
VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR IESTATĪŠANU UN SAVIENOŠANU 
PĀRĪ 

 
KĀDI TELEFONI IR SADERĪGI AR MANU VIEDPULKSTENI? 

Wear OS by Google sader ar tālruņiem, kas darbojas ar  

GEN4: Android 4.4+ (izņemot Go sēriju) vai iOS 9.3+ 

GEN5: Android 6.0+ (izņemot Go sēriju) vai iOS 10+ 

Atbalstītās funkcijas dažādās platformās un valstīs var atšķirties. Visām ierīcēm ir 

iespējots Bluetooth® smart 4.1 ar uzlabotu datu pārraidi un zemu enerģijas patēriņu. 

 
KĀ VAR LEJUPIELĀDĒT LIETOTNI WEAR OS BY GOOGLE™? 

iOS: dodieties uz App Store® un atlasiet Meklēt no apakšējās izvēlnes. Ierakstiet „Wear 

OS by Google” meklēšanas joslā, atlasiet lietotni Wear OS by Google un pieskarieties 

Saņemt. Pagaidiet, līdz lietotne tiks lejupielādēta jūsu tālrunī. 

 
ANDROID: dodieties uz Google Play™ store, ierakstiet „Wear OS by Google” 

meklēšanas joslā, atlasiet lietotni Wear OS by Google un pieskarieties Instalēt. Pagaidiet, 

līdz lietotne tiks lejupielādēta jūsu tālrunī. 

 
KĀ NOTIEK VIEDPULKSTEŅA IESLĒGŠANA? 

Pirms viedpulksteņa ieslēgšanas pārliecinieties, ka tas ir uzlādēts. Turiet piespiestu 

vidējo spiedpogu vismaz trīs sekundes. Viedpulkstenis ieslēgsies arī pēc pieslēgšanas 

pie lādētāja. 

 
KĀ NOTIEK VIEDPULKSTEŅA IESTATĪŠANA? 

Lai iestatītu viedpulksteni, skatiet īso lietošanas pamācību, kas tika piegādāta kopā ar 

viedpulksteni, vai veiciet tālāk norādītās darbības: 

- savienojiet viedpulksteni ar lādētāju, novietojot to pie viedpulksteņa 

aizmugurējās daļas. Lādētājā esošie magnēti to noturēs vietā. 

- Savā tālrunī lejupielādējiet un instalējiet lietotni Wear OS by Google no App 

Store vai Google Play Store. 

- Atveriet lietotni ierīcē un izpildiet norādījumus, lai savienotu pārī savu 
viedpulksteni. 

- Komplektācijā iekļauto lādētāju pieslēdziet pie USB ligzdas. 

 
KĀ NOTIEK VIEDPULKSTEŅA UN TĀLRUŅA SAVIENOŠANA PĀRĪ? 

Lai viedpulksteni savienotu pārī, rīkojieties saskaņā ar tālāk sniegtajiem norādījumiem. 

- Pulkstenī: atlasiet valodu, pēc tam ritiniet uz leju, lai atrastu pulksteņa 
nosaukumu. 

- Tālrunī: atveriet lietotni Wear OS by Google un pieskarieties Sākt. Atlasiet 

pulksteņa nosaukumu. Atļaujiet Bluetooth izveidot savienojumu ar pulksteni. 

- Pulkstenī un tālrunī parādīsies kods savienošanai pārī. Apstipriniet, ka tie sakrīt. 

- Pēc pulksteņa savienošanas pārī parādīsies apstiprinājuma paziņojums. Tas 

var aizņemt dažas minūtes. 

- Lai pabeigtu savienošanu pārī un veiktu iestatīšanu, izpildiet tālruņa un 

pulksteņa ekrānā redzamos norādījumus. 

 



Piezīme. Pēc savienošanas pārī ar tālruni ir iespējams, pulkstenis 

automātiski instalēs atjauninājumu un restartēsies. Ja tas sāk lejupielādēt 

atjauninājumu, turiet 

tālruni netālu no pulksteņa un gādājiet, lai pulkstenis paliktu uzlādēts līdz 

atjauninājuma lejupielādēšanas pabeigšanai. 

 
CIK TĀLU NO TĀLRUŅA VAR ATRASTIES VIEDPULKSTENIS UN JOPROJĀM BŪT 

SAVIENOTS AR TO? 

Bezvadu Bluetooth savienojuma diapazons starp tālruni un viedpulksteni var būtiski 

atšķirties atkarībā no vides. Kopumā savienojamība tiek nodrošināta vismaz 10 metru 

(vai 30 pēdu) attālumā. 

 
KĀ NOTIEK VIEDPULKSTEŅA SAVIENOJUMA IZVEIDE AR WI-FI? 

- Piespiediet vidējo pogu vai pavelciet uz leju no ekrāna augšdaļas. 

- Ritiniet un pieskarieties Iestatījumi. 

- Pieskarieties Savienojamība. 

- Pieskarieties Wi-Fi. 

- Pieskarieties Pievienot tīklu. 

- Ritiniet, lai atrastu savu tīklu, pēc tam pieskarieties. 

- Ieslēdziet tālruni un ieslēdziet lietotni Wear OS by Google. 

- Tālrunī pieskarieties Ievadīt, lai pabeigtu paroles ievadīšanu. 

- Tālrunī ievadiet paroli. 

Ja pulkstenis ir savienots pārī ar Android tālruni un ir Wi-Fi, jūsu pulkstenis var 

automātiski izveidot savienojumu ar saglabātajiem Wi-Fi tīkliem, kad tas zaudē Bluetooth 

savienojumu ar tālruni. Tādējādi jūs varat saņemt paziņojumus un izmantot balss 

meklēšanu savā pulkstenī visā mājā un darbā arī tad, ja tālruni atstājāt citā telpā. 

 
KĀ NOTIEK VIEDPULKSTEŅA IZSLĒGŠANA? 

Piespiediet vidējo pogu vai pavelciet uz leju no ekrāna augšdaļas. 

Ritiniet un pieskarieties Iestatījumi. 

Pieskarieties Sistēma. 

Pavelciet uz augšu un 

pieskarieties Izslēgt. 

Pieskarieties ķeksītim, lai 

apstiprinātu. 

 
KĀPĒC MAN NEIZDODAS VIEDPULKSTEŅA UN TĀLRUŅA SAVIENOŠANA PĀRĪ? 

Pārliecinieties, ka viedpulkstenis ir ieslēgts un Bluetooth ir iespējots tālrunī. Ieslēdziet 

lietotni Wear OS by Google un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus par pulksteņa 

savienošanu pārī. Ja neizdodas savienot, pārbaudiet Bluetooth izvēlni savā tālrunī. Ja 

redzat viedpulksteni ierīču sarakstā, izdzēsiet to. Ieslēdziet lietotni Wear OS by Google 

un atkārtojiet savienošanas pārī procesu. 

 
CIK DAUDZ VIEDPULKSTEŅUS VIENLAICĪGI VAR SAVIENOT PĀRĪ AR LIETOTNI? 

iOS: vienlaikus pārī ar lietotni var savienot tikai vienu pulksteni. 

ANDROID: vienlaikus pārī ar lietotni var savienot vairākus pulksteņus. 

 
 



KĀ NOTIEK VIEDPULKSTEŅA UN TĀLRUŅA SAVIENOJUMA PĀRĪ IZBEIGŠANA? 

- Atveriet lietotni Wear OS by Google un ritiniet uz leju līdz Paplašinātie iestatījumi. 

- Lai atvienotu un atiestatītu savu ierīci, pieskarieties pogai Aizmirst pulksteni, kas 

atrodas ekrāna apakšā. 

- Izdzēsiet viedpulksteni no tālruņa Bluetooth iestatījumiem. 

 
KĀ VAR ATJAUNINĀT WEAR OS BY GOOGLE, IZMANTOJOT GOOGLE PLAY 

STORE? 

Pārbaudīt atjauninājumus un lejupielādēt tos varat, izmantojot Play Store savā 
viedpulkstenī. 

- Pārliecinieties, ka jūsu viedpulkstenim ir izveidots savienojums ar Wi-Fi vai 3G. 

- Ieejiet viedpulksteņa lietotņu izvēlnē un atveriet Play Store. 

- Atrodiet un pieskarieties Wear OS by Google. 

- Informācijas lapā pieskarieties Atjaunināt. Ja neredzat uzrakstu Atjaunināt, tas 

nozīmē, ka Wear OS by Google ir atjaunināta. 

