BENDROJI SĄRANKA IR SUSIEJIMAS
KOKIE TELEFONAI SUDERINAMI SU MANO IŠMANIUOJU LAIKRODŽIU?
„Wear OS by Google“ dera su telefonais, kuriuose naudojama operacinė sistema
GEN4:„Android 4.4+“ (išskyrus leidimą „Go“) arba „iOS 9.3+“
GEN5:„Android 6.0+“ (išskyrus leidimą „Go“) arba „iOS 10+“
Derančios funkcijos gali skirtis įvairiose platformose ir šalyse. Visi įrenginiai turi
„Bluetooth®“ išmanųjį ryšį su patobulinta duomenų perdavimo funkcija „4.1 Low Energy“.
KAIP MAN ATSISIŲSTI PROGRAMĖLĘ „WEAR OS BY GOOGLE™“?
„iOS“: Eikite į „App Store®“ ir apatiniame meniu pasirinkite Paieška. Paieškos juostoje
įveskite „Wear OS by Google“, pasirinkite „Wear OS by Google“ programėlę ir palieskite
Gauti. Palaukite, kol programėlė bus atsiųsta į jūsų telefoną.
„ANDROID“: Eikite į parduotuvę „Google Play™“, paieškos juostoje įveskite „Wear OS by
Google“, pasirinkite „Wear OS by Google“ programėlę ir palieskite Įdiegti. Palaukite, kol
programėlė bus atsiųsta į jūsų telefoną.
KAIP ĮJUNGTI IŠMANŲJĮ LAIKRODĮ?
Prieš bandydami įjungti išmanųjį laikrodį įsitikinkite, kad jis įkrautas. Paspauskite ir bent
tris sekundes palaikykite nuspaudę vidurinį mygtuką. Išmanusis laikrodis taip pat
įsijungs jį prijungus prie įkroviklio.
KAIP NUSTATYTI IŠMANŲJĮ LAIKRODĮ?
Informacijos apie tai, kaip nustatyti išmanųjį laikrodį, ieškokite prie laikrodžio
pridedamame Trumpajame darbo pradžios vadove, arba atlikite toliau apibūdintus
veiksmus.
- Prijunkite savo išmanųjį laikrodį prie įkroviklio, padėdami jį ant išmaniojo
laikrodžio užpakalinės dalies. Įkroviklio magnetai išlaikys jį vietoje.
- Iš „App Store“ arba „Google Play“ parduotuvės atsisiųskite ir savo telefone
įdiekite programėlę „Wear OS by Google“.
- Atverkite programėlę savo įrenginyje ir vykdykite nurodymus, kaip susieti išmanųjį
laikrodį.
- Įkiškite pridedamą kroviklio kištuką į USB lizdą.
KAIP SUSIETI IŠMANŲJĮ LAIKRODĮ SU TELEFONU?
Norėdami susieti savo išmanųjį laikrodį, atlikite toliau apibūdintus veiksmus.
- Laikrodyje: pasirinkite kalbą, tada slinkite žemyn, kol rasite laikrodžio pavadinimą.
- Telefone: atverkite programėlę „Wear OS by Google“ ir palieskite Pradėti.
Pasirinkite laikrodžio pavadinimą. Leisti „Bluetooth“ ryšiui prisijungti prie jūsų
laikrodžio.
- Laikrodyje ir telefone pasirodys susiejimo kodas. Patvirtinkite, kad jie sutampa.
- Susieję laikrodį, pamatysite patvirtinimo pranešimą. Tai gali trukti kelias
minutes.
- Vykdykite jūsų telefono ir laikrodžio ekranuose pateikiamus nurodymus, kad
pabaigtumėte susiejimą ir sąranką.
Pastaba. Susiejus laikrodį su telefonu, laikrodis gali automatiškai įdiegti

atnaujinimą ir būti paleistas iš naujo. Jeigu laikrodis pradės atsisiųsti
naujinį, laikykite
telefoną prie laikrodžio ir įsitikinkite, kad laikrodis įkraunamas, kol
atnaujinimas bus baigtas.
KOKIU ATSTUMU NUO TELEFONO ESANTIS IŠMANUSIS LAIKRODIS VIS DAR BUS
PRIJUNGTAS?
Belaidžio „Bluetooth“ ryšio veikimo intervalas tarp telefono ir išmaniojo laikrodžio gali
labai skirtis, priklausomai nuo aplinkos. Apskritai, ryšys turėtų būti palaikomas bet 10
metrų (arba 30 pėdų) atstumu.
KAIP PRIJUNGTI IŠMANŲJĮ TELEFONĄ PRIE „WI-FI“?
- Paspauskite vidurinį mygtuką arba braukite žemyn nuo ekrano viršaus.
- Slinkite ir palieskite Nuostatos.
- Spustelėkite „Ryšiai“.
- Spustelėkite „Wi-Fi“.
- Spustelėkite „Pridėti tinklą“.
- Slinkdami sąrašą raskite reikiamą tinklą ir spustelėkite jį.
- Įjunkite telefoną ir paleiskite programėlę „Wear OS by Google“.
- Telefone palieskite Įvesti ir
- įveskite telefono slaptažodį.
Jeigu jūsų laikrodis susietas su „Android“ telefonu ir turi „Wi-Fi“ ryšį,praradęs „Bluetooth“
ryšį su telefonu jis gali automatiškai prisijungti prie įrašytų „Wi-Fi“ tinklų. Taip jūs galėsite
laikrodyje gauti pranešimus ir naudotis balso paieška būdami namuose ar darbe, net
palikę telefoną kitoje patalpoje.
KAIP IŠJUNGTI IŠMANŲJĮ LAIKRODĮ?
Paspauskite vidurinį mygtuką arba braukite žemyn nuo ekrano viršaus.
Slinkite ir palieskite Nuostatos.
Palieskite Sistema.
Braukite aukštyn ir palieskite
Išjungti. Patvirtinkite, palietę
žymės langelį.
KODĖL NEGALIU SUSIETI IŠMANIOJO LAIKRODŽIO SU TELEFONU?
Įsitikinkite, kad išmanusis laikrodis įjungtas, ir jūsų telefone įjungtas „Bluetooth“ ryšys.
Paleiskite programėlę „Wear OS by Google App“ ir vykdykite ekrane pateikiamus
nurodymus, kaip susieti laikrodį. Jeigu prisijungti nepavyksta, patikrinkite savo telefono
„Bluetooth“ meniu. Jeigu matote išmanųjį laikrodį įrenginių sąraše, pašalinkite jį.
Paleiskite programėlę „Wear OS by Google App“ ir pakartokite susiejimo procesą.
KIEK IŠMANIŲJŲ LAIKRODŽIŲ GALIU SUSIETI SU PROGRAMĖLE TUO PAČIU
METU?
„iOS“: vienu metu galima susieti tik vieną laikrodį.
„ANDROID“: vienu metu su programėle galima susieti kelis laikrodžius.
KAIP ATSIETI IŠMANŲJĮ LAIKRODĮ NUO TELEFONO?
- Atverkite programėlę „Wear OS by Google“ ir slinkite žemyn iki parinkties

Išplėstinės nuostatos.
-

Norėdami atjungti ir iš naujo nustatyti savo įrenginį, palieskite ekrano apačioje
esantį mygtuką Pamiršti laikrodį.
Pašalinkite išmanųjį laikrodį iš savo telefono „Bluetooth“ nuostatų.

