ОБЩИ НАСТРОЙКИ И СДВОЯВАНЕ
КАКВИ ТЕЛЕФОНИ СА СЪВМЕСТИМИ С МОЯТ СМАРТ ЧАСОВНИК?
Wear OS by Google работи с телефони с
GEN4: Android 4.4+ (с изключение на изданието Go) или iOS 9.3+
GEN5: Android 6.0+ (с изключение на изданието Go) или iOS 10+
Поддържаните функции могат да се различават между различните платформи и
страни. Всички устройства са с Bluetooth® смарт-активирани с подобрен трансфер
на данни от 4.1 ниска енергия.
КАК ДА СВАЛЯ ПРИЛОЖЕНИЕТО WEAR OS BY GOOGLE™?
iOS: Отидете в App Store® и изберете Търсене от долното меню. Напишете "Wear
OS by Google" в лентата за търсене, изберете приложението Wear OS by Google и
докоснете Вземи. Изчакайте приложението да се изтегли в телефона ви.
ANDROID: Отидете в магазина на Google Play™, напишете Wear OS by Google в
лентата за търсене, изберете приложението Wear OS by Google и натиснете
Инсталиране. Изчакайте приложението да се изтегли в телефона ви.
КАК ДА ЗАРЕДЯ МОЯТ СМАРТ ЧАСОВНИК?
Уверете се, че смарт часовникът е зареден, преди да опитате да го включите.
Натиснете и задръжте средния бутон за най-малко три секунди. Смарт часовника
също ще се включи, когато е свързан към зарядното устройство.
КАК ДА НАСТРОЯ МОЯТ СМАРТ ЧАСОВНИК?
За да настроите вашият смарт часовник, направете справка в Ръководството за
бърз старт, което придружава вашият смарт часовник, или изпълнете следните
стъпки:
- Свържете смарт часовника си към зарядното устройство, като го
поставите към гърба на смарт часовника. Магнитите в зарядното
устройство ще го държат на място.
- На телефона си изтеглете приложението Wear OS by Google от App Store
или магазина Google Play.
- Отворете приложението на устройството си и следвайте инструкциите, за да
сдвоите смарт часовника.
- Включете приложеното зарядно устройство в USB контакт.
КАК ДА СДВОЯ МОЯТ СМАРТ ЧАСОВНИК С МОЯ ТЕЛЕФОН?
За да сдвоите смарт часовника си, изпълнете следните стъпки:
- На часовника: Изберете език, след което превъртете надолу, за да намерите
името на часовника.
- На телефона: Отворете приложението Wear OS by Google и натиснете
Начало. Изберете името на часовника си. Позволете на Bluetooth да се
свърже с часовника ви.
- На вашия часовник и телефон ще се появи код за сдвояване. Потвърдете, че
съответстват.
- Ще видите съобщение за потвърждение, след като часовникът ви бъде

-

сдвоен. Tова може да отнеме няколко минути.
Следвайте инструкциите на екрана на телефона си и гледайте, за да
завършите сдвояването и настройката.
Забележка: Вашият часовник може автоматично да инсталира
актуализация и рестартиране след сдвояване с телефона ви. Ако
започне да изтегля актуализация, дръжте
телефона близо до часовника и се уверете, че часовника ви остава да
се зарежда, докато актуализацията приключи.

ДО КАКВО РАЗСТОЯНИЕ МОЯТ СМАРТ ЧАСОВНИК МОЖЕ ДА БЪДЕ
ОТДАЛЕЧЕН ОТ МОЯ ТЕЛЕФОН И ВСЕКИ ОЩЕ ДА Е СВЪРЗАН?
Обхватът на безжичната Bluetooth връзка между вашия телефон и смарт
часовника може да варира значително в зависимост от околната среда. По
принцип трябва да имате поне 10 метра (или 30 фута) свързване.
КАК ДА СВЪРЖА СМАРТ ЧАСОВНИКА КЪМ WI-FI?
- Натиснете средния бутон или плъзнете надолу от горната част на екрана.
- Превъртете и натиснете Настройки.
- Натиснете Свързване.
- Докоснете Wi-Fi.
- Натиснете Добавяне на мрежа.
- Превъртете, за да намерите мрежата си и натиснете.
- Захранване на телефона и стартиране на приложението Wear OS by Google.
- Докоснете Въвеждане на телефона, за да завършите въвеждането на
парола.
- Въведете парола на телефона.
Ако часовникът ви е свързан с телефон Android и има Wi-Fi, вашият часовник може
автоматично да се свърже със запазени Wi-Fi мрежи, когато загуби Bluetooth
връзката с телефона ви. По този начин можете да получавате известия и да
използвате гласово търсене на вашия часовник в дома ви и да работите дори,
когато оставите телефона си в друга стая.
КАК ДА ИЗКЛЮЧА МОЯТ СМАРТ ЧАСОВНИК?
Натиснете средния бутон или плъзнете надолу от горната част на
екрана. Превъртете и натиснете Настройки.
Натиснете Система.
Плъзнете нагоре и
натиснете Изключване.
Докоснете отметката, за да
потвърдите.
ЗАЩО НЕ МОГА ДА СДВОЯ МОЯТ СМАРТ ЧАСОВНИК КЪМ МОЯ ТЕЛЕФОН?
Уверете се, че вашият смарт часовник е включен и Bluetooth е активиран на
телефона ви. Стартирайте приложението Wear OS by Google и следвайте
инструкциите на екрана за сдвояване на часовника. Ако не успеете да свържете,
проверете менюто Bluetooth на телефона си. Ако видите смарт часовника в
списъка с устройства, премахнете го. Стартирайте приложението Wear OS by

Google и повторете процеса на сдвояване.
КОЛКО СМАРТ ЧАСОВНИКА МОЖЕТЕ ДА СДВОИТЕ С ПРИЛОЖЕНИЕТО
ЕДНОВРЕМЕННО?
iOS: Само един часовник може да бъде свързан с приложението едновременно.
ANDROID: Няколко часовника могат да се свържат едновременно с приложението.
КАК ДА РАЗДВОЯ МОЯТ СМАРТ ЧАСОВНИК ОТ МОЯ ТЕЛЕФОН?
- Отворете Wear OS by Google и превъртете надолу до Разширени настройки.
-

Докоснете бутона Забрави часовника в долната част на екрана, за да
прекъснете връзката и да рестартирате устройството.
Изтрийте смарт часовника си от Bluetooth настройките на телефона.

