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aeg on käes 
 

 

Kiirjuhend 
www.getpebble.com 



Pebble’i ülevaade 

22 mm rihm 

Pebble’il on kaasas standardpikkuses 

rihm, mille kasutaja saab muu rihma 

vastu vahetada. 

 E-paberist ekraan 

Pebble’il on a 1,26-tolline ja 144 × 168 

piksli suurune päevavalguses loetav e-

paberist ekraan. 

Tagasiliikumise nupp 

Vajutage, et naasta eelmisele kuvale. 

 Ülesliikumise nupp 

Vajutage, et liikuda menüüs üles. 

Magnetlaadija 

Laadige Pebble’it tavalise USB-pordi 

kaudu. Aku kasutusaeg laadimiste vahel 

on 5–7 päeva. 

 Valikunupp 

Vajutage, et teha menüüs valikuid või 

lülitada funktsioone sisse ja välja. 

Ühilduvus 

Pebble on saadaval ainult iOS-ile ja 

Androidile. 

 Allaliikumise nupp 

Vajutage, et liikuda menüüs alla. 

 

Pebble on veekindel kuni rõhul 5 atm ja sellel on kriimustuskindel korpus. 

 

Pebble’i ühendamine 
 

 

Lülitage sisse 

Vajutage ja hoidke all suvalist 

nuppu, kuni ekraanile ilmub 

Pebble’i logo. 

Laadige alla 

Pebble’i rakendus 

Minge nutitelefonis Apple 

Appstore’i või Google Play 

poodi. Otsige üles ja laadige 

alla Pebble’i ametlik rakendus. 

Ühendage 

Järgige ekraanil olevaid 

juhiseid, et Pebble ühendada. 

 



Rakenduste haldamine 

Menüü 
Koputage nupul, et vaadata poe menüüd. 

 

Mis on Pebble’is olemas 
Libistage ekraanil sõrmega, et näha Pebble’isse laaditud rakendusi. Koputage rakendusel, et see 

eemaldada. 

 

Seaded 
Koputage, et rakendust seadistada. Kehtib ainult teatud rakenduste puhul. 

 

Locker 
Talletage siia meelepärased rakendused, kui need ei ole Pebble’isse laaditud. Koputage, et rakendus 

Pebble’isse laadida. 

 

 

 

 

 

Rakenduste ja kellakuvade laadimine ja 

eemaldamine 
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Rakenduse või 

kellakuva laadimiseks 

valige see Lockerist 

ning koputage sellel. 

Rakenduse 

eemaldamiseks 

koputage rakenduse 

ikoonil. 

Teile kuvatakse 

rakenduse kirjeldus ja 

ilmub 

eemaldamisnupp 

(Unload). 

Rakenduse 

eemaldamiseks 

koputage rakenduse 

ikoonil.  



Kellakuva lisamine 
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Kellakuvad on saadaval 

vaid menüü „Get 

Watchfaces” kaudu. 

Võite sirvida erinevaid 

kellakuvasid või otsida 

kindlat kellakuva. 

Kui olete kellakuva 

välja valinud, koputage 

üleval paremal nurgas 

nupul „Add”. 

Kellakuva on nüüd 

kella lisatud. Kui kell 

on täis, lisatakse see 

Lockerisse. 

 

 

 

Rakenduse lisamine 
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Avage menüü ja 

koputage valikul „Get 

apps”. 

Võite sirvida erinevaid 

rakendusi või otsida 

kindlat rakendust. 

Kui olete rakenduse 

välja valinud, koputage 

üleval paremal nurgas 

nupul „Add”. Mõni 

rakendus võib nõuda 

lisarakenduse 

allalaadimist. 

Rakenduse saate valida 

menüü kaudu. 

Koputage valikunuppu 

ning kerige alla, kuni 

jõuate rakenduseni. 

 



Demo: märguanded 
 

Kas olete kunagi maha maganud olulise kõne või e-kirja? Märguanded on Pebble’i üks 

populaarsemaid funktsioone. Pebble kuvab märguandeid, nagu näiteks e-kirjad, sõnumid ja kõned, 

otse teie randmel. (iPhone’i kasutajatel peab olema iOS7, et märguandeid vastu võtta.) Funktsiooni 

demonstreerimiseks lihtsalt helistage või saatke sõnum inimesele, kellel on Pebble. Samuti võite seda 

teha järgmiselt: 
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Vajutage Pebble’i 

rakenduses nupule 

„Support”. 

Valige „Test 

notifications”. 

Võite valida sõnumi või 

kõne vahel ning vastav 

valik ilmub Pebble’il. 

 

 

 

 

Demo: Yelpi rakendus 
 

Yelp on rakendus, mis võimaldab otsida kohti, kus süüa, sisseoste teha, juua, lõõgastuda ja mängida, 

tuginedes arvustustele, mille on kirjutanud aktiivsed ja teadlikud kohalikud. Laadige Pebble 

Appstore’ist alla Yelpi rakendus ning seejärel laadige see Pebble’isse. 
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Kerige menüüs 

„Select” kuni Yelpi 

rakenduseni. 

Vajutage 

allaliikumise 

nuppu, et jätta 

vahele režiimi 

„Discover” kuva. 

Kerige alla kuni 

menüüni 

„Everything”. 

Vajutage 

valikunuppu. 

Valige 

nimekirjast, mida 

soovite. 

Teile kuvatakse 

aadress ja 

telefoninumber. 

Kui vajutate 

uuesti 

valikunuppu, 

kuvatakse 

arvustused. 

 



Demo: muusika 
 

Pebble’iga saate juhtida muusika esitust. Sellega on lihtne laule vahetada, kui olete kodus või autos 

ühendanud telefoni muusikamängijaga. 
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Valige menüüs „Music”. Kui teil on seadmes muusikat, 

saate vajutada valikunuppu, et 

muusika hakkaks mängima. 

Seadmes olev muusika hakkab 

mängima. 

 

 

 

Demo: kellakuvad 
Pebble’il on tuhandeid kohandatud kellakuvasid, mille hulgast valida. Need võivad kuvada teavet 

näiteks ilma, kuupäeva ja ajavööndi kohta ning kasutada kohandatud kujundust. Pebble’isse on 

algselt laaditud kolm kellakuva. Vajutage üles- või allaliikumise nuppu, et kellakuvade vahel liikuda. 
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Kellakuva: YWeather 

Saadaval 

Pebblestore’is 

Algselt laaditud 

kellakuva 

Kellakuva: Aviator 

Saadaval 

Pebblestore’is 

Kellakuva: Worldwatch 

Saadaval 

Pebblestore’is 

 


