
ÜLDINE SEADISTAMINE JA SIDUMINE 

 
MILLISED TELEFONID ÜHILDUVAD MINU NUTIKELLAGA? 

Wear OS by Google töötab telefonidega, mille operatsioonisüsteemiks on: 

GEN4: Android 4.4+ (välja arvatud versioon Go) või iOS 9.3+ 

GEN5: Android 6.0+ (välja arvatud versioon Go) või iOS 10+ 

Toetatud funktsioonid võivad riigiti ja eri platvormide puhul erineda. Kõigil seadmetel on 

Bluetooth®-i nutitugi ja täiustatud andmeedastus 4.1 Low Energy. 

 
KUIDAS RAKENDUST WEAR OS BY GOOGLE™ ALLA LAADIDA? 

iOS. Minge App Store®-i ja valige alammenüüst otsingufunktsioon (Search). Sisestage 

otsinguribale „Wear OS by Google“, valige rakendus Wear OS by Google ja puudutage 

nuppu Get (Hangi). Oodake, kuni rakendus telefoni laaditakse. 

 
ANDROID. Minge Google Play™ poodi, sisestage otsinguribale Wear OS by Google, 

valige rakendus Wear OS by Google ja puudutage nuppu Install (Installi). Oodake, kuni 

rakendus telefoni laaditakse. 

 
KUIDAS NUTIKELLA SISSE LÜLITADA? 

Enne nutikella sisselülitamist veenduge, et see oleks laetud. Vajutage keskmist nuppu 

ja hoidke seda vähemalt kolm sekundit all. Nutikell lülitub sisse ka siis, kui see on 

ühendatud laadijaga. 

 
KUIDAS NUTIKELLA SEADISTADA? 

Nutikella seadistamiseks lugege oma nutikellaga kaasas olevat lühijuhendit või toimige 

järgmiselt. 

- Ühendage nutikell laadijaga, asetades selle vastu nutikella tagakülge. 

Laadijas olevad magnetid hoiavad seda paigal. 

- Laadige App Store’ist või Google Play poest alla ja installige oma telefoni 

rakendus Wear OS by Google. 

- Avage rakendus oma seadmes ja järgige juhiseid nutikella sidumiseks. 

- Ühendage kaasasolev laadija USB-pistikupessa. 

 
KUIDAS SIDUDA NUTIKELLA TELEFONIGA? 

Nutikella sidumiseks toimige järgmiselt. 

- Kell. Valige keel ja seejärel kerige loendit kella nime leidmiseks allapoole. 

- Telefon. Avage rakendus Wear OS by Google ja valige Get Started (Alusta). 

Valige oma kella nimi. Lubage kella Bluetooth-ühendus. 

- Kell ja telefon näitavad sidumiskoodi. Veenduge, et need kattuksid. 

- Kui kell on seotud, näete kinnitusteadet. Selleks võib kuluda mitu minutit. 

- Sidumise ja seadistamise lõpuleviimiseks järgige telefoni ja kella ekraanil 

kuvatavaid juhiseid. 

 
Märkus! Pärast telefoniga sidumist võib kell installida automaatselt 

värskenduse ja seejärel taaskäivituda. Kui see alustab värskenduse 

allalaadimist, hoidke 



telefoni oma kella lähedal ja veenduge, et kella laadimine kestab kuni 

värskenduse lõpuleviimiseni. 

 
KUI KAUGEL VÕIB MU NUTIKELL TELEFONIST OLLA, ILMA ET ÜHENDUS 

KATKEKS? 

Teie telefoni ja nutikella vahelise juhtmevaba Bluetooth-ühenduse tööraadius võib 

olenevalt keskkonnast suurel määral erineda. Üldiselt peaks ühendus töötama vähemalt 

10 meetri (või 30 jala) raadiuses. 

 
KUIDAS NUTIKELLA WIFIGA ÜHENDADA? 

- Vajutage keskmist nuppu või nipsake ekraani ülaservast alla. 

- Sirvige ja puudutage valikut Settings (Sätted). 

- Puudutage valikut Connectivity (Ühenduvus). 

- Puudutage valikut WiFi. 

- Puudutage valikut Add network (Lisa võrk). 

- Sirvige oma võrgu leidmiseks ja valige see puudutades. 

- Lülitage telefon sisse ja käivitage rakendus Wear OS by Google. 

- Parooli sisestamise lõpetamiseks puudutage telefonil nuppu Enter (Sisesta). 

- Sisestage telefoni parool. 

Kui kell on ühendatud Androidi telefoniga ja sellel on WiFi, saab kell luua automaatselt 

ühenduse salvestatud WiFi-võrkudega, kui Bluetooth-ühendus telefoniga katkeb. Nii 

jõuavad kella kaudu teieni teavitused ning samuti saate kasutada häälotsingut nii kodus 

kui ka tööl, isegi kui jätate telefoni teise ruumi. 

 
KUIDAS NUTIKELLA VÄLJA LÜLITADA? 

Vajutage keskmist nuppu või nipsake ekraani ülaservast alla. Sirvige ja 

puudutage valikut Settings (Sätted). 

Puudutage valikut System (Süsteem). 

Nipsake üles ja puudutage 

toite väljalülitamise ikooni. 

Kinnitamiseks puudutage 

linnukest. 

 
MIKS MA EI SAA OMA NUTIKELLA TELEFONIGA SIDUDA? 

Veenduge, et nutikell oleks sisse lülitatud ja et telefonis oleks lubatud Bluetooth. 

Käivitage rakendus Wear OS by Google ja järgige kella sidumiseks ekraanil kuvatavaid 

juhiseid. Kui ühenduse loomine ei õnnestu, kontrollige telefoni Bluetoothi menüüd. Kui 

näete nutikella seadmete loendis, eemaldage see. Käivitage rakendus Wear OS by 

Google ja korrake sidumise toiminguid. 

 
MITU NUTIKELLA SAAB RAKENDUSEGA KORRAGA SIDUDA? 

iOS. Rakendusega saab korraga siduda ainult ühe kella. 

ANDROID. Rakendusega saab korraga siduda mitu kella. 

 
KUIDAS NUTIKELLA TELEFONIST LAHTI SIDUDA? 

- Avage Wear OS by Google ja kerige alla valikuni Advanced Settings (Täpsemad 
sätted). 



- Ühenduse katkestamiseks ja seadme lähtestamiseks puudutage ekraani 

alumises servas nuppu Forget Watch (Unusta kell). 

- Eemaldage nutikell telefoni Bluetoothi sätetest. 

 
KUIDAS VÄRSKENDADA GOOGLE PLAY POES RAKENDUST WEAR OS BY 

GOOGLE? 

Värskendusi saate oma nutikellast vaadata ja alla laadida Play Store’i kaudu. 

- Veenduge, et teie nutikell oleks ühendatud WiFi või 3Gga. 

- Avage nutikella rakenduste menüü ja avage Play pood. 

- Leidke ja puudutage rakendust Wear OS by Google 

- Puudutage üksikasjade lehel valikut Update (Värskenda). Kui valikut Update 

(Värskenda) pole näha, on Wear OS by Google ajakohane. 