КАК ДА АКТУАЛИЗИРАТЕ WEAR OS BY GOOGLE ЧРЕЗ GOOGLE PLAY STORE?
Можете да проверявате и изтегляте актуализации чрез Play Store на вашия смарт
часовник.
- Уверете се, че вашият смарт часовник е свързан с Wi-Fi или 3G.
- Отворете менюто на приложението във вашия смарт часовник и отворете
Play Store.
- Намерете и натиснете Wear OS by Google
- На страницата с подробни данни натиснете Обновяване. Ако не виждате
Обновяване, Wear OS by Google е актуализирано.
КАК ДА ДЕИНСТАЛИРАТЕ ПРИЛОЖЕНИЕТО WEAR OS BY GOOGLE?
iOS: Натиснете продължително приложението Wear OS by Google на телефона,
докато иконите на началния екран се разклатят и се появява червено "X".
Кликнете върху червеното "X" на приложението Wear OS by Google, за да го
изтриете.
ANDROID: Конкретните стъпки могат да варират в зависимост от производителя на
телефона. Като цяло, влезте в менюто Настройки на телефона, изберете
Приложения или Управление на приложения, щракнете върху Wear OS by Google и
изберете Деинсталиране.
КАК МОГА ДА НУЛИРАМ НАСТРОЙКИТЕ НА МОЯ СМАРТ ЧАСОВНИК КЪМ
ФАБРИЧНИ НАСТРОЙКИ?
Чрез възстановяване на фабричните настройки на часовника ще изтриете всички
данни, съхранени в смарт часовника. Тези данни не могат да бъдат възстановени.
Данните включват вашите активни известия и карти, фитнес данни, всички
инсталирани приложения на трети страни и всички данни, които са съхранили,
системни настройки и предпочитания. Данните, съхранени в профила ви в Google,
обаче, не са засегнати. Нулирането на часовника ви няма да пренастрои
фабричните настройки на вашият телефон или таблет.
За да възстановите фабричните настройки, изпълнете следните стъпки:
- Натиснете средния бутон или плъзнете надолу от горната част на екрана
- Превъртете и натиснете Настройки.
- Натиснете Система.

-

Натиснете на Разкачване и пренастройка.
Докоснете отметката, за да потвърдите.
Изтрийте смарт часовника си от Bluetooth настройките на телефона.
След като възстановите фабричните настройки на часовника, трябва
отново да сдвоите смарт часовника си с телефона си.

ИЗВЕСТИЯ
КАК РАБОТЯТ ИЗВЕСТИЯТА?
Вашият часовник използва настройките за известяване, които имате за всяко
приложение на телефона ви. Ако сигналът вибрира или издава звук за известия на
телефона ви, часовникът ви ще вибрира. Ако приложението ви не вибрира или не
издава звук за известия, часовникът ви няма да вибрира, но все още ще виждате
карта в часовника си.
КОИ ИЗВЕСТИЯ ЩЕ ПРИЕМАМ?
Повечето известия, които виждате на телефона си, ще се показват и на вашия
часовник. Те включват известия за пропуснати повиквания, текстове, напомняния за
събития и др. Когато получите известия, часовникът ви само ще вибрира (т.е. няма
да генерира никакви звуци).
КАК ДА КОНТРОЛИРАМ КОИ ИЗВЕСТИЯ МОГА ДА ПОЛУЧАВАН НА МОЯТ
СМАРТ ЧАСОВНИК?
Ако получавате известия на телефона си, които не искате да виждате на
часовника си, можете да спрете показването на определени приложения в
часовника си. Можете да редактирате предпочитанията си за известие в
приложението Wear OS by Google. Докоснете Известия в менюто Настройки на
главния екран. В менюто с известия можете да изключвате всички приложения, за
които не искате да получавате известия в часовника си.
Когато слушате музика от телефона си, винаги ще виждате картата с музика с
опции за пауза и възпроизвеждане. Не можете да изключите тази карта.
КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ РЕЖИМА "Не безпокойте"?
Режимът "Не безпокойте" премахва сигналите за вибрации, но картите за известие
ще продължат да се показват.
- Плъзнете надолу от горната част на екрана.
- Android: Докоснете кръга с икона за зачертаване, за да активирате.
- iOS: Докоснете иконата на полумесеца, за да активирате.
- Докоснете отново иконата, за да деактивирате "Не безпокойте"
КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ РЕЖИМ ТЕАТЪР?
Можете да използвате режима театър, за да изключите временно екрана на
часовника. Това предотвратява проникването на вибрации или визуални известия.
- Плъзнете надолу от горната част на екрана
- Докоснете иконата на часовника, за да активирате режима на театър
- Натиснете средния бутон, за да включите отново екрана

НЕ ПОЛУЧАВАМ ИЗВЕСТИЯ НА МОЯТ СМАРТ ЧАСОВНИК. КАК ДА ОПРАВЯ
ТОВА?
Приложението Wear OS by Google трябва да работи на телефона ви по всяко
време, за да се гарантира връзка с часовника. Затварянето на приложението
отделя часовника от телефона ви и предотвратява получаването на известия.
Уверете се, че приложението е отворено на телефона ви по всяко време, когато
носите вашият смарт часовник.
- Свързано съобщение ще се появи в приложението
- Ако в приложението се появи съобщение „Разкачен“, плъзнете нагоре от
циферблата на часовника си и докоснете кръга за обновяване в картата
за повторно свързване
Уверете се, че Bluetooth е включен и телефона ви е синхронизиран с устройството
ви.
Проверете версията на софтуера на телефона си в настройките, за да се уверите,
че е съвместима с вашия смарт часовник. Ако софтуерът на телефона е остарял,
актуализирайте, за да синхроницирате правилно устройствата. Уверете се, че
софтуерът на часовника ви е актуален.
- Плъзнете надолу от върха на екрана на часовника.
- Натиснете Настройки, след което докоснете Система в долната част на
менюто.
- Натиснете Относно, след това натиснете Системно актуализиране.
Ако системата ви не е актуална, ще поиска да изтеглите най-новата
версия на софтуера в момента.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ НА СМАРТ ЧАСОВНИКА
КАК РАБОТИ БУТАЛОТО НА БУТОНИТЕ НА МОЯ СМАРТ ЧАСОВНИК?
Натиснете средния бутон, за да влезете в менюто на приложението. Натиснете
продължително средното бутало за бутони, за да стартирате Google Assistant и да
зададете въпроси или да свършите нещата.
Горният и долният бутони могат да бъдат персонализирани за достъп до функции
по ваш избор. В часовника си отворете Настройки, след това Персонализиране.
Докоснете Персонализиране на хардуерните бутони, за да зададете нови
приложения за часовници за вашите бутала.
КАК ДА СМЕНЯ ЦИФЕРБЛАТА НА ЧАСОВНИКА СИ?
Натиснете и задръжте текущия циферблат, за да влезете в менюто на циферблата
на часовника. Превъртете през опциите и изберете желаният от вас циферблат на
часовника, като го докоснете.
КАК ДА ПЕРСОНИЗИРАТЕ ДИЗАЙНА НА ЦИФЕРБЛАТА НА ЧАСОВНИКА?
Ако циферблата на часовника ви може да бъде персонализиран, ще видите
механизъм под циферблата на часовника, когато превъртате през списъка с опции.
Докоснете механизма, за да получите достъп до настройките за персонализиране
(натиснете и задръжте циферблата на часовника, за да получите алтернативен
достъп до тези настройки).
КАК ДА ПРОМЕНЯ ТОЧКИТЕ НА ДАННИТЕ НА ЦИФЕРБЛАТА НА МОЯ
ЧАСОВНИК?
За да промените информацията, показана на циферблата на часовника, натиснете
и задръжте за достъп до настройките за персонализиране. Докоснете точката за
данни, която искате да промените, след това изберете от списъка с опции каква
информация искате да видите. Натиснете средния бутон, за да се върнете към
основния циферблат на часовника, след като зададете желаната опция.
КАК МОГА ДА ЗАПАЗЯ СПЕЦИАЛЕН ДИЗАЙН ЗА ЦИФЕРБЛАТА?
Натиснете и задръжте циферблата на часовника, за да получите достъп до
настройките за персонализиране. Превъртете до дъното и докоснете Запазване на
изглед. Персонализираният циферблат на вашият часовник вече е запазено в
приложението на марката и може да бъде достъпно и зададено в менюто на
приложението.
КАК ДА ИЗМЕНЯ РЕДА НА ПРИЛОЖЕНИЯТА В МЕНЮТО НА МОЯ СМАРТ
ЧАСОВНИК?
За да коригирате реда в менюто на приложението, натиснете и задръжте иконата
на приложението, за да преместите любимите си приложения нагоре. Наскоро
отворените приложения на часовника автоматично се преместват в горната част
на менюто.

