
  

Välkommen till 
Gearly!

Gearly är en app som främst är utformad 
för att göra fyra saker:

● Förvara en databas med all din 
friluftsutrustning.

● Skapa återanvändbara packningslistor för 
dina olika aktiviteter.

● Garantera att all utrustning kommit med 
när du åker ut på äventyr.

● Göra det lättare att hålla reda på vikten 
du bär på ryggen.



  

Grundläggande 
koncept

 Dina utrustningsartiklar kallas kollektivt för 
din utrustning. De utgör basen för din 
användning av appen.

 Det näst viktigaste konceptet i Gearly är 
listan. En lista är en samling utrustning 
och lite ytterligare information, till exempel 
vilken aktivitet den är avsedd för, säsong, 
platsen aktiviteten ägde rum etc. Ett 
exempel på ett listnamn kan vara 
Yellowstone 2016, och utrustningen i 
listan kan vara vandringsskor, en ryggsäck 
etc.

 När en lista har skapats så läggs den till i 
din samling av listor. Om du är en aktiv 
friluftsentusiast kan du ha dussintals listor.

 Det finns några begrepp som är bra att känna 
till innan du börjar använda Gearly:



  

Grundläggande 
koncept

 När du väl har bestämt dig för att packa en 
viss lista, så kallas den sedan den aktiva 
packningslistan. Endast en lista kan vara 
den aktiva packningslistan vid varje given 
tidpunkt.

 Det finns viss information som anses vara 
gemensam för all utrustning (som färg och 
vikt) och för listor (som säsong och 
aktivitet). Men det kan finnas annan 
information som du också vill ha koll på. Av 
den anledningen har Gearly en 
taggfunktion. Den gör det möjligt för 
användare att lägga till valfria texttaggar i 
utrustning eller i en lista. Till exempel kan 
en tagg för utrustning vara #VäldigtVarm, 
eller för en lista, #MedPappa. Dessa taggar 
är också sökbara, vilket gör det lättare att 
hålla reda på alla de tider du t.ex. gick på 
camping med pappa.



  

Navigation

Svep från det vänstra hörnet på 
skärmen för att komma till 

huvudmenyn var som helst i 
appen. Eller tryck på 

hamburgermenyn uppe till 
vänster.

Okej, nu när du känner till de 
grundläggande begreppen i Gearly, låt 
oss ta en rundtur i appen för att lära dig 
lite grundläggande navigering.



  

Navigation 

Klicka på 
hemikonen för att 

återgå till 
startsidan

Klicka på låd- / 
hamburgarikonen 
för att komma till 

huvudmenyn

Klicka på den lilla 
glasikonen för att 
söka i den 
aktuella vyn

Klicka på 
alternativ-
ikonen för att 
se ytterligare 
menyalternativ

Klicka på 
filterikonen för 
att filtrera 
innehåll i den 
aktuella vyn 

Klicka på 
sökikonen för 
att söka i hela 
Gearly



  

Navigation
● På många av skärmarna så kan man 

lång-trycka på ett objekt i en lista för att 
få fram en meny. En sådan meny kallas 
en kontextmeny. Kontextmenyer är 
vanliga i Gearly (och i Android).

● En kontextmeny visar val för det objekt 
du tryckt på.

● Till exempel genom att långtrycka på ett 
objekt i skärmen Alla mina listor så visas 
följande alternativ:



  

Navigation
På många av appskärmarna hittar du en 
färgad knapp längst ner till höger. Så vad 
är det? 

● En sådan knapp kallas en Floating 
Action Button (FAB) och syns ofta i 
Android.

● En FAB ändrar beteende beroende på 
vilken skärm du befinner dig på, och bör 
representera den mest naturliga 
åtgärden för den skärmen.

● Till exempel på en skärm där du lägger 
till något, visar FAB tilläggsåtgärden. 

Exempel:



  

The user guide
Okej, nu när du förstår den 
grundläggande navigationen i Gearly, låt 
oss komma igång med att faktiskt lägga 
till lite utrustning.



