SPLOŠNE NASTAVITVE IN POVEZOVANJE
KATERI TELEFONI SO ZDRUŽLJIVI Z MOJO PAMETNO URO?
Wear OS by Google deluje s telefoni z
GEN4: Android 4.4+ (razen izdaje Go) ali iOS 9.3+
GEN5: Android 6.0+ (razen izdaje Go) ali iOS 10+
Podprte funkcije se lahko razlikujejo glede na platformo in državo. Vse naprave imajo
omogočen pametni Bluetooth® z izboljšanim prenosom podatkov 4.1 Low Energy.
KAKO LAHKO PRENESEM WEAR OS S PROGRAMOM GOOGLE™?
iOS: obiščite App Store® in s spodnjega menija izberite Iskanje. V iskalno vrstico
vtipkajte “Wear OS by Google”, izberite program Wear OS by Google in tapnite Prenesi.
Počakajte, da se program prenese na vaš telefon.
ANDROID: obiščite Google Play™, v iskalno vrstico vtipkajte Wear OS by Google,
izberite program Wear OS by Google in tapnite Namesti. Počakajte, da se program
prenese na vaš telefon.
KAKO VKLOPIM SVOJO PAMETNO URO?
Preden jo boste vklopili, se prepričajte, ali je pametna ura napolnjena. Pritisnite in
držite srednji gumb pritisnjen najmanj tri sekunde. Pametna ura se bo vklopila tudi, ko
jo priklopite na polnilnik.
KAKO NASTAVIM SVOJO PAMETNO URO?
Za nastavitev pametne ure uporabite vodnik za hitri zagon, ki je priložen pametni uri, ali
pa sledite naslednjim korakom:
- povežite svojo pametno uro na polnilniki tako, da jo namestit proti hrbtu
pametne ure; magneti v polnilniku jo bodo obdržali na mestu;
- na svoj telefoni si iz App Store ali Google Play prenesite in namestite program
Wear OS by Google;
- odprite program na napravi in sledite zahtevam za povezovanje svoje pametne
ure;
- priloženi polnilniki priklopite na vtičnico USB.
KAKO POVEŽEM SVOJO PAMETNO URO S SVOJIM TELEFONOM?
Za povezovanje svoje pametne ure, sledite korakom v nadaljevanju:
- Na uri: izberite jezik, nato poiščite ime ure.
- Na telefonu: odprite program Wear OS by Google in se dotaknite Get Started.
Izberite ime svoje ure. Omogočite Bluetoothu, da poveže vašo uro.
- Na uri in telefonu se bo pokazala koda za povezavo. Potrdite, da se ujemata.
- Ko je vaša ura povezana, boste videli potrditveno sporočilo. To lahko traja
nekaj minut.
- Sledite navodilom na zaslonu telefona in ure, da bi končali povezovanje in
nastavitev.
Pomnite: vaša ura lahko samodejno namesti posodobitev in se bo znova
zagnala po tem, ko je povezana z vašim telefonom. Če začne prenašati