 
KUIDAS RAKENDUS WEAR OS BY GOOGLE MAHA INSTALLIDA? 

iOS. Vajutage telefonis pikalt rakendust Wear OS by Google, kuni avakuva ikoonid 

võbelevad ja ekraanile ilmub punane X. Eemaldamiseks vajutage rakenduses Wear OS 

by Google punast X-i. 

 
ANDROID. Konkreetsed toimingud võivad olenevalt telefoni tootjast olla erinevad. Üldiselt 

avage telefoni menüü Settings (Sätted), valige Applications (Rakendused) või Application 

Manager (Rakenduste haldur), klõpsake rakendust Wear OS by Google ja valige käsk 

Uninstall (Desinstalli). 

 
KUIDAS TAASTADA OMA NUTIKELLA TEHASESÄTTED? 

Kui taastate kella tehasesätted, kustutatakse kõik nutikella salvestatud andmed. Neid 

andmeid ei saa taastada. Andmed sisaldavad teie aktiivseid teavitusi ja kaarte, 

treeningandmeid, installitud muude tootjate rakendusi ja nende salvestatud andmeid, 

süsteemisätteid ja eelistusi. Samas ei mõjuta see teie Google’i kontole salvestatud 

andmeid. Kella lähtestamisel ei taastata telefoni või tahvelarvuti tehasesätteid. 

 
Tehasesätete taastamiseks toimige järgmiselt. 

- Vajutage keskmist nuppu või nipsake ekraani ülaservast alla. 

- Sirvige ja puudutage valikut Settings (Sätted). 

- Puudutage valikut System (Süsteem). 

- Valige Disconnect & Reset (Katkesta ühendus ja lähtesta). 

- Kinnitamiseks puudutage linnukest. 

- Eemaldage nutikell telefoni Bluetoothi sätetest. 

- Pärast kella tehasesätete taastamist peate nutikella uuesti telefoniga siduma. 

 
  



TEAVITUSED 

 
KUIDAS TEAVITUSED TOIMIVAD? 

Kell kasutab telefoni eri rakendustes määratud teavituste sätteid. Kui telefonis vibreerib 

märguanne või kõlab helisignaal, siis hakkab kell vibreerima. Kui rakendus ei vibreeri 

ega anna teavitustest heliga märku, siis kell ei vibreeri, kuid näete kellal siiski teadet. 

 
MILLISEID TEAVITUSI MULLE SAADETAKSE? 

Enamik teavitusi, mida telefonis näete, ilmuvad ka kella ekraanile. Nende seas on 

vastamata kõnede teavitused, tekstid, ürituste meeldetuletused jms. Teavituse laekumisel 

kell ainult vibreerib (s.t ei anna mingit helisignaali). 

 
KUIDAS MÄÄRATA, MILLISEID TEAVITUSI SAAN OMA NUTIKELLAGA VASTU 

VÕTTA? 

Kui saate telefonis teavitusi, mida te ei soovi kella kaudu näha, võite peatada 

konkreetsete rakenduste näitamise kellas. Teavituseelistusi saate muuta rakenduses 

Wear OS by Google. Puudutage põhikuva menüüs Settings (Sätted) valikut Notifications 

(Teavitused). Menüüs Notifications (Teavitused) saate lülitada välja kõik rakendused, 

millega seotud teavitusi te ei soovi kellale edastada. 

 
Telefonist muusikat kuulates näete alati muusikakaarti koos pausi ja esitamise 

valikuga. Seda kaarti ei saa välja lülitada. 

 
KUIDAS KASUTADA REŽIIMI DO NOT DISTURB (MITTE SEGADA)? 

Režiimis Do Not Disturb (Mitte segada) ei edastata märguandeid vibreerimisega, kuid 
teavituskaarte kuvatakse ikkagi. 

- Nipsake ekraani ülaservast alla.  

- Android. Lubamiseks puudutage läbikriipsutatud ringi ikooni. 

- iOS. Lubamiseks puudutage poolkuu ikooni. 

- Režiimi Do Not Disturb (Mitte segada) keelamiseks puudutage ikooni uuesti. 

 
KUIDAS KASUTADA TEATRIREŽIIMI? 

Teatrirežiimi abil saate kella ekraani ajutiselt välja lülitada. Sel juhul kell ei vibreeri ega 

edasta visuaalseid teavitusi. 

- Nipsake ekraani ülaservast alla. 

- Teatrirežiimi lubamiseks puudutage kella ikooni. 

- Ekraani uuesti sisselülitamiseks vajutage keskmist nuppu. 

 
MA EI SAA NUTIKELLA KAUDU TEAVITUSI. MIDA TEHA? 

Rakendus Wear OS by Google peab teie telefonis kogu aeg töötama, et tagada ühendus 

kellaga. Rakenduse sulgemisel lahutatakse kell telefonist ja teavitused ei tule enam läbi. 

Veenduge, et nutikella kandes oleks rakendus telefonis alati avatud. 

- Rakenduses kuvatakse teade Connected (Ühendatud). 

- Kui rakenduses kuvatakse teade Disconnected (Lahtiühendatud), nipsake 

kella ekraanil alt üles ja puudutage ringikujulist värskendamise tähist kaardil 

Reconnect (Ühenda uuesti). 

 
Veenduge, et telefonis oleks Bluetooth sisse lülitatud ja et nutikell oleks seadmega 



sünkroonitud. 
 

Vaadake sätetest oma telefoni tarkvara versiooni ja veenduge, et see ühilduks teie 

nutikellaga. Kui telefoni tarkvara on aegunud, siis värskendage seda seadmete 

nõuetekohaseks sünkroonimiseks. Veenduge, et kella tarkvara oleks ajakohane. 

- Nipsake kella ekraani ülaservast alla. 

- Valige Settings (Sätted) ja seejärel menüü alumises osas System (Süsteem). 

- Valige About (Teave) ja seejärel System updates (Süsteemi 

värskendused). Kui süsteem pole ajakohane, palutakse teil alla laadida 

uusim tarkvaraversioon. 

 
NUTIKELLA OMADUSED JA FUNKTSIOONID 

 
KUIDAS NUTIKELLA NUPUD TOIMIVAD? 

Rakenduse menüüsse sisenemiseks vajutage keskmist nuppu. Vajutage pikalt keskmist 

nuppu, et käivitada Google Assistant ja esitada küsimusi või teha mingeid toiminguid. 

 
Ülemist ja alumist nuppu saab kohandada, et pääseda ligi vabalt valitud funktsioonidele. 

Avage oma kella sätted (Settings) ja seejärel isikupärastamine (Personalization). Uute 

kellarakenduste sidumiseks nuppudega puudutage käsku Customize hardware buttons 

(Kohanda riistvaranuppe). 

 
KUIDAS MUUTA OMA KELLA EKRAANIKUVA? 

Kella ekraanikuva menüü avamiseks vajutage pikalt praegust ekraanikuva. Sirvige 

valikuid ja puudutage valimiseks soovitud ekraanikuva.  

 
KUIDAS KOHANDADA KELLA EKRAANIKUVA KUJUNDUST? 