ИМА ЛИ СЕНЗОР ЗА СЪРДЕЧНИЯ РИТЪМ В МОЯТ СМАРТ ЧАСОВНИК?
Да, вашият смарт часовник има следа за сърдечен ритъм на PPG.
КАК ДА ПРАВЯ ИЗМЕРВАНИЯ НА СЪРДЕЧНИЯ РИТЪМ?
Носете смарт часовника над костта на китката, докато часовникът остане
неподвижен и прилепнал към кожата.
Задайте сърдечен ритъм на една от точките за данни на циферблата на
часовника си от опциите на приложението на марката на часовника. Вашето
четене на BPM ще се актуализира автоматично на всеки двадесет минути след
първото четене, или можете да зададете четене по всяко време, като докоснете
иконата. Ще видите тирета на екрана си, след като докоснете иконата на
сърдечния ритъм; бъдете търпеливи. Заснемането може да отнеме 10-15
секунди. Ако сензорите имат проблеми с улавянето на сърдечния ви ритъм,
смарт часовника ще ви върне обратно през препоръките за носене.
Направете ръчно четене по всяко време в приложението Google Fit часовника,
като докоснете бутона със сърце на него. Ръчни показания, взети в Fit, ще се
появят тук с времеви печати. Пулсът ви ще следи автоматично по време на
тренировките. Статистиката ще се показва с останалите ви данни в секцията
„История на тренировките“ на приложението за гледане на Google Fit.
МОЯТ СЪРДЕЧЕН РИТЪМ НЕ ИЗМЕРВА ПРАВИЛНО. КАК МОГА ДА ПОПРАВЯ
ТОВА?
- Уверете се, че носите смарт часовника по-високо и по-здраво по ръката,
като сензорите са разположени върху кожата над китката.
- Температурата, потта, неправилното движение и татуировките могат да
предизвикат смущения.
Дръжте смарт часовника колкото е възможно по-неподвижен и премахнете
кондензацията между устройството и кожата.
- Ако имате татуировки на китката си, сензорите може да не могат да получат
четене.
Носете часовника си от другата страна, ако кожата е чиста.
- Ако имате лоша циркулация или сте студени, затоплете се първо,
преди да започнете упражнението, за да подобрите показанията на
сърдечния ритъм
ИМА ЛИ GPS НА ВАШИЯ СМАРТ ЧАСОВНИК?
Да, вашият смарт часовник може да използва GPS, за да придобие
местоположението ви, без да се нуждаете от телефона си.
КАК ДА ИЗКЛЮЧА GPS УСТРОЙСТВОТО НА МОЯТ СМАРТ ЧАСОВНИК?
За да изключите местоположението и GPS проследяването за вашия часовник и
телефон, отворете Настройки в часовника си, след което докоснете Свързване.
Превъртете до Местоположение и изключете.
ВОДОУСТОЙЧИВ ЛИ Е ТОЗИ СМАРТ ЧАСОВНИК?
Да, вашият смарт часовник е устойчив при плуване. Освен че е водоустойчив до 30

М, това устройство преминава тест за плуване с 10 000 удара и може да се носи по
време на плуване в плитки води или душ. Микрофонът и сензорният екран може да
не работят правилно, докато часовникът е във вода или не е напълно изсъхнал.
КАК ДА ПРОСЛЕДЯВАМ ТРЕНИРОВКИ ВЪВ ВОДА?
За да заснемете упражненията плуване на дължини на вашия смарт часовник,
ще трябва да изтеглите приложение за проследяване на плуването от трето
лице от Google Play Store.
- Уверете се, че сте свързани към Wi-Fi
- Натиснете средния бутон, за да влезете в менюто за приложения
- Натиснете Google Play Store
- Търсене за проследяване на плуване
- Изтеглете една от опциите
- Отворете приложението и започнете тренировка, за да следите дължините
си
ЗАЩО МОЯТ СМАРТ ЧАСОВНИК ДЕЙСТВА СПОРАДИЧНО ВЪВ ВОДА?
Сензорният екран често обработва контакта с водата, когато потребителят я
докосва, а поддържането на екрана при пълна функционалност, докато във
водата може да предизвика многобройни непредвидени действия.
Поставянето на екрана в режим "Театър" по време на водни дейности
предотвратява неподготвени действия и загуба на живота на батерията от
фалшиви взаимодействия.
- Плъзнете надолу от горната част на екрана
- Докоснете иконата на часовника, за да активирате режима на театър
- Натиснете средния бутон, за да включите отново екрана
ЗАЩО МОЯТ СЕНЗОРЕН ЕКРАН НЕ ОТГОВАРЯ НА НАТИСКАНИЯ ВЪВ ВОДА?
Когато мнозинството или целият ви смарт часовник е мокър, на екрана може да
възникнат проблеми при набирането на конкретни подсказки. Избършете екрана,
или с кърпа, или с ръка, ако все още сте потопени, и опитайте отново.
ИМА ЛИ АЛАРМА В МОЯ СМАРТ ЧАСОВНИК?
Да, вашият смарт часовник има алармена функция. За да зададете аларма,
натиснете бутона на часовника, за да отворите менюто на приложението и
изберете Аларма от списъка с приложения.
ИМА ЛИ NFC В МОЯ СМАРТ ЧАСОВНИК?
Да, вашият смарт часовник е оборудван с NFC. Можете да настроите една от
кредитните си карти, за да извършвате плащания от китката в приложението на
часовника в Google Pay. Wear OS by Google устройства работят изключително с
Google Pay. Наличните държави за Google Pay можете да намерите тук.
КАК ДА СЛУШАМ И ДА СЪХРАНЯВАМ МУЗИКА НА ВАШИЯТ СМАРТ
ЧАСОВНИК?
За да съхранявате музика във вашия смарт часовник, трябва да имате платен
музикален абонамент. Изтеглете приложението на часовника за доставчика на