KAIP ATNAUJINTI PROGRAMĖLĘ „WEAR OS BY GOOGLE“ NAUDOJANTIS
„GOOGLE PLAY STORE“?
Naudodamiesi „Google Play Store“ galite ieškote savo išmaniojo laikrodžio naujinių ir juos
atsisiųsti.
- Įsitikinkite, kad jūsų išmanusis laikrodis prijungtas prie „Wi-Fi“ arba 3G tinklo.
- Išmaniajame laikrodyje palieskite programėlių meniu ir atidarykite „Play Store“.
- Suraskite ir palieskite programėlę „Wear OS by Google“.
- Išsamios informacijos puslapyje palieskite Naujinti. Jeigu nematote parinkties
Naujinti, tai reiškia, kad naudojate naujausią programėlės „Wear OS by Google“
versiją.
KAIP PAŠALINTI PROGRAMĖLĘ „WEAR OS BY GOOGLE“?
„iOS“: telefone ilgai spausite programėlę „Wear OS by Google“, kol pradinio ekrano
piktogramos ims virpėti ir pasirodys raudonas „X“. Norėdami pašalinti programėlę „Wear
OS by Google“, spustelėkite raudoną „X“.
„ANDROID“: konkretūs veiksmai gali skirtis priklausomai nuo telefono gamintojo.
Bendruoju atveju telefone įeikite į Nuostatų meniu, pasirinkite Programos arba Programų
tvarkyklė, spustelėkite programėlę „Wear OS by Google“ ir pasirinkite Pašalinti.
KAIP ATKURTI IŠMANIOJO LAIKRODŽIO GAMYKLINES NUOSTATAS?
Atkurdami laikrodžio gamyklines nuostatas ištrinsite visus jame saugomus duomenis. Šių
duomenų nebebus galima atkurti. Minėti duomenys apima jūsų aktyvius pranešimus ir
korteles, kūno rengybos duomenis, bet kokias įdiegtas trečiųjų šalių programėles ir bet
kokius išsaugotus jų duomenis, sistemos parametrus ir nuostatas. Tiesa, „Google“
paskyroje saugomiems duomenims toks atkūrimas neturės įtakos. Atkurdami laikrodžio
gamyklines nuostatas, neatkursite šių nuostatų savo telefone ar planšetiniame
kompiuteryje.
Norėdami atkurti gamyklines nuostatas, atlikite toliau apibūdintus veiksmus.
- Paspauskite vidurinį mygtuką arba braukite žemyn nuo ekrano viršaus.
- Slinkite ir palieskite Nuostatos.
- Palieskite Sistema.
- Palieskite Atjungti ir nustatyti iš naujo.
- Patvirtinkite, palietę žymės langelį.
- Pašalinkite išmanųjį laikrodį iš savo telefono „Bluetooth“ nuostatų.
- Atkūrę savo išmaniojo laikrodžio gamyklines nuostatas, turėsite iš naujo susieti
jį su telefonu.

PRANEŠIMAI
KAIP VEIKIA PRANEŠIMAI?
Jūsų laikrodis naudoja pranešimų nuostatas, kurias kiekvienai programėlei parinkote
telefone. Jeigu gavus pranešimą telefonas vibruoja arba suskamba, laikrodis taip pat
suvibruos. Jeigu atėjus pranešimui programėle nepaskatina įrenginio vibruoti arba duoti
garsinį signalą, laikrodis taip pat nevibruos, tačiau jame pamatysite kortelę.
KOKIUS PRANEŠIMUS GAUSIU?
Laikrodyje matysite dauguma pranešimų, kuriuos matote savo telefone. Tai pranešimai
apie praleistus skambučius, SMS žinutes, priminimai apie įvykius ir pan. Gavus
pranešimą, laikrodis tik vibruos (t. y. neskleis jokių garsų).
KAIP NUSTATYTI, KOKIUS PRANEŠIMUS GALĖČIAU GAUTI IŠMANIAJAME
LAIKRODYJE?
Jeigu telefone gaunate pranešimų, kurių nenorite matyti savo laikrodyje, galite nustatyti,
kad konkrečios programėlės šių pranešimų laikrodyje nerodytų. Pranešimų nuostatas
galite redaguoti programėlėje „Wear OS by Google“. Pagrindinio ekrano meniu
„Nuostatos“ palieskite „Pranešimai“. Meniu „Pranešimai“ galite išjungti bet kurią
programėlę, kurios pranešimų nenorite matyti laikrodyje.
Jeigu telefone klausotės muzikos, visada pamatysite muzikos kortelę su galimybėmis
pristabdyti ir leisti. Šios kortelės išjungti negalite.
KAIP NAUDOTI REŽIMĄ „NETRUKDYTI“?
Įrenginiui veikiant režimu „Netrukdyti“, išjungiam vibracija gavus įspėjimą, tačiau
pranešimų kortelės vis tiek rodomos.
- Perbraukite žemyn nuo ekrano viršaus.
- Sistemai „Android“: Norėdami įjungti minėtą režimą, palieskite perbraukto
apskritimo piktogramą.
- „iOS“: Norėdami įjungti režimą, palieskite pusmėnulio piktogramą.
- Norėdami išjungti režimą „Netrukdyti“, palieskite piktogramą dar kartą.
KAIP NAUDOTI TEATRO REŽIMĄ?
Teatro režimą galite naudoti norėdami laikinai išjungti laikinai išjungdami laikrodžio
ekraną. Įjungus šį režimą bus išjungta vibraciją ir neateis matomi pranešimai.
- Perbraukite žemyn nuo ekrano viršaus.
- Norėdami įjungti Teatro režimą, palieskite žiūronų piktogramą.
- Norėdami vėl įjungti ekraną, paspauskite vidurinį mygtuką.
NEGAUNU PRANEŠIMŲ Į SAVO IŠMANŲJĮ LAIKRODĮ. KAIP IŠSPRĘSTI ŠIĄ
PROBLEMĄ?
Siekiant užtikrinti telefono ryšį su laikrodžiu, telefone visada turi būti paleista programėlė
„Wear OS by Google“. Uždarius šią programėlę, laikrodis atjungiamas nuo telefono,
todėl pranešimai jo nepasiekia. Įsitikinkite, kad programėlė telefone atidaryta visą laiką,
kai nešiojate savo išmanųjį laikrodį.
- Programėlėje pasirodys pranešimas „Prisijungta“.
- Jeigu programėlėje pasirodys pranešimas „Atsijungta“, braukite aukštyn nuo

laikrodžio ciferblato ir kortelėje Prisijungti iš naujo palieskite atnaujinimo
apskritimą.
Įsitikinkite, kad telefone įjungtas „Bluetooth“ ryšys, o išmanusis laikrodis sinchronizuotas
su jūsų įrenginiu.
Nuostatose patikrinkite, ar telefono programinės įrangos versija suderinama su jūsų
išmaniuoju laikrodžiu. Jeigu jūsų telefono programinė įranga pasenusi, atnaujinkite ją,
kad galėtumėte tinkamai sinchronizuoti įrenginius. Įsitikinkite, kad naudojate naujausią
laikrodžio programinės įrangos versiją.
- Braukite žemyn nuo laikrodžio ekrano viršaus.
- Palieskite Nuostatos, tada meniu apačioje palieskite Sistema.
- Palieskite Apie, po to palieskite Sistemos naujiniai. Jeigu jūsų laikrodžio
sistema neatnaujinta, būsite paraginti atsisiųsti esamą naujausią
programinės įrangos versiją.

IŠMANIOJO LAIKRODŽIO SAVYBĖS IR FUNKCIJOS
KAIP VEIKIA MANO IŠMANIOJO LAIKRODŽIO MYGTUKAI?
Norėdami įeiti į programėlių meniu, spauskite vidurinį mygtuką. Norėdami paleisti „Google
Assistant“ ir užduoti klausimus arba duoti komandas, paspauskite ir ilgai palaikykite
vidurinį mygtuką.
Viršutinį ir apatinį mygtukus galite pritaikyti prieigai prie jūsų pasirinktų funkcijų.
Laikrodyje atverkite Nuostatas, tada pasirinkite Suasmeninimas. Norėdami laikrodžio
mygtukams priskirti naujas laikrodžio programėles, palieskite Tinkinti aparatūros
mygtukus.
KAIP PAKEISTI LAIKRODŽIO CIFERBLATĄ?
Spauskite ir palaikykite nuspaustą einamąjį rinkiklį, kad atsivertų ciferblato meniu. Slinkite
parinktis ir pasirinkę norimą ciferblatą, tapštelėkite jį.
KAIP PRITAIKYTI MANO LAIKRODŽIO CIFERBLATĄ?
Jeigu jūsų laikrodžio ciferblatą galima pritaikyti, slinkdami per parinkčių sąrašą po
ciferblatu pamatysite krumpliaračio piktogramą. Palietę krumpliaratį pasieksite pritaikymo
nuostatas (šias nuostatas taip pat galite pasiekti paspaudę ir palaikę laikrodžio ciferblatą).
KAIP PAKEISTI LAIKRODŽIO CIFERBLATO DUOMENŲ TAŠKUS?
Norėdami pakeisti jūsų laikrodžio ciferblate rodomą informaciją, paspauskite jį ir
palaikykite, kad pasiektumėte pritaikymo nuostatas. Palieskite duomenų tašką, kurį
norite pakeisti, tada parinkčių sąraše pasirinkite informaciją, kurią norite peržiūrėti.
Nustatę norimą parinktį, į pagrindinį ciferblatą grįžkite paspaudę vidurinį mygtuką.
AR GALIU ĮRAŠYTI PRITAIKYTĄ LAIKRODŽIO CIFERBLATO DIZAINĄ?
Norėdami pasiekti pritaikymo nuostatas, paspauskite ir palaikykite laikrodžio ciferblatą.
Slinkite žemyn ir palieskite Įrašyti vaizdą. Dabar pritaikytas laikrodžio ciferblatas įrašytas
į firminę programėlę ir jį galite pasiekti bei nustatyti programėlių meniu.