  

Lägg till 
utrustning 

● Gå till huvudmenyn och klicka på Min 
utrustning.

● Detta tar dig till skärmen där du kan 
hantera din utrustning. Klicka på FAB för 
att börja lägga till en ny utrustning.



  

Lägg till 
utrustning

● Fyll i informationen om din utrustning. 
Endast namn krävs (Tips: Tryck på (?) 
För mer info). 

● Klicka på "Klicka för att lägga till bild" för 
att välja en bild till din utrustning, eller 
klicka på sökgloben för att söka efter 
namnet på webben. (+)-ikonen lägger till 
en mall, mer om det längre fram.

● Tryck på FAB för att spara informationen.



  

Lägg till 
utrustning

● Det finns en speciell typ av utrustning 
som kallas för förbrukningsvara i Gearly. 
Den är avsedd att användas med 
utrustning som du vanligtvis har mer än 
en av.

● Det kan vara batterier, godisstänger etc., 
du bestämmer. Klicka på brytaren för att 
aktivera.



  

Lägg till 
utrustning

● Du bestämmer kvantiteten varje gång du lägger 
till förbrukningsvaran i en ny lista, till exempel 2 
som i exemplet nedan.

● När en kvantitetsartikel har lagts till i en lista, 
anges kvantiteten till höger om artikeln med ett 
x.



  

Skapa en lista
Okej, du har skapat din första utrustning. 
Låt oss lägga till den i en lista.

● Gå till huvudmenyn och klicka på Mina 
listor.

● Detta tar dig till en översiktsskärm med 
alla dina listor.

● Tryck på FAB för att skapa en ny lista. 



  

Skapa en lista
● Den här skärmen har två flikar: Listdetaljer 

och Utrustning. Klicka på rubrikerna för att 
växla mellan de två flikarna.

● Fyll i informationen på fliken Listdetaljer 
eller tryck på (+) -knappen för att 
använda en mall.



  

Skapa en lista
● Om du redan har en liknande lista i din 

databas kan du kopiera dess innehåll och 
använda det som bas med 
mallfunktionaliteten (gäller även för 
utrustning).

● Ange din sökfråga för att hitta en önskad 
lista.



  

Skapa en lista
● När du har hittat din lista, tryck på den (eller 

tryck länge för att få kontextmenyn och välj 
Använd som mall). Detta kopierar innehållet i 
mallistan till din nya lista.

● Samma principer för att använda mallar gäller 
även för Skapa utrustning.



  

Skapa en lista
● Tillbaka på skärmen Skapa listan har data 

från mallen fyllts i. 

● Listans namn har prefixats med "Mall 
från ..." för att skilja den mot den 
befintliga. I exemplet heter listan Fishing 
trip 2019. 

● Nu när vi har vår bas kan vi fortsätta. 



  

Skapa en lista
● På fliken Utrustning kan du lägga till/ta 

bort utrustning till/från din lista. 

● Välj din utrustning i listvyn och tryck på 
den för att lägga till den i din lista. Den 
valda utrustningen blir grön får en bock. 
Tryck på FAB för att spara listan. .  



  

Skapa en lista
● Om du bestämmer dig för att packa utrustning 

som är en förbrukningsvara kommer en 
dialogruta visas där du uppmanas att ange hur 
många av artikeln du vill packa. Detta antal 
kommer endast att associeras med denna 
specifika lista.  

 



  

Börja packa en 
lista

Nu har du lagt till utrustning och skapat 
en lista. Så låt oss packa den!

● När en lista ska packas kan den väljas 
från skärmen Mina listor genom att 
långtrycka på den och sedan klicka på 
”Packa den här listan”.



  

Börja packa en 
lista

● När du valt en lista att packa tas du till 
skärmen Min packlista.

● Om du klickar på en utrustning markeras 
den som packad. När ny utrustning har 
packats uppdateras vikten längst upp på 
skärmen. 



  

Börja packa en 
lista

● Den packade vikten är uppdelad i vad du 
bär i ryggsäcken och vad du bär på dig.