вашата любима музика и влезте във вашият платен профил. Следвайте
инструкциите в избраното от вас музикално приложение, за да изтеглите музика
директно в смарт часовника.
Веднъж изтеглени, можете да свържете Bluetooth слушалки, за да слушате
телефона безплатно по всяко време.
КАК ДА ИЗПОЛЗВАМ BLUETOOTH СЛУШАЛКИТЕ С МОЯ СМАРТ ЧАСОВНИК?
От циферблата на часовника плъзнете надолу от горната част на екрана.
Докоснете иконата със зъбното колело, за да получите достъп до
настройките. Натиснете Свързване за достъп до настройките на Bluetooth.
След като влезете в менюто Bluetooth, изберете от списъка слушалките, с
които искате да се сдвоите.
МОЖЕ ЛИ МОЯТ СМАРТ ЧАСОВНИК ДА СЛЕДИ СЪНЯ МИ?
Проследяването на съня е достъпно само чрез приложения за проследяване на
съня на трети страни. Осъществявайте достъп и изтегляйте приложения за
проследяване на трети страни, като посетите Google Play.
ИМА ЛИ МОЯТ СМАРТ ЧАСОВНИК МИКРОФОН И/ИЛИ ГОВОРИТЕЛ?
Gen4/Спорт - Вашият смарт часовник няма високоговорител, но е оборудван с
микрофон. Това означава, че можете да задавате въпроси или да въвеждате
команди в микрофона, а часовникът ви ще дава прочетени коментари, но не може да
отговори на вашите запитвания.
Gen5 - Вашият смарт часовник има и микрофон, и високоговорител.
КАК ДА ИЗКЛЮЧА ЗВУКА НА СВОЯ СМАРТ ЧАСОВНИК?
Gen5 - За да деактивирате звуковите сигнали, прекарайте пръст надолу и докоснете
иконата на високоговорителя. Когато вече не е осветен, вашият часовник ще
вибрира.
КАК ДА АКТИВИРАМ ЕКРАНА НА МОЯ СМАРТ ЧАСОВНИК ТАКА, ЧЕ ДА Е
ВИНАГИ АКТИВЕН?
Плъзнете надолу от горната част на екрана на часовника, докоснете иконата
със зъбно колело, за да влезете в Настройки, след което докоснете Екран.
Превключвайте винаги на екран. Той е автоматично изключен по
подразбиране, за да запази живота на батерията.
СМЕНЯЕМИ ЛИ СА РЕМЪЦИТЕ НА ЧАСОВНИКА?
Да, вашият смарт часовник има сменяеми ремъци.
Как да приемам обаждания на часовника си?
Gen5 - По време на първоначалната настройка трябва да получите подкана да
настроите часовника си за извършване и получаване на повиквания. Ако не виждате
тази подкана, проверете чекмеджето за известия за известие за настройка на
телефона, за да стартирате настройката. Можете също да отидете в приложението
Телефон на часовника си и то трябва да стартира подкана за настройка на
телефона. Следвайте инструкциите, за да активирате функционалността на
телефона. Ако все още не виждате подкана, можете да започнете настройката, като
отворите Настройки в приложението Телефон на часовника си, докоснете

Отстраняване на неизправности и следвайте стъпките там.
След като приключите с настройката, можете да отхвърляте или получавате
входящи повиквания или да извършвате повикване директно от часовника. Моля,
обърнете внимание, че използването на часовника ви за разговори може да
консумира батерия с по-бърза скорост.
Защо часовникът ми не ми позволи да отговоря на обаждане?
Gen5 - Може да се дължи на оптимизация на батерията. Ако часовникът ви е в
режим разширен или само час, отговарянето е деактивирано. Ако искате да спестите
батерия, без да губите достъп до обаждания, опитайте да създадете свой собствен
опит в персонализиран режим.
Това може да е проблем и с Bluetooth връзката. Уверете се, че телефонът ви е
близо и е свързан с Bluetooth. Вижте стъпките за отстраняване на неизправности в
„Защо обажданията не се показват на часовника ми?“
Защо обажданията не се показват на часовника ми?
Gen5 - Уверете се, че сте запознати с приложението на часовника Телефонни
настройки. Ако сте преминали през настройката и все още не получавате
обаждания, опитайте да изключите и включите Bluetooth отново, за да възстановите
връзката.
Потребители на Android - Отидете на Основните настройки за часовника >
Свързване > Bluetooth и проверете дали е включено „Възпроизвеждане на
телефонно гласово повикване на часовник“. Това трябва да се вижда в
приложението „Телефон“ в „Предпочитания за отговори“, където можете да изберете
„Приемане на часовник, отговор на часовника“.
Потребители на iPhone - Проверете списъка с устройства в настройките на Bluetooth
на вашия телефон. Часовникът ви трябва да бъде споменат два пъти (едната връзка
е за връзка с Bluetooth LE на Wear OS, а другата е за приложението „Телефон“ на
часовника и връзката със слушалките).
- Ако часовникът ви е споменат два пъти, но единият е изключен, докоснете
разединения списък, за да се свържете отново.
- Ако и двете не са свързани, първо свържете часовника си с телефона, като се
уверите, че приложението Wear OS е отворено на вашия телефон и
докоснете известието за повторно свързване на часовника си.
- Ако часовникът ви е посочен само веднъж, опитайте да преминете през
настройката отново, като отидете на Настройки в приложението Телефон,
Отстраняване на проблеми и следвайте стъпките там.