KAIP PAKEISTI PROGRAMĖLIŲ TVARKĄ IŠMANIOJO LAIKRODŽIO MENIU?
Norėdami pakoreguoti programėlių meniu išdėstymo tvarką, paspauskite ir palaikykite
programėlės piktogramą, kad perkeltumėte mėgstamiausius į viršų. Dažniausiai
atidaromos laikrodžio programėlės automatiškai perkeliamos į meniu viršų.
AR MANO IŠMANIAJAME LAIKRODYJE YRA ŠIRDIES RITMO JUTIKLIAI?
Taip, jūsų išmaniajame laikrodyje yra PPG širdies ritmo stebėjimo funkcija.
KAIP MATUOTI ŠIRDIES RITMĄ?
Užsidėkite išmanųjį laikrodį virš riešo kaulo taip, kad jis nejudėtų ir priglustų prie odos.
Priskirkite širdies ritmo matavimo funkciją kuriam nors iš jūsų laikrodžio ciferblato
duomenų taškų programėlės parinktyse. Jūsų širdies ritmo rodiklis bus automatiškai
atnaujinamas kas dvidešimt minučių po pirmojo nuskaitymo, arba galite nurodyti
nuskaityti bet kuriuo metu, paliesdami piktogramą. Palietę širdies ritmo piktogramą,
ekrane pamatysite brūkšnius – būkite kantrūs. Rodmenims užfiksuoti prireiks 10–15
sekundžių. Jeigu jutikliams sunku užfiksuoti jūsų širdies ritmą, išmaniajame laikrodyje
bus pateiktos nešiojimo rekomendacijos.
Širdies ritmą taip pat bet kada galite nuskaityti rankiniu būdu, laikrodžio programėlėje
„Google Fit“ palietę širdies mygtuką. Programėlėje „Google Fit“ rankiniu būdu nuskaityti
rodmenys bus parodyti su laiko žymomis. Jūsų širdies ritmas bus automatiškai stebimas
treniruojantis. Statistiniai duomenys bus rodomi kartu su likusiais jūsų duomenimis
laikrodžio programėlės „Google Fit“ dalyje Treniruočių retrospektyva.
MANO ŠIRDIES RITMAS STEBIMAS NETINKAMAI. KAIP IŠSPRĘSTI ŠIĄ
PROBLEMĄ?
- Įsitikinkite, kad nešiojate išmanųjį laikrodį aukščiau ir jis tvirtai prispaustas prie
rankos, o jutikliai prigludę prie odos virš riešo kaulo.
- Trukdžius gali sukelti temperatūra, prakaitas, nereguliarus judėjimas ir tatuiruotės.
Kuo mažiau judinkite išmanųjį laikrodį ir pašalinkite bet kokią kondensaciją tarp
įrenginio ir odos.
- Jeigu ant riešo turite tatuiruočių, jutikliams gali nepavykti nuskaityti duomenų.
Nešiokite laikrodį ant kitos rankos, jeigu ant jos nėra tatuiruočių.
- Jeigu prasta jūsų kraujotaka arba jums šalta, prieš pradėdami treniruotis
sušilkite – taip širdies ritmas bus nuskaitytas tiksliau.
AR MANO IŠMANIAJAME LAIKRODYJE YRA GPS FUNKCIJA?
Taip, jūsų išmaniajame laikrodyje yra nesusietas GPS, todėl norint nustatyti buvimo vietą
jums nereikia telefono.
KAIP IŠMANIAJAME LAIKRODYJE IŠJUNGTI GPS FUNKCIJĄ?
Norėdami išjungti buvimo vietos nustatymo ir GPS sekimo funkciją laikrodyje ir telefone,
laikrodyje atverkite Nuostatas ir palieskite Ryšio parinktys. Slinkite į Buvimo vieta ir
išjunkite funkciją.
AR MANO IŠMANUSIS LAIKRODIS ATSPARUS VANDENIUI?
Taip, jūsų išmanusis laikrodis atsparus vandeniui – su juo galite plaukioti. Be to, jis yra
atsparus vandeniui iki 30 m gylyje. Įrenginiui taip pat buvo sėkmingai atliktas 10 000

mostų plaukimo bandymas, todėl jį galima nešioti maudantis negiliame vandenyje arba
duše. Jeigu laikrodis vandenyje ar dar nevisiškai išdžiuvęs, mikrofonas ir jutiklinis ekranas
gali tinkamai neveikti.
KAIP STEBĖTI PLAUKIMO TRENIRUOTES?
Norėdami išmaniuoju laikrodžiu užfiksuoti plaukimo judesius, turite iš „Google Play
Store“ atsisiųsti plaukimo stebėjimui skirtą trečiosios šalies laikrodžio programėlę.
- Įsitikinkite, kad jūsų įrenginys prijungtas prie „Wi-Fi“ tinklo.
- Norėdami įeiti į programėlių meniu, spauskite vidurinį mygtuką.
- Palieskite „Google Play Store“.
- Ieškokite plaukimo stebėjimo programėlių.
- Atsisiųskite kurią nors iš jų.
- Atverkite programėlę ir pradėkite treniruotę, kad galėtumėte stebėti plaukimą.
KODĖL MANO IŠMANUSIS LAIKRODIS VANDENYJE PROTARPIAIS NEVEIKIA?
Jutiklinis ekranas sąlytį su vandeniu dažnai supranta kaip naudotojo lietimus, todėl
jeigu vandenyje bus įjungtos visos ekrano funkcijos, tai gali sužadinti daugybę
neplanuotų veiksmų.
Užsiimdami veikla vandenyje, perjunkite ekraną į Teatro režimą, kad išvengtumėte
nepageidaujamų veiksmų ir be reikalo neeikvotumėte akumuliatoriaus energijos.
- Perbraukite žemyn nuo ekrano viršaus.
- Norėdami įjungti Teatro režimą, palieskite žiūronų piktogramą.
- Norėdami vėl įjungti ekraną, paspauskite vidurinį mygtuką.
KODĖL MANO ĮRENGINIO JUTIKLINIS EKRANAS NEREAGUOJA Į LIETIMĄ
VANDENYJE?
Kai didžioji jūsų išmaniojo laikrodžio dalis arba jis visas yra šlapias, ekranui sunku
suprasti konkrečius signalus. Nušluostykite ekraną rankšluosčiu arba dilbiu, jeigu jis vis
dar šlapias, ir bandykite dar kartą.
AR MANO IŠMANIAJAME LAIKRODYJE YRA ŽADINTUVO FUNKCIJA?
Taip, jūsų išmaniajame laikrodyje yra žadintuvo funkcija. Norėdami nustatyti žadintuvą,
paspauskite laikrodžio mygtuką, kad atidarytumėte programėlių meniu, ir pasirinkite
žadintuvą programėlių sąraše.
AR MANO IŠMANIAJAME LAIKRODYJE YRA ARTIMOJO RYŠIO (NFC) FUNKCIJA?
Taip, jūsų išmaniajame laikrodyje yra artimojo ryšio (NFC) funkcija. Laikrodžio
programėlėje „Google Pay“ galite nustatyti vieną iš savo kredito kortelių, kad galėtumėte
atlikti mokėjimus ant rankos nešiojamu laikrodžiu. Įrenginiuose su programėle „Wear OS
by Google“ veikia tik „Google Pay“. Šalis, kuriose veikia „Google Pay“ galite rasti čia.
KAIP IŠMANIAJAME LAIKRODYJE KLAUSYTIS IR SAUGOTI MUZIKĄ?
Norėdami išsaugoti muziką savo išmaniajame laikrodyje, turite įsigyti mokamą muzikos
abonementą. Atsisiųskite laikrodžio programėlę iš pasirinktos muzikos tarnybos r
prisijunkite prie mokamos paskyros. Vadovaukitės pasirinktos muzikos programėlės
pateikiamais nurodymais ir atsisiųskite muziką tiesiai į išmanųjį laikrodį.
Atsisiuntę prijunkite „Bluetooth“ ausines ir bet kada mėgaukitės atsisiųsta muzika be
telefono.

