizarea dispozitivelor fără fir este restricţionată, cum este cazul avioanelor şi al spitalelor.

Conectarea Gear la un dispozitiv mobil

Instalarea aplicaţiei Samsung Gear
Pentru a conecta Gear la un dispozitiv mobil, instalaţi aplicaţia Samsung Gear pe dispozitivul mobil. 
În funcție de dispozitivul dvs. mobil, puteți descărca aplicația Samsung Gear de la următoarele 
magazine de aplicații:

• 	Dispozitive Android Samsung: Galaxy Apps, apps.samsung.com/gear

• 	Alte dispozitive Android: Magazin Play, apps.samsung.com/gear

Nu puteţi instala aplicaţia Samsung Gear pe dispozitivele mobile care nu acceptă 
sincronizarea Gear. Asiguraţi-vă că dispozitivul mobil este compatibil cu Gear.

http://apps.samsung.com/gear
http://apps.samsung.com/gear
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Conectarea prin Bluetooth

 Gear 

1 Porniţi Gear.

Acesta intră automat în modul de asociere Bluetooth.

 Dispozitiv mobil 

2 Pe ecranul de aplicaţii, atingeţi Samsung Gear.

Dacă este necesar, actualizaţi aplicaţia Samsung Gear la cea mai nouă versiune.

3 Atingeţi CONECT. LA DISP. GEAR.

4 Atingeți OK când apare fereastra cu cererea de activare Bluetooth.

5 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza conectarea.

Când dispozitivele sunt conectate, pe ecranul Gear va apărea un tutorial. Urmaţi instrucţiunile 
de pe ecran pentru a învăţa comenzile de bază ale dispozitivului Gear.

• 	Metodele de conectare şi capturile de ecran pot varia în funcţie de dispozitivul dvs. mobil 
şi versiunea software-ului.

• 	Dispozitivele mobile şi caracteristicile suportate pot varia în funcţie de regiune, furnizorul 
de servicii şi producătorul dispozitivului. Vizitaţi www.samsung.com pentru a vizualiza o 
listă cu dispozitivele compatibile.

• 	Actualizați S Health la cea mai recentă versiune pentru a folosi toate caracteristicile 
dispozitivului Gear.

• 	Dacă în prezent folosiţi un alt Gear, îl puteţi deconecta de la dispozitivul mobil şi puteţi 
conecta unul nou. Consultați Conectarea la un nou dispozitiv Gear pentru mai multe 
informații.

http://www.samsung.com
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Conectarea Gear la un dispozitiv mobil nou
Atunci când conectaţi Gear la un alt dispozitiv mobil, o fereastră pop-up vă va solicita să resetați 
dispozitivul Gear. Nu uitaţi să realizați o copie de rezervă pentru datele importante stocate pe Gear.

1 Creaţi o copie de rezervă a datelor din Gear pe dispozitivul dvs. mobil conectat.

Pe dispozitivul dvs. mobil, deschideţi ecranul de aplicații şi atingeţi Samsung Gear → Setări → 
Copiere de rez. şi restabil. → Faceţi backup datelor.

2 Încheiaţi conexiunea dintre Gear şi dispozitivul mobil. Consultați Deconectarea sau conectarea 
Gear pentru mai multe informații.

3 Conectaţi Gear la un alt dispozitiv mobil.

Dacă dispozitivul mobil pe care doriţi să-l conectaţi este deja conectat la un alt Gear, Gear-ul 
dvs. nu va putea stabili o conexiune. Deconectaţi dispozitivul mobil de la Gear-ul anterior şi 
conectaţi-l la Gear-ul curent.

Utilizarea Gear fără un dispozitiv mobil
Puteți folosi Gear fără a-l conecta la un dispozitiv mobil. Puteți seta folosirea dispozitivului Gear fără 
conectarea la un dispozitiv mobil atunci când îl porniți pentru prima oară sau când îl resetați. Unele 
caracteristici nu sunt disponibile.

1 Porniţi Gear.

2 Atingeți Utilizare dispozitiv Gear fără conectare la telefon.

3 Selectaţi o limbă.

4 Citiți termenii și condițiile, apoi confirmați că sunteți de acord cu acestea.

5 Urmați instrucțiunile de setare a unui PIN pentru a vă proteja informațiile personale.
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6 Creați un PIN pe care îl veți folosi la crearea copiilor de rezervă sau la restaurarea datelor.

7 Setați data şi ora.

Consultați Conectare la telefon pentru a conecta Gear la un dispozitiv mobil în timp ce 
folosiți Gear fără un dispozitiv mobil.

Conectarea la distanţă
Puteţi conecta la distanţă Gear la dispozitivul mobil atunci când conexiunea Bluetooth este 
indisponibilă. Cu această conexiune, puteţi primi în continuare notificări de la dispozitivul dvs. 
mobil. Pe dispozitivul dvs. mobil, deschideți ecranul de aplicații, atingeți Samsung Gear → Setări → 
Conexiune dispozitiv Gear, și apoi glisați comutatorul Conexiune la distanță.

Pornirea şi oprirea ecranului
Pentru a porni ecranul, apăsaţi pe tasta Acasă sau tasta Înapoi.

Pentru a opri ecranul, acoperiţi-l cu palma. Ecranul se opreşte dacă Gear nu este utilizat o anumită 
perioadă.

Puteți porni sau opri ecranul printr-un gest. Consultați Dispozitiv pentru mai multe informații.

Ecran senzitiv
• 	Nu permiteţi intrarea în contact a ecranului senzitiv cu alte dispozitive electrice. 

Descărcările electrostatice pot cauza funcţionarea necorespunzătoare a ecranului 
senzitiv.

• 	Pentru a evita deteriorarea ecranului senzitiv, nu îl atingeţi cu obiecte ascuţite şi nu 
aplicaţi o forţă excesivă cu vârful degetelor pe acesta.

Gear poate să nu recunoască introducerile tactile aproape de marginile ecranului, care sunt 
în afara zonei de introducere tactilă.
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Atingere
Pentru a deschide o aplicaţie, pentru a selecta un element din meniu sau pentru a apăsa un buton de 
pe ecran, atingeţi-l cu degetul.

Ținerea apăsată
Ţineţi apăsat pe ecran timp de două sau mai multe secunde pentru a accesa modul Editare sau 
pentru a vizualiza opţiunile disponibile.
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Glisare
Pentru a muta un element, ţineţi-l apăsat şi glisaţi-l în poziția dorită.

Glisare
Glisaţi la stânga sau la dreapta pentru a vizualiza alte panouri. Puteți glisa în sus sau în jos pe ecran 
pentru a vedea detaliile notificărilor.
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Navigarea pe ecran

Comutarea între ecranul Ceas şi ecranul de aplicații
Pe ecranul Ceas, apăsaţi pe tasta Acasă pentru a deschide ecranul de aplicaţii.

Când nu sunteţi pe ecranul Ceas, apăsaţi pe tasta Acasă pentru a reveni la ecranul Ceas.

Revenirea la ecranul anterior
Apăsaţi tasta Înapoi.
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Ecran Acasă

Introducere
Ecranul Acasă poate avea mai multe panouri. Ecranul Ceas este punctul de pornire al ecranului 
Acasă. Glisați la stânga sau la dreapta pe ecran pentru a vizualiza elemente, cum ar fi notificările și 
widgeturile.

Notificări

Ceas

Widgeturi Adăugaţi 
widgeturi.

Widgeturile disponibile, notificările şi modul de dispunere al acestora pot varia în funcţie de 
versiunea de software.

Panoul de notificări
Fiți la curent cu evenimente, notificări şi mesaje de pe dispozitivul dvs. mobil. Puteți schimba 
setările pentru caracteristica de notificare a dispozitivului Gear pe dispozitivul dvs. mobil. Consultați 
Notificări pentru mai multe informații.
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Vizualizarea notificărilor primite
Când primiți o notificare, informațiile despre notificare, cum ar fi tipul, vor apărea pe ecran. Atingeţi 
notificarea pentru a vizualiza detaliile. Când aveți notificări nevizualizate, pe ecran va apărea un 
punct portocaliu.

Dispozitivul Gear nu este prevăzut cu un difuzor, astfel încât atunci când primiți notificări, 
Gear doar vibrează și nu emite sunete. Pentru a configura setările de vibraţii, consultaţi 
Vibraţie pentru mai multe informaţii.

În funcție de tipul notificării, puteți vizualiza detaliile acesteia atingând MAI MULTE pe ecranul de 
notificare.