 
KĀ VAR ATINSTALĒT WEAR OS BY GOOGLE LIETOTNI? 

iOS: tālrunī ilgi spiediet lietotni Wear OS by Google, līdz sākuma ekrāna ikonas sāks 

vibrēt un parādīsies sarkans „X”. Piespiediet sarkano „X” uz lietotnes Wear OS by 

Google, lai to izdzēstu. 

 
ANDROID: atsevišķas darbības var atšķirties atkarībā no jūsu tālruņa ražotāja. Tālrunī 

ieejiet Iestatījumu izvēlnē, atlasiet Lietotnes vai Lietotņu pārvaldnieks, uzklikšķiniet uz 

Wear OS by Google un atlasiet Atinstalēt. 

 
KĀ NOTIEK VIEDPULKSTEŅA ATIESTATĪŠANA UZ RŪPNĪCAS IESTATĪJUMIEM? 

Atiestatot pulksteni uz rūpnīcas iestatījumiem, jūs izdzēsīsiet visus viedpulkstenī 

saglabātos datus. Šos datus nevarēs atjaunot. Dati ietver jūsu aktīvos paziņojumus un 

kartes, fitnesa datus, visas instalētās trešās puses lietotnes un visus tajās saglabātos 

datus, sistēmas iestatījumus un preferences. Taču jūsu Google kontā saglabātie dati 

netiks skarti. Atiestatot pulksteni, jūsu tālrunis vai planšetdators netiks atiestatīts uz 

rūpnīcas iestatījumiem. 

 
Lai veiktu atiestatīšanu uz rūpnīcas iestatījumiem, veiciet tālāk norādītās darbības: 

- piespiediet vidējo pogu vai pavelciet uz leju no ekrāna augšdaļas. 

- Ritiniet un pieskarieties Iestatījumi. 

- Pieskarieties Sistēma. 

- Pieskarieties Atvienot un Atiestatīt. 

- Pieskarieties ķeksītim, lai apstiprinātu. 

- Izdzēsiet viedpulksteni no tālruņa Bluetooth iestatījumiem. 

- Pēc pulksteņa atiestatīšanas uz rūpnīcas iestatījumiem jums atkārtoti būs 

jāsavieno pārī viedpulkstenis un tālrunis. 

 
  



PAZIŅOJUMI 

 
KĀ DARBOJAS PAZIŅOJUMI? 

Jūsu pulkstenis izmanto paziņojumu iestatījumus, kas jūsu tālrunī ir katrai lietotnei. Ja 

brīdinājums vibrē vai izdod paziņojumu skaņu tālrunī, tad vibrēs arī pulkstenis. Ja 

lietotne nevibrē vai neizdod paziņojumu skaņu, pulkstenis nevibrēs, taču pulkstenī 

vienalga būs redzama karte. 

 
KĀDUS PAZIŅOJUMUS ES SAŅEMŠU? 

Lielākā daļa tālrunī redzamo paziņojumu parādīsies arī pulkstenī. Tie ietver paziņojumus 

par neatbildētiem zvaniem, īsziņas, notikumu atgādinājumus u. c. Kad saņemsiet 

paziņojumu, pulkstenis tikai vibrēs (t. i., tas neradīs skaņas). 

 
KĀ ES VARU KONTROLĒT, KURUS PAZIŅOJUMUS VARU SAŅEMT 

VIEDPULKSTENĪ? 

Ja tālrunī saņemat paziņojumus, kurus nevēlaties redzēt pulkstenī, varat izslēgt 

atsevišķu lietotņu paziņojumu saņemšanu pulkstenī. Savas preferences par 

paziņojumiem jūs varat rediģēt lietotnē Wear OS by Google. Pieskarieties Iestatījumu 

izvēlnes sadaļai Paziņojumi galvenajā ekrānā. Paziņojumu izvēlnē jūs varat izslēgt 

jebkuras lietotnes, kuru paziņojumus nevēlaties saņemt savā pulkstenī. 

 
Klausoties mūziku tālrunī, jūs vienmēr redzēsiet mūzikas karti ar apturēšanas un 

atskaņošanas opcijām. Šo karti jūs nevarat izslēgt. 

 
KĀ VAR IZMANTOT REŽĪMU NETRAUCĒT? 
Režīms Netraucēt izslēdz vibrācijas brīdinājumus, taču paziņojumu kartes vienalga būs 
redzamas. 

- Pavelciet uz leju no ekrāna augšdaļas.  

- Android: pieskarieties aplim ar nosvītrotu ikonu, lai iespējotu. 

- iOS: pieskarieties pusmēness ikonai, lai iespējotu. 

- Vēlreiz pieskarieties ikonai, lai atspējotu režīmu Netraucēt. 

 
KĀ VAR IZMANTOT TEĀTRA REŽĪMU? 

Jūs varat izmantot teātra režīmu, lai uz laiku izslēgtu pulksteņa ekrānu. Šādi netiks 

saņemti nekādi vibrējoši vai vizuālie paziņojumi. 

- Pavelciet uz leju no ekrāna augšdaļas. 

- Pieskarieties pulksteņa ikonai, lai iespējotu teātra režīmu. 

- Piespiediet vidējo pogu, lai ekrānu atkal ieslēgtu. 

 
ES NESAŅEMU PAZIŅOJUMUS VIEDPULKSTENĪ. KĀ TO VAR LABOT? 

Lai nodrošinātu savienojumu ar pulksteni, lietotnei Wear OS by Google vienmēr ir jābūt 

ieslēgtai tālrunī. Aizverot lietotni, pulkstenis tiek atvienots no tālruņa, tāpēc paziņojumi 

netiek saņemti. Kad lietojat viedpulksteni, pārliecinieties, ka lietotne tālrunī visu laiku ir 

atvērta. 

- Paziņojums Savienots parādīsies lietotnē. 

- Ja lietotnē parādās paziņojums Atvienots, pavelciet uz augšu no pulksteņa 

ciparnīcas un pieskarieties atsvaidzināšanas aplim uz Atkārtotas savienošanas 

kartes. 



 
Pārliecinieties, ka tālruņa Bluetooth ir ieslēgts un viedpulkstenis ir sinhronizēts ar jūsu 
ierīci. 

 

Pārbaudiet sava tālruņa programmatūras versiju iestatījumos, lai pārliecinātos, ka tā ir 

saderīga ar jūsu viedpulksteni. Ja tālruņa programmatūra ir novecojusi, atjauniniet, lai 

pareizi sinhronizētu ierīces. Pārliecinieties, ka pulksteņa programmatūra ir atjaunināta. 

- Pavelciet uz leju no pulksteņa ekrāna augšdaļas. 

- Pieskarieties Iestatījumi, pēc tam pieskarieties Sistēma izvēlnes apakšā. 

- Pieskarieties Par, pēc tam pieskarieties Sistēmas atjauninājumi. Ja jūsu 

sistēma nav atjaunināta, tā mudinās jūs lejupielādēt uz konkrēto brīdi 

jaunāko programmatūru. 

 
VIEDPULKSTEŅA ĪPAŠĪBAS UN FUNKCIJAS 

 
KĀ DARBOJAS MANA VIEDPULKSTEŅA SPIEDPOGAS? 

Piespiediet vidējo spiedpogu, lai ieietu lietotņu izvēlnē. Ilgi spiediet vidējo spiedpogu, lai 

ieslēgtu Google Assistant un uzdotu jautājumus, palūgtu izpildīt uzdevumus. 

 
Augšējās un apakšējās pogas var pielāgot, lai piekļūtu jūsu izvēlētajām funkcijām. 

Pulkstenī atveriet Iestatījumus, pēc tam Personalizācija. Pieskarieties Aparatūras 

pielāgošanas pogām, lai spiedpogām piešķirtu jaunas pulksteņa lietotnes. 

 
KĀ VAR MAINĪT PULKSTEŅA CIPARNĪCU? 

Turiet piespiestu pašreizējo ciparnīcu, lai piekļūtu ciparnīcu izvēlnei. Ritiniet opcijas un 

atlasiet vēlamo ciparnīcu, tai pieskaroties.  

 
KĀ VAR PIELĀGOT PULKSTEŅA CIPARNĪCAS DIZAINU? 