Kui kella ekraanikuva saab kohandada, näete suvandite loendit sirvides kella ekraanikuva 

all hammasratast. Kohandamissätete avamiseks puudutage hammasratast (sätete 

avamiseks vaheldumisi puudutage pikalt kella ekraanikuva). 

 
KUIDAS MUUTA OMA KELLA EKRAANIL KUVATUD ANDMEPUNKTE? 

Kella ekraanil kuvatava teabe muutmiseks puudutage pikalt, et avada kohandamissätted. 

Puudutage andmepunkti, mida soovite muuta, seejärel valige suvandite loendist teave, 

mida soovite näha. Pärast soovitud suvandi määramist vajutage kella põhikuvale 

naasmiseks keskmist nuppu. 

 
KUIDAS KOHANDATUD KUJUNDUSEGA EKRAANIKUVA SALVESTADA? 

Kohandamissätete avamiseks puudutage pikalt kella ekraani. Kerige allapoole ja 

puudutage valikut Save Look (Salvesta kujundus). Kella kohandatud ekraanikuva on 

nüüd brändirakenduses salvestatud ning selle saab rakenduse menüüs avada ja 

aktiveerida. 

 
KUIDAS MUUTA RAKENDUSTE JÄRJESTUST NUTIKELLA MENÜÜS? 

Järjestuse muutmiseks rakenduste menüüs puudutage pikalt rakenduse ikooni, et tõsta 

oma lemmikud loendi ülemisse otsa. Kella viimati avatud rakendused liiguvad 

automaatselt menüü ülemisse ossa. 



 

KAS NUTIKELLAL ON PULSISAGEDUSE ANDURID? 

Jah, teie nutikellal on PPG-pulsimõõtja. 

 
KUIDAS MÕÕTA PULSSI? 

Kandke nutikella randmeluu kohal naha vastas ja hoidke kätt paigal. 

 
Siduge pulsisagedus brändi kellarakenduse suvandite all oma kella ekraanikuva ühe 

andmepunktiga. BPMi näitu värskendatakse pärast esimest mõõtmist automaatselt iga 

20 minuti järel, samuti saate ikooni puudutades igal ajal pulssi mõõta. Pärast 

pulsiikooni puudutamist näete ekraanil kriipse – varuge kannatust. Näidu võtmiseks 

võib kuluda 10–15 sekundit. Kui anduritel on probleeme teie pulsi tuvastamisega, 

annab nutikell juhiseid, kuidas seda käe peal kanda. 

 
Google Fiti kellarakenduses saate võtta igal ajal käsitsi näidu, puudutades 

südamenuppu. Fitis võetud käsitsi näidud kuvatakse siin koos ajatemplitega. Treeningu 

ajal jälgitakse pulssi automaatselt. Statistika kuvatakse koos ülejäänud andmetega 

Google Fiti kellarakenduse jaotises Workout History (Treeninguajalugu). 

 
MINU PULSSI EI JÄLGITA ÕIGESTI. MIDA TEHA? 

- Veenduge, et kannaksite nutikella kõrgemal ja tihedamalt ümber käsivarre, nii 

et andurid oleksid randmeluu kohal nahaga kontaktis. 

- Temperatuur, higistamine, ebakorrapärane liikumine ja tätoveeringud võivad 
põhjustada häireid. 

Hoidke nutikella võimalikult paigal ning eemaldage seadme ja naha vahelt 

kondensaat. 

- Kui teil on randmel tätoveeringud, ei pruugi andurid näitu saada. 

Kandke kella teise käe peal, kui seal ei ole tätoveeringuid. 

- Kui teil on külm või esineb vereringehäireid, tehke enne treeningu 

alustamist kõigepealt soojendus, et saada paremaid pulsinäite. 

 
KAS NUTIKELLAL ON GPS? 

Jah, teie nutikellal on lõastamata GPS, mis edastab teie asukoha ilma telefoni abita. 

 
KUIDAS OMA NUTIKELLA GPS VÄLJA LÜLITADA? 

Kella ja telefoni asukoha ja GPSi jälgimise väljalülitamiseks avage kella sätted ja seejärel 

valige Connectivity (Ühenduvus). Kerige valikuni Location (Asukoht) ja lülitage see välja. 

 
KAS NUTIKELL ON VEEKINDEL? 

Jah, teie nutikellaga võib ujuma minna. Lisaks sellele, et seade on kuni 30 m sügavuseni 

veekindel, läbib see ka 10000 tõmbega ujumiskatse ja seda võib käe peal kanda ka 

madalas vees ujudes või duši all käies. Kui kell on vees või pole täiesti kuiv, ei pruugi 

mikrofon ja puuteekraan korralikult toimida. 



 

KUIDAS JÄLGIDA UJUMISTREENINGUID? 

Basseinitreeningu jäädvustamiseks nutikellaga peate Google Play poest alla laadima 

mõne muu tootja ujumistreeningute jälgimise kellarakenduse. 

- Veenduge, et teil oleks WiFi-ühendus. 

- Rakenduse menüü avamiseks vajutage keskmist nuppu. 

- Valige Google Play pood. 

- Otsige ujumistreeningu jälgimise funktsiooni (Swim Tracking). 

- Laadige alla üks valikutest. 

- Treeningu jälgimiseks avage rakendus ja asuge treenima. 

 
MIKS TÖÖTAB NUTIKELL VEES SUVALISELT? 

Puuteekraan tõlgendab veega kokkupuudet sageli kasutaja puudutusena ja kui ekraani 

kõik funktsioonid on vees viibimise ajal sisse lülitatud, võivad käivituda mitmed 

soovimatud toimingud. 

 
Ekraani lülitamine vees kasutamise ajaks teatrirežiimile aitab ära hoida soovimatuid 

toiminguid ja sellest tulenevat akutoite raiskamist. 

- Nipsake ekraani ülaservast alla. 

- Teatrirežiimi lubamiseks puudutage kella ikooni. 

- Ekraani uuesti sisselülitamiseks vajutage keskmist nuppu. 

 
MIKS EI REAGEERI PUUTEEKRAAN PUUDUTUSTELE VEES? 

Kui nutikell on suuresti või üleni märg, võib ekraanil olla raskusi konkreetsete korralduste 

vastuvõtmisega. Pühkige märg ekraan rätiku või käsivarrega kuivaks ja proovige uuesti. 

 
KAS NUTIKELLAL ON ÄRATUS? 

Jah, teie nutikellal on äratuse funktsioon. Äratuse määramiseks vajutage rakenduse 

menüü avamiseks kella nuppu ja valige rakenduste loendist Alarm (Äratus). 

 
KAS NUTIKELLAL ON NFC? 

Jah, teie nutikellal on NFC-funktsioon. Google Pay kellarakenduses saate seadistada 

krediitkaardi maksete tegemiseks randmelt. Wear OS by Google’i rakendusega 

seadmed töötavad ainult Google Payga. Google Pay toega riigid leiate siit. 
 

KUIDAS NUTIKELLAGA MUUSIKAT KUULATA JA SALVESTADA? 