Dacă un mesaj include un text mai lung sau ataşamente, verificaţi detaliile mesajului pe 
dispozitivul mobil.

Vizualizarea altor notificări
Glisați la dreapta pe ecranul Ceasului pentru a vizualiza lista notificărilor. Glisați în sus pe ecranul cu 
lista de notificări pentru a vizualiza notificările de la alte aplicații.
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Blocarea notificărilor

1 Selectaţi o notificare de la aplicația pe care doriţi să o blocaţi.

2 Atingeţi notificarea pentru a vizualiza detaliile.

3 Glisați în sus pe ecran și atingeți Blocare apl.

Gear nu va mai primi notificări de la această aplicaţie.

Puteţi bloca notificările de la anumite aplicaţii de pe Gear. Dacă nu aveți niciun fel de 
notificare pe Gear, blocaţi notificările cu ajutorul dispozitivului mobil. Pe dispozitivul 
mobil, deschideţi ecranul de aplicații, atingeţi Samsung Gear → Notificări → Gestionare 
notificări.

Ecran Ceas
Vizualizaţi ora curentă. Vă puteți verifica numărul de pași efectuați, ritmul cardiac și multe alte 
aspecte.

Apăsaţi tasta Acasă pentru a deschide ecranul Ceas atunci când nu vă aflați pe acesta.

Schimbarea aspectului ceasului
Menţineţi apăsat pe ecranul Ceas, apoi glisați la stânga sau la dreapta pe ecran pentru a selecta 
aspectul ceasului. De asemenea, vă puteţi personaliza ceasul atingând Stilizare.

Puteți schimba aspectul dispozitivului Gear cu ajutorul dispozitivului dvs. mobil. Pe dispozitivul 
mobil, deschideţi ecranul de aplicații, atingeţi Samsung Gear → Aspecte ceas.
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Widgeturi
Puteţi adăuga widgeturi pe ecranul Acasă. Widgeturile sunt mici aplicații care oferă funcţionalitate 
limitată pentru a furniza informaţii şi acces uşor. În mod implicit puteţi utiliza următoarele widgeturi.

Jurnal 24 de ore Pași Etaje PulsAntrenament

Adăugarea widgeturilor
Puteţi adăuga mai multe widgeturi pe ecranul Acasă.

Atingeţi  şi selectaţi un widget. Widgetul selectat va apărea într-un panou nou.

Ştergerea widgeturilor
Ţineţi apăsat pe un widget, apoi atingeţi .
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Panoul de stare
Acest panou vă permite să vizualizaţi starea curentă a dispozitivului şi să configuraţi setările de bază. 
Puteți verifica starea activității dvs. actuale.

Pe ecranul Ceas, glisaţi în jos de la marginea de sus a ecranului.

Nu deranjaţi

Pictograme indicatoare

Player muzical

Luminozitate

Stare activitate curentă

Pictograme indicatoare
Pictogramele indicatoare apar în partea de sus a ecranului. Pictogramele enumerate în tabelul de 
mai jos sunt cele mai comune.

Pictogramele indicatoare afişate pot să difere în funcţie de regiune.

Pictogramă Semnificaţie

Bluetooth conectat

Bluetooth deconectat

Cască Bluetooth conectată

Wi-Fi conectat

Nivel de energie a bateriei
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Redarea muzicii
Puteţi reda muzică salvată pe Gear sau pe dispozitivul mobil.

Pe panoul de stare, atingeţi .

Modul Nu deranjaţi
Puteţi seta dispozitivul Gear să nu vibreze şi să pornească ecranul atunci când primiţi o notificare. 
Alarmele vor funcţiona în continuare normal.

Pe panoul de stare, atingeţi .

Pictograma  va apărea în partea de sus a ecranului Ceas.

Reglarea luminozităţii
Puteţi regla luminozitatea afişajului Gear pentru a se potrivi mediului ambiant.

Pe panoul de stare, atingeţi  şi reglaţi luminozitatea atingând pe  sau .

Pe ecranul de reglare a luminozității, atingeți  sau setați luminozitatea maximă pentru a intra în 
Modul Interior. Luminozitatea maximă va dura 5 minute în Modul Exterior.

Ecranul de aplicaţii
Ecranul de aplicații afişează pictograme pentru toate aplicaţiile.

Pe ecranul Ceas, apăsaţi pe tasta Acasă pentru a merge la ecranul de aplicaţii.

Pentru a vizualiza toate aplicațiile, glisați în sus sau în jos pe ecran.
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Deschiderea aplicaţiilor
Pe ecranul de aplicaţii, atingeţi pictograma unei aplicaţii pentru a o deschide.

Mutarea elementelor
Pe ecranul de aplicaţii, atingeţi și ţineţi apăsat pe ecran, ţineţi apăsat pe o aplicaţie şi glisaţi-o către 
locaţia dorită.

De asemenea, puteţi aranja aplicaţiile Gear de pe dispozitivul dvs. mobil. Pentru informaţii 
suplimentare consultaţi Aspect aplicații în aplicaţia Samsung Gear.

Instalarea aplicaţiilor
Puteţi achiziţiona şi descărca aplicaţii special concepute pentru Gear. Pentru a folosi această 
caracteristică, Gear şi dispozitivul mobil trebuie să fie conectate.

Pe ecranul de aplicaţii al dispozitivului mobil, atingeţi Samsung Gear → Samsung Galaxy Apps. 
Răsfoiţi aplicaţiile după categorie sau căutaţi aplicaţii după un cuvânt cheie.

Dezinstalarea aplicaţiilor
Pe ecranul de aplicații, atingeţi și ţineţi apăsat pe ecran. Pictograma  apare pe aplicațiile pe care le 
puteți dezinstala. Selectați o aplicație și atingeţi .

Puteţi de asemenea dezinstala aplicaţiile de pe Gear prin intermediul dispozitivului dvs. mobil. 
Pentru informaţii suplimentare consultaţi Dezinstalarea aplicaţiilor în aplicaţia Samsung Gear.

Setarea blocării ecranului
Nu permiteți altor persoane să vă acceseze dispozitivul Gear atunci când nu-l purtaţi. Dacă aţi activat 
caracteristica de blocare a ecranului, aceasta se va activa atunci când îndepărtați dispozitivul Gear 
de la mână. După activarea acestei caracteristici, Gear va solicita un cod de deblocare de fiecare dată 
când porniţi ecranul.

Setarea unui cod PIN
Pe ecranul de aplicaţii, atingeţi Setări → Blocare ecran → Tip blocare ecran → Cod PIN.

Un cod PIN este compus doar din cifre. Introduceţi patru cifre, apoi introduceţi codul PIN din nou 
pentru a-l verifica.
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Deblocarea dispozitivului Gear
Porniţi ecranul şi introduceţi codul de deblocare.

Pentru a dezactiva această caracteristică, pe ecranul de aplicații, atingeţi Setări → Blocare ecran → 
Tip blocare ecran, introduceţi PIN-ul, apoi selectați Niciunul.

Preluarea apelurilor
Puteţi iniţia apeluri sau primi notificări pentru apelurile primite. Conversaţiile telefonice sunt posibile 
doar pe dispozitivul mobil conectat.

Preluarea unui apel
Când primiți un apel, atingeți  și glisați-l în jos. Caracteristica de apelare se va lansa automat pe 
dispozitivul dvs. mobil. Folosiţi-vă dispozitivul mobil pentru a purta o conversaţie.

Respingerea unui apel
Respingeţi un apel primit şi trimiteţi un mesaj de respingere către apelant.

Când primiți un apel, atingeți  și glisați-l în sus. Pentru a trimite un mesaj de respingere către 
apelant, atingeți RESPING. CU MESAJ și selectați un mesaj.

Apelurile pierdute
Dacă un apel este pierdut, apare o notificare pe ecran. Pe ecranul Ceas, glisaţi la dreapta pe ecran 
pentru a vizualiza notificările apelurilor pierdute.

Nu puteţi utiliza Gear pentru conversaţii telefonice sau pentru a efectua apeluri.
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Actualizarea dispozitivului Gear
Gear poate fi actualizat la cea mai recentă versiune de software.

Actualizarea „over the air”
Gear poate fi actualizat direct la cea mai recentă versiune de software prin utilizarea serviciului de 
firmware over-the-air (FOTA).

1 Atingeţi Samsung Gear pe ecranul de aplicaţii al dispozitivului mobil.

2 Atingeţi Setări.

3 Atingeţi Despre Gear → Actualizaţi software-ul de pe Gear → Actualizare imediată.

4 Atingeţi DESCĂRCARE şi descărcați cea mai recentă versiune de software pe dispozitivul dvs. 
mobil.

5 Citiţi informaţiile de pe ecran şi atingeţi INSTALAȚI ACUM.

Gear va copia software-ul actualizat de pe dispozitivul dvs. mobil şi va reporni.