Ja pulksteņa ciparnīcu var pielāgot, ritinot opciju sarakstu, zem ciparnīcas būs redzams 

zobrats. Pieskarieties zobratam, lai piekļūtu pielāgošanas iestatījumiem (turiet piespiestu 

pulksteņa ciparnīcu, lai piekļūtu šiem iestatījumiem citā veidā). 

 
KĀ VAR MAINĪT PULKSTEŅA CIPARNĪCAS DATU PUNKTUS? 

Lai mainītu informāciju, kas tiek parādīta pulksteņa ciparnīcā, turiet to piespiestu, lai 

piekļūtu pielāgošanas iestatījumiem. Pieskarieties datu punktam, kuru vēlaties mainīt, 

pēc tam no opciju saraksta atlasiet informāciju, kuru vēlaties apskatīt. Pēc vēlamo opciju 

iestatīšanas piespiediet vidējo pogu, lai dotos atpakaļ uz galveno pulksteņa ciparnīcu. 

 
KĀ VAR SAGLABĀT PIELĀGOTĀS CIPARNĪCAS DIZAINU? 

Turiet piespiestu pulksteņa ciparnīcu, lai piekļūtu pielāgošanas iestatījumiem. Ritiniet uz 

leju un pieskarieties Saglabāt izskatu. Pielāgotā pulksteņa ciparnīca tagad ir saglabāta 

zīmola lietotnē, un tai var piekļūt un iestatīt lietotnes izvēlnē. 

 
KĀ VAR MAINĪT LIETOTŅU SECĪBU VIEDPULKSTEŅA IZVĒLNĒ? 

Lai pielāgotu lietotņu secību izvēlnē, turiet piespiestu lietotnes ikonu, lai pārvietotu 

iecienītās lietotnes uz augšu. Nesen atvērtās pulksteņa lietotnes automātiski 

pārvietojas uz izvēlnes augšu. 



 

VAI MANAM VIEDPULKSTENIM IR PULSA SENSORI? 

Jā, jūsu viedpulkstenim ir PPG pulsa sensors. 

 
KĀ VAR MĒRĪT PULSU? 

Uzlieciet pulksteni virs plaukstas locītavas kaula tā, lai pulkstenis nekustīgi un cieši 

piegultu jūsu ādai. 

 
No zīmola pulksteņa lietotnes opcijām piešķiriet pulsu vienam no pulksteņa ciparnīcas 

datu punktiem. Sitienu minūtē mērījums automātiski atjaunināsies ik pēc divdesmit 

minūtēm pēc pirmā mērījuma, vai arī jūs varat nolasīt mērījumu jebkurā brīdī, 

pieskaroties ikonai. Pēc pieskaršanās pulsa ikonai ekrānā būs redzamas svītriņas; 

esiet pacietīgs/-a. Mērījuma noteikšana var aizņemt 10–15 sekundes. Ja sensors 

nevarēs noteikt pulsu, viedpulkstenis jums atkārtoti parādīs ieteikumus par valkāšanu. 

 
Jūs jebkurā brīdī varat manuāli veikt mērījumu lietotnē Google Fit watch, pieskaroties 

sirds pogai. Fit lietotnē manuāli veiktie mērījumi parādīsies šeit ar laika zīmogiem. 

Treniņu laikā jūsu pulss tiek mērīts automātiski. Statistika kopā ar jūsu pārējiem datiem 

būs redzama lietotnes Google Fit watch sadaļā Treniņa vēsture. 

 
MANS PULSS NETIEK PAREIZI MĒRĪTS. KĀ TO VAR LABOT? 

- Pārliecinieties, ka pulkstenis uz rokas ir uzvilkts augstāk un ciešāk tā, lai 

sensori cieši piegultu pie ādas virs plaukstas locītavas kaula. 

- Temperatūra, sviedri, neregulāra kustība un tetovējumi var izraisīt traucējumus. 

Turiet viedpulksteni pēc iespējas nekustīgāku, notīriet kondensātu, kas ir 

izveidojies starp ierīci un ādu. 

- Ja uz plaukstas locītavas jums ir tetovējumi, sensoriem var neizdodies veikt 
mērījumus. 

Uzlieciet pulksteni uz otras rokas, ja tur āda ir tīra. 

- Ja jums ir vāja cirkulācija vai ir auksti, pirms treniņa no sākuma 

iesildieties, lai palīdzētu uzlabot pulsa mērījumus. 

 
VAI MANAM VIEDPULKSTENIM IR GPS? 

Jā, jūsu viedpulkstenim ir GPS, lai noteikti atrašanās vietu bez tālruņa. 

 
KĀ NOTIEK GPS IZSLĒGŠANA MANĀ VIEDPULKSTENĪ? 

Lai izslēgtu atrašanās vietas noteikšanu un GPS jūsu pulkstenī un tālrunī, atveriet 

pulksteņa iestatījumus, pēc tam pieskarieties Savienojamība. Ritiniet līdz Atrašanās vietai 

un izslēdziet to. 

 
VAI MANS VIEDPULKSTENIS IR ŪDENSDROŠS? 

Jā, ar jūsu viedpulksteni var droši peldēties. Papildus tam, ka pulkstenis ir ūdensdrošs 

līdz 30 m dziļumā, šī ierīce izgāja 10 000 vēzienu peldēšanas testu, un ar to var peldēties 

seklā ūdenī vai iet dušā. Kad pulkstenis atrodas ūdenī vai nav pilnīgi sauss, mikrofons un 

skārienkerāns var nedarboties labi. 



 

KĀ VARU SEKOT PELDĒŠANAS TRENIŅIEM? 

Lai viedpulkstenī sekotu cikliskiem treniņiem, jums būs jāveic trešās puses lietotnes 

peldēšanas treniņu uzraudzībai lejupielāde no Google Play Store. 

- Pārliecinieties, ka ir izveidots savienojums ar Wi-Fi. 

- Piespiediet vidējo pogu, lai ieietu lietotņu izvēlnē. 

- Pieskarieties Google Play Store. 

- Meklējiet Swim Tracking. 

- Lejupielādējiet kādu no variantiem. 

- Atveriet lietotni un sāciet treniņu, lai uzskaitītu ciklus. 

 
KĀPĒC ŪDENĪ MANS VIEDPULKSTENIS DARBOJAS SARAUSTĪTI? 

Skārienekrāns bieži uztver saskari ar ūdeni kā lietotāja pieskārienus, un tad, ja ūdenī ir 

ieslēgta ekrāna visa funkcionalitāte, var notikt vairākas nepieprasītas darbības. 

 
Pārslēdzot ekrānu Teātra režīmā ūdens treniņu laikā, tiek novērstas nepieprasītas 

darbības un akumulatora enerģijas tērēšana neīstas mijiedarbības dēļ. 

- Pavelciet uz leju no ekrāna augšdaļas. 

- Pieskarieties pulksteņa ikonai, lai iespējotu teātra režīmu. 

- Piespiediet vidējo pogu, lai ekrānu atkal ieslēgtu. 

 
KĀPĒC SKĀRIENEKRĀNS NEREAĢĒ UZ PIESKĀRIENIEM ŪDENĪ? 

Ja lielākā daļa vai viss viedpulkstenis ir slapjš, ekrānam var būt grūti noteikt atsevišķus 

pieprasījumus. Noslaukiet ekrānu ar dvieli vai roku, ja joprojām esat ūdenī, un mēģiniet 

vēlreiz. 

 
VAI MANAM VIEDPULKSTENIM IR MODINĀTĀJS? 

Jā, jūsu viedpulkstenim ir modinātāja funkcija. Lai iestatītu modinātāju, piespiediet 

pulksteņa pogu, lai atvērtu lietotņu izvēlni, un atlasiet Modinātājs no lietotņu saraksta. 

 
VAI MANAM VIEDPULKSTENIM IR NFC? 

Jā, jūsu viedpulkstenis ir aprīkots ar NFC. Lietotnē Google Pay watch jūs varat piesaistīt 

kādu no savām kredītkartēm maksājumu veikšanai no plaukstas locītavas. Wear OS by 

Google ierīces darbojas tikai ar Google Pay. Valstis, kurās ir pieejams Google Pay, ir 

atrodamas šeit. 
 

KĀ VAR KLAUSĪTIES UN SAGLABĀT MŪZIKU VIEDPULKSTENĪ? 

Lai saglabātu mūziku viedpulkstenī, jums ir jāapmaksā mūzikas abonēšana. 