Използване на високоговорител
Защо качеството на звука е променливо, когато се обаждам от часовника си?
Наясно сме с аудио проблем, който се отразява на качеството на звука от
високоговорителя, което води до накъсан звук или дори до прекъсване или шум,
което се влошава с времето. Рестартирането на часовниците помага да се справим
с това в краткосрочен план, но по-постоянната поддръжка на софтуера е в процес на
тестване и е насрочен за есента на 2019.
Мога ли да приемам обаждания на часовника си?
Wear OS часовниците с високоговорители до сега не поддържат отговаряне на
телефонни обаждания за потребителите на iPhone. Fossil обяви през август 2019 г.,
че тази функция ще дойде в най-новите ни часовници някъде тази есен.
Продуктовият екип цели дата за към края на септември, за публикуване нашето ново
приложение за телефон Fossil с тази функция. Часовниците [марка на продукта] са
изпратени през август 2019 г. с приложението Google телефон (или набор), което
продължава да работи при отговаряне на обаждания на китката на потребителите на
телефони с Android. С това приложение за телефон по подразбиране на Google,
потребителите на iPhone ще виждат входящи повиквания и дори ще видят опция
„отговор“, но това просто отговаря на повикването на вашия iPhone. Пълните
възможности на телефон-на-часовник ще бъдат достъпни за всички потребители
(потребители на телефони iPhone и Android) в нашето ново проектирано и по-лесно
за използване приложение за телефон, стартиращо тази есен. Моля, обърнете
внимание, че използването на часовника ви за разговори с някое от тези приложения
за набиране може да консумира батерия с по-бърза скорост.
Защо часовникът ми не да приема обаждания, въпреки че го активирах?
В допълнение към активирането на звука при обаждане на телефона, потребителите
на Huawei също трябва да го активират на своя телефон: Настройки -> Достъпност > Гласов контрол -> Включете превключване "излъчване на входящи повиквания".
Защо Google помощника не работи с моя високоговорител?
Някои потребители съобщават, че дори когато включат високоговорителя, те все
още не чуват звука на гласовия помощник на Google през високоговорителя.
Проверете двукратно дали гласовият изход на Помощника е включен, като отидете
на екрана Помощник (прекарайте пръст вляво от екрана за избор на
часовник/начален екран), превъртете надолу до долната част на екрана Помощник и
докоснете иконата за настройки. В настройките на помощника се уверете, че
„Речеви изход“ е включен. И накрая, уверете се, че силата на звука е увеличена и
гласът на Google помощник трябва да се възпроизвежда през високоговорителя.
Ако помощника не успее да покаже речта ви, преобразувана в текст, или ако е много
бавен в това, причината може да е в бавна или лоша връзка. Проверете вашите
Bluetooth и WiFi връзки и опитайте отново. Ако използвате iPhone, използваната
Bluetooth връзка е BLE връзка с ниска мощност, която може да отнеме от 3 до 5
секунди, за да предадете всички данни напред и назад, и за да изпълните речта си в
текст. Ако искате да ускорите нещата, проверете дали WiFi е свързан, като плъзнете
надолу, за да погледнете Quick Settings Shade (Сянката за бързи настройки) и да
видите дали WiFi символът е там. Ако не, отидете на страницата с настройки за
WiFi и докоснете достъпна мрежа, уверете се, че сте влезли, след това опитайте
отново Помощника.

GOOGLE ФУНКЦИИ
ЗАЩО Е НЕОБХОДИМО ДА ВЛЯЗА В МОЯ GOOGLE ПРОФИЛ ЗА ПЪЛЕН
ДОСТЪП ДО ВСИЧКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА МОЯТ СМАРТ ЧАСОВНИК?
Влизане в Google профил в приложението Wear OS by Google отключва пълната
функционалност за най-доброто изживяване. Това дава възможност за следните
функции във вашият смарт часовник:
- Достъп до Google Assistant
- Обогатен опит с Google Fit
- Достъп до Google Play Store
- Синхронизира се с Google Календар
- Синхронизира се с Gmail
КАКВО МОГА ДА ИЗПОЛЗВАМ GOOGLE PLAY STORE ЗА МОЯТ СМАРТ
ЧАСОВНИК?
Google Play Store ви позволява да изтегляте приложения за часовник и
циферблати за часовник на вашия смарт часовник, за да разширите и
персонализирате функциите си спрямо вашият начин на живот. Можете да търсите
приложения и циферблати или да проверявате най-добрите изтегляния и
предложения. Потребителите трябва да бъдат сдвоени с Gmail акаунт за изтегляне
от Google Play Store.
- Уверете се, че сте свързани към Wi-Fi.
- Отворете менюто на приложението на часовника и стартирайте Play Store.
- Търсете любимите си приложения чрез глас или вид и следвайте
инструкциите на екрана, за да ги изтеглите.
КАК ДА НАПРАВИТЕ И ИЗПОЛЗВАТЕ GOOGLE ASSISTANT?
Натиснете и задръжте средния бутон на своя смарт часовник. Следвайте
указанията, за да настроите Google Assistant. След като активирате Assistant,
натиснете и задръжте средния бутон, за да задавате въпроси или да създавате
команди по всяко време.
КАК ДА НАСТРОЯ “OK GOOGLE” ГЛАСОВАТА АКТИВАЦИЯ ЗА GOOGLE
ASSISTANT?
За да включите гласовото активиране, натиснете и задръжте средния бутон, след
това плъзнете нагоре от екрана за запитване и превъртете покрай предложенията,
за да влезете в Настройки. Превключете на "Ok Google" за откриване на Assistant
на китката за свободни ръце.
КАК ДА НАСТРОЯ И ИЗПОЛЗВАМ GOOGLE PAY?
Задайте профил в Google Pay, за да завършите транзакциите директно от китката.
Ако добавите карта към вашият часовник, няма да се нуждаете от вашия телефон
за разплащания.
- В часовника си, отворете приложението Google Pay.
- Натиснете Начало.
- Задайте пин заключване на екрана.
* Този пин ще бъде използван в профила ви на смарт часовника и в

-

Google Pay. Вашият часовник може да се използва само за плащане
при отключване и на китката.
Докоснете „Добавяне на карта“, за да добавите метод на плащане.
Следвайте инструкциите, за да завършите настройката на телефона.