KAIP SU IŠMANIUOJU LAIKRODŽIU NAUDOTI „BLUETOOTH“ AUSINES?
Laikrodžio ciferblatu braukite nuo ekrano viršaus į apačią. Norėdami pasiekti
Nuostatas, palieskite krumpliaračio piktogramą. Norėdami atverti „Bluetooth“
nuostatas, palieskite Ryšio parinktys. Įėję į „Bluetooth“ meniu, iš sąrašo
pasirinkite ausines, kurias norite susieti.
AR IŠMANUSIS LAIKRODIS GALI STEBĖTI MANO MIEGĄ?
Miegą galite stebėti tik naudodami trečiųjų šalių miego stebėjimo programėles. Pasiekti ir
atsisiųsti trečiųjų šalių miego stebėjimo programėles galite apsilankę „Google Play“.
AR MANO IŠMANIAJAME LAIKRODYJE YRA MIKROFONAS IR (ARBA)
GARSIAKALBIS?
Gen4/ Sport - Jūsų išmanusis laikrodis neturi garsiakalbio, tačiau jame yra mikrofonas.
Tai reiškia, kad galite užduoti klausimus ar duoti komandas į mikrofoną, ir jūsų laikrodis
parodys atsakymus, tačiau negalės garsiai atsakyti į jūsų užklausas.
Gen5 - Jūsų išmanusis laikrodis turi ir mikrofoną ir garsiakalbį.
Kaip išmaniajame laikrodyje išjungti garso funkciją?
Gen5 - Norėdami išjungti garso įspėjimus, slinkite žemyn ir tapštelėkite garsiakalbio
piktogramą. Kai ji nebėra išryškinta, jūsų laikrodis tik vibruos.
Kaip galiu savo laikrodžiu priimti skambučius?
Gen5 - Pirminės sąrankos metu turėtumėte gauti raginimą atlikti savo laikrodžio
nustatymus, kad galėtumėte skambinti ir priimti skambučius. Jeigu nematote šio raginimo,
kad pradėtumėte sąranką, patikrinkite „Phone Setup“ (Telefono sąrankos) pranešimų
stalčiuką. Taip pat galite pereiti į „Phone“ (Telefono) programėlę savo laikrodyje, kurią
paleidę pamatysite raginimą atlikti telefono sąranką. Kad suaktyvintumėte telefono
funkciją, vadovaukitės nurodymais. Jeigu vis dar nematote raginimo, sąranką pradėti
galite savo laikrodyje paleisdami „Settings“ (Nustatymai) parinktį „Phone“ (Telefono)
programėlėje bei tapštelėdami „Troubleshooting“ (Trikčių šalinimas); toliau sekite
pateikiamus nurodymus.
Baigę sąranką, galite atmesti arba priimti įeinančius skambučius arba skambinti tiesiogiai
iš laikrodžio. Atkreipiame dėmesį, kad jūsų laikrodis skambučiams gali sparčiau išeikvoti
baterijos energiją.
Kodėl mano laikrodis neleidžiama man atsiliepti į skambutį?
Gen5 - Tai gali būti dėl baterijos optimizavimo. Jeigu jūsų laikrodis yra „Extended“
(Išplėstiniame) arba „Time Only“ (Tik laiko) režime, skambučio atsiliepimas yra išjungtas.
Jeigu norite išsaugoti bateriją neprarasdami skambučių prieigos, bandykite susikurti savo
asmeninę patirtį „Custom“ (Adaptuotame) režime.
Taip pat gali kiltų problemų dėl „Bluetooth“ junglumo. Įsitikinkite, kad jūsų telefonas yra
šalia, o „Bluetooth“ įjungtas. Žr. trikčių šalinimo veiksmus „Kodėl mano laikrodyje
nerodomi skambučiai?“
Kodėl mano laikrodyje nerodomi skambučiai?
Gen5 - Įsitikinkite, kad praėjote visą „Phone Setup“ (Telefono sąrankos) laikrodžio
programėlės eigą. Jeigu praėjote sąranką ir vis tiek negalite priimti skambučių, bandykite
išjungti ir vėl įjungti „Bluetooth“, kad iš naujo užmegztumėte ryšį.
„Android“ naudotojams - Eikite į pagrindinius laikrodžio nustatymus „Settings“
(Nustatymai) > „Connectivity“ (Junglumas) > „Bluetooth“ ir patikrinkite, ar įjungta funkcija

„Play phone voice call on watch“ (Laikrodžiu leisti telefono balso skambučius). Tai turėtų
būti matoma „Phone“ (Telefono) programėlėje pagal parinktį „Answer Preferences“
(Atsiliepimo pirmenybinės nuostatos), kur galite rinktis „Accept on watch, answer on
watch“ (Priimti laikrodžiu, atsiliepti laikrodžiu).
iPhone naudotojams - Patikrinkite prietaisų sąrašą savo telefono „Bluetooth“
nustatymuose. Jūsų laikrodis turi būti dukart matomas sąraše (prisijungimui prie „Wear
OS Bluetooth LE“ ryšio ir laikrodžio prisijungimui prie „Phone“ (Telefono) programėlės
ausinių).
- Jeigu jūsų laikrodžio pavadinimas sąraše rodomas dukart, tačiau vieno jų būsena
yra „atjungtas“, tapštelėkite pastarąjį, kad iš naujo prisijungtumėte.
- Jei atsijungia abu, pirmiausia iš naujo telefonu prijunkite laikrodį, užtikrindami, kad
telefone paleista „Wear OS“ programėlė ir tapštelėkite pakartotinio prisijungimo
pranešimą savo laikrodyje.
Jeigu jūsų laikrodžio pavadinimas rodomas tik kartą, iš naujo pereikite visus sąrankos
etapus „Phone“ (Telefono) programėlėje, trikčių šalinime ir atlikite ten rodomus veiksmus.
KAIP PADARYTI, KAD MANO IŠMANIOJO LAIKRODŽIO EKRANAS BŪTŲ VISADA
ĮJUNGTAS?
Braukite žemyn nuo laikrodžio ekrano viršaus, palieskite krumpliaračio piktogramą,
kad atvertumėte Nuostatas, tada palieskite Ekranas. Ekrane įjunkite Visada. Pagal
numatytąsias nuostatas ši parinktis automatiškai išjungta, siekiant taupyti
akumuliatoriaus energiją.
AR LAIKRODŽIO DIRŽELIUS GALIMA KEISTI?
Taip, jūsų išmaniojo laikrodžio dirželius galite kaitalioti.

Garsiakalbio naudojimas
Kodėl priėmus skambutį iš mano laikrodžio trūkinėja garsas?
Mes žinome, kad garso atkūrimo problema turi poveikio garsiakalbiais skleidžiamo garso
kokybei, dėl ko garsas ima trūkinėti arba net dingsta, arba girdisi vis intensyvėjantis
barškėjimas. Šią problemą trumpalaikėje perspektyvoje padės išspręsti pakartotinė
laikrodžio paleistis, o tuo tarpu kol kas dar testuojama pastovioji programinės įrangos
pataisa, kuri bus išleista 2019 m. rudenį.
Ar galiu savo laikrodžiu priimti skambučius?
iPhone naudotojai neturi galimybės atsiliepti į telefoninius skambučius per „Wear OS“
laikrodžius su integruotais garsiakalbiais. 2019 m. rugpjūčio mėn. „Fossil“ paskelbė, kad ši
funkcija bus integruota į paskutines mūsų laikrodžių laidas kažkada šį rudenį. Gaminio
darbo grupė rugsėjo pabaigoje numatė išleisti naują „Fossil“ telefono programėlę su šia
funkcija. 2019 m. rugpjūčio mėn. [prekės ženklo pavadinimas] laikrodžiai pradėti tiekti
rinkai su pagal numatytąsias nuostatas įdiegta „Google“ telefono (arba rinkiklio)
programėle, kuria „Android“ telefonų naudotojai gali priimti įeinančius skambučius ant riešo
nešiodami laikrodį. Naudodami šią „Google“ telefono programėlę iPhone naudotojai matys
įeinančius skambučius ir netgi parinktį „atsiliepti“, tačiau tai bus įprastinis atsiliepimas į
skambutį jūsų iPhone telefonu. Visos „telefono laikrodyje“ galimybės bus prieinamos
visiems (iPhone ir „Android“ telefonų naudotojams) mūsų naujo dizaino ir supaprastinto
naudojimo telefoninėje programėlėje, kuri bus išleista šį rudenį. Atkreipiame dėmesį, kad
jūsų laikrodis skambučių priėmimui kuria nors šia rinkiklio programėle gali sparčiau
išeikvoti baterijos energiją.