Lejupielādējiet iecienītā mūzikas pakalpojuma pulksteņa lietotni un pierakstieties maksas 

kontā. Izpildiet jūsu izvēlētās mūzikas lietotnes norādījumus, lai lejupielādētu mūziku tieši 

viedpulkstenī. 

Pēc lejupielādes pabeigšanas varat izveidot savienojumu ar Bluetooth austiņām, lai 

jebkurā laikā klausītos mūziku bez tālruņa. 

 
KĀ VAR IZMANTOT BLUETOOTH AUSTIŅAS AR MANU VIEDPULKSTENI? 

Pulksteņa ciparnīcā pavelciet uz leju no ekrāna augšdaļas. Pieskarieties zobrata 

ikonai, lai piekļūtu Iestatījumiem. Pieskarieties Savienojamība, lai piekļūtu 

Bluetooth iestatījumiem. No Bluetooth izvēlnes atlasiet austiņas, kuras vēlaties 

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


savienot pārī. 

VAI VIEDPULKSTENIS VAR UZRAUDZĪT MANU MIEGU? 

Miega uzraudzīšana ir pieejama tikai ar trešo pušu miega uzraudzības lietotnēm. 

Atrodiet un lejupielādējiet trešās puses miega uzraudzības lietotnes no Google Play. 

 
VAI VIEDPULKSTENIM IR MIKROFONS UN/VAI SKAĻRUNIS? 
Gen4/ Sport — jūsu viedpulkstenim nav skaļruņa, taču tam ir mikrofons. Tas nozīmē, ka 
jūs varat uzdot jautājumus vai dot komandas mikrofonā, un jūsu pulkstenis sniegs 
nolasāmas atbildes, taču tas nevar ar skaņu atbildēt uz jūsu pieprasījumiem.  
Gen5 — jūsu viedpulkstenim ir gan mikrofons, gan skaļrunis.  
 
Kā var izslēgt viedpulksteņa skaņu?  
Gen5 — lai atspējotu skaņas signālus, pavelciet uz leju un pieskarieties skaļruņa ikonai. 
Kad tā vairs nav izcelta, jūsu pulkstenis tikai vibrēs.  

 

 
KĀ VAR IESPĒJOT VIEDPULKSTEŅA EKRĀNU, LAI TAS VISU LAIKU BŪTU 
IESLĒGTS? 

Pavelciet uz leju no pulksteņa ekrāna augšdaļas, pieskarieties zobrata ikonai, lai 

piekļūtu Iestatījumiem, pēc tam pieskarieties Displejs. Ieslēdziet Vienmēr ieslēgts 

ekrāns. Pēc noklusējuma šī funkcija ir automātiski izslēgta, lai taupītu akumulatora 

enerģiju. 

 
VAI PULKSTEŅA SIKSNIŅAS IR MAINĀMAS? 

Jā, jūsu viedpulkstenim ir maināmas siksniņas. 

 
Kā var atbildēt uz zvaniem no pulksteņa? 
Gen5 — sākotnējās iestatīšanas laikā jums bija jāsaņem uzvedne par pulksteņa 
iestatīšanu zvanu veikšanai un saņemšanai. Ja šādu uzvedni neredzat, paziņojumu 
panelī atzīmējiet Tālruņa iestatīšanas paziņojumu, lai sāktu iestatīšanu. Varat arī pāriet 
pie Tālruņa lietotnes pulkstenī, un lietotne ieslēgs uzvedni par tālruņa iestatīšanu. Izpildiet 
norādījumus, lai iespējotu tālruņa funkciju. Ja joprojām neredzat uzvedni, varat uzsākt 
iestatīšanu: pulkstenī atveriet Tālruņa lietotnes iestatījumus, pieskarieties Problēmu 
novēršana un izpildiet norādītās darbības. 
 
Pēc iestatīšanas pabeigšanas tieši no pulksteņa varat noraidīt ienākošos zvanus vai 
atbildēt uz tiem, veikt zvanus. Ņemiet vērā, ka, izmantojot pulksteni zvaniem, akumulators 
izlādēsies daudz ātrāk. 
 
Kāpēc no pulksteņa nevaru atbildēt uz zvanu? 
Gen5 — iespējams, akumulatora darbības optimizācijas dēļ. Ja pulkstenis ir Pagarinātajā 
režīmā vai režīmā Tikai laiks, atbildēšana uz zvaniem ir atspējota. Ja vēlaties taupīt 
akumulatora enerģiju, nezaudējot piekļuvi zvaniem, pamēģiniet izveidot savu Pielāgoto 
režīmu. 
 
Iespējams, ka ir problēma ar Bluetooth savienojumu. Pārliecinieties, ka tālrunis atrodas 
netālu un ir izveidots Bluetooth savienojums. Sadaļā „Kāpēc pulkstenī nav redzami 
zvani?” apskatiet darbības problēmas novēršanai. 
 
Kāpēc pulkstenī nav redzami zvani? 
Gen5 — pārliecinieties, ka izpildījāt visu darbības uzsākšanas procedūru pulksteņa 
lietotnē Tālruņa iestatīšana. Ja pabeidzāt iestatīšanu un joprojām nesaņemat zvanus, 
pamēģiniet izslēgt un pēc tam ieslēgt Bluetooth, lai atkārtoti izveidotu savienojumu. 



 
Android lietotāji: dodieties uz pulksteņa galvenajiem Iestatījumiem > Savienojamība > 
Bluetooth, pārbaudiet, vai funkcija „Atskaņot tālruņa balss zvanu pulkstenī” ir ieslēgta. Tai 
ir jābūt redzamai lietotnes „Tālrunis” sadaļā Atbildēšanas preferences, kur jūs varat atlasīt 
„Pieņemt pulkstenī, atbildēt pulkstenī”. 

 
iPhone lietotāji: pārbaudiet ierīču sarakstu tālruņa Bluetooth iestatījumos. Jūsu 
pulkstenim ir jābūt parādītam divreiz (viens savienojums paredzēts Wear OS Bluetooth 
LE savienojumam, un otrs savienojums paredzēts pulksteņa lietotnes „Tālrunis” austiņu 
savienojumam). 

- Ja pulkstenis ir parādīts divreiz, bet viens savienojums ir atvienots, pieskarieties 

atvienotajam vienumam sarakstā, lai atkārtoti izveidotu savienojumu. 

- Ja abi saraksta vienumi ir atvienoti, no sākuma atkārtoti izveidojiet savienojumu 

starp pulksteni un tālruni, pārliecinieties, ka lietotne Wear OS ir atvērta jūsu 

tālrunī, pēc tam pieskarieties atkārtota savienojuma izveides paziņojumam 

pulkstenī. 

- Ja pulkstenis ir parādīts tikai vienreiz, pamēģiniet vēlreiz veikt iestatīšanu, 

dodoties uz Iestatījumiem lietotnē „Tālrunis”, uz sadaļu Problēmu novēršana, 

izpildiet tur norādītās darbības. 

 

Skaļruņa izmantošana  
 

Kāpēc, atbildot uz zvanu no pulksteņa, skaņa ir saraustīta? 
Mēs esam informēti par audio problēmām ar skaļruņa skaņas kvalitāti, kas rezultātā šķiet 
saraustīta vai ar traucējumiem, kuri laika gaitā pasliktinās. Šo problēmu atrisināt uz laiku 
palīdz pulksteņa atsāknēšana, taču mēs veicam programmatūras pastāvīgu uzlabojumu 
pārbaudes, kas būs pabeigtas līdz 2019. gada rudenim. 
  
Vai varu atbildēt uz zvaniem no sava pulksteņa?  
Šobrīd Wear OS pulksteņi ar skaļruņiem neatbalsta atbildēšanu uz zvaniem iPhone 
lietotājiem. 2019. gada augustā Fossil paziņoja, ka šī funkcija būs pieejama mūsu 
jaunākajiem pulksteņiem šā gada rudenī. Produktu izstrādes komanda plāno septembra 
beigās laist klajā mūsu jauno Fossil tālruņu lietotni ar šo funkciju. [zīmola produkta 
nosaukums] pulksteņi tika izsūtīti 2019. gada augustā ar noklusējuma Google tālruņa (vai 
zvanīšanas) lietotni, kas Android tālruņu lietotājiem nodrošina iespēju atbildēt uz zvaniem 
no pulksteņa. Izmantojot šo noklusējuma Google tālruņa lietotni, iPhone lietotāji redzēs 
ienākošos zvanus un pat opciju „atbildēt”, taču atbildēt varēs tikai savā iPhone. Visas 
„tālruņa pulkstenī” funkcijas būs pieejamas visiem lietotājiem (iPhone un Android tālruņu 
lietotājiem) mūsu nesen izstrādātajā un vienkāršāk izmantojamajā tālruņu lietotnē, kas tiks 
laista klajā šā gada rudenī. Ņemiet vērā, ka, izmantojot pulksteni zvaniem ar kādu no šīm 
zvanīšanas lietotnēm, akumulators izlādēsies daudz ātrāk. 
 