Забележка: Понастоящем не можете да добавите карта с отстъпка, лоялност или
награди към Google Pay на вашия часовник.
Направете плащане в магазин
- Отворете Google Pay.
- Задръжте часовника си над терминала за безконтактно плащане, докато
чуете звук или почувствате вибрации от часовника си.
- Ако бъдете попитани, изберете "Кредит", независимо от вида на вашата
карта.
- За транзакции с дебитни карти може да се наложи да въведете ПИН.
Използвайте ПИН кода, който сте задали в банката си.
ЗАЩО МОЯТ СМАРТ ЧАСОВНИК МОЖЕ ДА ИЗПОЛЗВА ПИН?
Вашият смарт часовник може да идентифицира, когато сваляте часовника от
китката си, и изисква вашият ПИН да има достъп до информация за наблюдение и
функционалност. Това е мярка за сигурност, която предотвратява достъпа на
непознати до личните ви данни, ако часовникът е бил свален наскоро от китката ви
или откраднат.
КАК ДА НАСТРОЯ И ИЗПОЛЗВАМ GOOGLE FIT?
Google Fit ще следи ежедневните Ви стъпки с или без профил в Google. Ако сте
влезли в Gmail, Google Fit може да проследява конкретни тренировки, да взема
показания за пулса, да прави маршрути за упражнения по карта, да следи
изгорените калории и да ви помогне да определите и изпълните вашите фитнес
цели.
Ако още не сте го направили, синхронизирайте с профил в Google в раздела
Разширени настройки на приложенето Wear OS by Google. Отворете
приложението на часовника Fit от менюто. Прочетете вградените екрани, след
което ще имате достъп до пълния набор от функции.
На какво се основават моите минути и движения на сърцето?
Move Minutes проследява цялата ви дейност, без значение как се движите.
Акселерометърът на вашия часовник ще продължи да показва броя на стъпките ви,
но сега ще изчисли и общия брой минути, които прекарвате в движение през деня.
Heart Points ви дава кредит за дейности, които затрудняват сърцето ви.
Акселерометърът на вашия часовник също може да идентифицира разликата
между светлина и интензивна активност. Google Fit ще даде сърдечна точка за
всяка минута на движение, която часовникът ви определя като умерено интензивна
дейност, и 2 точки за силно интензивна дейност. Не се основава на показанията на
сърдечната честота.
КАК МОГА ДА РЕГИСТРИРАМ РЪЧНО УПРАЖНЕНИЕ С ПОМОЩТА НА GOOGLE
FIT ТРЕНИРОВКА?
Отворете приложението за часовника Fit Workout от менюто или докоснете

иконата Бягане в долната част на екрана в приложението Fit на часовника.
Изберете типа тренировка, която искате да проследите, след което докоснете
Старт. Натиснете пауза, за да си починете или да прекратите тренировката.
Вашата история на упражненията е налична в приложението Fit на часовника.
Когато тренирате, уверете се, че носите своя смарт часовник по-високо и поплътно над китката на костите, като плоскостта на калъфа е плътна към кожата, за
да се постигне по-добро отчитане на сърдечната честота. Препоръчваме носенето
на силиконова каишка за тренировъчни сесии. Разхлабете устройството за всички
други приложения, тъй като продължителното триене и натиск могат да
раздразнят кожата.
КАК ДА ПРОМЕНЯ ДНЕВНАТА ЦЕЛ ЗА БРОЙ СТЪПКИ И ДРУГИ GOOGLE FIT
НАСТРОЙКИ?
Целта за броя на стъпките автоматично се задава на 10 000 ежедневно, но
потребителите могат да го редактират по всяко време. Отворете приложението Fit
на часовника от менюто, след което превъртете надолу до настройките. Тук
можете да редактирате целите си и друга информация за Fit.
КАКВИ СТАТИСТИКИ СА ВКЛЮЧЕНИ В ИСТОРИЯТА НА УПРАЖНЕНИЕТО?
Регистрираните упражнения проследяват разстоянието, пулса, изгорените
калории и времето/датата. Историята на вашата тренировка е достъпна по дата и
тип в приложението Fit на часовника.
МОГА ЛИ ДА ИЗПРАТЯ МОИТЕ ДАННИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДРУГИ
ПРИЛОЖЕНИЯ?
Не, можете да преглеждате само данните за дейността си.
КАК ДА ИЗПОЛЗВАМ GOOGLE PLAY MUSIC НА МОЯТ СМАРТ ЧАСОВНИК?
Отворете Google Play Store на смарт часовника си, след което потърсете
Google Play Music. Изтеглете приложението Play Music на часовника. Трябва да
имате платен абонамент, за да изтегляте музика директно на вашият смарт
часовник.
Свържете вашият смарт часовник с Wi-Fi в секцията Свързване на Настройки.
Отворете Play Music, след което се уверете, че профилът в Google, синхронизиран
с вашия смарт часовник, е свързан с платен абонамент. Докоснете иконата за
изтегляне, която се намира до песните, списъците с музика и албумите, които
искате да запазите във вашия смарт часовник.
Когато музиката бъде изтеглена, до нея ще се появи отметка. За да изтриете
изтегляне, натиснете отметката.
Свържете се с Bluetooth слушалките в секцията Свързване на Настройки, след
това пуснете която и да е от изтеглените от вас музика, за да се насладите на
безплатни песни.

БАТЕРИЯ
КОЛКО ДЪЛГО ИЗДЪРЖА БАТЕРИЯТА НА МОЯ СМАРТ ЧАСОВНИК?
Батерията ви ще издържи до 24 часа, в зависимост от употребата.
КАК ДА ЗАРЕЖДАМ МОЯ СМАРТ ЧАСОВНИК?
Моля, използвайте безжичното зарядно устройство, включено в опаковката на
смарт часовника. Не използвайте USB хъб, USB сплитер, USB y-кабел, батерия или
друго периферно устройство за зареждане. Поставете зарядното устройство на
равна повърхност в добре проветрено помещение, което не е на пряка слънчева
светлина.
Поставете вашият смарт часовник директно на безжичното зарядно устройство.
Магнитното зарядно устройство има два щифта, които се подравняват с кръгови
вдлъбнатини. Уверете се, че часовникът ви се зарежда, като потърсите мълния в
горната част на часовника, или като плъзнете надолу, за да видите светкавица до
процента на батерията.
Дори малки количества пот или влага могат да причинят корозия на електрическите
контакти, когато са свързани към зарядно устройство. Корозията може да
предотврати зареждането и прехвърлянето на данни. За да предотвратите повреда
на устройството:
- Избършете устройството с влажна кърпа.
- Избършете го на сухо.
- Оставете устройството да изсъхне напълно преди зареждане.
КАК ВРЕМЕ Е НЕОБХОДИМО ЗА ЗАРЕЖДАНЕ НА МОЯТА БАТЕРИЯ?
Батерията на смарт часовника може да се зареди поне до 80% за един час.
КАК МОГА ДА РАЗБЕРА КОГА СЕ ЗАРЕЖДА МОЯТ СМАРТ ЧАСОВНИК?
На екрана на часовника ще се вижда светкавица. Можете също така да плъзнете
надолу, за да видите светкавица до процента на батерията. Освен това на екрана
ще се появи индикатор за кръг, показващ процента на зарядност.
СМАРТ ЧАСОВНИКА Е ПОСТАВЕН НА ЗАРЯДНОТО УСТРОЙСТВО. ЗАЩО НЕ
ВИЖДАМ ИНДИКАТОР ЗА ЗАРЕЖДАНЕ НА ЕКРАНА?
Ако индикаторът за зареждане (мълния) не се вижда, зарядното устройство не
разпознава часовника.
Изпробвайте следните съвети:
- Поставете часовника на зарядното устройство
- Уверете се, че щифтовете на зарядното устройство са подравнени с
жлебовете на гърба
- Уверете се, че часовникът е поставен плътно върху зарядното устройство
без луфт
- Уверете се, че нищо не е между зарядното устройство и устройството, т.е.
няма прах, лента и др.
- Уверете се, че зарядното устройство се захранва
- Опитайте се да промените източника на захранване на зарядното