Pentru a verifica automat actualizările disponibile, glisați comutatorul Verif. auto. actualizări 
pentru activare. Actualizările vor fi descărcate doar când dispozitivul este conectat la o rețea 
Wi-Fi.
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Aplicații

Aplicaţii pentru gestionarea sănătăţii

Introducere
Utilizaţi aplicaţiile Pedometru, Antrenament și Puls pentru a vă monitoriza şi gestiona sănătatea şi 
condiţia dvs. fizică. Setaţi obiectivele pentru condiţia fizică şi înregistraţi-vă şi verificaţi-vă progresul 
în mod regulat.

Când Gear este sincronizat cu o aplicaţie S Health compatibilă, puteţi utiliza caracteristici 
suplimentare. Caracteristicile suplimentare includ verificarea individuală a jurnalelor de ritm cardiac 
şi multe alte aspecte.

• 	Aplicațiile Jurnal 24 de ore, Pași, Etaje, Antrenament, Puls, Apă, Cofeină și Împreună sunt 
destinate pentru relaxare, sănătate și condiție fizică. Acestea nu sunt destinate pentru uz 
medical. Înainte de utilizarea acestor caracteristici, citiţi instrucţiunile cu atenţie.

• 	Orice informație care este obținută ca urmare a folosirii Gear Fit2 sau a software-ului 
Gear Fit2 sau a oricărei aplicații preinstalate în dispozitiv poate să nu fie corespunzătoare, 
precisă, completă sau de încredere.

Purtarea corectă a dispozitivului Gear
Când măsuraţi pulsul inimii, purtaţi dispozitivul Gear prins bine pe braţ deasupra încheieturii mâinii, 
după cum este înfăţişat în figura de mai jos. Nu prindeţi dispozitivul Gear prea strâns.

Senzor puls inimă

<Spate>
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• 	Precizia senzorului pentru pulsul inimii poate fi diminuată în funcţie de condiţiile de 
măsurare şi de mediul ambiant.

• 	Utilizaţi caracteristica Puls numai pentru măsurarea pulsului.

• 	Nu vă uitaţi direct în luminile senzorului pentru înregistrarea pulsului inimii. 
Nerespectarea acestei instrucţiuni vă poate afecta vederea. Asiguraţi-vă că niciun copil nu 
se uită direct în aceste lumini.

• 	Temperaturile ambientale scăzute pot afecta măsurarea; în timpul iernii sau pe vreme 
rece, menţineţi-vă caldă temperatura corpului atunci când vă verificaţi pulsul.

• 	Efectuaţi măsurătorile pulsului inimii când staţi aşezat şi relaxat. Nu mișcaţi corpul 
în timpul măsurării pulsului inimii. Nerespectarea acestei instrucţiuni poate duce la 
înregistrarea unui puls al inimii incorect.

• 	Dacă obţineţi o valoare care este foarte diferită de pulsul aşteptat, odihniţi-vă timp de 
30 de minute şi apoi măsuraţi-l din nou.

• 	Fumatul sau consumul de alcool înainte de realizarea măsurătorilor poate duce la 
înregistrarea unui puls al inimii diferit faţă de cel normal.

• 	Nu vorbiţi, căscaţi sau inspiraţi adânc în timpul realizării măsurătorilor. Nerespectarea 
acestei instrucţiuni poate duce la înregistrarea unui puls al inimii incorect.

• 	Din cauza faptului că senzorul pentru pulsul inimii utilizează lumina pentru a aproxima 
pulsul, precizia acestuia poate varia din cauza factorilor fizici care afectează absorbţia şi 
reflectarea luminii, cum ar fi circulaţia sângelui/tensiunea arterială, starea pielii şi locaţia 
şi densitatea vaselor sanguine. În plus, dacă pulsul este foarte mărit sau foarte scăzut, 
măsurătorile pot să fie incorecte.

• 	În cazul utilizatorilor cu încheieturi subţiri se pot obţine măsurători incorecte ale pulsului 
atunci când dispozitivul nu este strâns, cauzând reflectarea neuniformă a luminii. Dacă 
măsurarea pulsului nu funcţionează adecvat, reglaţi poziţia senzorului pentru pulsul 
inimii al dispozitivului la dreapta, la stânga, în sus sau în jos, sau întoarceți dispozitivul 
astfel încât senzorul pentru pulsul inimii să stea strâns lipit de interiorul încheieturii 
mâinii.

• 	Dacă senzorul pentru pulsul inimii este murdar, ștergeți-l şi încercaţi din nou. Obstacolele 
între cureaua dispozitivului şi încheietura mâinii, cum ar fi părul, murdăria sau alte 
obiecte, pot împiedica lumina să se reflecte uniform. Asiguraţi-vă că îndepărtaţi 
obstacolele de acest fel înainte de utilizare.

• 	Dacă dispozitivul devine fierbinte la atingere, scoateţi-l până când se răceşte. Expunerea 
îndelungată a pielii la o suprafaţă fierbinte a dispozitivului poate provoca arsuri.
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Informaţii suplimentare
• 	Scopul colectării unor asemenea date este limitat la furnizarea serviciului pe care l-aţi solicitat, 

inclusiv furnizarea informaţiilor suplimentare pentru starea dvs. fizică, realizarea copierii de 
rezervă/sincronizarea datelor, pentru analiza datelor şi pentru statistici sau pentru a dezvolta şi 
furniza servicii mai bune. (Însă, dacă vă conectaţi la contul dvs. Samsung de la S Health, datele 
dvs. pot fi salvate pe server în scopul copierii de rezervă a acestora.) Informaţiile personale pot 
fi stocate până la finalizare în asemenea scopuri. Pentru a şterge datele pe care le-aţi partajat 
pe reţelele de socializare sau le-aţi transferat pe dispozitivele de stocare, trebuie să le ştergeţi 
separat.

• 	Dumneavoastră vă asumaţi întreaga responsabilitate pentru folosirea inadecvată a datelor 
partajate pe reţele de socializare sau a datelor transmise către alte persoane. Aveţi grijă atunci 
când partajaţi datele personale cu alte persoane.

• 	Dacă Gear este conectat la un dispozitiv mobil, verificaţi protocolul de comunicaţie pentru a 
confirma funcţionarea corectă. Dacă utilizaţi o conexiune fără fir, cum ar fi Bluetooth, Gear poate 
fi afectat de interferenţe electronice de la alte dispozitive. Evitaţi utilizarea dispozitivului Gear în 
preajma altor dispozitive care transmit unde radio.

• 	Conţinutul utilizat în aplicaţia S Health poate varia în funcţie de versiunea de software a 
aplicaţiei. Serviciile furnizate cu aplicaţia pot fi modificate sau este posibil să nu se mai ofere 
asistenţă, fără notificare prealabilă.

• 	Funcţiile şi serviciile S Health disponibile pot varia în funcţie de legile şi reglementările locale din 
regiune.

• 	Anumite funcţii ale S Health pot să nu fie furnizate în funcţie de regiune.

• 	Funcţiile S Health sunt destinate numai pentru condiţia fizică şi în scopuri informative, şi nu sunt 
destinate pentru utilizarea în diagnosticarea bolilor sau a altor afecţiuni sau pentru vindecarea, 
atenuarea, tratamentul sau prevenirea bolii.

• 	Distanţa parcursă poate diferi faţă de distanţa reală din cauza paşilor inegali, mersului pe 
loc şi a mersului în cerc.

• 	Numai înregistrările din ultimele 28 de zile sunt salvate. Puteţi vizualiza date anterioare pe 
dispozitivul mobil în care este instalată aplicaţia S Health.
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Player muzical

Introducere
Ascultaţi muzică salvată în Gear şi în dispozitivul mobil.

Redarea muzicii
Atingeţi Player muzical pe ecranul de aplicaţii.

Săriţi la fişierul următor.

Reglaţi volumul. Accesaţi opţiuni suplimentare.

Întrerupeţi şi reluaţi redarea.

Reporniţi fişierul redat curent sau săriţi la 
fişierul anterior.

Redarea muzicii pe dispozitivul mobil
Atunci când selectaţi un dispozitiv mobil de pe care să redaţi muzică, puteţi controla redarea muzicii 
cu ajutorul dispozitivului Gear. Muzica va fi redată de pe dispozitivul dvs. mobil.