Muusika salvestamiseks nutikella peab teil olema tasuline muusikatellimus. Laadige alla 

eelistatud muusikateenuse kellarakendus ja logige sisse tasulisele kontole. Muusika 

allalaadimiseks otse nutikella järgige valitud muusikarakenduses kuvatavaid juhiseid. 

Pärast allalaadimist saate igal ajal tasuta kuulamiseks ühendada telefoniga Bluetooth-

kõrvaklapid. 

 
KUIDAS KASUTADA NUTIKELLAGA BLUETOOTH-KÕRVAKLAPPE? 

https://support.google.com/wearos/answer/7293863?hl=en


Nipsake kella ekraani ülaservast allapoole. Sätete avamiseks puudutage 

hammasratta ikooni. Puudutage valikut Connectivity (Ühenduvus), et pääseda ligi 

Bluetoothi sätetele. Valige Bluetoothi menüü loendist kõrvaklapid, mida soovite 

siduda. 

 
KAS NUTIKELLAGA SAAB JÄLGIDA UND? 

Unerežiimi saab jälgida ainult muude tootjate unerežiimi jälgimise rakenduste abil. 

Muude tootjate unerežiimi jälgimise rakendustele pääsete ligi ja saate need alla laadida 

Google Play kaudu. 

 
KAS NUTIKELLAL ON MIKROFON JA/VÕI KÕLAR? 

Kõlarit teie nutikellal ei ole, aga on mikrofon. See tähendab, et saate esitada 

mikrofoni kaudu küsimusi või anda korraldusi ja kell kuvab kirjalikud vastused, kuid ei 

saa teie päringutele kuuldavalt vastata. 

 
KUIDAS TEHA NII, ET NUTIKELLA EKRAAN OLEKS ALATI SISSE LÜLITATUD? 

Nipsake kellaekraani ülaservast alla, puudutage sätete avamiseks hammasratta 

ikooni ja seejärel valige Display (Ekraan). Lülitage sisse kuva Always on (Alati sisse 

lülitatud). Vaikimisi lülitub see aku tööaja säästmiseks automaatselt välja. 

 
KAS KELLARIHMA SAAB VAHETADA? 

Jah, teie nutikellal on vahetatavad rihmad. 

 
Kas nutikellal on mikrofon ja/või kõlar? 
Gen4/Sport – kõlarit teie nutikellal ei ole, aga on mikrofon. See tähendab, et saate 
esitada mikrofoni kaudu küsimusi või anda korraldusi ja kell kuvab kirjalikud vastused, 
kuid ei saa teie päringutele kuuldavalt vastata.  
Gen5 – teie nutikellal on nii mikrofon kui ka kõlar.  
 
Kuidas nutikella heli välja lülitada?  
Gen5 – helihoiatuste keelamiseks nipsake alla ja puudutage kõlari ikooni. Kui see pole 
enam esile tõstetud, siis kell ainult vibreerib.  

 
Kuidas ma saan oma kellaga kõnedele vastata? 
Gen5 – esmase seadistamise ajal peaks ilmuma viip, mis soovitab seadistada kella 
helistamiseks ja kõnedele vastamiseks. Kui te ei näe seda viipa, kontrollige installimise 
alustamiseks teavituste sahtlit, kus on telefoni seadistuse teavitus. Võite minna ka oma 
kella telefonirakendusse, mis peaks avama telefoni seadistamise viiba. Telefoni 
funktsioonide lubamiseks järgige juhiseid. Kui viipa pole ikka veel näha, saate 
seadistamise avada kella telefonirakenduse sätete tõrkeotsingu jaotisest ja järgida seal 
toodud juhiseid. 
 
Kui olete seadistamise lõpetanud, saate sissetulevad kõned tagasi lükata või vastu võtta 
või helistada otse kellast. Võtke arvesse, et kella kasutamisel kõnede jaoks võib aku 
kiiremini tühjeneda. 
 
Miks ei lase kell mul kõnele vastata? 
Gen5 – põhjuseks võib olla aku optimeerimine. Kui teie kell on pikema kasutusajaga 
režiimis või ainult kellaaja režiimis, on vastamine keelatud. Kui soovite säästa akut, 
kaotamata juurdepääsu kõnedele, proovige luua kohandatud režiimis isiklik seadistus. 
 
Tegu võib olla ka Bluetooth-ühenduse probleemiga. Veenduge, et teie telefon oleks 



läheduses ja Bluetooth oleks ühendatud. Vaadake probleemide lahendamise juhiseid 
jaotises „Miks ei näita kell kõnesid?“ 
 
Miks ei näita kell kõnesid? 
Gen5 – veenduge, et olete kella rakenduses Phone Setup (Telefoni seadistamine) teinud 
esmased seadistused. Kui olete seadistamise lõpetanud, aga kõned ei tule ikkagi läbi, 
proovige ühenduse taastamiseks Bluetooth välja ja uuesti sisse lülitada. 

 
Androidi kasutajad – avage põhikella Sätted > Ühenduvus > Bluetooth ja kontrollige, kas 
funktsioon Play phone voice call on watch (Edasta telefonikõne kella kaudu) on sisse 
lülitatud. See peaks olema nähtav rakenduses Telefon vastamise eelistuste all, kus saate 
valida „Accept on watch, answer on watch“ (Vastuvõtmine ja vastamine kellaga). 

 
iPhone’i kasutajad – kontrollige telefoni Bluetoothi sätete all seadmete loendit. Kella kohta 
peaks olema loendis kaks kirjet (Wear OS Bluetooth LE ühendus ja kella 
telefonirakenduse peakomplekti ühendus). 

- Kui kella kohta on loendis kaks kirjet, kuid ühe kirje puhul on ühendus katkestatud, 

puudutage seda kirjet, et luua uuesti ühendus. 

- Kui mõlemad on lahti ühendatud, ühendage esmalt kell uuesti telefoniga, 

veendudes, et telefonis oleks avatud rakendus Wear OS, ja puudutage kellal 

uuesti ühendamise teavitust. 

- Kui kella kohta on loendis ainult üks kirje, proovige uuesti seadistada, avades 

telefonirakenduse sätete alt tõrkeotsingu ja järgides seal toodud juhiseid. 

 

Kõlari kasutamine  
 
Miks kellaga helistamisel heli hakib? 
Oleme teadlikud kõlari helikvaliteeti mõjutavast audioprobleemist, mis põhjustab heli 
hakkimist, plärisemist või katkendlikkust ja mis ajapikku süveneb. Lühiajaliseks 
lahenduseks on kella taaskäivitamine, kuid praegu on katsetamisel ka püsivam 
tarkvaraparandus, mis peaks valmima 2019. aasta sügisel. 
  