Kodėl mano laikrodis nepriima skambučių, net ir po to, kai suaktyvinau šią funkciją?
Be galimybės laikrodžiu suaktyvinti garso skambutį, „Huawei“ naudotojams taip pat reikia
suaktyvinti tai savo telefone: „Settings“ (Nuostatos) -> „Accessibility“ (Prieinamumas) ->
„Voice Control“ (Balso valdymas) -> „Turn ON toggle“ (Įjungti perjungiklį) „transliuoti
įeinančius skambučius“.
Kodėl su mano garsiakalbiu neveikia „Google“ asistentas?
Kai kurie naudotojai praneša, kad net ir ĮJUNGUS garsiakalbį, vis tiek nesigirdi „Google“
balso asistento. Asistento ekrane dar kartą patikrinkite, ar įjungta asistento balso išvestis
(laikrodžio diske / namų ekrane braukite ekraną į kairę pusę), slinkite į asistento puslapio
pabaigą ir tapštelėkite nuostatų piktogramą. Asistento nuostatose patikrinkite, ar įjungta
parinktis „Speech output“ (Kalbos išvestis). Galiausiai įsitikinkite, kad nėra nutildytas
garsumas, ir per garsiakalbį išgirsite „Google“ asistento balsą.
Jei asistento funkcija nesuveikia, t.y. jūsų kalbos nepavyksta konvertuoti į tekstą arba šis
veiksmas labai jau lėtas, gali būti, kad tai vyksta dėl lėto arba prasto ryšio. Patikrinkite
savo „Bluetooth“ ir WiFi ryšį ir bandykite dar kartą. Jei naudojate iPhone, „Bluetooth“ ryšys
yra mažos galios BLE ryšys, kuriuo duomenų perdavimas abiem kryptimis kalbos
konversijai į tekstą trunka nuo 3 iki 5 sekundžių. Jeigu norite spartesnio veiksmo,
patikrinkite WiFi ryšį, slinkdami žemyn, kad peržiūrėtumėte „Quick Settings Shade“
(Sparčiųjų nuostatų ekraną), ar ten rodomas WiFi simbolis. Jei ne, eikite į WiFi nuostatų
puslapį ir tapštelėkite esamo tinklo parinktį, įsitikinkite, kad esate prisiregistravę prie šio
tinklo, o po to vėl bandykite paleisti asistento parinktį.

„GOOGLE“ FUNKCIJOS
KODĖL TURIU PRISIJUNGTI PRIE „GOOGLE“ PASKYROS, KAD GALĖČIAU
PASIEKTI VISAS SAVO IŠMANIOJO LAIKRODŽIO FUNKCIJAS?
Programėlėje „Wear OS by Google“ prisijungę prie „Google“ paskyros galėsite atverti
visas funkcijas ir naudotis galimybėmis. Tai leidžia išmaniajame laikrodyje naudotis
toliau išvardytomis funkcijomis.
- Pasiekti „Google Assistant“
- Mėgautis „Google Fit“ galimybėmis
- Pasiekti „Google Play Store“
- Sinchronizuoti su „Google“ kalendoriumi
- Sinchronizuoti su „Gmail“
KAIP IŠMANIAJAME LAIKRODYJE GALIU NAUDOTIS „GOOGLE PLAY STORE“?
„Google Play Store“ leidžia jums atsisiųsti išmaniojo laikrodžio programėles ir ciferblatus,
kad galėtumėte naudotis dar įvairesnėmis funkcijomis ir pritaikyti jas savo gyvenimo
būdui. Galite ieškoti programėlių ir ciferblatų arba peržiūrėti populiariausius atsisiuntimus
ir pasiūlymus. Norėdami atsisiųsti pageidaujamus elementus iš „Google Play Store“
naudotojai turi susieti laikrodį su „Gmail“ paskyra.
- Įsitikinkite, kad jūsų išmanusis laikrodis prijungtas prie „Wi-Fi“ tinklo.
- Atverkite laikrodžio programėlių meniu ir paleiskite „Play Store“.
- Ieškokite mėgstamų programėlių balsu arba įvesdami, o norėdami jas
atsisiųsti, vadovaukite ekrane pateikiamais nurodymais.

KAIP NUSTATYTI IR NAUDOTI „GOOGLE ASSISTANT“?
Paspauskite ir palaikykite vidurinį išmaniojo laikrodžio mygtuką. Norėdami nustatyti
„Google Assistant“, vykdykite pateikiamus nurodymus. Įjungę „Assistant“, paspauskite ir
palaikykite vidurinį mygtuką, kad galėtumėte bet kada užduoti klausimus ar duoti
komandas.
KAIP NUSTATYTI „GOOGLE ASSISTANT“ SKIRTĄ AKTYVINIMO BALSU
FUNKCIJĄ „OK GOOGLE“?
Norėdami įjungti aktyvinimo balsu funkciją, paspauskite ir palaikykite vidurinį mygtuką,
tada braukite aukštyn iš klausimo ekrano ir slinkite prie pasiūlymų, kad atvertumėte
Nuostatas. Įjunkite „OK Google“ aptikimo funkciją, ir ant riešo turėsite „laisvų rankų“
programėlę „Assistant“,
KAIP NUSTATYTI IR NAUDOTI MOKĖJIMŲ FUNKCIJĄ „GOOGLE PAY“?
Norėdami vykdyti mokėjimų operacijas tiesiai ant riešo, nustatykite „Google Pay“ paskyrą.
Jeigu į savo laikrodį įtrauksite mokėjimo kortelę, galėsite vykdyti mokėjimus be telefono.
- Laikrodyje atidarykite programėlę „Google Pay“.
- Palieskite Pradėti.
- Nustatykite ekrano užrakto PIN kodą.
* Šis PIN kodas bus naudojamas su jūsų išmaniuoju laikrodžiu ir „Google
Pay“ paskyra. Laikrodį mokėjimams atlikti galima naudoti tik tada, kai jis
atrakintas ir uždėtas ant riešo.
- Norėdami pridėti mokėjimo metodą, palieskite Pridėti kortelę.
- Vadovaudamiesi nurodymais atlikite sąranką.
Pastaba. Šiuo metu į savo laikrodžio „Google Pay“ paskyrą negalite pridėti nuolaidų,
lojalumo ar dovanų kortelių.
Mokėkite parduotuvėje.
- Atverkite „Google Play“.
- Laikykite laikrodį virš bekontakčio mokėjimo terminalo, kol išgirsite laikrodžio
garsą ar pajusite vibraciją.
- Jeigu būsite paprašyti pasirinkti kortelę, nurodykite „Kredito“ nepriklausomai nuo
jūsų kortelės tipo.
- Norint atlikti operacijas debeto kortelėmis, gali tekti įvesti PIN kodą. Naudokite
PIN kodą, kurį nustatėte savo banke.
KODĖL TURIU ĮVESTI IŠMANIOJO LAIKRODŽIO PIN KODĄ?
Jūsų išmanusis laikrodis gali nustatyti, kada nusiimate jį nuo riešo. Tada jis paprašo įvesti
PIN kodą, kad galėtumėte vėl pasiekti laikrodžio informaciją ir funkcijas. Ši saugos
priemonė skirta užkirsti kelią leidimo neturintiems žmonėms pasiekti jūsų asmens
duomenis, jeigu laikrodis buvo nuimtas nuo jūsų riešo arba pavogtas.
KAIP NUSTATYTI IR NAUDOTI „GOOGLE FIT“?
„Google Fit“ skaičiuos per dieną nueitus jūsų žingsnius naudodama „Google“ paskyrą
arba be jos. Jeigu prisijungėte su „Gmail“, „Google Fit“ gali sekti konkrečias treniruotes,
nuskaityti širdies ritmo rodmenis, planuoti mankštos maršrutus, skaičiuoti sudegintas
kalorijas ir padėti nustatyti bei pasiekti jūsų kūno rengybos tikslus.