Kāpēc pulkstenis nenodrošina atbildēšanu uz zvaniem, neskatoties uz to, ka es to 
iespējoju?  
Papildus zvanu audio iespējošanai pulkstenī Huawei lietotājiem tas ir jāiespējo arī tālrunī: 
Iestatījumi -> Piekļūstamība -> Balss vadība -> IESLĒGT „broadcast incoming calls” 
(pārraidīt ienākošos zvanus).  
 
Kāpēc Google Assistant nedarbojas ar skaļruni?  
Daži lietotāji ziņo, ka arī tad, ja skaļrunis ir IESLĒGTS, viņi joprojām nedzird Google 
Assistant skaņu skaļrunī. Pārbaudiet vēlreiz, vai Assistant balss izvade ir ieslēgta, 
dodoties uz Assistant ekrānu (ekrānu pavelciet pa kreisi no pulksteņa ciparnīcas / sākuma 
ekrāna), ritiniet uz leju līdz Assistant ekrāna apakšai un pieskarieties iestatījumu ikonai. 



Assistant iestatījumos pārliecinieties, ka „Speech output” (runas izvade) ir IESLĒGTA. Pēc 
tam pārliecinieties, ka skaļums ir ieslēgts, un Google Assistant balsij vajadzētu būt 
dzirdamai no skaļruņa. 
Ja Assistant jūsu runu nepārveido par tekstu vai dara to ļoti lēni, iespējams, ka to izraisa 
lēns vai slikts savienojums. Pārbaudiet Bluetooth un WiFi savienojumus un mēģiniet 
vēlreiz. Ja izmantojat iPhone, tad izmantotais Bluetooth savienojums ir zemas jaudas BLE 
savienojums, kuram var būt nepieciešamas 3–5 sekundes, lai pārraidītu visus datus abos 
virzienos un pārveidotu jūsu runu par tekstu. Ja vēlaties procesu paātrināt, pārliecinieties, 
ka ir izveidots WiFi savienojums, pavelkot uz leju, un ātro iestatījumu ekrānā apskatieties, 
vai tur ir redzams WiFi simbols. Ja simbols nav redzams, dodieties uz WiFi iestatījumiem, 
pieskarieties pieejamam tīklam, pārliecinieties, ka esat pierakstījies/-usies, pēc tam vēlreiz 
pamēģiniet ieslēgt Assistant. 

 
 
GOOGLE FUNKCIJAS 

 

KĀPĒC MAN IR JĀIEIET GOOGLE KONTĀ, LAI PILNĪBĀ PIEKĻŪTU 

VIEDPULKSTEŅA VISĀM FUNKCIJĀM? 

Pierakstoties Google kontā lietotnē Wear OS by Google, tiek atbloķēta visa 

funkcionalitāte labākajai pieredzei. Tas jūsu viedpulkstenī iespējo tālāk norādītās 

funkcijas: 

- piekļuve Google Assistant. 

- Uzlabota Google Fit pieredze. 

- Piekļuve Google Play Store. 

- Sinhronizēšana ar Google kalendāru. 

- Sinhronizēšana ar Gmail. 

 
KĀDIEM MĒRĶIEM ES VARU IZMANTOT GOOGLE PLAY STORE SAVĀ 
VIEDPULKSTENĪ? 

Google Play Store sniedz iespēju lejupielādēt pulksteņa lietotnes un ciparnīcas jūsu 

viedpulkstenim, lai paplašinātu un personalizētu jūsu dzīvesveida īpašības. Jūs varat 

meklēt lietotnes un ciparnīcas vai apskatīt biežāk veiktās lejupielādes un ierosinājumus. 

Lai varētu veikt lejupielādes no Google Play Store, lietotājiem ir jābūt izveidotam 

savienojumam pārī ar Gmail kontu. 

- Pārliecinieties, ka ir izveidots savienojums ar Wi-Fi. 

- Atveriet pulksteņa lietotņu izvēlni un ieslēdziet Play Store. 

- Meklējiet savas iecienītās lietotnes ar balsi vai drukājiet, izpildiet 

ekrānā redzamos norādījumus, lai lejupielādētu. 

 

KĀ VAR IESTATĪT UN IZMANTOT GOOGLE ASSISTANT? 

Turiet piespiestu viedpulksteņa vidējo pogu. Lai iestatītu Google Assistant, rīkojieties 

saskaņā ar uzvednēm. Pēc Assistant iespējošanas turiet piespiestu vidējo pogu, lai 

uzdotu jautājumus vai dotu komandas jebkurā laikā. 

 
KĀ VAR IESTATĪT „OK GOOGLE” BALSS AKTIVIZĒŠANU LIETOTNEI GOOGLE 

ASSISTANT? 

Lai ieslēgtu balss aktivizēšanu, turiet piespiestu vidējo pogu, pēc tam velciet uz augšu no 

pieprasījuma ekrāna un ritiniet ieteikumus, lai piekļūtu Iestatījumiem. Ieslēdziet „Ok 

Google” noteikšanu brīvroku Assistant uz plaukstas locītavas. 

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


 
  



KĀ VAR IESTATĪT UN IZMANTOT GOOGLE PAY? 

Izveidojiet Google Pay kontu, lai veiktu transakcijas tieši no plaukstas locītavas. Ja 

pulkstenim piesaistīsiet karti, jums nebūs nepieciešams tālrunis, lai maksātu. 

- Pulkstenī atveriet lietotni Google Pay. 

- Pieskarieties Sākt. 

- Iestatiet ekrāna bloķēšanas PIN kodu. 

* Šis PIN kods tiks izmantots jūsu viedpulkstenim un Google Pay kontam. 

Pulksteni var izmantot maksāšanai tikai tad, ja tas ir atbloķēts un atrodas 

uz jūsu plaukstas locītavas. 

- Pieskarieties „Pievienot karti”, lai pievienotu apmaksas metodi. 

- Izpildiet norādījumus, lai pabeigtu iestatīšanu jūsu tālrunī. 

 
Piezīme. Šobrīd jūs nevarat pievienot atlaižu, lojalitātes vai atmaksas karti Google Pay 

jūsu pulkstenī. 

 
Veiciet maksājumu veikalā 

- Atveriet Google Pay. 

- Turiet pulksteni pie bezkontaktu maksājumu termināļa, līdz atskanēs skaņa vai 

būs jūtama pulksteņa vibrēšana. 

- Ja tiks prasīts, izvēlieties „Kredīta” neatkarīgi no jūsu kartes veida. 

- Darījumiem ar debeta karti jums var nākties ievadīt PIN kodu. Izmantojiet PIN 

kodu, kuru iestatījāt bankā. 

 
KĀPĒC MANS VIEDPULKSTENIS PRASA IEVADĪT PIN KODU? 

Jūsu viedpulkstenis var noteikt, kad noņemat pulksteni no rokas, un pieprasa PIN kodu, 

lai atkārtoti piekļūtu pulksteņa informācijai un funkcionalitātei. Tas ir drošības pasākums, 

lai nepieļautu, ka svešinieki piekļūst jūsu personas datiem, ja pulkstenis ir nesen noņemts 

no rokas vai nozagts. 

 
KĀ VAR IESTATĪT UN IZMANTOT GOOGLE FIT? 

Google Fit uzskaitīs jūsu dienā veiktos soļus ar vai bez Google konta. Ja pierakstījāties ar 

Gmail, tad Google Fit var uzraudzīt konkrētus treniņus, mērīt pulsu, atzīmēt kartē 

sportošanas maršrutus, sekot sadedzināto kaloriju daudzumam un palīdzēt noskaidrot, kā 

arī sasniegt jūsu fitnesa mērķus. 