1 Atingeţi Player muzical pe ecranul de aplicaţii.

2 Atingeți  → Muzică din: Telefon.

Gear va afişa ecranul cu aplicația de control a muzicii.

3 Atingeţi  pentru redarea muzicii.

Muzica va fi redată pe dispozitivul dvs. mobil.

Atingeți  pentru a regla volumul sau sunetul.
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Importul muzicii
Importaţi pe Gear muzică de pe dispozitivul dvs.

1 Pe ecranul de aplicaţii al dispozitivului mobil, atingeţi Samsung Gear.

2 Atingeți Trim. muzică pe disp. Gear.

3 Atingeţi Selectare piese.

4 Selectaţi fişiere şi atingeţi GATA.

Pentru a sincroniza muzica recent adăugată în dispozitivul dvs. Gear, glisați comutatorul 
Sincronizare automată și atingeți OK pe fereastra pop-up Sincronizare automată. Muzica va fi 
sincronizată în timp ce Gear se încarcă.

Redarea muzicii pe Gear
Puteți reda muzică pe Gear. Pentru a asculta muzică salvată în Gear, trebuie să conectaţi căști 
Bluetooth.

1 Atingeţi Player muzical pe ecranul de aplicaţii.

2 Atingeți  → Muzică din: Gear.

Atingeți Amestecare, Repetare, sau Preferat pentru a selecta o opțiune.

3 Atingeţi  pentru redarea muzicii.

Muzica va fi redată pe dispozitivul Gear.

Atingeți  și glisați-l în sus de la marginea inferioară a ecranului pentru a deschide ecranul 
bibliotecii. Pe ecranul bibliotecii puteți vizualiza cântecul care este redat în acel moment și lista de 
redare, și puteți aranja muzica în funcție de titlu, albume și artiști.

Când salvați muzică pe Gear, cântecele care au un ritm apropiat de ritmul dvs. de lucru vor fi 
adăugate automat în lista de redare.
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Jurnal 24 de ore
Gear vă poate monitoriza şi înregistra activităţile de pe parcursul zilei şi vă încurajează să vă 
menţineţi starea de sănătate.

Atingeți Jurnal 24 de ore pe ecranul de aplicații.

Datele despre caloriile consumate iau în considerare Rata metabolismului bazal (BMR) care 
se calculează folosind informațiile despre profilul dvs. Când este achiziționat, Gear afișează 
datele despre caloriile consumate în funcție de ora curentă.

• 	Somn: Indică durata somnului dvs.

• 	Ușoară: Indică timpul în care ați realizat activități ușoare, cum ar fi mersul ușor.

• 	Sănătos: Indică dacă vă antrenați sau nu folosind caracteristica Antrenament.

• 	Inactiv: Indică timpul în care nu vă mișcați o oră sau mai mult. Pentru a vă ajuta să rămâneţi 
activi, Gear vă va anunţa să vă mişcaţi după 50 de minute de inactivitate.

Atingeți pe o activitate pentru a vizualiza detaliile jurnalului activității dvs.

Antrenament
Puteți înregistra informații despre antrenamentul dvs., cum ar fi durata, distanța și caloriile 
consumate, în funcție de exercițiile efectuate.

• 	Atunci când Gear şi dispozitivul mobil sunt conectate, această caracteristică utilizează 
informaţiile de localizare ale dispozitivului mobil. Activați caracteristica de locație a 
dispozitivului mobil când este necesar.

• 	Înaintea utilizării acestei caracteristici, femeilor însărcinate, persoanelor în vârstă 
şi copiilor, utilizatorilor care suferă de afecţiuni, precum boli cronice de inimă sau 
hipertensiune, li se recomandă să solicite opinia unui medic profesionist autorizat.

• 	Dacă vă simţiţi ameţit, simţiţi dureri sau aveţi dificultăţi de respiraţie în timpul 
antrenamentului, încetaţi utilizarea acestei caracteristici şi solicitaţi opinia unui medic 
profesionist autorizat.

• 	Dacă tocmai ați achiziționat sau ați resetat dispozitivul Gear, creați-vă un profil.

• 	Informațiile despre locație și despre pulsul j35inimii dvs. sunt salvate doar atunci când vă 
antrenați în timp ce folosiți aplicația Antrenament. Pentru confidențialitatea dvs., ele nu 
vor fi prezentate și salvate când Gear detectează automat antrenamentele dvs.
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Efectuarea antrenamentului folosind Gear

1 Atingeţi Antrenament pe ecranul de aplicații.

2 Atingeți Tip activitate și selectați tipul antrenamentului pe care doriți să îl monitorizați.

Pentru unele tipuri de exerciții vizualizați instrucțiunile de pe ecran, apoi atingeți OK.

3 Atingeți Obiectiv și selectați tipul obiectivului.

Atingeți Antr. de bază pentru a vă antrena fără a avea obiectiv.

4 Atingeți  sau  pentru a seta obiectivul, apoi atingeți .

5 În funcție de tipul exercițiului, atingeți Locație sau Ghid la intervale și selectați o opțiune.

Dacă folosiți caracteristica Locație, GPS-ul dispozitivului conectat sau GPS-ul dispozitivului 
Gear sunt folosite pentru a înregistra informații despre locație.

6 Atingeți Start pentru a începe antrenamentul.

• 	Ritmul dvs. cardiac este măsurat automat când începeți antrenamentul. Pentru a vă 
măsura pulsul inimii mai precis cu ajutorul dispozitivului Gear, purtaţi dispozitivul ferm în 
jurul braţului inferior exact deasupra încheieturii.

• 	Nu vă mișcați până când pulsul inimii este afișat pe ecran astfel încât acesta să poată fi 
măsurat precis.

Durată antrenament

Durată obiectiv 
antrenament

Puls inimă
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7 Puteţi vizualiza informaţiile despre antrenament, cum ar fi caloriile arse şi viteza actuală, atunci 
când glisaţi pe ecran la stânga sau la dreapta.

Când faceți exerciții intense, opriți antrenamentul o perioadă scurtă de timp astfel încât 
pulsul inimii dvs. să poată fi măsurat mai precis.

8 Pentru a termina antrenamentul, apăsați tasta Înapoi și atingeți Finalizare.

Pentru a relua antrenamentul, apăsați din nou pe tasta Înapoi.

9 Pentru a vizualiza informații despre antrenament, glisați pe ecran în sus sau în jos după 
terminarea antrenamentului.

Pentru a vizualiza traseul înregistrat al antrenamentului folosind informații despre locație, 
conectați Gear la dispozitivul dvs. mobil.

Recunoașterea automată a antrenamentului
După ce v-ați antrenat timp de 10 minute în timp ce purtați Gear, el va recunoaște automat că vă 
antrenați și va înregistra tipul și durata acestuia.

Dacă ați întrerupt antrenamentul mai mult de un minut, Gear recunoaște automat acest lucru și 
caracteristica se va dezactiva.

• 	Se pot măsura doar mersul pe jos, alergarea, antrenamentele pe bicicleta eliptică, 
exercițiile de canotaj și ciclismul.

• 	Caracteristica de recunoaștere automată a antrenamentului măsoară distanța parcursă și 
caloriile consumate folosind accelerometrul. Este posibil ca măsurătorile să fie imprecise 
în funcție de rutinele dvs. de mers pe jos și de antrenament.
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Pași
Gear numără paşii pe care i-aţi efectuat şi măsoară distanţa străbătută.

Atingeți Pași pe ecranul de aplicații.

Număr ţintă paşi

Total pași înregistrați

Pentru a vizualiza înregistrările săptămânale, glisați pe ecran în sus sau în jos.

• 	Este posibil să experimentaţi o scurtă întârziere în timp ce aplicația monitorizează paşii 
şi apoi afişează numărătoarea paşilor dvs. De asemenea, este posibil să experimentaţi o 
scurtă întârziere înainte ca fereastra pop-up să indice că obiectivul dvs. a fost atins.

• 	Dacă utilizaţi pedometrul în timp ce călătoriţi cu maşina sau cu trenul, vibraţiile pot afecta 
numărătoarea paşilor.

Setarea obiectivelor de pași

1 Atingeți Set. obiectiv și deschideți ecranul de setări.

2 Atingeți  sau  pentru a seta obiectivul, apoi atingeți .
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Etaje
Înregistrați și urmăriți câte etaje urcați.

Atingeţi Etaje pe ecranul de aplicații.

Număr ţintă etaje

Total etaje înregistrate

Pentru a vizualiza înregistrările săptămânale, glisați pe ecran în sus sau în jos.