Jeigu to dar nepadarėte, sinchronizuokite ją su „Google“ paskyra programėlės „Wear
OS by Google“ dalyje Išplėstinės nuostatos. Meniu atidarykite programėlę „Fit“.
Perskaitykite ekrane pateikiamą įvadinį tekstą, kad galėtumėte naudotis visomis
funkcijomis.
Kuo grindžiamos mano judesio minutės ir širdies taškai?
Judesio minutės seka visą jūsų veiklą, nepriklausomai nuo to, kas verčia jus judėti. Jūsų
laikrodžio akcelerometras rodys jūsų žingsnių skaičių, tačiau dabar jis taip pat
apskaičiuos ir bendrą minučių skaičių, kurį per dieną praleidote judėdami.
Širdies taškai suteikia jums veiklos, kuri paspartina jūsų širdies darbą, kreditą. Jūsų
laikrodžio akcelerometras taip pat gali nustatyti skirtumą tarp lengvos ir intensyvios
veiklos. „Google Fit“ dovanos širdies tašką už kiekvieną judesio minutę, kurią jūsų
laikrodis užfiksuoja kaip vidutinio intensyvumo veiklą ir 2 taškus už didelio intensyvumo
veiklą. Tai nepagrįsta širdies susitraukimų dažnio rodmenimis.
KAIP RANKINIU BŪDU REGISTRUOTI MANKŠTOS DUOMENIS NAUDOJANT
„GOOGLE FIT WORKOUT“?
Meniu atverkite laikrodžio programėlę „Fit Workout“ arba palieskite bėgančio žmogaus
piktogramą, esančią „Fit“ programėlės ekrano apačioje. Pasirinkite treniruotės rūšį, kurią
norite stebėti, ir palieskite „Start“ (pradėti). Norėdami baigti treniruotę arba padaryti
pertrauką, palieskite pauzę. Laikrodžio programėlėje „Fit“ galite peržiūrėti savo
treniruočių retrospektyvą.
Treniruodamiesi segėkite išmanųjį laikrodį virš riešo kaulo ir labiau prigludusį virš riešo,
plokščia korpuso nugarėlė turi glaustis prie odos, kad geriau užfiksuotumėte širdies
ritmo rodmenis. Per treniruotes rekomenduojame naudoti silikoninį dirželį. Visais kitais
atvejais dirželį atleiskite, nes ilgalaikis trynimasis ir spaudimas gali sudirginti odą.
KAIP GALĖČIAU REDAGUOTI DIENOS ŽINGSNIŲ TIKSLĄ IR KITAS „GOOGLE FIT“
NUOSTATAS?
Automatiškai nustatomas dienos tikslas yra 10 000 žingsnių, tačiau naudotojai bet kuriuo
metu gali jį redaguoti. Meniu atverkite laikrodžio programėlę „Fit“ ir slinkite žemyn iki
nuostatų. Pasiekę nuostatas galėsite redaguoti savo tikslus ir kitą „Fit“ informaciją.
KOKIE DUOMENYS ĮTRAUKIAMI Į TRENIRUOČIŲ RETROSPEKTYVĄ?
Registruojami šie treniruočių duomenys: atstumas, širdies ritmas, sudegintos kalorijos ir
laikas bei data. Laikrodžio programėlėje „Fit“ galite peržiūrėti savo treniruočių
retrospektyvą pagal datą ir rūšį.
AR SAVO FIZINĖS VEIKLOS DUOMENIS GALĖČIAU PERSIŲSTI Į KITAS
PROGRAMĖLES?
Ne, savo fizinės veiklos duomenis galite tik peržiūrėti.
KAIP IŠMANIAJAME LAIKRODYJE GALIU NAUDOTI „GOOGLE PLAY MUSIC“?
Išmaniajame laikrodyje atidarykite „Google Play“ ir ieškokite „Google Play Music“.
Atsisiųskite laikrodžio programėlę „Play Music“. Norėdami atsisiųsti muziką tiesiai į
savo išmanųjį, turite nusipirkti prenumeratą.
Prijunkite savo išmanųjį laikrodį prie „Wi-Fi“, skilties Nuostatos dalyje Ryšio parinktys.

Atverkite „Play Music“, tada įsitikinkite, kad „Google“ paskyra sinchronizuota su jūsų
išmaniuoju laikrodžiu ir susieta su mokama prenumerata. Palieskite atsisiuntimo
piktogramą, esančią šalia dainų, grojaraščių ir albumų, kuriuos norite atsisiųsti į savo
išmanųjį laikrodį.
Kai muzika bus atsisiųsta, šalia jos pamatysite žymės langelį. Norėdami ištrinti
atsisiuntimą, palieskite jį.
Skilties Nuostatos dalyje Ryšio parinktys prijunkite „Bluetooth“ ausines ir mėgaukitės bet
kokia atsisiųsta muzika be telefono.

BATERIJA
KURIAM LAIKUI UŽTENKA IŠMANIOJO TELEFONO AKUMULIATORIAUS
ĮKROVOS?
Priklausomai nuo naudojimo, išmaniojo telefono akumuliatoriaus įkrovos pakanka iki 24
valandų.
KAIP ĮKRAUTI IŠMANŲJĮ LAIKRODĮ?
Naudokite belaidį įkroviklį, kuris parduodamas kartu su išmaniuoju laikrodžiu toje pačioje
pakuotėje. Įrenginiui įkrauti nenaudokite USB šakotuvo, USB skirstytuvo, USB „y“ formos
laido, rezervinio energijos šaltinio ar kito išorinio įrenginio. Padėkite įkroviklį ant lygaus
paviršiaus gerai vėdinamoje vietoje, kurios nepasiekia tiesioginiai saulės spinduliai.
Uždėkite išmanųjį laikrodį tiesiai ant belaidžio įkroviklio. Magnetiniame įkroviklyje yra du
kaiščiai, kuriuos reikia suderinti su apvaliais grioveliais užpakalinėje korpuso pusėje.
Įsitikinkite, kad jūsų laikrodis įkraunamas – tai parodys žaibo simbolis laikrodžio
ciferblato viršutinėje dalyje. Žaibo simbolį taip pat pamatysite perbraukę žemyn šalia
akumuliatoriaus įkrovos procentinę dalį rodančios piktogramos.
Kai įrenginys prijungtas prie įkroviklio, net nedidelis kiekis prakaito arba drėgmės gali
sukelti elektrinių kontaktų koroziją. Korozija gali trukdyti įkrauti įrenginį ir perduoti
duomenis. Norėdami išvengti savo įrenginio pažeidimo:
- nuvalykite įrenginį drėgna šluoste;
- nusausinkite;
- prieš įkraudami palaukite, kol įrenginys visiškai išdžius.
PER KIEK LAIKO ĮKRAUNAMAS AKUMULIATORIUS?
Jūsų išmaniojo laikrodžio akumuliatorius iki bent 80 proc. įkraunamas per valandą.
KAIP SUŽINOTI, KADA MANO IŠMANUSIS LAIKRODIS ĮKRAUNAMAS?
Ant įkraunamo laikrodžio ekrano rodomas žaibo simbolis. Žaibo simbolį taip pat
pamatysite perbraukę žemyn šalia akumuliatoriaus įkrovos procentinę dalį rodančios
piktogramos. Be to, ekrane pasirodys apskritas procentinis įkrovos indikatorius.
PADĖJAU IŠMANŲJĮ LAIKRODĮ ANT ĮKROVIKLIO. KODĖL EKRANE NEMATAU
ĮKROVIMO INDIKATORIAUS?
Jeigu ekrane nematote įkrovimo indikatoriaus (žaibo simbolio), tai reiškia, kad įkroviklis