Ja to vēl neizdarījāt, sinhronizējiet ar Google kontu lietotnes Wear OS by Google 

Paplašināto iestatījumu sadaļā. No izvēlnes atveriet lietotni Fit watch. Izlasiet 

uzsākšanas ekrānus, pēc tam varēsiet piekļūt visam funkciju kopumam. 

 
Kā tiek noteiktas kustību minūtes un sirdsdarbības punkti? 
Kustību minūtes seko visām jūsu aktivitātēm neatkarīgi no kustību cēloņa. Jūsu pulksteņa 
akselerometrs turpinās rādīt jūsu soļu skaitu, taču tagad tas aprēķinās arī minūšu 
kopskaitu, ko pavadījāt kustībā visas dienas garumā. 
Sirdsdarbības punkti sniedz informāciju par aktivitātēm, kas lika jūsu sirdij darboties 
vairāk. Jūsu pulksteņa akselerometrs var arī noteikt atšķirību starp zemas un augstas 
intensitātes aktivitātēm. Google Fit piešķirs sirdsdarbības punktu par katru kustību minūti, 
kuru jūsu pulkstenis uztver kā vidēji intensīvu aktivitāti, un 2 punktus par aktivitāti ar 
augstu intensitāti. Tas nav atkarīgs no pulsa rādījumiem.  

 
 



KĀ VAR MANUĀLI REĢISTRĒT TRENIŅU, IZMANTOJOT GOOGLE FIT WORKOUT? 

No izvēlnes atveriet lietotni Fit Workout watch vai pieskarieties Skriešanas ikonai, kas 

atrodas lietotnes Fit watch ekrāna apakšā. Atlasiet treniņa veidu, kuru vēlaties uzraudzīt, 

pēc tam pieskarieties Sākt. Pieskarieties pauzei, lai atpūstos vai pabeigtu treniņu. Jūsu 

treniņu vēsture ir pieejama lietotnē Fit watch. 

 
Trenēšanās laikā gādājiet, lai viedpulkstenis atrastos augstāk un ciešāk virs plaukstas 

kaula tā, lai aizmugurējais vāciņš cieši piegultu pie ādas un varētu labāk fiksēt pulsa 

mērījumus. Iesakām treniņu laikā vilkt silikona siksniņu. Citiem mērķiem ierīci velciet 

vaļīgāk, jo ilgstošas berzēšanās un spiediena rezultātā āda var tikt sakairināta. 

 
KĀ VAR REDIĢĒT MANUS DIENAS SOĻOŠANAS MĒRĶUS UN CITUS GOOGLE FIT 
IESTATĪJUMUS? 

Soļošanas mērķis ir automātiski iestatīts uz 10 000 soļiem dienā, taču lietotāji to var 

mainīt jebkurā laikā. No izvēlnes atveriet lietotni Fit watch, pēc tam ritiniet uz leju līdz 

iestatījumiem. Šeit jūs varat mainīt savus mērķus un citu fitnesa informāciju. 

 
KĀDI STATISTIKAS DATI IR IEKĻAUTI TRENIŅU VĒSTURĒS? 

Reģistrētie treniņi norāda attālumu, pulsu, sadedzinātās kalorijas un laiku/datumu. Jūsu 

treniņu vēsture pēc datuma un veida ir pieejama lietotnē Fit watch. 

 
VAI VARU NOSŪTĪT SAVUS AKTIVITĀTES DATUS UZ CITĀM LIETOTNĒM? 

Nē, jūs varat tikai apskatīt savus aktivitātes datus. 

 
KĀ VAR IZMANTOT GOOGLE PLAY MUSIC VIEDPULKSTENĪ? 

Atveriet Google Play Store savā viedpulkstenī, pēc tam sameklējiet Google Play 

Music. Lejupielādējiet pulksteņa lietotni Play Music. Jums būs jāmaksā abonēšanas 

maksa par mūzikas lejupielādēšanu tieši jūsu viedpulkstenī. 

 
Pulksteņa Iestatījumu sadaļā Savienojamība izveidojiet savienojumu ar Wi-Fi. Atveriet 

Play Music, pēc tam pārliecinieties, ka ar jūsu viedpulksteni sinhronizētais Google konts 

ir piesaistīts maksas abonēšanai. Pieskarieties lejupielādes ikonai, kas atrodas blakus 

dziesmām, atskaņošanas sarakstiem un albumiem, kurus vēlaties saglabāt savā 

viedpulkstenī. 

 
Kad mūzika būs lejupielādēta, tai blakus būs redzams ķeksītis. Lai dzēstu lejupielādi, 

pieskarieties ķeksītim. 

 
Iestatījumu sadaļā Savienojamība izveidojiet savienojumu ar Bluetooth austiņām, pēc 

tam atskaņojiet lejupielādēto mūziku, lai baudītu dziesmas bez tālruņa. 

 

  



AKUMULATORS 
 

CIK ILGI DARBOSIES MANA VIEDPULKSTEŅA AKUMULATORS? 

Akumulators darbosies līdz 24 stundām, atkarībā no lietojuma. 

 
KĀ NOTIEK VIEDPULKSTEŅA UZLĀDĒŠANA? 

Izmantojiet bezvadu lādētāju, kas tika iekļauts viedpulksteņa iepakojumā. Uzlādēšanai 

neizmantojiet USB centrmezglu, USB sadalītāju, USB y-kabeli, akumulatoru vai citu 

perifēro ierīci. Novietojiet lādētāju uz līdzenas virsmas labi vēdināmā vietā, kas nav tiešā 

saules gaismā. 

 
Uzlieciet viedpulksteni tieši uz bezvadu lādētāja. Magnētiskajam lādētājam ir divas 

tapiņas, kurām ir jāsakrīt ar apaļiem padziļinājumiem uz aizmugurējā vāciņa. 

Pārliecinieties, ka pulkstenis lādējas, apskatoties, vai pulksteņa ciparnīcas augšdaļā ir 

redzama zibens šautra, vai velciet uz leju, lai apskatītos, vai ir redzama zibens šautra 

blakus akumulatora procentuālajam līmenim. 

 
Pat neliels sviedru vai mitruma daudzums var izraisīt elektrisko kontaktu koroziju, kad 

pulkstenis ir pievienots lādētājam. Korozija var traucēt uzlādi un datu pārraidi. Lai 

izvairītos no ierīces sabojāšanas: 

- noslaukiet ierīci ar mitru drāniņu. 

- Noslaukiet to sausu. 

- Pirms uzlādēšanas ļaujiet ierīcei pilnībā nožūt. 

 
CIK DAUDZ LAIKA AIZŅEM AKUMULATORA UZLĀDĒŠANA? 

Jūsu viedpulksteņa akumulators stundas laikā var uzlādēties līdz vismaz 80%. 

 
KĀ VAR ZINĀT, KA VIEDPULKSTENIS UZLĀDĒJAS? 

Pulksteņa ekrānā būs redzama zibens šautra. Varat arī pavilkt uz leju, lai apskatītu 

zibens šautru blakus akumulatora uzlādes procentuālajam līmenim. Turklāt ekrānā 

parādīsies apaļš indikators, kurā būs redzama uzlāde procentos. 

 
ES UZLIKU VIEDPULKSTENI UZ LĀDĒTĀJA. KĀPĒC DISPLEJĀ NEREDZU 

LĀDĒŠANAS INDIKATORU? 

Ja lādēšanas indikators (zibens šautra) nav redzams, lādētājs nav noteicis pulksteni. 

 
Izmēģiniet tālāk norādīto: 

- atkārtoti novietojiet pulksteni uz lādētāja. 

- Pārliecinieties, ka lādētāja tapiņas sakrīt ar aizmugurējā vāciņa padziļinājumiem. 

- Pārbaudiet, vai pulkstenis ir pareizi novietots uz lādētāja tā, lai nebūtu spraugas. 

- Pārbaudiet, vai starp lādētāju un ierīci nekā nav, piemēram, putekļu, līmlentes utt. 

- Pārliecinieties, ka lādētājs ir pieslēgts pie strāvas avota. 

- Pamēģiniet nomainīt lādētāja strāvas avotu, t. i. pieslēdziet pie tīkla rozetes, nevis 
pie klēpjdatora. 



Dažreiz, ja ierīce uzlādēšanas laikā kļūst pārāk karsta, tā pārslēgsies uz termālās 

izslēgšanas režīmu, līdz tā atdzisīs un pēc tam turpinās uzlādēšanu, kad tas atkal būs 

droši. Pamēģiniet noņemt ierīci no lādētāja, pagaidiet, līdz tā atdzisīs, pēc tam atkārtoti 

novietojiet ierīci uz lādētāja. 