• 	Un etaj este calculat ca având aproximativ 3 metri. Este posibil ca numărul măsurat de 
etaje să nu fie identic cu numărul real de etaje pe care le urcați.

• 	Măsurarea etajelor poate să nu fie precisă în funcție de mediul înconjurător, de mișcările 
utilizatorului și de starea clădirilor.

• 	Măsurarea etajelor poate fi imprecisă dacă zona în care cureaua atinge dispozitivul Gear 
intră în contact cu apă sau pătrund materiale străine. Evitați să faceți duș în timp ce 
purtați dispozitivul Gear. Dacă pe dispozitivul Gear se depune detergent, transpirație sau 
picături de ploaie, clătiți-l cu apă curată și uscați-l înainte de utilizare.

Setarea obiectivelor de etaje

1 Atingeți Set. obiectiv și deschideți ecranul de setări.

2 Atingeți  sau  pentru a seta obiectivul, apoi atingeți .
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Puls
Măsuraţi şi înregistraţi pulsul inimii.

• 	Aplicația de monitorizare a pulsului de pe dispozitivul Gear este destinată numai pentru 
condiţia fizică şi în scopuri informative, şi nu este destinată diagnosticării bolilor sau a 
altor afecţiuni sau pentru vindecarea, atenuarea, tratamentul sau prevenirea bolii.

• 	Pentru a vă măsura pulsul inimii mai precis cu ajutorul dispozitivului Gear, purtaţi 
dispozitivul ferm în jurul braţului inferior exact deasupra încheieturii. Consultați Purtarea 
corectă a dispozitivului Gear pentru detalii.

Fiţi conştient de următoarele condiţii înainte de măsurarea pulsului inimii:
• 	Dacă tocmai ați achiziționat sau ați resetat dispozitivul Gear, creați-vă un profil.

• 	Odihniţi-vă timp de 5 minute înainte de a realiza măsurătorile.

• 	Dacă în urma măsurării pulsului rezultă o valoare diferită de cea așteptată, odihniţi-vă timp de 
30 de minute şi apoi măsuraţi-l din nou.

• 	Pe timpul iernii sau pe vreme rece, menţineţi caldă temperatura corpului atunci când măsuraţi 
pulsul.

• 	Fumatul sau consumul de alcool înainte de realizarea măsurătorilor poate duce la înregistrarea 
unui puls al inimii diferit faţă de cel normal.

• 	Nu vorbiţi, căscaţi sau inspiraţi adânc în timpul realizării măsurătorilor. Nerespectarea acestei 
instrucţiuni poate duce la înregistrarea unui puls al inimii incorect.

• 	Precizia senzorului de puls al inimii poate fi afectată de mișcările utilizatorului, de fiziologia 
personală și de condițiile de măsurare și de împrejurimi.

• 	Dacă senzorul pentru pulsul inimii nu funcţionează, verificaţi poziţia dispozitivului Gear la 
încheietura mâinii şi asiguraţi-vă că nimic nu obstrucţionează senzorul. Dacă senzorul pentru 
pulsul inimii continuă să aibă aceeaşi problemă, vizitaţi un centru de service Samsung.
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Măsurarea pulsului inimii dvs.

1 Atingeţi Puls pe ecranul de aplicații.

2 Atingeţi Măsurare pentru a porni măsurarea pulsului inimii.

După un moment, pulsul curent al inimii va fi afişat pe ecran.

Gear afişează informaţii despre pulsul dvs. în legătură cu eticheta selectată.

Selectați o etichetă de 
stare.
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Monitorizarea pulsului
Gear poate măsura şi monitoriza pulsul în mod automat. Gear vă va măsura pulsul la intervale 
regulate. Această caracteristică poate să nu funcţioneze corespunzător în timp ce vă mişcaţi. Pulsul 
inimii dvs. este măsurat automat când folosiți aplicația Antrenament.

1 Atingeţi Puls pe ecranul de aplicații.

2 Atingeți Puls automat pentru a deschide ecranul de setări.

3 Glisați comutatorul Puls automat pentru activare. (  : Activat)

Împreună
Partajați numărul pașilor dvs. și concurați cu prietenii dvs. înregistrați drept contacte prin intermediul 
aplicației S Health de pe dispozitivul mobil.

Atingeţi Împreună pe ecranul de aplicații.

• 	Actualizați S Health la cea mai recentă versiune.

• 	În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să 
fie indisponibilă.
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Apă
Înregistraţi şi monitorizaţi câte pahare cu apă beţi.

Înregistrați consumul de apă

1 Atingeţi Apă pe ecranul de aplicații.

2 Atingeţi  atunci când beţi un pahar cu apă.

Dacă adăugați accidental o valoare incorectă, puteți corecta atingând .

Pentru a vizualiza înregistrările săptămânale, glisați pe ecran în sus sau în jos.

Setarea obiectivelor de consum

1 Atingeți Set. obiectiv și deschideți ecranul de setări.

2 Atingeți Oprit pentru a seta caracteristica de setare a obiectivului la Pornit. (  : Pornit)

3 Atingeți Ob. zilnic.

4 Atingeți  sau  pentru a seta obiectivul, apoi atingeți .
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Cafeină
Înregistraţi şi monitorizaţi câte ceşti cu cafea beţi.

Înregistrați consumul de cafea

1 Atingeţi Cafeină pe ecranul de aplicații.

2 Atingeţi  atunci când beţi o ceaşcă cu cafea.

Dacă adăugați accidental o valoare incorectă, puteți corecta atingând .

Pentru a vizualiza înregistrările săptămânale, glisați pe ecran în sus sau în jos.

Setați limita de consum a cofeinei

1 Atingeți Setare limită și deschideți ecranul de setări.

2 Atingeți Oprit pentru a seta caracteristica de setare a limitei la Pornit. (  : Pornit)

3 Atingeți Limită zilnică.

4 Atingeți  sau  pentru a seta obiectivul, apoi atingeți .
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Căut. tel. meu
În cazul în care rătăciţi dispozitivul mobil, Gear vă poate ajuta să îl găsiţi.

1 Atingeţi Căut. tel. meu pe ecranul de aplicații.

2 Atingeți .

Dispozitivul mobil emite sunete şi porneşte ecranul.

Glisați  pe dispozitivul mobil la stânga sau la dreapta sau atingeți  pe Gear.

Vizualizarea locaţiei dispozitivului mobil
Atingeți Localiz. tel.

Gear va afişa locaţia dispozitivului mobil.



Aplicații

44

Temporizator

1 Atingeţi Temporizator pe ecranul de aplicații.

2 Atingeți SETARE și deschideți ecranul de setări.

3 Atingeți  sau  pentru a seta ora, minutul și secunda.

4 Atingeți OK pentru a salva setările.

5 Atingeţi Pornire.

6 Glisați  în sus când numărătoarea inversă se oprește.

Cronometru

1 Atingeţi Cronometru pe ecranul de aplicații.

2 Atingeţi Pornire pentru a cronometra un eveniment.

Pentru a înregistra timpii unui tur în timpul vizualizării unui eveniment, atingeţi Tură.

3 Atingeţi OPRIRE pentru a opri cronometrarea.

Pentru a reporni cronometrarea, atingeţi RELUARE.

Pentru ştergerea timpilor unui tur, atingeţi Resetare.

Pentru a vizualiza jurnalul cronometrului, glisați pe ecran în sus sau în jos.
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Setări

Introducere
Personalizaţi setări pentru funcţii şi aplicaţii. Puteţi personaliza dispozitivul Gear şi mai mult prin 
configurarea diverselor opţiuni de setări.

Atingeţi Setări pe ecranul de aplicaţii.

Afişare
Schimbaţi setările de afişare.

Pe ecranul Setări, atingeţi Afişare.

• 	Aspecte ceas: Selectaţi un tip de ceas.

• 	Ceas mereu act.: Setaţi Gear să afişeze ceasul atunci când ecranul este oprit. (  : Pornit)

• 	Indicator pt. notificări: Setați Gear să afișeze un punct portocaliu pe ecranul ceasului pentru a 
vă alerta dacă aveți notificări pe care nu le-ați vizualizat.

• 	Luminozitate: Reglaţi luminozitatea ecranului.

• 	Timp expir. ecran: Setaţi intervalul de timp după care Gear va dezactiva lumina de fundal a 
ecranului.

• 	Font: Schimbaţi tipul şi dimensiunea fontului.

Caracteristica Ceas mereu act. se activează doar când purtați dispozitivul Gear. Dacă nu 
purtați dispozitivul Gear sau dacă nu vă mișcați 30 minute în timp ce îl purtați, ceasul nu va fi 
afișat, chiar dacă este activată caracteristica Ceas mereu act.
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Vibraţie
Schimbaţi setările pentru vibraţii.