● Den lilla ikonen till höger om en artikel 
anger hur du vill bära den.

● Ryggsäcks-ikonen indikerar att du bär 
den i ryggsäcken.

● Människo-ikonen indikerar att du kommer 
att bära den på dig. 



  

Börja packa en 
lista

● Genom att klicka på ikonen till höger så 
ändras hur du vill bära föremålet.

● Om du t.ex. bara vill visa utrustningen du 
bär på dig kan du använda 
filterfunktionen.

● Den lilla viktikonen ändrar färg för att indikera att 
det är det aktuella filtret.



  

Börja packa en 
lista

● Klicka på filtret igen för att visa alla 
föremål som bärs i din ryggsäck.

● Slutligen klickar du på den en gång till för 
att visa alla utrustning igen.

● Filterfunktionerna är också tillgängliga 
från alternativmenyn.



  

Börja packa en 
lista

● Det är också möjligt att svepa genom 
filtren genom att svepa fingret över listan 
från höger till vänster.

● Det finns också andra användbara 
kommandon i alternativmenyn, som att 
söka, eller packa och packa upp alla 
objekt samtidigt.



  

Börja packa en 
lista

● Du kan också snabbt lägga till utrustning 
i listan från packningsskärmen. Tryck 
bara på FAB med plustecknet.



  

Börja packa en 
lista

● Genom att trycka på FAB kommer du till 
en skärm för att välja utrustning.

● Tryck på en utrustning för att lägga till 
den i din nuvarande packlista. Observera 
att den också permanent läggs till i den 
underliggande listan.



  

Börja packa en 
lista

● Efter att ha klickat på utrustningen, 
återgår användaren till skärmen Min 
packlista och får en notifikation om att 
utrustning lagts till.



  

Börja packa en 
lista

● När alla föremål har markerats som 
packade visas en FAB-knapp längst ned 
till höger för att indikera att allt i listan 
har packats.

● Om du klickar på FAB så töms den aktiva 
packlistan. Om väljer en ny lista att 
packa ersätts den nuvarande med den 
nya.



  

Vikthantering
● Ett av Gearlys huvudmål är att hjälpa dig 

att hantera din utrustnings vikt. Därför 
kan du i varje lista ta fram ett diagram 
över vikten på den enskilda utrustningen 
i din lista.

● Om du klickar på menyalternativet Visa 
viktdiagram så visas diagrammet.



  

Vikthantering
● Diagrammet visar de 10 tyngsta objekten från 

vänster till höger.

● På så sätt är det lätt att se vilka artiklar som bidrar 
mest till den totala vikten för den specifika listan.



  

Användarhanteri
ng

● Eftersom du läser detta har du skapat en 
användare, men Gearly stöder flera 
användare. För att skapa en ny, välj 
Logga ut från huvudmenyn.



  

Användarhanteri
ng

● Klicka på FAB på inloggningsskärmen för 
att skapa ett nytt konto. Ange 
användarnamn och lösenord. När 
användaren har skapats, så loggar du in 
som vanligt.



  

Användarhanteri
ng

● Gearlys användarhantering är enkel.

● Genom att klicka högst upp till vänster i menyn 
kommer du till användarhanteringsskärmen. 
Därifrån kan du hitta grundläggande information 
om den aktuella användaren.



  

Användarhanteri
ng

● Ett namn, lösenord och en bild kan läggas 
till användaren, resten av informationen 
genereras automatiskt.

● För att redigera data, tryck på FAB-knappen.



  

Användarhanteri
ng

● Från dialogrutan Editera konto kan 
användarnamn och lösenord uppdateras.

● Genom att klicka på bildikonen kan du också 
ändra användarbilden.



  

Inställningar
● Från inställningsskärmen kan användaren 

ändra klientens beteende på olika sätt 
och läsa information, som t.ex. 
sekretesspolicyn.

● Det finns också länkar till webbplatsen, e-
post och länkar till webbplatser som har 
hjälpt till i utvecklingsarbetet. Snälla 
besök dem!