 
Kas ir akumulatora viedie režīmi?  
Akumulatora viedie režīmi palīdz taupīt akumulatora enerģiju, pamatojoties uz jūsu 
ikdienas vajadzībām. Ikdienas režīmā varat izmantot lielāko daļu pulksteņa funkciju pirms 
tā uzlādēšanas naktī, Pagarinātais režīms ir paredzēts vairākām dienām, un režīms Tikai 
laiks ir paredzēts gadījumiem, kad akumulatora uzlādes līmenis ir īpaši zems vai arī 
vēlaties lietot pulksteni nedēļām ilgi bez uzlādēšanas. Ja vēlaties izveidot savu ideālo 
akumulatora režīmu, tad Pielāgotais režīms sniedz iespēju vienkārši pielāgot visus 
iestatījumus vienā vietā. 
 
Kāpēc pulkstenis pārstāj darboties un rāda tikai laiku?  
Kad akumulatora uzlādes līmenis ir ļoti zems, pulkstenis automātiski pārslēdzas uz 
režīmu Tikai laiks, lai nodrošinātu pēc iespējas ilgāku darbību līdz brīdim, kad tiks 
pieslēgts pie lādētāja. Pēc uzlādēšanas pulkstenis restartēsies. Ja aktivizējāt režīmu Tikai 
laiks tad, kad akumulatora uzlādes līmenis bija diezgan augsts, piespiediet un turiet 
pulksteņa pogu, lai izietu no šā režīma.  

 
KĀ VAR TAUPĪT AKUMULATORA ENERĢIJU? 

Lai maksimāli pagarinātu akumulatora darbības laiku jūsu pulkstenī, veiciet tālāk 
norādīto. 

 
PĀRSLĒDZIETIES UZ AKUMULATORA ENERĢIJU TAUPOŠU CIPARNĪCU: dažas 

ciparnīcas, jo īpaši tās, kurās ir animācijas vai interaktīvas funkcijas, kā arī spilgtākas 

krāsas, izmanto vairāk akumulatora enerģijas. 

 
NOREGULĒJIET EKRĀNA SPILGTUMU: o spilgtāks ir jūsu pulksteņa ekrāns, jo vairāk 

akumulatora enerģijas patērēs pulkstenis. Samaziniet pulksteņa ekrāna spilgtumu, lai 

taupītu akumulatora enerģiju. Pavelciet uz leju, pieskarieties zobrata ikonai, lai piekļūtu 

iestatījumiem, pēc tam pieskarieties Displejs, lai noregulētu spilgtumu. 

 
IZSLĒDZIET PAZIŅOJUMUS, KURUS NEVĒLATIES: izslēdzot paziņojumus, varat 

taupīt akumulatora enerģiju. Lietotnes Wear OS by Google Paziņojumu sadaļā 

rediģējiet, kurus brīdinājumus vēlaties saņemt. 

 
IESLĒDZIET TEĀTRA REŽĪMU: izslēdziet displeju un paziņojumus, uz laiku ieslēdzot 

Teātra režīmu. Pavelciet uz leju no ekrāna augšdaļas, pēc tam pieskarieties pulksteņa 

ikonai, lai iespējotu Teātra režīmu. Atkal ieslēdziet ekrānu, piespiežot vidējo pogu. 

 
LIDMAŠĪNAS REŽĪMS: ja jūs interesē tikai laiks un funkcijas, kurām nav nepieciešams 

savienojums atjauninājumiem, tad lidmašīnas režīmā jūs varat apskatīt svarīgāko, turklāt 

netērējot akumulatora enerģiju citām funkcijām. Pavelciet uz leju, pēc tam pieskarieties 

lidmašīnai. 

  



Akumulatora viedie režīmi  
 

Cik ilgi darbojas katrs akumulatora režīms?  
Ikdienas režīms vidēji darbojas no rīta uzlādes līdz rīta uzlādei, tas dažiem vidēji aktīviem 
lietotājiem ietver laika pavadīšanu Pagarinātajā režīmā, kad uzlādes līmenis ir zem 10 % 
(Ikdienas režīms automātiski pārslēgsies uz Pagarināto režīmu, kad uzlādes līmenis būs 
ap 10 %, ja vien lietotājs nenorādīs savādāk). Ikdienas režīms paredzēts, lai izmantotu 
lielāko daļu funkciju un veiktu ikdienas uzlādi.   
Izmantojot Pagarināto režīmu ar pilnu uzlādi, akumulators var darboties līdz 2 dienām un 
2 naktīm. Pagarinātais režīms ir optimizēts, lai iespējotu nepieciešamās funkcijas un 
nodrošinātu ilgāko akumulatora darbības laiku „joprojām vieda” Wear OS pulksteņa 
darbībai.  
Režīmam Tikai laiks esam veikuši dažas pārbaudes ar [zīmola produkta nosaukums], 
kurās tika noskaidrots, ka sākotnēji pilnībā uzlādēts pulkstenis var darboties vairāk nekā 
30 dienas. Pulkstenis automātiski pārslēgsies uz režīmu Tikai laiks, kad uzlādes līmenis 
būs 3 % (pārslēgsies no citiem akumulatora režīmiem). Neskatoties uz to, ka dažus 
viedpulksteņu pircējus varētu neinteresēt režīms, kas izslēdz visas „viedās” funkcijas, mēs 
tomēr uzskatām, ka ir noderīgi rezervēt pavisam nelielu akumulatora jaudas daļu šim 
režīmam, jo īpaši tāpēc, ka uzlādes līmeņa pēdējie 3 % mēdz izlādēties neparedzamā 
tempā (bieži vien daudz ātrāk). Tāpēc nepatīkama pārsteiguma vietā, ko sniedz izlādējies 
pulkstenis, jūs vismaz varat uzzināt, cik ir pulkstenis, kādu brīdi ilgāk. 
 
Kāpēc akumulators izlādējas ātrāk nekā paredzēts? 
Akumulatora darbības laiks katram no mūsu akumulatora viedajiem režīmiem ir atkarīgs 
no vairākiem faktoriem: sākot ar to, cik bieži pulkstenis tiek pamodināts un izmantots, cik 
daudz lietotņu vai elementu ir ieslēgti vai darbojas fonā, beidzot ar to, vai pulkstenis ir 
iestatīts uz zvanu atbildēšanu ar skaļruni un mikrofonu. Veiktspēju būtiski ietekmē arī tas, 
kāda ciparnīca tiek izmantota un kādas kombinācijas ir izveidotas ciparnīcā. Jāņem vērā, 
ka lietošanas pirmajās dienās fonā notiek dažādi atjauninājumi, kā arī lietotāji parasti 
daudz biežāk lieto pulksteņus, lai izmēģinātu dažādas ciparnīcas, elementus un lietotnes. 
Pēc pirmajām dienām vidējais lietošanas ilgums nostabilizējas, un akumulatora darbības 
laiks kļūst vienmērīgāks.  

 
Kāpēc akumulatora režīmi un iestatījumi mainās bez manas komandas?  
Bluetooth grafiks — dažreiz Pagarinātajā režīmā Wear OS sistēmas programmatūra 
nejauši ieslēdz Bluetooth laikā, kad pēc grafika tam ir jābūt izslēgtam. Tas ietekmē 
akumulatora enerģijas iespējamo taupīšanu Pagarinātā režīma izmantošanas laikā, un 
rezultātā lietotāji var tikt pārslēgti uz Pielāgoto režīmu, ja Akumulatora viedo režīmu 
lietotne tiek ieslēgta laikā, kad pēc grafika Bluetooth funkcijai ir jābūt izslēgtai, taču 
sistēma to ir ieslēgusi. 
Iestatījumi mainās pēc uzlādes — ja pēc automātiskās pārslēgšanās uz Pagarināto 
režīmu, kad akumulatora uzlādes līmenis ir 10 %, ierīce pēc tam tiek uzlādēta virs 10 %, 
sistēma nepārslēdzas atpakaļ uz sākotnējiem iestatījumiem. Ja iestatījumi netika mainīti, 
varat manuāli pārslēgties atpakaļ uz Ikdienas režīmu. Ja iestatījumi tika mainīti, tie ir 
jāsaglabā lietotnes Akumulatora viedie režīmi Pielāgotajā režīmā.  
Šobrīd tiek izstrādāt risinājumi šo problēmu novēršanai.  
 