Pe ecranul Setări, atingeţi Vibraţie.

• 	Vibrație: Porniţi sau opriţi caracteristica de vibrație. (  : Pornit)

• 	Sonerie lungă: Creşteţi durata vibraţiei pentru a observa alertele mai uşor. (  : Pornit)

Dispozitiv
Modificaţi setările de interacțiune cu Gear.

Pe ecranul Setări, atingeţi Dispozitiv.

• 	Apăs. dublă tasta Acasă: Selectaţi o acţiune care să fie efectuată atunci când apăsaţi pe tasta 
Acasă de pe Gear de două ori.

• 	Gest de activare: Setați Gear să pornească ecranul când ridicați brațul și să oprească ecranul 
când îl coborâți.

• 	Data și ora: Setați manual data și ora curentă.

• 	Limbă: Selectaţi o limbă de afișare pentru Gear.

Data și ora și Limbă apar doar când folosiți Gear fără a-l conecta la un dispozitiv mobil.
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Conexiuni

Bluetooth
Utilizaţi Bluetooth pentru a face schimb de date sau de fişiere media cu alte dispozitive compatibile 
Bluetooth.

• 	Samsung nu este responsabilă de pierderea, interceptarea sau utilizarea 
necorespunzătoare a datelor trimise sau primite prin intermediul caracteristicii Bluetooth.

• 	Asiguraţi-vă întotdeauna că distribuiţi şi primiţi date de la dispozitive de încredere, 
securizate în mod adecvat. Dacă între dispozitive există obstacole, distanţa de operare se 
poate reduce.

• 	Unele dispozitive, în special cele care nu sunt testate sau aprobate de Bluetooth SIG, pot fi 
incompatibile cu dispozitivul dvs.

• 	Nu utilizaţi caracteristica Bluetooth în scopuri ilegale (de exemplu, efectuarea de copii 
piratate ale fişierelor sau interceptarea ilegală a convorbirilor telefonice în scopuri 
comerciale).

Samsung nu este responsabilă pentru repercusiunea utilizării ilegale a caracteristicii 
Bluetooth.

Pe ecranul Setări, atingeţi Conexiuni → Bluetooth.

• 	Bluetooth: Porniţi sau opriţi caracteristica Bluetooth.

• 	Cască BT: Căutaţi căşti Bluetooth şi conectaţi-le la Gear.

Căștile pot fi folosite doar când ascultați muzică pe Gear, când ascultați mesaje de ghidare 
redate la un anumit interval sau când ascultați notificări în timp ce exersați. 

Wi-Fi
Această caracteristică este disponibilă atunci când Gear nu este conectat la dispozitivul mobil prin 
Bluetooth.

1 Pe ecranul Setări, atingeţi Conexiuni → Wi-Fi, apoi atingeți comutatorul Wi-Fi pentru activare.  
(  : Activat)

2 Atingeţi Reţele Wi-Fi → Căutare.
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3 Selectaţi o reţea din lista de reţele Wi-Fi.

Reţelele care necesită o parolă apar cu o pictogramă în formă de lacăt.

4 Atingeţi Conectare.

• 	Odată ce Gear se conectează la o reţea Wi-Fi, acesta se va reconecta la reţeaua respectivă 
de fiecare dată când aceasta este disponibilă, fără solicitarea unei parole. Pentru a preveni 
conectarea automată a dispozitivului Gear la reţea, selectaţi-o din lista de reţele şi atingeţi 
Ştergere.

• 	Dacă nu vă puteţi conecta la o reţea Wi-Fi în mod corespunzător, reporniţi caracteristica 
Wi-Fi a dispozitivului sau routerul wireless.

• 	Dezactivaţi Wi-Fi pentru a economisi bateria atunci când nu este utilizată.

• 	În modul depanare, puteți conecta Gear la o rețea Wi-Fi în timp ce acesta este conectat la 
un dispozitiv mobil prin Bluetooth.

Alerte
Setaţi Gear să vibreze atunci când este deconectat de la dispozitivul dvs. mobil.

Pe ecranul Setări, atingeți Connexiuni și apoi atingeți comutatorul Alerte pentru activare.  
(  : Activat)

Locaţie
Setați aplicațiile Gear să folosească datele despre locație.

Pe ecranul Setări, atingeţi Conexiuni → Locaţie, apoi atingeţi comutatorul GPS pentru activare.  
(  : Activat)

Blocare ecran
Setaţi Gear să utilizeze caracteristica de blocare a ecranului atunci când nu-l purtaţi.

Pe ecranul Setări, atingeţi Blocare ecran.

• 	Tip blocare ecran: Activaţi sau dezactivaţi caracteristica de blocare a ecranului. Consultați 
Setarea blocării ecranului pentru mai multe informații.

• 	Ajutor: Vizualizaţi informaţii de ajutor pentru utilizarea caracteristicii de blocare a ecranului.
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Econ. energie
Activaţi modul Economisire energie pentru a economisi energia bateriei prin limitarea funcţiilor 
dispozitivului Gear.

• 	Afişează culorile de pe ecran în tonuri de gri.

• 	Dezactivează notificările.

• 	Dezactivează caracteristica Wi-Fi.

• 	Dezactivează caracteristicile suplimentare.

• 	Limitează performanţele procesorului dispozitivului Gear.

Pe ecranul Setări, atingeţi Econ. energie → . Alternativ, când ecranul este pornit, țineți apăsat pe 
tasta Pornire și atingeți Econ. energie → .

Pentru a dezactiva acest mod, atingeţi DEZACTIVATĂ → .
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Profil
Introduceți informațiile profilului dvs., cum ar fi genul, înălțimea și greutatea.

Pe ecranul Setări, atingeți Profil și configurați setările profilului dvs.

Atenționări Sănătate
Permiteți dispozitivului Gear să vă trimită notificări când ați atins obiectivele antrenamentului sau 
când rămâneți activ.

Pe ecranul Setări, atingeți Atenționări Sănătate și selectați elementele pentru care doriți să primiți 
notificări.  
(  : Un element este selectat)

Inf. Gear
Vizualizaţi informaţii despre Gear.

Pe ecranul Setări, atingeţi Inf. Gear.

• 	Act. soft. disp. Gear: Actualizaţi manual software-ul dispozitivului Gear.

• 	Actualizare automată aplicații: Schimbați setările de actualizare automată pentru aplicațiile 
instalate pe Gear.

	– Dez.: Setați dispozitivul să nu actualizeze aplicațiile instalate pe Gear.

	– Numai prin Wi-Fi: Setați dispozitivul să actualizeze automat aplicațiile instalate pe Gear doar 
când este conectat la o rețea Wi-Fi.

• 	Act. soft. disp. Gear și Actualizare automată aplicații apar doar când folosiți Gear fără a-l 
conecta la un dispozitiv mobil.

• 	Bateria dispozitivului Gear trebuie să fie încărcată cel puțin 15% pentru a actualiza 
software-ul Gear.

• 	Despre disp.: Accesaţi informaţii despre Gear.

• 	Raportare diagnostice: Setați Gear să trimită automat diagnosticul dispozitivului către 
Samsung. (  : Pornit)
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• 	Reset. Gear:

	– Resetare uşoară: Ştergeţi date cu excepţia fişierelor media şi a datelor personale.

	– Reset. la val. din fabr.: Resetaţi setările la valorile implicite din fabrică şi ştergeţi toate datele.

• 	Depanare: Activaţi sau dezactivaţi modul de depanare USB atunci când dezvoltaţi aplicaţii 
pentru Gear. (  : Pornit)

Conectare la telefon
Conectați Gear la un dispozitiv mobil în timp ce folosiți Gear fără un dispozitiv mobil.

Pe ecranul Setări, atingeţi Conectare la telefon.

Conectare la telefon apare doar când folosiți Gear fără a-l conecta la un dispozitiv mobil.

• 	Da: Conectați Gear la un dispozitiv mobil nou și restaurați datele despre sănătate și informațiile 
despre setări.

• 	Nu: Conectați Gear la un dispozitiv mobil nou și resetați datele despre sănătate și informațiile 
despre setări.
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Samsung Gear

Introducere
Pentru a conecta Gear la un dispozitiv mobil, trebuie să instalaţi aplicaţia Samsung Gear pe 
dispozitivul dvs. mobil. Folosind aplicaţia Samsung Gear, vă puteţi personaliza setările pentru Gear.