  

Inställningar
● Om du vill stödja Gearly och uppgradera 

från gratisversionen av Gearly till Gearly 
premium, så kan detta också göras på 
inställningsskärmen. Efter uppgradering 
visas inga annonser.



  

Inställningar
● Du kan exportera dina Gearly-data till en 

fil. Detta görs genom att trycka på 
alternativet Exportera din data till 
externa lagringsplatsen. Detta 
exporterar all din data, inklusive 
användarinformation, till 
Documents/Gearly_backups mappen 
på din externa lagring. Gör detta 
regelbundet som en säkerhetskopia!



  

Inställningar
● Återställa din data görs genom att trycka 

på alternativet Importera en databasfil 
från extern lagringsplats. Obs! Alla 
tidigare data kommer att tas bort! 
Håll alltid säkerhetskopior av din 
data.

● Ange filnamnet (inte hela sökvägen). Den 
laddas från 
Documents/Gearly_backups



  

Inställningar
● När importen är klar kommer du att 

loggas ut.

● Du kan nu logga in som en av 
användarna från säkerhetskopian.



  

Anpassa
● Gearly har en uppsättning fördefinierade val 

för saker som varumärken, aktiviteter och 
färger, men de kan utökas med användarnas 
anpassningar.

● För närvarande stöds anpassningar för: 
Tillverkare, Aktiviteter, Typer, Färger, 
Taggar och Förvaringsplatser.

● Att lägga till ett anpassat värde från 
skärmen Anpassa gör dem tillgängliga globalt 
i appen.

● Taggar är lite av ett specialfall här. Det finns 
två typer av taggar: Globala och Lokala. 
Globala taggar läggs till från skärmen 
Anpassa och är tillgängliga globalt. Lokala 
taggar läggs till från Skapa / Redigera lista 
och Skapa / Redigera utrustning. Om du 
lägger till dem där blir de bara tillgängliga 
för just den listan eller utrustningen.



  

Anpassa
● För att lägga till en anpassning, gå till 

Anpassa och välj typen i 
rullgardinsmenyn.



  

Anpassa
● Ange önskat namn och tryck på Lägg till. 

Anpassningen kommer att visas i listvyn 
nedan och kommer att finnas tillgänglig 
globalt inom Gearly.



  

Sökning
● När databasen över utrustning och listor 

ökar är det bekvämt att kunna söka i allt. 
Välj Sök i huvudmenyn.

● Om du bara vill söka efter utrustning eller 
listor kan du filtrera det.



  

Sökning
● När du börjar skriva in ett sökord visas 

förslag nedan för snabb åtkomst. Klicka 
på dem för att gå direkt till objektet, eller 
tryck på enter för att visa dem i listvyn.



  

Sökning
● Resultaten delas in i listor och utrustning. 

Klicka på dem för att se detaljer. Tryck på 
Tillbaka för att återgå till sökskärmen.



  

Grattis!
Du har nu lärt dig de grundläggande 
begreppen och funktionerna i Gearly.

Om du behöver mer information eller vill 
ställa frågor kan du besöka webbplatsen 
eller mejla mig. Länkar finns på 
inställningsskärmen.

Den här guiden kommer alltid att vara 
tillgänglig från huvudmenyn och kan 
också ses som en PDF från 
inställningsskärmen.

Snabbintroduktionen är tillgänglig via 
Kom igång-knappen på välkomstskärmen.

Börja packa!


	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15
	Sida 16
	Sida 17
	Sida 18
	Sida 19
	Sida 20
	Sida 21
	Sida 22
	Sida 23
	Sida 24
	Sida 25
	Sida 26
	Sida 27
	Sida 28
	Sida 29
	Sida 30
	Sida 31
	Sida 32
	Sida 33
	Sida 34
	Sida 35
	Sida 36
	Sida 37
	Sida 38
	Sida 39
	Sida 40
	Sida 41
	Sida 42
	Sida 43
	Sida 44
	Sida 45
	Sida 46
	Sida 47
	Sida 48