neaptiko laikrodžio.
Išbandykite šiuos patarimus:
- iš naujo padėkite laikrodį ant įkroviklio;
- įsitikinkite, kad įkroviklio kaiščiai suderinti su korpuso grioveliais;
- patikrinkite, ar laikrodis prigludęs prie įkroviklio ir ar nėra tarpų;
- patikrinkite, ar tarp įkroviklio ir įrenginio nėra jokio svetimkūnio (dulkių, juostelės ir
pan.);
- įsitikinkite, kad įkroviklis prijungtas prie maitinimo šaltinio;
- pabandykite pakeisti įkroviklio maitinimo šaltinį, pavyzdžiui, atjunkite nuo
nešiojamojo kompiuterio ir prijunkite prie sieninio lizdo.
Jeigu įkraunamas įrenginys pernelyg įkaista, jis kartais gali pereiti į šiluminio išjungimo
režimą, kol atvės, o tada vėl bus saugiai kraunamas. Pabandykite nuimti įrenginį nuo
įkroviklio, palaukite, kol jis atvės ir vėl padėkite krauti.
Kas yra išmanieji baterijos režimai?
Išmanieji baterijos režimai padeda taupyti baterijos eksploatacijos trukmę pagal
kasdienius jūsų poreikius. „Daily“ (Kasdienį) režimą galite pasitelkti norėdami išnaudoti
daugiausia jūsų laikrodžio galimybių prieš prijungiant jį prie įkrovos šaltinio nakčiai.
„Extended“ (Išplėstinis) režimas skirtas naudoti keletą dienų, o „Time Only“ (Tik laiko) kai baterijos įkrovos lygis tampa itin žemas arba jei norite savaitėmis nešioti laikrodį be
įkrovos būtinybės. Jeigu norite sukurti savo asmeninį idealų baterijos režimą, „Custom“
(Adaptuotasis) režimas suteiks jums galimybę lengvai sureguliuoti visus nustatymus
vienoje vietoje.
Kodėl mano laikrodžio veikimas sutrinka, o rodomas tik laikas?
Kai baterija yra labai išsekusi, jūsų laikrodis automatiškai persijungia į „Time Only“ (Tik
laiko) režimą, kad kiek įmanoma ilgiau visiškai neišsektų baterija iki kol vėl prijungsite
prietaisą prie maitinimo šaltinio. Įkrovus laikrodis bus atstatytas. Jeigu suaktyvinate „Time
Only“ (Tik laiko) režimą, kai baterijos įkrovos lygis dar gana aukštas, spauskite ir
palaikykite nuspaustą laikrodžio mygtuką, kad išeitumėte.
KĄ PADARYTI. KAD AKUMULIATORIAUS ĮKROVOS PAKAKTŲ KUO ILGIAU?
Norėdami, kad akumuliatoriaus įkrovos pakaktų kuo ilgiau, išbandykite šiuos patarimus:
PASIRINKITE AKUMULIATORIŲ OPTIMIZUOJANTĮ CIFERBLATĄ. Kai kurie ciferblatai,
ypač animuoti arba turintys interaktyviųjų funkcijų bei ryškesnių spalvų ciferblatai, greičiau
naudoja akumuliatoriaus energiją negu kiti.
REGULIUOKITE EKRANO RYŠKUMĄ. Kuo ryškesnis jūsų laikrodžio ekranas, tuo
daugiau akumuliatoriaus energijos jis sunaudoja. Norėdami taupyti energiją, sumažinkite
laikrodžio ekrano ryškumą. Braukite žemyn, palieskite krumpliaračio piktogramą, kad
atvertumėte nuostatas, o tada reguliuokite ryškumą palietę Ekranas.
IŠJUNKITE NEPAGEIDAUJAMUS PRANEŠIMUS. Išjungus pranešimus bus eikvojama
mažiau akumuliatoriaus energijos. Tai, kokius įspėjimus norite gauti, nustatykite
programėlės „Wear OS by Google“ dalyje Pranešimai.
TEATRO REŽIMO ĮJUNGIMAS. Laikinai įjungę Teatro režimą, išjungsite ekraną ir
pranešimus. Norėdami įjungti Teatro režimą, perbraukite žemyn nuo ekrano viršaus, tada

palieskite laikrodžio piktogramą. Ekraną vėl įjungsite paspaudę vidurinį mygtuką.
SKRYDŽIO REŽIMAS: Jeigu jūs tiesiog norite žinoti laiką ir naudojatės funkcijomis,
kurioms nereikia jungtis prie interneto, kad būtų atnaujintos, skrydžio režimas leis jums
peržiūrėti šią informaciją nenaudojant akumuliatoriaus energijos kitoms funkcijoms.
Braukite žemyn, tada palieskite lėktuvo piktogramą.

Išmanieji baterijos režimai
Kiek laiko trunka kiekvienas baterijos režimas?
„Daily Mode“ (Kasdienis režimas) tarp įkrovos ciklų vidutiniškai trunka nuo vienos dienos
ryto iki kitos, kas kai kuriems saikingai ilgai prietaisu besinaudojantiems naudotojams
apima ir „Extended“ (Išplėstiniame) režime praleistą laiką, mažiau nei 10 % (kol
naudotojas neatsisako, 10 % kasdienio režimo trukmės automatiškai perjungiama į
išplėstinį režimą). „Daily Mode“ (kasdienis režimas) ir toliau bus suaktyvinamas daugumai
funkcijų įjungti ir kasdienei įkrovai.
Naudojantis „Extended“ (Išplėstiniu) režimu, kai prietaisas visiškai įkrautas, baterijos
įkrovos pakaks iki 2 parų. „Extended“ (Išplėstinis) režimas ir toliau bus optimizuojamas
būtinųjų funkcijų suaktyvinimui ir ilgiausiai baterijos darbo trukmei „vis dar išmaniajam“
„Wear OS“ laikrodžiui.
„Time only“ (Tik laiko) režime su [prekės ženklo gaminio pavadinimas] atlikome tam tikrus
testus, kurias nustatyta, kad laikrodis, esant visapusiškai įkrovai, veikė virš 30 dienų.
Laikrodis automatiškai persijungs į „Time Only“ (Tik laiko) režimą likus 3 % įkrovos
(persijungimas iš kitų baterijos režimų). Nors kai kurių išmaniųjų laikrodžių pirkėjų
nedomina režimas, kuris išjungia „išmaniąsias“ funkcijas, tačiau mums pasirodė naudinga
šiam režimui rezervuoti labai mažą baterijos įkrovos dalį, ypač kai paskutiniai 3 % atrodo
ima tirpti nenuspėjamu (dažnai greitesniu) tempu. Tokiu būdu vietoje to, kad jus nustebintų
miręs laikrodis, jūs bent jau šiek tiek ilgiau matysite laiką.
Kodėl mano baterija senka greičiau nei numatyta?
Baterijos eksploatacijos trukmė, įjungus kiekvieną mūsų išmanųjį baterijos režimą, keisis
priklausomai daug daugelio veiksnių, pradedant nuo to, kaip dažnai laikrodis yra
pažadinamas ir su juo sąveikaujama, kiek paleidžiama programėlių arba išklotinių, arba
kiek jų veikia antrajame plane, ar laikrodis nustatytas priimti skambučius garsiakalbiu ir
mikrofonu. Funkcionalumas netgi kinta priklausomai nuo to, koks naudojamas laikrodžio
ciferblatas, ir su kokiomis problemiškomis vietomis susiduriama ciferblate. Joks
privalumas, kad pirmąsias kelias dienas besinaudojant laikrodžiu, antrajame jo plane
vykdomi įvairūs naujovinimai, o naudotojai paprastai dažniau tiesiog žaidžia laikrodžiais,
perjunginėdami ciferblatus, išklotines ir programėles. Po kelių pirmųjų dienų nusistovi
labiau įprastinis naudojimas, todėl baterijos darbas tampa kur kas pastovesniu.
Kodėl mano baterijos režimai ir nustatymai keičiasi be mano įsiterpimo?
„Bluetooth“ tvarkaraštis - Kartais išplėstiniame režime veikianti „Wear OS“ sistemos
programinė įranga netyčia suplanuotais neveikos laikotarpiais įjungia „Bluetooth“. Tai iš
esmės turi poveikio baterijos tapymo funkcijai naudojant išplėstinį režimą, o taip pat gali
perjungti naudotojus į „Custom“ (adaptuotąjį) režimą, jei paleidžiama „Smart Battery
Modes“ programėlė, suplanuotu „Bluetooth“ neveikos laikotarpiu, kuris buvo suaktyvintas
sistemos.
Nustatymų pakeitimas po įkrovos - kai likus 10 % baterijos įkrovos automatiškai
suaktyvinamas išplėstinis režimas, o po to baterija papildomai įkraunama virš 10 %,
sistema nebegrįžta prie ankstesnių nustatymų. Galite rankiniu būdu perjungti atgal „Daily
Mode“ (Kasdienį režimą), jeigu nepakeitėte jokių nustatymų. Jei nustatymus pakeitėte, jie
bus išsaugoti „Smart Battery Modes“ programėlės adaptuotame režime.

Šiuo metu vykdomas tyrimas, kaip ištaisyti šiuos nesklandumus.