Atingeţi Samsung Gear pe ecranul de aplicaţii al dispozitivului mobil.

Dacă conectați pentru prima dată Gear şi dispozitivul mobil, consultaţi Conectarea Gear la un 
dispozitiv mobil pentru mai multe informaţii.

Unele caracteristici pot să nu fie disponibile, în funcţie de tipul dispozitivului mobil conectat.

Deconectarea sau conectarea Gear
Pe ecranul de aplicații al dispozitivului mobil, atingeți Samsung Gear → MAI MULTE → Deconectat 
→ DECONECTAT.

Gear se va deconecta de la dispozitivul dvs. mobil.

Pentru a reconecta Gear, pe aplicația Samsung Gear, atingeți CONECTARE.

Conectarea la un nou dispozitiv Gear
Dacă în prezent folosiţi un alt Gear, îl puteţi deconecta de la dispozitivul mobil şi puteţi conecta unul 
nou.

Pe ecranul de aplicații al dispozitivului mobil, atingeți Samsung Gear → MAI MULTE → Conectare 
disp. Gear nou, apoi selectați un nou dispozitiv Gear.

Vizualizarea manualului utilizatorului
Vizualizaţi manualul utilizatorului pentru a afla cum să folosiţi Gear.

Pe ecranul de aplicaţii al dispozitivului mobil, atingeţi Samsung Gear → MAI MULTE → Manual de 
utilizare.
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Aspecte ceas
Puteţi schimba tipul de ceas care va fi afişat pe ecranul Ceas.

Pe ecranul de aplicaţii al dispozitivului mobil, atingeţi Samsung Gear → Aspecte ceas şi selectaţi 
aspectul dorit pentru ceas. Aspectul pe care l-ați selectat va fi aplicat pe ecranul Ceas.

Atingeţi STILIZARE pentru a selecta fundalul şi elementele care vor fi afişate pe tipul de ceas ales.

Notificări
Modificaţi setările pentru caracteristica de notificare. Fiţi la curent cu o varietate de evenimente, cum 
ar fi mesajele noi primite pe dispozitivul mobil.

Pe ecranul de aplicaţii al dispozitivului mobil, atingeţi Samsung Gear → Notificări, glisați 
comutatorul pentru activare, apoi activaţi opțiunile dorite.

• 	Gestionare notificări: Selectaţi aplicațiile pe dispozitivul mobil care să trimită notificări către 
Gear.

• 	Limitare notificări: Setaţi Gear să blocheze notificările, cu excepţia alarmelor, care sunt primite 
atunci când ecranul dispozitivului mobil este pornit.

• 	Oprire ecran: Setaţi Gear să pornească ecranul atunci când primiţi notificări.

• 	Afişare automată detalii: Setaţi Gear să afişeze detalii ale notificărilor atunci când le primiţi.

• 	Indicator pt. notificări: Setați Gear să afișeze un punct portocaliu pe ecranul ceasului pentru a 
vă alerta dacă aveți notificări pe care nu le-ați vizualizat.

Aspect aplicații
Personalizaţi ecranul de aplicații al dispozitivului Gear. Puteţi selecta şi rearanja aplicaţii.

Pe ecranul de aplicaţii al dispozitivului mobil, atingeţi Samsung Gear → Aspect aplicaţii.

Dezinstalarea aplicaţiilor
Atingeţi DEZINSTALARE şi selectaţi aplicațiile care vor fi şterse de pe dispozitivul Gear.

Reordonarea aplicaţiilor
Atingeţi  de lângă o aplicaţie şi glisaţi-o în sus sau în jos într-o altă poziţie.
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Trim. muzică pe disp. Gear
Transferaţi fişiere audio salvate de pe dispozitivul dvs. mobil pe Gear.

Pe ecranul de aplicații al dispozitivului mobil, atingeţi Samsung Gear → Trim. muzică pe disp. Gear.

Atunci când dispozitivul Gear nu deține memorie disponibilă suficientă, în timp ce este 
pornită caracteristica de sincronizare automată, acesta şterge fişierele care nu au fost setate 
ca favorite în ordine de la cele mai vechi la cele mai noi.

• 	Selectare piese: Selectaţi fişiere audio şi trimiteţi-le manual de pe dispozitivul mobil către Gear.

• 	Sincronizare automată: Setaţi dispozitivul să sincronizeze fişiere audio recent adăugate cu Gear, 
în timp ce acesta se încarcă.

Setări

Mesaje rapide
Editaţi sau adăugaţi şabloane text utilizate pentru a răspunde la mesaje.

1 Pe ecranul de aplicații al dispozitivului mobil, atingeți Samsung Gear → Setări → Mesaje 
rapide.

2 Atingeţi Răspunsuri rapide sau Mes. de respingere a apelurilor.

3 Selectaţi un şablon pentru editare.

Pentru a crea șabloane suplimentare, atingeți , introduceți text în câmpul de introducere și 
apoi atingeți SALVARE.

Pentru a șterge un șablon, atingeți EDITARE, selectați un șablon, apoi atingeți ȘTERGERE.

4 Editaţi şablonul şi atingeţi SALVARE.
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Apăs. dublă tasta Acasă
Setaţi o acţiune care să fie efectuată atunci când apăsaţi pe tasta Acasă a dispozitivului Gear de două 
ori.

Pe ecranul de aplicaţii al dispozitivului mobil, atingeţi Samsung Gear → Setări → Apăs. dublă tasta 
Acasă, apoi selectaţi o opţiune.

Conexiune dispozitiv Gear
Personalizaţi setările de conectare wireless ale dispozitivului Gear.

Pe ecranul de aplicaţii al dispozitivului mobil, atingeţi Samsung Gear → Setări → Conexiune 
dispozitiv Gear.

• 	Conexiune la distanță: Setați Gear să se conecteze la distanță cu dispozitivul mobil prin rețele 
Wi-Fi cu un cont Samsung când nu este disponibilă o conexiune Bluetooth între dispozitive.

• 	Sincr. profiluri Wi-Fi: Setaţi dispozitivul să sincronizeze lista cu reţelele Wi-Fi salvate cu 
dispozitivul Gear.

Copiere de rez. şi restabil.
Realizaţi copierea de rezervă a datelor stocate pe Gear sau restabiliţi datele de rezervă.

Pe ecranul de aplicaţii al dispozitivului mobil, atingeţi Samsung Gear → Setări → Copiere de rez. şi 
restabil. → Faceţi backup datelor sau Restabilire date.

Datele despre sănătatea dvs. nu vor fi incluse în copii de rezervă și nici restaurate. Puteți 
gestiona datele despre sănătatea dvs. folosind aplicația S Health de pe dispozitivul dvs. 
mobil.
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Despre Gear
Accesaţi informaţiile despre dispozitivul Gear.

Pe ecranul de aplicaţii al dispozitivului mobil, atingeţi Samsung Gear → Setări → Despre Gear.

• 	Actualizaţi software-ul de pe Gear: Actualizaţi dispozitivul Gear la cea mai recentă versiune de 
software.

• 	Spaţiu stocare disp. Gear: Vizualizaţi informaţii despre memoria dispozitivului Gear.

Capacitatea reală a memoriei interne este mai mică decât capacitatea specificată, deoarece 
sistemul de operare şi aplicaţiile implicite ocupă o parte din memorie. Capacitatea 
disponibilă se poate modifica atunci când actualizaţi dispozitivul.

• 	Informaţii juridice: Vizualizaţi informaţiile legale pentru Gear.

• 	Surse necunoscute: Setaţi Gear să permită instalarea aplicaţiilor din surse necunoscute.

• 	Nume dispozitiv: Schimbaţi numele dispozitivului Gear.

Despre apl. Samsung Gear
Vizualizaţi informaţii despre versiunea aplicaţiei Samsung Gear.

Pe ecranul de aplicaţii al dispozitivului mobil, atingeţi Samsung Gear → Setări → Despre apl. 
Samsung Gear.

Căutare Gear propriu
Controlaţi de la distanţă dispozitivul Gear atunci când l-aţi pierdut sau aţi uitat unde l-aţi pus.

Pe ecranul de aplicaţii al dispozitivului mobil, atingeţi Samsung Gear → Căutare Gear propriu.

• 	Blocare reactivare: Setaţi Gear să vă solicite informaţiile contului Samsung după ce dispozitivul 
a fost resetat. Această caracteristică nu permite altor persoane să vă reactiveze dispozitivul în caz 
de pierdere sau furt.

• 	Control la distanţă:

	– Găsire Gear: Găsiți locația actuală a dispozitivului dvs. Gear.