Kas ma saan kellaga helistada?  
Wear OSi praegused kõlaritega kellad ei ole võimaldanud iPhone’i kasutajate puhul 
telefonikõnedele vastata. Fossil teatas 2019. aasta augustis, et see funktsioon jõuab meie 
uuemate kelladeni käesoleval sügisel. Tootetiimil on kavas selle funktsiooniga Fossili uus 
telefonirakendus välja tuua septembri lõpus. Kellad [kaubamärgitoote nimi] tarniti 2019. 
aasta augustis Google’i telefoni (või helistamise) vaikerakendusega, mis töötab endiselt, 
võimaldades Androidi telefoni kasutajatel vastata kõnedele kella abil. Sama Google’i 
telefoni vaikerakenduse puhul näevad iPhone’i kasutajad sissetulevaid kõnesid ja isegi 
vastamise võimalust, kuid selle valimisel võetakse kõne vastu lihtsalt iPhone’iga. Kõik 
kasutajad (iPhone’i ja Androidi telefoni kasutajad) saavad telefoni funktsioone kellaga täies 
mahus kasutada meie uue ja käepärasema telefonirakendusega, mis tuleb välja sel sügisel. 
Kui kasutate kella helistamiseks nimetatud rakendustega, tuleb arvestada, et aku võib 
kiiremini tühjaks saada. 
 
Miks ei võta kell kõnesid vastu, kuigi lubasin selle?  
Lisaks kõneheli lubamisele kellas peavad Huawei kasutajad selle lubama ka oma telefonis: 
Sätted -> Juurdepääsetavus -> Hääljuhtimine -> lülitage sisse sissetulevate kõnede levi.  
 
Miks ei tööta Google’i assistent minu kõlariga?  
Mõned kasutajad on teatanud, et isegi kõlari sisselülitamisel ei kuule nad ikkagi kõlari 
kaudu Google’i häälassistendi heli. Kontrollige veel kord, et assistendi häälväljund oleks 
sisse lülitatud, minnes assistendi kuvale (nipsake kella ekraanikuval / avakuval), liikuge 



assistendi kuva alumisse serva ja puudutage sätete ikooni. Veenduge, et assistendi sätetes 
oleks Kõneväljund sisse lülitatud. Lõpuks veenduge, et helitugevus oleks piisav. Nüüd 
peaks kõlarist tulema Google’i assistendi hääl. 
Kui assistent ei suuda teie kõnet tekstiks muuta või teeb seda väga aeglaselt, võib selle 
põhjuseks olla aeglane või kehv ühendus. Kontrollige oma Bluetooth- ja WiFi-ühendust ning 
proovige uuesti. iPhone’is kasutatakse vähese energiatarbega BLE Bluetooth-ühendust, 
mille puhul võib kõne muutmisel tekstiks kõigi andmete edastamiseks edasi-tagasi kuluda 
3–5 sekundit. Kui soovite seda kiirendada, veenduge, et WiFi oleks ühendatud. Selleks 
nipsake alla ja vaadake, kas kiirsätete all on kuvatud WiFi sümbol. Kui ei ole, siis minge 
WiFi sätete lehele ja puudutage saadaolevat võrku, veenduge, et olete sisse logitud, ja 
proovige assistenti uuesti kasutada. 

 
GOOGLE’I FUNKTSIOONID 

 

MIKS PEAN OMA NUTIKELLA KÕIGI FUNKTSIOONIDE KASUTAMISEKS SISSE 

LOGIMA GOOGLE’I KONTOLE? 

Rakenduses Wear OS by Google Google’i kontole sisselogimisel avanevad 

käepäraseks kasutamiseks kõik funktsioonid. See võimaldab kasutada nutikellaga 

järgmisi funktsioone. 

- Google Assistanti kasutamise võimalus 

- Google Fiti rikastatud kasutuskogemus 

- Google Play poe kasutamise võimalus 

- Sünkroonimine Google’i kalendriga 

- Sünkroonimine Gmailiga 

 
MILLE JAOKS SAAN GOOGLE PLAY POODI OMA NUTIKELLAS KASUTADA? 

Google Play poest saate nutikella alla laadida kellarakendusi ja kujundusi, et täiendada 

ja isikupärastada funktsioone vastavalt oma elustiilile. Saate otsida rakendusi ja 

ekraanikuvasid või vaadata populaarsemaid allalaadimisi ja soovitusi. Google Play poest 

allalaadimiseks peavad kasutajad olema seotud G-maili kontoga. 

- Veenduge, et teil oleks WiFi-ühendus. 

- Avage kella rakenduse menüü ja käivitage Play pood. 

- Otsige oma lemmikrakendusi suuliselt või kirjalikult ja järgige 

allalaadimiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid. 

http://www.support.google.com/wearos


KUIDAS SEADISTADA JA KASUTADA FUNKTSIOONI GOOGLE ASSISTANT? 

Vajutage pikalt nutikella keskmist nuppu. Google Assistanti seadistamiseks järgige 

juhiseid. Kui olete Assistanti lubanud, saate igal ajal esitada küsimusi või anda 

korraldusi, vajutades pikalt keskmist nuppu. 

 
KUIDAS SEADISTADA GOOGLE ASSISTANTI „OK GOOGLE'I“ 

HÄÄLAKTIVEERIMINE? 

Häälaktiveerimise sisselülitamiseks hoidke keskmist nuppu all ning seejärel nipsake 

küsimise kuval üles ja kerige sätete juurde pääsemiseks soovitustest mööda. Lülitage 

Assistanti vabakäesüsteemi „Ok Google’i“ tuvastus randmel sisse. 

 
KUIDAS SEADISTADA JA KASUTADA FUNKTSIOONI GOOGLE PAY? 

Seadistage Google Pay konto tehingute tegemiseks otse randmelt. Kui lisate kellale 

kaardi, ei vaja te maksmiseks telefoni. 

- Avage oma kellas rakendus Google Pay. 

- Puudutage valikut Get started (Alusta). 

- Määrake ekraaniluku kood. 

* Seda koodi kasutatakse teie nutikella ja Google Pay kontoga. Kella abil 

saab maksta ainult siis, kui see on lukustamata ja randmele kinnitatud. 

- Makseviisi lisamiseks puudutage käsku Add card (Lisa kaart). 

- Järgige juhiseid ja viige telefoni seadistamine lõpule. 

 
Märkus! Praegu ei saa kellale lisada Google Pay allahindlus-, lojaalsus- või 

preemiakaarti. 

 
Makse sooritamine poes 

- Avage Google Pay. 

- Hoidke kella kontaktivaba makseterminali kohal, kuni kuulete helisignaali või 

tunnete kella vibreerimist. 

- Kui küsitakse, valige olenemata kaardi tüübist Credit (Krediit). 

- Võimalik, et deebetkaardiga tehingute tegemiseks peate sisestama PIN-koodi. 

Kasutage oma panga PIN-koodi. 

 
MIKS NÕUAB NUTIKELL PIN-KOODI SISESTAMIST? 

Nutikell saab aru, kui see randmelt eemaldatakse, ja küsib PIN-koodi, enne kui taastub 

juurdepääs kella teabele ja funktsioonidele. See on turvameede, et võõrad ei pääseks ligi 

teie isikuandmetele, kui kell on randmelt hiljuti eemaldatud või varastatud. 

 
KUIDAS SEADISTADA JA KASUTADA FUNKTSIOONI GOOGLE FIT? 

Google Fit jälgib teie igapäevaseid samme Google’i kontoga või ilma. Kui olete Gmaili 

sisse loginud, saab Google Fit jälgida konkreetseid treeninguid, võtta pulsinäitu, 

kaardistada treeningumarsruute, arvestada põletatud kaloreid ning aidata teil seada ja 

täita treeningueesmärke. 