posodobitev, pustite
telefon v bližini ure in zagotovite, da se bo ura polnila, dokler posodobitev
ni končana.
KAKO DALEČ JE LAHKO MOJA PAMETNA URA OD TELEFONA IN JE ŠE VEDNO
POVEZANA?
Doseg brezžične povezave Bluetooth med telefonom in pametno uro se lahko občutno
razlikuje glede na okolje. Na splošno bi morali imeti povezavo v območju 10 metrov (ali
30 čevljev).
KAKO POVEŽEN PAMETNO URO Z BREZŽIČNIM OMREŽJEM (WI-FI)?
- Pritisnite srednji gumb ali podrsajte navzdol z vrha zaslona.
- Poiščite in tapnite Settings (Nastavitve).
- Tapnite na Connectivity (Povezljivost).
- Tapnite na Wi-Fi (Brezžično omrežje)
- Tapnite Add network (Dodajte omrežje).
- Poiščite svoje omrežje in tapnite.
- Vklopite telefon in zaženite program Wear OS by Google.
- Tapnite Enter na telefonu, da bi končali z vnosom gesla.
- Vnesite geslo na telefonu.
Če je ura povezana z androidnim telefonom in ima brezžično omrežje, lahko samodejno
povežete na shranjeno brezžično omrežje, ko izgubi Bluetooth povezljivost z vašim
telefonom. Na ta način lahko dobite obvestila in uporabite glasovno iskanje na svoji ure
vse do vašega doma in dela tudi, če pustite telefon v drugem prostoru.
KAKO IZKLOPIM SVOJO PAMETNO URO?
Pritisnite srednji gumb ali podrsajte navzdol z vrha zaslona. Poiščite in
tapnite Settings (Nastavitve).
Tapnite na System (Sistem).
Podrsajte navzgor in tapnite
Power Off (Izklop). Tapnite
oznako za potrditev.
ZAKAJ NE MOREM POVEZATI SVOJE PAMETNE URE S SVOJIM TELEFONOM?
Zagotovite, da je pametna ura vklopljena in je na telefonu omogočen Bluetooth.
Zaženite program Wear OS by Google in sledite navodilom na zaslonu za povezovanje
svoje ure. Če povezovanje ni uspelo, preverite meni Bluetooth na svojem telefonu. Če
vidite pametno uro v seznamu naprav, jo odstranite. Zaženite program Wear OS by
Google in ponovite postopek povezovanja.
KOLIKO PAMETNIH UR LAHKO NAENKRAT POVEŽEM S PROGRAMOM?
iOS: naenkrat lahko povežete s programom le eno uro.
ANDROID: sočasno lahko povežete s programom več ur.
KAKO PREKINEM POVEZAVO SVOJE PAMETNE URE S SVOJIM TELEFONOM?
- Odprite Wear OS by Google in se premaknite navzdol do Advanced Settings
(Napredne nastavitve).

-

Tapnite gumb Forget Watch (Pozabi uro) na dnu zaslona, da bi odklopili in
ponastavili svojo napravo.
Odstranite pametno uro iz nastavitev Bluetootha svojega telefona.

KAKO POSODOBIM WEAR OS BY GOOGLE IZ TRGOVINE GOOGLE PLAY?
Posodobitve lahko preverite in prenesete iz Play Store na svoji pametni uri.
- Zagotovite, da bo vaša pametna ura povezana na brezžično omrežje (Wi-Fi) ali
3G.
- Vstopite v meni programov na svoji pametni uri in odprite Play Store.
- Poiščite in tapnite Wear OS by Google
- Na strani s podrobnostmi tapnite Update (Posodobiti). Če ne vidite Update, je
Wear OS by Google posodobljen.
KAKO NAJ ODSTRANIM PROGRAM WEAR OS BY GOOGLE?
iOS: na telefonu pritisnite dolgo na program Wear OS by Google, dokler se ikona
domačega zaslona ne strese in pokaže se rdeči »X«. Da bi odstranili program Wear OS
by Google, kliknite na rdeči »X«.
ANDROID: specifični koraki se lahko razlikujejo glede na proizvajalca vašega telefona.
Na splošno pa vstopite na teleofnu v meni Nastavitve, izberite Programi ali Upravitelj
programov, kliknite na Wear OS by Google in izberite Uninstall (Odstrani).
KAKO PONASTAVIM SVOJO PAMETNO URO NA TOVARNIŠKE NASTAVITVE?
S ponastavitvijo svoje ure na tovarniške nastavitve boste izbrisali vse podatke, ki so
shranjeni na njej. Teh podatkov ni mogoče obnoviti. Podatki vključujejo vaša aktivna
obvestila in kartice, fitnes podatke, katere koli nameščene programe tretjih strank in vse
podatke, ki so shranjeni, sistemske nastavitve in preference. Na podatke, shranjene v
računu Google, pa ta postopek ne vpliva. Ponastavitev vaše ure pa ne bo ponastavila
telefona ali tabličnega računalnika na tovarniške nastavitve.
Za ponastavitev na tovarniške nastavitve sledite naslednjim korakom:
- Pritisnite srednji gumb ali podrsajte navzdol z vrha zaslona
- Poiščite in tapnite Settings (Nastavitve).
- Tapnite na System (Sistem).
- Tapnite na Disconnect & Reset (Odklopi in ponastavi).
- Tapnite oznako za potrditev.
- Odstranite pametno uro iz nastavitev Bluetootha svojega telefona.
- Ko ste ponastavili svojo uro na tovarniške nastavite, boste morali znova
povezati svojo pametno uro s telefonom.