SINCHRONIZAVIMAS IR TRIKČIŲ ŠALINIMAS
ĮRENGINIO AKUMULIATORIŲ GALIU ĮKRAUTI TIK IKI TAM TIKROS RIBOS. KAIP
IŠSPRĘSTI ŠIĄ PROBLEMĄ?
Išnaudokite visą savo išmaniojo laikrodžio akumuliatoriaus energiją. Kraukite savo
išmanųjį laikrodį tol, kol ekrane bus parodyta, kad jis visiškai įkrautas. Įkrovus
laikrodžio akumuliatorių 100 proc., paspauskite ir laikykite maitinimo mygtuką, kol
įrenginys bus paleistas iš naujo.
KAIP PATIKRINTI, AR NAUDOJU NAUJAUSIĄ IŠMANIOJO LAIKRODŽIO
PROGRAMINĖS ĮRANGOS VERSIJĄ?
Išmaniajame laikrodyje įjunkite Nuostatas, tada atverkite Sistemą. Palieskite Apie, po
to palieskite Sistemos naujiniai. Jeigu naudojate naujausią operacinės sistemos
versiją, ekrane pamatysite patvirtinimą, kad jūsų sistema atnaujinta. Jeigu ne,
įrenginys pasiūlys naujausią versiją, kad galėtumėte inicijuoti atnaujinimą.
MAN NEPAVYKO ATSISIŲSTI IŠMANIOJO LAIKRODŽIO NAUJINIO, ARBA TAI
LABAI ILGAI UŽTRUKO. KAIP IŠSPRĘSTI ŠIĄ PROBLEMĄ?
-

Įsitikinkite, kad įrenginys tiesiogiai prijungtas prie stipraus „Wi-Fi“ tinklo.
Tinklą galite pridėti Nuostatų dalyje Ryšio parinktys.
Prisijungę prie „Wi-Fi“ išjunkite „Bluetooth“, kad išvengtumėte trukdžių.
Įsitikinkite, kad laikrodžio akumuliatorius įkrautas bent 50 proc.
Iš naujo paleiskite laikrodį.
Paleiskite telefoną iš naujo.

BŪDAMAS TELEFONO „BLUETOOTH“ VEIKIMO DIAPAZONE, IŠMANUSIS
LAIKRODIS NUOLAT ATSIJUNGIA. KAIP IŠSPRĘSTI ŠIĄ PROBLEMĄ?
- Įsitikinkite, kad telefonas įjungtas.
- Įsitikinkite, kad telefone įjungtas duomenų arba „Wi-Fi“ ryšys.
- Patikrinkite, ar telefonas neveikia skrydžio režimu.
- Įsitikinkite, kad įjungtas „Bluetooth“ ryšys.
- Įsitikinkite, kad programėlė atidaryta, o įrenginys joje rodomas kaip „prijungtas“.
- Jeigu programėlėje rodoma, kad įrenginys atjungtas,
atverkite programėlę ir palieskite įrenginį, kad vėl jį
prijungtumėte.
- Jeigu naudotojas turi „iPhone“, įsitikinkite, kad fone veikia programėlė
„Wear OS by Google“.
- Įsitikinkite, kad telefono akumuliatorius įkrautas bent 70 proc.
- Įsitikinkite, kad laikrodžio akumuliatorius įkrautas bent 70 proc.
- Įsitikinkite, kad laikrodis atnaujintas.
- Telefono nuostatose patikrinkite, ar telefone veikia naujausia operacinės
sistemos versija.
KAIP GALĖČIAU ATKURTI GAMYKLINES SAVO ĮRENGINIO NUOSTATAS?
Jeigu nuolat susiduriate su problemomis, kurių nepavyksta išspręsti pasitelkus kitus
trikčių šalinimo būdus, gali reikėti atjungti laikrodį ir atkurti jo gamyklines nuostatas.
Kadangi šis veiksmas pašalina visas ankstesnes nuostatas ir paskyras, nustatę laikrodį
iš naujo turėsite vėl jį sukonfigūruoti.

-

Perbraukite žemyn nuo ekrano viršaus.
Palieskite Nuostatas, tada slinkite žemyn ir palieskite Sistema.
Palieskite Atjungti ir nustatyti iš naujo bei patvirtinkite pažymėdami varnelę.
Atkūrę išmaniojo laikrodžio gamyklines nuostatas eikite į telefono „Bluetooth“
nuostatas ir pašalinkite įrenginį iš sąrašo.

KAIP IŠ NAUJO SUSIETI TĄ PATĮ IŠMANŲJĮ LAIKRODĮ SU PROGRAMĖLE?
Iš naujo nustatę įrenginį ir pašalinę jį iš telefono „Bluetooth“ nuostatų, galite vėl jį susieti
su programėle „Wear OS by Google“. Atidarykite viršutinį kairįjį meniu ir palieskite
„Prijungti laikrodį“. Tai sugrąžins jus į susiejimo ir sąrankos procesus.
PAMIRŠAU, KOKĮ SLAPTĄJĮ KODĄ NUSTAČIAU SAVO IŠMANIAJAME
LAIKRODYJE, IR NEGALIU JO ATRAKINTI. KAIP IŠSPRĘSTI ŠIĄ PROBLEMĄ?
Norėdami atgauti prieigą prie savo išmaniojo laikrodžio, turėsite atkurti gamyklines
nuostatas. Atlikite šiuos veiksmus:
-

Tris kartus iš eilės įveskite neteisingą slaptąjį kodą. Palaukite 15 sekundžių.
Įveskite neteisingą slaptąjį kodą dar kartą, vėl tris kartus iš eilės. Palaukite 15
sekundžių.
Įveskite neteisingą slaptąjį kodą paskutinį kartą, vėl tris kartus iš eilės.
Palaukite 15 sekundžių.
Laikrodyje pasirodys iškylančioji kortelė su raginimu atkurti gamyklines
nuostatas. Bakstelėkite žymės langelį arba paspauskite mygtuką Atlikta.
Kai gamyklinės nuostatos bus atkurtos, turėsite vėl susieti savo išmanųjį laikrodį
su telefonu.
Prieš susiedami įrenginius programėlėje, pašalinkite įrenginio pavadinimą iš
„Bluetooth“ podėlio.

PASKYROS IR ĮRENGINIO NUOSTATOS
KAIP PASIEKTI NUOSTATŲ MENIU?
Atverkite programėlę „Wear OS by Google“. Iš pradžios ekrano galite pasiekti ir
redaguoti pranešimus, kalendorių ir išplėstines nuostatas.
KAIP GALĖČIAU REDAGUOTI SAVO VARDĄ?
Jūsų vardas susietas su jūsų „Google“ paskyros nuostatomis. Pakeiskite savo vardą
„Google“ paskyroje naudodamiesi telefonu arba kompiuteriu.
KAIP GALĖČIAU PAKEISTI SAVO SLAPTAŽODĮ?
Jūsų slaptažodis susietas su jūsų „Google“ paskyros nuostatomis. Pakeiskite savo
slaptažodį „Google“ paskyroje naudodamiesi telefonu arba kompiuteriu.
KAIP PAKEISTI PROGRAMĖLĖS „WEAR OS BY GOOGLE“ KALBĄ?
Programėlės kalba nustatoma pagal jūsų telefone nustatytą kalbą. Pakeitus išmaniojo
telefono kalbos parametrus, pasikeis ir jūsų išmaniojo laikrodžio kalba.
KAIP NAUDOJAMI MANO ASMENS DUOMENYS?
Norėdami daugiau sužinoti apie tai, kaip naudojami jūsų duomenys, atlikite šiuos
veiksmus:

-

Atverkite programėlę „Wear OS by Google“, tada atidarykite viršutiniame
kairiajame esantį meniu.
„iOS“: norėdami daugiau sužinoti apie duomenų naudojimą, palieskite Privatumo
politika.
Sistemai „Android“: Palieskite Apie, po to palieskite Privatumo politika.

KOKIA GARANTIJA TAIKOMA MANO IŠMANIAJAM LAIKRODŽIUI?
Jūsų išmaniajam laikrodžiui taikoma ribota 2 (dvejų) metų garantija.

„Google“, „Wear OS by Google“, „Google Play“, „Google Fit“, „Google Pay“, „Google Assistant“,
„Google Calendar“, „Gmail“, „Android“ ir „Android Go Edition“ yra „Google LLC“ prekių ženklai.
„App Store“ yra „Apple, Inc.“ prekės ženklas.
„Bluetooth“ yra „Bluetooth SIG. Inc.“ prekės
ženklas.