устройство, т.е. да преминете към стенен контакт от лаптопа
Понякога, когато устройството стане твърде горещо по време на зареждане, то ще
премине в режим на термично изключване, докато се охлади и след това ще
продължи да зарежда, след като отново е безопасно. Опитайте да извадите
устройството от зарядното устройство, изчакайте да се охлади и го поставете
отново на зарядното устройство.
Какво представляват интелигентните режими на батерията?
Интелигентните режими на батерията ви помагат да запазите живота на батерията
въз основа на ежедневните си нужди. Можете да използвате Ежедневни, за да
извлечете максимума от часовника си, преди да го поставите на зарядното през
нощта, Удължен за многодневна употреба и Само за часа, когато батерията ви е
супер изтощена или искате да носите часовника си без зареждане седмици наред.
Ако искате да създадете свой собствен идеален режим на батерията,
Персонализираният режим ви позволява лесно да коригирате настройките на едно
място.
Защо часовникът ми спря да работи и показва само часа?
Когато батерията ви се изтощи, часовникът ви автоматично се превключва в режим
само за време, за да продължи възможно най-дълго, преди да се върнете към
зарядното устройство. След като заредите, часовникът ви ще се рестартира. Ако
активирате режим само за часа, когато имате по-голям процент батерия, натиснете
и задръжте бутона за часовника, за да излезете.

КАК ДА ЗАПАЗЯ ЖИВОТА НА БАТЕРИЯТА?
За да увеличите живота на батерията на часовника си, опитайте следните съвети:
ПРОМЯНА КЪМ БАТЕРИЙНО ОПТИМИЗИРАН ЦИФЕРБЛАТ НА ЧАСОВНИКА:
Някои циферблати за часовници, особено тези с анимации или интерактивни
функции и по-ярки цветове, изразходват повече живот на батерията, отколкото
други.
НАСТРОЙТЕ ЯРКОСТТА НА ЕКРАНА: Колкото по-ярък е вашият часовник,
толкова повече батерия ще използва часовникът ви. Намалете яркостта на екрана
на часовника, за да спестите повече енергия на батерията. Плъзнете надолу,
докоснете иконата със зъбно колело, за да влезете в Настройки, след което
докоснете Екран, за да регулирате яркостта.
ОТКЛЮЧВАЙТЕ ИЗВЕСТИЯ, КОИТО НЕ ЖЕЛАЕТЕ: Изключването на известията
може да спести батерията ви. Редактирайте съобщенията, които получавате в
раздела "Известия" на Wear OS by Google.
ВКЛЮЧЕТЕ ТЕАТЪРНИЯ РЕЖИМ: Изключете дисплея и известията, като временно
включите режима на театъра. Плъзнете надолу от горната част на екрана, след
което докоснете иконата за гледане, за да активирате режима на театър. Включете

отново екрана си, като натиснете средния бутон.
САМОЛЕТЕН РЕЖИМ: Ако единственият ви интерес е времето и функциите, които
не изискват свързаност за актуализации, режимът на самолета ви позволява да
продължите да виждате какво ви интересува най-много, без да изтощавате
батерията си от други функции. Плъзнете надолу, след което докоснете самолета.

Интелигентни режими на батерията
Колко дълго трае всеки режим на батерията?
Средно, дневният режим продължава между две зареждания от сутрин до сутрин,
което за някои умерено потребители включва времето, прекарано в разширения
режим под 10% (Ежедневният режим автоматично ще премине в разширен около
10%, освен ако потребителят не се откаже). Ежедневният режим ще продължи да
бъде насочен за осигуряване на повечето функции и ежедневно зареждане.
Когато използвате удължен режим от пълно зареждане, батерията може да издържи
до 2 дни и 2 нощи. Разширеният режим ще продължи да бъде оптимизиран за
активиране на задължителните функции и най-дългия живот на батерията за „все
още интелигентен“ часовник Wear OS.
За режим „Само време“ проведохме някои тестове на [марка на продукта], където
часовникът продължи над 30 дни от пълно зареждане. Часовникът автоматично ще
премине в този режим само с време 3% (превключване от други режими на
батерията). Въпреки, че някои потребители на смарт часовник може да не се
интересуват от режим, който изключва всички „смарт“ функции, намерихме за
полезно да резервираме много малко количество батерия за този режим, особено
след като изглежда, че последните 3% се изтощават с непредсказуема (често побърза) скорост. По този начин, вместо неприятна изненада от спрял часовник,
можете да виждате часа за малко по-дълго.
Защо батерията ми се изтощава по-бързо от предвиденото?
Животът на батерията за всеки от смарт режимите на батерия ще варира в
зависимост от множество фактори, от това, колко често часовникът се събужда и
реагира, и колко приложения или плочки се стартират или работят на заден план, до
това, дали часовникът е настроен да приема обаждания с помощта на
високоговорителя на часовника и микрофона. Производителността дори варира
значително в зависимост от това, кой циферблат е използван, както и кои
усложнения се използват в циферблата на часовника. Струва си да се отбележи, че
през първите няколко дни се използват различни актуализации на заден план и
потребителите обикновено използват часовниците значително повече, за да играят с
различните циферблати, плочки и приложения. След първите няколко дни
употребата става по-умерена и живота на батерията става по-постоянен.
Защо режимите и настройките на батерията се променят без моята намеса?
Bluetooth график - Понякога в разширен режим, базовият системен софтуер на
Wear OS неволно включва Bluetooth по време на планирано изключване. Това се
отразява на общата икономия на батерията, която е възможна при използване в
разширен режим, и може да доведе до превключване на потребителите в
персонализиран режим, ако приложението Смарт режими на батерията се стартира,
когато Bluetooth е планиран да бъде изключен, но системата е включена.
Настройките се променят след зареждане- След автоматично превключване в
разширен режим при 10% живот на батерията и след това зареждане над 10%,
системата не се връща към предишните настройки. Можете ръчно да превключите
обратно в ежедневен режим, ако не сте променили настройки. Ако сте променили

настройките, те трябва да бъдат запазени в персонализиран режим в приложението
Смарт режими на батерията.
Понастоящем се решават корекции за справяне с тези проблеми.