Kui te pole seda veel teinud, sünkroonige Google’i kontoga rakenduse Wear OS by 

Google jaotises Advanced Settings (Täpsemad sätted). Avage menüüst Fiti 

kellarakendus. Lugege läbi sissejuhatavad tekstid, seejärel pääsete ligi kõigile 

funktsioonidele. 

 
Mille põhjal arvestatakse liikumise kestust ja südamepunkte? 
Liikumise kestuse funktsioon Move Minutes jälgib kogu teie tegevust, olenemata 
liikumisviisist. Kella kiirendusmõõdik näitab jätkuvalt sammude arvu, kuid nüüd liidetakse 
kokku ka kõik päeva jooksul liikumisele kulutatud minutid. 
Südamepunkte antakse tegevuse eest, mis viib pulsi üles. Kella kiirendusmõõdik suudab 
eristada kerget ja intensiivset liikumist. Google Fit annab ühe südamepunkti iga liikudes 
veedetud minuti eest, mida teie kell tuvastab mõõduka intensiivsusega tegevusena, ja 2 
punkti eriti intensiivse tegevuse eest. See ei põhine pulsisageduse näitudel.  

 
KUIDAS GOOGLE FIT WORKOUTI ABIL KÄSITSI TREENINGUID LOGIDA? 

Avage menüüst kella rakendus Fit Workout või puudutage Fiti kellarakenduses ekraani 

allosas jooksmise ikooni. Valige treeningu tüüp, mida soovite jälgida, ja seejärel valige 

Start (Alusta). Puudutage pausinuppu, et teha paus või treening lõpetada. Treeningute 

ajalugu saate vaadata Fiti kellarakendusest. 

 
Treeningu ajaks tuleb nutikell pulsinäitude paremaks registreerimiseks asetada 

kõrgemale randmeluu kohale ja tihedamalt vastu nahka. Treeningu ajal soovitame 

kanda silikoonist rihma. Muul ajal võib rihma panna lõdvemaks, kuna pikaajaline 

hõõrumine ja surve võib nahka ärritada. 

 
KUIDAS MUUTA OMA IGAPÄEVASTE SAMMUDE EESMÄRKI JA MUID GOOGLE 
FITI SÄTTEID? 

Eesmärgiks määratakse automaatselt 10 000 sammu päevas, kuid kasutaja saab seda 

igal ajal muuta. Avage menüüst Fiti kellarakendus, seejärel liikuge sirvides allapoole 

sätete juurde. Siin saate muuta oma eesmärke ja muud Fiti teavet. 

 
MIS ANDMED REGISTREERITAKSE TREENINGUTE AJALOOS? 

Treeningulogides on kirjas vahemaa, pulss, põletatud kalorid ja kellaaeg/kuupäev. Oma 

treeningute ajalugu saate kuupäeva ja tüübi järgi vaadata Fiti kellarakenduses. 

 
KAS MA SAAN SAATA OMA TEGEVUSE ANDMEID TEISTESSE RAKENDUSTESSE? 

Ei, saate oma tegevuse andmeid ainult vaadata. 

 
KUIDAS KASUTADA NUTIKELLAGA GOOGLE PLAY MUSICUT? 

Avage nutikellas Google Play pood ja otsige Google Play Musicut. Laadige alla Play 

Musicu kellarakendus. Muusika allalaadimiseks otse nutikella peab teil olema 

tasuline tellimus. 

 
Ühendage nutikell sätete jaotises Connectivity (Ühenduvus) WiFiga. Avage Play Music ja 

veenduge, et teie nutikellaga sünkroonitud Google’i konto oleks seotud tasulise 

tellimusega. Puudutage allalaadimisikooni lugude, esitusloendite ja albumite kõrval, mida 

soovite nutikella salvestada. 

 
Kui muusika on alla laaditud, näete selle kõrval linnukest. Allalaaditud faili kustutamiseks 



puudutage linnukest. 

 
Ühendage sätete jaotises Connectivity (Ühenduvus) Bluetooth-kõrvaklapid ja seejärel 

saate allalaaditud muusikat tasuta kuulata. 

 

AKU 

KUI KAUA NUTIKELLA AKU VASTU PEAB? 

Olenevalt kasutamisest peab aku vastu kuni 24 tundi. 

 
KUIDAS NUTIKELLA LAADIDA? 

Kasutage juhtmeta laadijat, mis oli nutikellaga kaasas. Ärge kasutage laadimiseks USB-

jaoturit, USB-splitterit, USB Y-kaablit, akupatareid ega muud välisseadet. Asetage laadija 

tasasele pinnale hea ventilatsiooniga kohta, mis pole otsese päikesevalguse käes. 

 
Asetage nutikell otse juhtmeta laadijale. Magnetilisel laadijal on kaks kontakti, mis 

joonduvad korpuse tagaküljel olevate ümarate soontega. Veenduge, et teie kell laeks: 

otsige kella ekraani ülaosast välgunoole tähist või nipsake allapoole, ja vaadake, et aku 

täituvuse protsendi kõrval oleks välgunool. 

 
Kui kell on laadijaga ühendatud, võib isegi vähene higi või niiskus põhjustada 

elektrikontaktide korrosiooni. Korrosioon võib takistada laadimist ja andmete edastamist. 

Seadme kahjustamise vältimiseks toimige järgmiselt. 

- Pühkige seadet niiske lapiga. 

- Pühkige see kuivaks. 

- Enne laadimist laske seadmel täielikult kuivada. 

 
KUI KAUA AEGA KULUB AKU LAADIMISEKS? 

Nutikella aku saavutab laadimisel ühe tunniga vähemalt 80% täituvuse. 

 
KUIDAS ARU SAADA, KAS NUTIKELL LAEB? 

Nutikella ekraanil on välgunoole tähis. Samuti võite nipsata allapoole ja vaadata, kas 

aku täituvuse protsendi kõrval on välgunoole tähis. Lisaks ilmub ekraanile ringikujuline 

näidik, mis näitab laadimisprotsenti. 

 
ASETASIN NUTIKELLA LAADIJALE. MIKS EI OLE EKRAANIL NÄHA 

LAADIMISNÄIDIKUT? 

Kui laadimisnäidikut (välgunoolt) pole näha, siis laadija ei tuvasta kella. 

 
Proovige järgmisi lahendusi. 

- Asetage kell uuesti laadijale. 

- Veenduge, et laadija kontaktid oleksid kohakuti korpuse tagaosas olevate 
soontega. 

- Veenduge, et kell asetseks tihedalt laadija peal ja puuduks õhuvahe. 

- Veenduge, et laadija ja seadme vahel poleks midagi, s.t poleks tolmu, teipi vms. 

- Veenduge, et laadija saaks voolu. 

- Proovige vahetada laadija toiteallikat, s.t kasutage sülearvuti asemel 
seinakontakti. 



Mõnikord, kui seade laadimise ajal liigselt kuumeneb, siirdub see kuni jahtumiseni 

soojusenergia väljalülitamise režiimile ja laadimine jätkub, kui see on taas ohutu. 