	– Blocare Gear: Blocaţi dispozitivul de la distanţă pentru a preveni accesul neautorizat. Această 
caracteristică poate fi activată atunci când conexiunea Bluetooth dintre Gear şi dispozitivul 
mobil se încheie în timp ce este activată o conexiune la distanţă.

	– Resetare Gear: Ştergeţi de la distanţă toate informaţiile personale stocate în Gear. După 
ce Gear este resetat, nu puteţi restaura informaţiile sau utiliza caracteristica Căutare Gear 
propriu.
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Găsiţi disp. dvs. Gear.
Dacă aţi uitat unde v-aţi pus dispozitivul Gear, găsiţi-l cu ajutorul acestei caracteristici.

1 Pe ecranul de aplicaţii al dispozitivului mobil, atingeţi Samsung Gear → Căutare Gear propriu.

2 Atingeți .

Gear va vibra şi ecranul va porni. Glisaţi  în sus pe Gear, sau atingeţi  pe dispozitivul mobil.

Samsung Galaxy Apps
Puteţi descărca aplicaţii pentru Gear din Samsung Gear Apps.

Pe ecranul de aplicaţii al dispozitivului mobil, atingeţi Samsung Gear → Samsung Galaxy Apps.

Căutaţi în funcţie de categorie şi selectaţi o aplicaţie pentru a o descărca.
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Depanare
Înainte de a contacta un Centru de service Samsung, vă rugăm să încercaţi următoarele soluţii. Este 
posibil ca anumite situaţii să nu se aplice în cazul dispozitivului Gear.

Gear nu porneşte
Atunci când bateria este descărcată complet, Gear nu va porni. Încărcaţi complet bateria înainte de 
pornirea dispozitivului Gear.

Ecranul senzitiv reacţionează lent sau necorespunzător
• 	Dacă ataşaţi o folie protectoare sau accesorii opţionale la ecranul senzitiv, acesta poate să nu 

funcţioneze corespunzător.

• 	Dacă purtaţi mănuşi, dacă mâinile dvs. nu sunt curate în timp ce atingeţi ecranul senzitiv 
sau dacă atingeţi ecranul cu obiecte ascuţite sau cu vârful degetelor, ecranul senzitiv poate 
funcţiona necorespunzător.

• 	Ecranul senzitiv poate funcţiona necorespunzător în condiţii de umiditate sau când este expus la 
apă.

• 	Reporniţi dispozitivului Gear pentru a elimina orice defecţiuni temporare ale software-ului.

• 	Asiguraţi-vă că software-ul dispozitivului Gear este actualizat la cea mai recentă versiune.

• 	Dacă ecranul senzitiv este zgâriat sau deteriorat, duceţi-l la un Centru Service Samsung.
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Gear se blochează sau prezintă erori grave
Încercaţi următoarele soluţii. Dacă problema persistă, contactaţi un Centru de service Samsung.

Repornirea Gear
Dacă Gear se blochează sau se închide, poate fi necesar să opriţi Gear şi apoi să-l porniţi din nou.

Repornirea forţată
Dacă Gear se blochează şi nu răspunde la comenzi, ţineţi apăsat pe tasta Pornire cel puţin 7 secunde 
pentru a-l reporni.

Resetarea Gear
Dacă metodele de mai sus nu rezolvă problema, efectuaţi o revenire la setările din fabrică.

Pe ecranul de aplicaţii, atingeţi Setări → Inf. Gear → Reset. Gear → Reset. la val. din fabr. Înainte 
de a efectua revenirea la setările din fabrică, nu uitaţi să realizaţi copii de rezervă ale tuturor datelor 
importante stocate în dispozitiv cu Samsung Gear sau cu S Health.

Un alt dispozitiv Bluetooth nu poate localiza dispozitivul Gear.
• 	Asiguraţi-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth pe Gear.

• 	Reiniţializaţi Gear şi reîncercaţi.

• 	Asiguraţi-vă că Gear şi celălalt dispozitiv Bluetooth se află în raza de conexiune Bluetooth (10 m). 
Distanţa poate varia în funcţie de mediul în care este utilizat dispozitivul.

Dacă sfaturile de mai sus nu rezolvă problema, contactaţi un Centru de service Samsung.
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Nu este stabilită o conexiune Bluetooth sau Gear şi dispozitivul mobil 
sunt deconectate
• 	Asiguraţi-vă că este activată caracteristica Bluetooth pe ambele dispozitive.

• 	Asiguraţi-vă că nu există niciun obstacol, cum ar fi pereţi sau echipament electric, între 
dispozitive.

• 	Asiguraţi-vă că este instalată cea mai recentă versiune a aplicaţiei Samsung Gear pe dispozitivul 
mobil.

• 	Asiguraţi-vă că Gear şi celălalt dispozitiv Bluetooth se află în raza de conexiune Bluetooth (10 m). 
Distanţa poate varia în funcţie de mediul în care este utilizat dispozitivul.

• 	Reporniţi ambele dispozitive şi lansaţi din nou aplicaţia Samsung Gear pe dispozitivul mobil.

Pictograma bateriei este goală
Bateria este descărcată. Încărcaţi bateria.

Bateria nu se încarcă în mod corespunzător (Pentru încărcătoare 
aprobate de Samsung)
• 	Asiguraţi-vă că aţi conectat dispozitivul Gear la suportul de încărcare şi conectaţi corespunzător 

suportul la încărcător.

• 	Vizitaţi un centru de service Samsung şi înlocuiţi bateria.

Bateria se descarcă foarte rapid la prima achiziţionare
• 	Atunci când expuneţi Gear la temperaturi foarte scăzute sau foarte ridicate, încărcarea utilă 

poate fi redusă.

• 	Consumul bateriei se măreşte atunci când utilizaţi anumite aplicaţii.

• 	Bateria se consumă şi încărcarea utilă se scurtează în timp.
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Gear este fierbinte la atingere
Când utilizaţi aplicaţii care necesită energie suplimentară sau utilizaţi aplicaţii pe Gear pentru o 
perioadă extinsă de timp, este posibil ca Gear să fie fierbinte la atingere. Acest lucru este normal şi nu 
trebuie să afecteze durata de viaţă sau performanţele Gear.

Dacă dispozitivul se supraîncălzește sau este fierbinte o perioadă îndelungată, nu îl mai folosiți un 
anumit interval de timp. Dacă dispozitivul continuă să se supraîncălzească, contactaţi un Centru de 
service Samsung.

Gear nu poate identifica locaţia dvs. curentă
Gear foloseşte informaţiile de localizare ale dispozitivului mobil. Semnalele GPS pot fi obstrucţionate 
în anumite locaţii, cum ar fi mediile de interior.

Datele stocate pe Gear au fost pierdute
Realizaţi întotdeauna copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate pe Gear folosind 
Samsung Gear sau S Health. În caz contrar, nu puteţi restabili datele dacă acestea sunt deteriorate 
sau pierdute. Samsung nu este răspunzătoare de pierderea datelor stocate pe Gear.

Apare o gaură mică în jurul părţii exterioare a carcasei dispozitivului 
Gear
• 	Această gaură este o caracteristică necesară de fabricaţie şi există posibilitatea apariţiei mişcării 

sau vibraţiei părţilor componente.

• 	În timp, fricţiunea dintre părţile componente poate duce la mărirea nesemnificativă a acestei 
găuri.
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Scoaterea bateriei
• 	Pentru a scoate bateria, trebuie să mergeţi la un centru de service autorizat cu instrucţiunile 

furnizate.

• 	Pentru siguranţa dvs., nu trebuie să încercaţi să scoateţi bateria. Dacă bateria nu este scoasă 
corect, acest lucru poate conduce la deteriorarea acesteia şi a dispozitivului, la vătămări 
personale, şi/sau poate face ca dispozitivul să nu prezinte siguranţă.

• 	Samsung nu-şi asumă răspunderea pentru daune sau pierderi (fie contractuale sau delictuale, 
inclusiv neglijenţă) care pot surveni din nerespectarea cu precizie a acestor avertizări şi 
instrucţiuni, cu excepţia decesului sau vătămării personale ca urmare a neglijenței Samsung.

1 Îndepărtați cureaua de la Gear.

2 Scoateţi capacul din spate de pe corpul Gear utilizând un instrument cu margine plată.

3 Deconectaţi bateria și conectorii ecranului.

4 Scoateţi placa cu circuite ridicând-o din dispozitiv.

5 Îndepărtați bateria trăgând în sus conectorul acesteia din partea superioară a dispozitivului 
Gear.
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