 

  



SINHRONIZĒŠANA UN PROBLĒMU NOVĒRŠANA 

 
AKUMULATORS NEUZLĀDĒJAS VAIRĀK PAR NOTEIKTU PROCENTUĀLO LĪMENI. 

KĀ TO VAR LABOT? 

Ļaujiet viedpulksteņa akumulatoram pilnībā izlādēties. Lādējiet viedpulksteni, līdz 

ekrānā parādās paziņojums par to, ka uzlāde ir pabeigta. Pēc tam, kad pulksteņa 

akumulators ir sasniedzis 100% uzlādes līmeni, turiet piespiestu ieslēgšanas pogu, 

līdz ierīce restartēsies. 

 
KĀ VARU UZZINĀT, VAI MANA VIEDPULKSTEŅA PROGRAMMATŪRA IR 
ATJAUNINĀTA? 

Ieslēdziet Iestatījumus savā viedpulkstenī, pēc tam atveriet sadaļu Sistēma. 

Pieskarieties Par, pēc tam pieskarieties Sistēmas atjauninājumi. Ja jūsu OS ir 

jaunākā versija, ekrānā būs rakstīts, ka Sistēma ir atjaunināta. Ja tā nav, jums tiks 

piedāvāts sākt atjaunināšanu uz jaunāko versiju. 

 
VIEDPULKSTEŅA ATJAUNINĀJUMA LEJUPIELĀDE NEIZDEVĀS VAI AIZŅEM 

PĀRĀK ILGU LAIKU. KĀ TO VAR LABOT? 

- Pārliecinieties, ka pulkstenis ir tieši savienots ar jaudīgu Wi-Fi tīklu. Jūs varat 

pievienot tīklu Iestatījumu sadaļā Savienojamība. 

- Pēc savienojuma izveides ar Wi-Fi izslēdziet Bluetooth, lai novērstu traucējumus. 

- Pārliecinieties, ka pulkstenis ir uzlādēts vismaz līdz 50% līmenim. 

- Restartējiet pulksteni. 

- Restartējiet tālruni. 

 
VIEDPULKSTENIS ATSLĒDZAS, KAD ATRODAS MANA TĀLRUŅA BLUETOOTH 

DIAPAZONĀ. KĀ TO VAR LABOT? 

- Pārliecinieties, ka tālrunis ir ieslēgts. 

- Pārliecinieties, ka tālrunim ir datu vai wifi savienojums. 

- Pārliecinieties, ka tālrunis nav lidmašīnas režīmā. 

- Pārliecinieties, ka Bluetooth ir ieslēgts. 

- Pārliecinieties, ka lietotne ir atvērta un ierīces lietotnē ir redzams „Savienots”. 

- Ja ir redzams „Atvienots”, atveriet lietotni un pieskarieties 

ierīcei, lai atkārtoti izveidotu savienojumu. 

- Ja lietotājam ir iPhone, pārliecinieties, ka lietotne Wear OS by Google 

darbojas fonā. 

- Pārliecinieties, ka tālruņa uzlādes līmenis ir vismaz 70%. 

- Pārliecinieties, ka pulksteņa uzlādes līmenis ir vismaz 70%. 

- Pārliecinieties, ka pulkstenis ir atjaunināts. 

- Tālruņa iestatījumos pārliecinieties, ka tālrunis darbojas ar jaunāko 

operētājsistēmu. 

 
KĀ SAVU IERĪCI VARU ATIESTATĪT UZ RŪPNĪCAS IESTATĪJUMIEM? 

Ja nepārtraukti rodas problēmas, kuras neizdodas novērst ar citām problēmu 

novēršanas metodēm, jums var būt nepieciešams atvienot un atiestatīt pulksteni. Tā kā 

atiestatīšana uz rūpnīcas iestatījumiem izdzēš visus iepriekšējos iestatījumus un 

kontus, pēc atiestatīšanas jums atkal būs jāiestata pulkstenis. 

- Pavelciet uz leju no ekrāna augšdaļas. 



- Pieskarieties Iestatījumi, pēc tam ritiniet uz leju un pieskarieties Sistēma. 

- Pieskarieties Atvienot un atiestatīt, pēc tam pieskarieties ķeksītim, lai apstiprinātu. 

- Kamēr viedpulkstenis atiestatās, pārejiet pie tālruņa Bluetooth iestatījumiem un 

izdzēsiet ierīci no saraksta. 

 
KĀ VAR ATKĀRTOTI SAVIENOT PĀRĪ TO PAŠU VIEDPULKSTENI AR LIETOTNI? 

Pēc ierīces atiestatīšanas un izdzēšanas no jūsu tālruņa Bluetooth iestatījumiem, jūs 

varat atkārtoti to savienot pārī ar lietotni Wear OS by Google. Atveriet augšējo kreiso 

izvēlni un pieskarieties Izveidot savienojumu ar pulksteni. Šādi atkal varēsiet veikt 

savienošanas pārī un iestatīšanas procesu. 

 
ES AIZMIRSU PIEKĻUVES KODU, KURU IESTATĪJU SAVAM VIEDPULKSTENIM, UN 

TAGAD NEVARU IEIET. KĀ TO VAR LABOT? 

Lai atgūtu piekļuvi savam viedpulkstenim, jums būs jāieslēdz atiestatīšana uz 

rūpnīcas iestatījumiem. Veiciet šīs darbības: 

- trīs reizes pēc kārtas ievadiet nepareizu piekļuves kodu. Pagaidiet 15 sekundes. 

- Vēlreiz trīs reizes pēc kārtas ievadiet nepareizu piekļuves kodu. Pagaidiet 
15 sekundes. 

- Vēl pēdējo reizi trīs reizes pēc kārtas ievadiet nepareizu piekļuves kodu. 

Pagaidiet 15 sekundes. 

- Pulkstenī būs redzama uznirstošā karte, kurā būs jāieslēdz atiestatīšana uz 

rūpnīcas iestatījumiem. Pieskarieties ķeksītim vai pogai Gatavs. 

- Pēc atiestatīšanas uz rūpnīcas iestatījumiem pabeigšanas jums būs atkārtoti 

jāsavieno pārī viedpulkstenis un jūsu tālrunis. 

- Pirms savienošanas pārī lietotnē izdzēsiet ierīces nosaukumu no Bluetooth 
kešatmiņas. 

 
KONTS UN IERĪCES IESTATĪJUMI 

 
KĀ VAR PIEKĻŪT IESTATĪJUMU IZVĒLNEI? 

Atveriet lietotni Wear OS by Google. No sākuma ekrāna var piekļūt un rediģēt 

Paziņojumus, Kalendāru un Paplašinātos iestatījumus. 

 
KĀ VARU REDIĢĒT SAVU VĀRDU? 

Jūsu vārds ir saistīts ar jūsu Google konta iestatījumiem. Nomainiet vārdu savā Google 

kontā tālrunī vai datorā. 

 
KĀ VARU NOMAINĪT PAROLI? 

Jūsu parole ir saistīta ar jūsu Google konta iestatījumiem. Nomainiet paroli savā Google 

kontā tālrunī vai datorā. 

 
KĀ VARU NOMAINĪT LIETOTNES WEAR OS BY GOOGLE VALODU? 

Lietotnes valodu nosaka jūsu tālrunī iestatītā valoda. Mainiet viedtālruņa valodas 

iestatījumus, lai mainītu viedpulksteņa valodu. 

 
KĀ TIEK IZMANTOTI MANI PERSONAS DATI? 

Lai uzzinātu vairāk par to, kā tiek izmantoti jūsu personas dati, veiciet tālāk norādītās 
darbības. 



- Atveriet lietotni Wear OS by Google, pēc tam atveriet izvēlni augšējā kreisajā 
stūrī. 

- iOS: pieskarieties sadaļai Privātuma politika, lai uzzinātu vairāk par datu 
izmantošanu. 

- Android: pieskarieties Par, pēc tam pieskarieties Privātuma politika. 

 
KĀDA IR VIEDPULKSTEŅA GARANTIJA? 

Jūsu viedpulkstenim ir divu gadu ierobežotā garantija. 

 

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

Calendar, Gmail, Android un Android Go Edition ir Google LLC preču zīmes. 

 
App Store ir Apple, Inc. preču zīme. Bluetooth ir 

Bluetooth SIG, Inc. preču zīme. 