Eemaldage seade laadijalt, laske sellel jahtuda ja seejärel asetage see uuesti laadijale. 

 

Mis on nutikad akurežiimid?  

Nutikad akurežiimid aitavad teil säästa akut, lähtudes oma igapäevastest vajadustest. 

Igapäevases režiimis (Daily) saate kasutada oma kella kõiki funktsioone, enne kui selle 

ööseks laadima panete, pikema kasutusajaga režiimis (Extended) saate kella kasutada 

mitu päeva ja ainult kellaaja režiimis (Time Only) saab kella kasutada peaaegu tühja 

akuga või kui soovite kella kanda nädalaid laadimata. Kui soovite luua enda jaoks 

ideaalse akurežiimi, siis kohandatud režiimi (Custom) puhul saab muuta kõiki sätteid 

mugavalt ühest kohast. 

 

Miks kell enam ei tööta ja näitab ainult kellaaega?  

Kui aku hakkab tühjenema, lülitub kell automaatselt ainult kellaaja režiimile, et enne 

laadija juurde naasmist võimalikult kaua vastu pidada. Pärast laadimist kell taaskäivitub. 

Kui aktiveerite ainult kellaaja režiimi suurema aku laetuse protsendiga, siis väljumiseks 

vajutage pikalt kella nuppu.  

 
KUIDAS PIKENDADA AKU KASUTUSIGA? 

Et kella aku võimalikult kaua vastu peaks, proovige järgmisi lahendusi. 

 
LÜLITAGE KELL AKUT SÄÄSTVALE EKRAANIKUVALE. Mõned kella ekraanikuvad, eriti 

animatsioonide, interaktiivsete võimaluste ja erksamate värvidega, kulutavad akut rohkem 

kui teised. 

 
REGULEERIGE EKRAANI HELEDUST. Mida heledam on teie kella ekraan, seda 

rohkem see akut kulutab. Akutoite säästmiseks vähendage kella ekraani heledust. 

Nipsake allapoole, puudutage sätete juurde pääsemiseks hammasratta ikooni, seejärel 

puudutage heleduse reguleerimiseks valikut Display (Ekraan). 

 
LÜLITAGE VÄLJA SOOVIMATUD TEAVITUSED. Teavituste väljalülitamine võib akut 

säästa. Rakenduse Wear OS by Google jaotises Nofifications (Teavitused) saate 

muuta, milliseid märguandeid edastatakse. 

 
LÜLITAGE KELL TEATRIREŽIIMILE. Ekraani ja teavituste väljalülitamiseks lülitage 

ajutiselt sisse teatrirežiim. Nipsake ekraani ülaservast allapoole ja seejärel puudutage 

teatrirežiimi lubamiseks kella ikooni. Lülitage ekraan uuesti sisse, vajutades keskmist 

nuppu. 

 
LENNUREŽIIM. Kui teid huvitab ainult kellaaeg ja funktsioonid, mis ei vaja 

värskendamiseks ühenduvust, võimaldab lennurežiim vaadata seda, mis on teie jaoks 

kõige olulisem, ning mitte kulutada akut muude funktsioonide peale. Nipsake allapoole ja 

seejärel puudutage lennuki tähist. 

 

 



 

Nutikad akurežiimid  
 

Kui kaua aku erinevates režiimides vastu peab?  
Igapäevases režiimis (Daily) peab aku ühe laadimisega vastu keskmiselt hommikust 
hommikuni, mis mõne aktiivsema kasutaja puhul hõlmab pikema kasutusajaga režiimis 
(Extended) veedetud aega alla 10% (igapäevane režiim asendub automaatselt pikema 
kasutusajaga režiimiga umbes 10% juures, kui kasutaja sellest ei loobu). Igapäevane 
režiim põhineb jätkuvalt võimalikult paljude funktsioonide lubamisel ja igapäevasel 
laadimisel.   
Pikema kasutusajaga režiimi korral võib täielikult laetud aku vastu pidada kuni 2 ööpäeva. 
Pikema kasutusajaga režiimi optimeeritakse pidevalt, et võimaldada hädavajalikke 
funktsioone, nii et Wear OSi kell töötaks ikkagi nutikellana ja aku peaks võimalikult kaua 
vastu.  
Ainult kellaaja režiimi (Time Only) osas oleme läbi viinud mõned katsed kaubamärgiga 
[margitoote nimi], mille puhul pidas täis laetud akuga kell vastu üle 30 päeva. Kell lülitub 
automaatselt ainult kellaaja režiimile 3% juures (teistelt akurežiimidelt). Kuigi mõned 
nutikellade ostjad ei pruugi huvituda režiimist, mis lülitab kõik nutifunktsioonid välja, 
leidsime, et on otstarbekas reserveerida selle režiimi jaoks siiski vähesel määral akutoidet, 
eriti kuna viimane 3% kipub tühjenema ettearvamatu kiirusega (sageli kiiremini). Nii ei lülitu 
kell ootamatult välja, vaid näitab vähemalt veidi kauem kellaaega. 
 
Miks tühjeneb aku kiiremini kui ette nähtud? 
Meie nutikate akurežiimide puhul sõltub aku vastupidavus mitmest tegurist, näiteks sellest, 
kui sageli kell aktiveeritakse ja kuidas seda kasutatakse, samuti käivitatud või taustal 
töötavate rakenduste või paanide arvust ning sellest, kas kell on seadistatud kõnede 
vastuvõtmiseks kella kõlari ja mikrofoni abil. Toimivus varieerub suuresti ka olenevalt 
sellest, millist kella ekraanikuva kasutatakse, samuti sellest, milliseid funktsioone kella 
ekraanil kasutatakse. Peab märkima, et esimestel kasutuspäevadel toimub taustal 
mitmesuguseid värskendusi ja üldiselt kasutatakse kella palju rohkem, kuna katsetatakse 
erinevaid ekraanikuvasid, paane ja rakendusi. Paari esimese päeva järel kasutusrütm 
normaliseerub ja aku tööiga muutub ühtlasemaks.  

 
Miks muutuvad akurežiimid ja sätted, ilma et ma ise neid muudaks?  
Bluetoothi ajastus – mõnikord lülitab taustal olev Wear OSi tarkvara pikema 
kasutusajaga režiimis (Extended) ajastuse kohaselt välja lülitatud Bluetoothi kogemata 
sisse. See mõjutab pikema kasutusajaga režiimis aku säästmist ja võib ühtlasi põhjustada 
lülitumise kohandatud režiimile (Custom), kui nutikate akurežiimide rakenduse käivitamisel 
on Bluetooth ajastuse kohaselt välja lülitatud, kuid süsteem on selle sisse lülitanud. 
Seadistused muutuvad pärast laadimist – kui pärast akutoite vähenemist 10%-ni ja 
automaatset ümberlülitust pikema kasutusajaga režiimile laetakse akut ja laetuse tase 
tõuseb üle 10%, ei pöördu süsteem tagasi eelmiste sätete juurde. Kui te pole ühtegi sätet 
muutnud, saate lülituda käsitsi tagasi igapäevasele režiimile (Daily). Kui olete sätteid 
muutnud, tuleks need salvestada nutikate akurežiimide rakenduses kohandatud režiimis.  
Praegu uuritakse võimalusi, kuidas neid probleeme lahendada.  
 