СИНХРОНИЗИРАНЕ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ
МОЯТА БАТЕРИЯ НЯМА ДА ЗАРЕДИ НАД ОПРЕДЕЛЕН ПРОЦЕНТ. КАК МОГА ДА
ПОПРАВЯ ТОВА?
Оставете смарт часовника да изчерпи напълно батерията. Заредете смарт
часовника си, докато на екрана не се покаже зареждането. След като
батерията на часовника е на 100% процента, натиснете и задръжте бутона за
захранване, докато устройството се рестартира.
КАК ДА ПРОВЕРЯ ДАЛИ СОФТУЕРА НА МОЯ СМАРТ ЧАСОВНИК Е
АКТУАЛИЗИРАН?
Стартирайте Настройки на вашият смарт часовник, след това отворете
Система. Натиснете Относно, след това натиснете Системно актуализиране.
Ако вашата операционна система е с най-новата версия, на екрана ще се
изписва, че системата е актуална. Ако не, той ще изтегли най-новата версия, за
да инициирате актуализацията.
СВАЛЯНЕТО НА АКТУАЛИЗАЦИЯТА ЗА МОЯТ СМАРТ ЧАСОВНИК Е
НЕУСПЕШНА ИЛИ ОТНЕМА ПОВЕЧЕ ВРЕМЕ. КАК МОГА ДА ПОПРАВЯ ТОВА?
-

Потвърждаването на часовника е директно свързано със силна Wi-Fi
мрежа. Можете да добавите мрежа в секцията Свързване на Настройки.
Изключете Bluetooth след свързване с Wi-Fi, за да предотвратите смущения.
Уверете се, че часовникът е зареден на поне 50%.
Рестартирайте часовника си.
Рестартирайте телефона.

МОЯТ СМАРТ ЧАСОВНИК СЕ ИЗКЛЮЧВА ВИНАГИ, КОГАТО Е В BLUETOOTH
ОБХВАТА НА МОЯ ТЕЛЕФОН. КАК МОГА ДА ПОПРАВЯ ТОВА?
- Уверете се, че телефонът е включен.
- Уверете се, че на телефона има връзка за данни или WiFi.
- Уверете се, че телефонът не е в режим на самолет.
- Уверете се, че Bluetooth е включен.
- Уверете се, че приложението е отворено и устройството се показва като
„Свързано“ в приложението.
- Отворете приложението и докоснете устройството, за
да се свържете отново, ако показва „Прекъсната
връзка“.
- Ако потребителят има iPhone, уверете се, че приложението Wear
OS by Google работи във фонов режим.
- Уверете се, че телефонът има поне 70% зарядност.
- Уверете се, че часовникът има поне 70% зарядност.
- Уверете се, че часовникът е актуален.
- Уверете се, че телефонът работи с най-новата операционна

система в настройките на телефона ви.

КАК МОГА ДА ПРЕНАСТРОЯ МОЕТО УСТРОЙСТВО НА ФАБРИЧНИ
НАСТРОЙКИ?
Ако непрекъснато срещате проблеми, които не са разрешени с други методи за
отстраняване на неизправности, може да се наложи да прекъснете връзката и да
рестартирате часовника си. Тъй като фабричното нулиране премахва всички
предишни настройки и профили, ще трябва отново да настроите часовника си
след нулиране.
- Плъзнете надолу от горната част на екрана.
- Натиснете Настройки, след това превъртете надолу и натиснете Система.
- Натиснете Разкачване и нулиране, след това натиснете отметката, за да
потвърдите.
- Докато смарт часовника се нулира, отидете в Bluetooth настройките на
телефона и премахнете устройството от списъка.
КАК ДА ВЪЗСТАНОВЯ СЪЩИЯ СМАРТ ТЕЛЕФОН С ПРИЛОЖЕНИЕТО?
След като сте рестартирали устройството си и го премахнете от настройките на
Bluetooth на вашия телефон, можете да го възстановите приложението Wear OS by
Google. Отворете горното ляво меню и докоснете Свързване на часовника. Това ще
ви отведе обратно през процеса на сдвояване и настройка.
ЗАБРАВИХ КОДА ЗА ДОСТЪП, С КОЙТО МОГА ДА ИЗПОЛЗВАМ МОЯТ СМАРТ
ЧАСОВНИК, И НЕ МОГА ДА ВЛЯЗА. КАК ДА ОПРАВЯ ТОВА?
За да си възвърнете достъпа до вашия смарт часовник, ще трябва да зададете
фабрични настройки. Следвай тези стъпки:
-

Въведете невалиден код за достъп 3 пъти подред. Изчакайте 15 секунди.
Въведете отново невалиден код за достъп, още 3 пъти подред. Изчакайте 15
секунди.
Въведете невалиден код за последен път, още 3 пъти подред.
Изчакайте 15 секунди.
Часовникът ще произведе изскачаща карта, която подканва фабрично
нулиране. Натиснете бутона за отметка или бутона Готово.
След като нулирането на фабрични настройки приключи, ще трябва да
пренастроите смарт часовника си към вашия телефон.
Премахнете името на устройството от кеша на Bluetooth, преди сдвояване в
приложението.

НАСТРОЙКИ НА ПРОФИЛ И УСТРОЙСТВО
КАК МОГА ДА ПОЛУЧА ДОСТЪП ДО МЕНЮ С НАСТРОЙКИ?
Oтворете приложението Wear OS by Googlе. Известия, Календар и Разширени
настройки могат да бъдат достъпни и редактирани от началния екран.
КАК МОГА ДА РЕДАКТИРАМ ИМЕТО СИ?
Вашето име се основава на настройките на профила ви в Google. Променете името
си в профила ви в Google на телефона или компютъра.

КАК МОГА ДА ПРОМЕНЯ ПАРОЛАТА СИ?
Вашата парола се основава на настройките на профила ви в Google. Променете
паролата си във вашият профил в Google на телефона или компютъра.
КАК МОГА ДА ПРОМЕНЯ ЕЗИКЪТ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО WEAR OS BY GOOGLE?
Езикът на приложението се определя от езика, зададен на телефона ви. Променете
езиковите настройки на вашия смартфон, за да повлияете на езика на вашия смарт
часовник.
КАК СЕ ИЗПОЛЗВАТ МОИТУ ЛИЧНИ ДАННИ?
За да научите повече за това как се използват данните ви, изпълнете следните
стъпки:
- Отворете приложението Wear OS by Google, след това отворете менюто на
върха в горният ляв ъгъл.
- iOS: Докоснете Декларацията за поверителност, за да научите повече за
използването на данни.
- Android: Натиснете Относно, след това натиснете Декларация за
поверителност.
КАКВА Е ГАРАНЦИЯТА МА МОЯТ СМАРТ ЧАСОВНИК?
Вашият смарт часовник има 2 години неограничена гаранция.

Google, Wear OS by Google, Google Play, Google Fit, Google Pay, Google Assistant, Google
Calendar, Gmail, Android и Android Go Edition са търговски марки на Google LLC.
App Store е търговска марка на Apple, Inc.
Bluetooth е търговска марка на Bluetooth SIG,
Inc.