 

  



SÜNKROONIMINE JA PROBLEEMIDE LAHENDAMINE 

 
TEATUD PROTSENDI TÄITUMISEL LÕPETAB AKU LAADIMISE. MIDA TEHA? 

Laske nutikella akul tühjaks saada. Laadige oma nutikella, kuni ekraanil on näha, et 

laadimine on lõppenud. Kui kella aku on 100% laetud, vajutage pikalt toitenuppu, 

kuni seade taaskäivitub. 

 
KUIDAS TAGADA, ET NUTIKELLA TARKVARA ON AJAKOHANE? 

Avage nutikellas menüü Settings (Sätted) ja seejärel System (Süsteem). Valige 

About (Teave) ja seejärel System updates (Süsteemi värskendused). Kui teil on 

operatsioonisüsteemi uusim versioon, kuvatakse ekraanil teade, et süsteem on 

ajakohane. Kui ei, siis tõmmatakse värskenduse käivitamiseks uusim versioon. 

 
NUTIKELLA VÄRSKENDUSE ALLALAADIMINE EBAÕNNESTUS VÕI VÕTAB LIIGA 

KAUA AEGA. MIDA TEHA? 

- Veenduge, et kell oleks otse ühendatud tugeva WiFi-võrguga. Võrgu saate 

lisada sätete jaotises Connectivity (Ühenduvus). 

- Pärast WiFi-ühenduse loomist lülitage Bluetooth välja, et vältida häireid. 

- Veenduge, et kella laetuse tase oleks vähemalt 50%. 

- Taaskäivitage kell. 

- Taaskäivitage telefon. 

 
TELEFONI BLUETOOTHI TÖÖRAADIUSES OLEVA NUTIKELLA ÜHENDUS 

KATKEB PIDEVALT. MIDA TEHA? 

- Veenduge, et telefon oleks sisse lülitatud. 

- Veenduge, et telefonil oleks andmeside- või WiFi-ühendus. 

- Veenduge, et telefon ei oleks lennurežiimis. 

- Veenduge, et Bluetooth oleks sisse lülitatud. 

- Veenduge, et rakendus oleks avatud ja seadme juures oleks rakenduses märge 
Connected (Ühendatud). 

- Avage rakendus ja puudutage uuesti ühenduse loomiseks 

seadet, kui selle juures on märge Disconnected 

(Lahtiühendatud). 

- Kui kasutajal on iPhone, veenduge, et rakendus Wear OS by Google 

töötaks taustal. 

- Veenduge, et telefoni laetuse tase oleks vähemalt 70%. 

- Veenduge, et kella laetuse tase oleks vähemalt 70%. 

- Veenduge, et kella süsteem oleks värskendatud. 

- Vaadake telefoni sätetest, et selles töötaks kõige uuem 

operatsioonisüsteem. 

 
KUIDAS TAASTADA OMA SEADME TEHASESÄTTED? 

Kui teil on pidevalt probleeme, mille puhul muud lahendused ei aita, peate võib-olla 

kella lahti ühendama ja lähtestama. Kuna tehasesätete taastamisel eemaldatakse kõik 

varasemad sätted ja kontod, peate pärast lähtestamist kella uuesti seadistama. 

- Nipsake ekraani ülaservast alla. 

- Valige Settings (Sätted), seejärel kerige allapoole ja valige System (Süsteem). 

- Valige Disconnect & reset (Katkesta ühendus ja lähtesta), seejärel puudutage 



kinnitamiseks linnukest. 

- Kuni nutikella lähtestatakse, avage telefoni Bluetoothi sätted ja eemaldage 

seade loendist. 

 
KUIDAS SAMA NUTIKELLA RAKENDUSEGA UUESTI SIDUDA? 

Pärast seadme lähtestamist ja telefoni Bluetoothi sätetest eemaldamist saate selle 

rakendusega Wear OS by Google uuesti siduda. Avage vasakpoolses ülanurgas menüü 

ja valige Connect a watch (Ühenda kell). Siis saate sidumise ja seadistamise uuesti läbi 

teha. 

 
UNUSTASIN NUTIKELLA PÄÄSUKOODI JA EI SAA SEDA ENAM KASUTADA. MIDA 

TEHA? 

Nutikellale uuesti ligi pääsemiseks peate taastama tehasesätted. Järgige alltoodud 

juhiseid. 

- Sisestage 3 korda järjest vale pääsukood. Oodake 15 sekundit. 

- Sisestage uuesti 3 korda järjest vale pääsukood. Oodake 15 sekundit. 

- Sisestage viimast korda vale pääsukood, jälle kolm korda järjest. Oodake 

15 sekundit. 

- Kella ekraanil avaneb hüpikaken, mis küsib tehasesätete taastamise kohta. 

Puudutage linnukest või nuppu Done (Valmis). 

- Kui tehasesätete taastamine on lõpule viidud, peate nutikella uuesti telefoniga 

siduma. 

- Enne rakenduses sidumist eemaldage seadme nimi Bluetoothi vahemälust. 

 
KONTO JA SEADME SÄTTED 

 
KUIDAS PÄÄSEDA SÄTETE MENÜÜSSE? 

Avage rakendus Wear OS by Google. Teavitustele, kalendrile ja täpsematele sätetele 

pääseb ligi avakuvalt, kus neid saab ka muuta. 

 
KUIDAS MUUTA OMA NIME? 

Teie nimi põhineb teie Google’i konto sätetel. Muutke telefonis või arvutis oma Google’i 

konto nime. 

 
KUIDAS MUUTA OMA PAROOLI? 

Teie parool põhineb teie Google’i konto sätetel. Muutke telefonis või arvutis oma Google’i 

konto parooli. 

 
KUIDAS MUUTA RAKENDUSE WEAR OS BY GOOGLE KEELT? 

Rakenduse keele määrab teie telefonis valitud keel. Muutke nutitelefoni keelesätteid, 

millest oleneb ka nutikella keel. 

 
KUIDAS MINU ISIKUANDMEID KASUTATAKSE? 

Oma andmete kasutamise kohta lisateabe saamiseks toimige järgmiselt. 

- Avage rakendus Wear OS by Google, seejärel avage vasakpoolses ülanurgas 
menüü. 

- iOS. Andmekasutuse kohta lisateabe saamiseks avage Privacy Policy 
(Privaatsuseeskirjad). 



- Android. Valige About (Teave), seejärel Privacy Policy (Privaatsuseeskirjad). 

 
MILLINE ON NUTIKELLA GARANTII? 

Teie nutikellal on 2-aastane piiratud garantii. 

 

 
Google, Wear OS by Google, Google Play, Google Fit, Google Pay, Google Assistant, Google 

Calendar, Gmail, Android ja Android Go Edition on ettevõtte Google LLC kaubamärgid. 

 
App Store on ettevõtte Apple Inc. kaubamärk. 

Bluetooth on ettevõtte Bluetooth SIG, Inc. 

kaubamärk. 