OBVESTILA
KAKO DELUJEJO OBVETILA?
Vaša ura uporablja nastavitvena obvestila, ki jih imate na svojem telefonu za vsak
program. Če na vašem telefonu za obvestilo alarm vibrira ali se oglasi z zvokom, bo
vibrirala tudi vaša ura. Če vaš program ne vibrira ali sproža zvočna obvestila, potem ura
ne bo vibrirala, a na uri boste kljub temu videli kartico.
KATERA OBVESTILA BOM SPREJEMAL?
Večino obvestil, ki jih vidite na telefonu, se bo pokazala tudi na vaši uri. To so obvestila o
zgrešenih klicih, besedila, opomniki dogodkov in še več. Ko dobite obvestilo, bo vaša ura
le vibrirala (to pomeni, da ne bo predvajala zvokov).
KAKO LAHKO NADZIRAM, KATERA OBVESTILA LAHKO SPREJEM NA SVOJI
PAMETNI URI?
Če dobite obvestila na svoj telefon, ki ga ne želite videti na uri, lahko pri specifičnih
programih ustavite prikazovanje obvestil na svoji uri. Svoje preference za obvestila
lahko uredite v programu Wear OS by Google. Tapnite na Notifications (Obvestila) v
meniju Settings (Nastavitve) na glavnem zaslonu. V meniju Obvestila lahko izklopite
kateri koli program, od katerega ne želite prejemati sporočilo na svojo uro.
Če poslušate glasbo na svojem telefonu, boste vedno videli kartico glasbe z možnostjo
za odmor in predvajanje. To kartico lahko izklopite.
KAKO UPORABLJAM NAČIN DO NOT DISTURB (NE MOTI)?
Način »Ne moti« odstrani opozorila z vibriranjem, vendar se kartice z obvestili še vedno
prikazujejo.
- Podrsnite navzdol z zgornjega roba zaslona.
- Android: tapnite ikono prečrtanega kroga, da omogočite ta način.
- iOS: tapnite ikono polmeseca, da omogočite ta način.
- Znova tapnite ikono, da onemogočite način »Ne moti«.
KAKO UPORABLJAM NAČIN THEATER (GLEDALIŠČE)?
Način Gledališče lahko uporabite, da začasno izklopite zaslon svoje ure. To bo preprečilo
pojavljanje vseh vibracij ali vidnih obvestil.
- Podrsajte navzdol z vrha zaslona
- Tapnite ikono ure, da bi omogočili način Gledališče
- Za ponovni vklop zaslona pritisnite srednji gumb.
NA SVOJO PAMETNO URO NE DOBIVAM OBVESTIL. KAKO NAJ TO POPRAVIM?
Program Wear OS by Google mora biti na vašem telefonu vklopljen ves čas, da bi
zagotovili povezavo z uro. Če zaprete program, boste odklopili uro od svojega telefona in
preprečili, da bi se prikazovala obvestila. Zagotovite, da bo program na telefonu odprt
vedno, ko nosite pametno uro.
- V programu se bo pokazalo sporočilo Connected (Povezano)
- Če se v programu pokaže sporočilo Disconected (Odklopljeno), podrsajte po
sprednjem delu svoje ure in tapnite krog za osvežitev na kartici Reconect
(Znova poveži)

Zagotovite, da bo Bluetooth na telefonu vklopljen in je vaša pametna ura sinhronizirana z
vašo napravo.
V nastavitvah preverite različico programske opreme telefona, da bi se prepričali, ali je
združljiv z vašo pametno uro. Če programska oprema telefona ni posodobljena, jo
posodobite na pravo napravo z možnostjo sinhronizacije. Zagotovite, da bo programska
oprema ure posodobljena.
- Podrsajte navzdol z vrha zaslona svoje ure.
- Tapnite Nastavitve, nato tapnite Sistem na dnu menija.
- Tapnite O, nato tapnite System updates (Posodobitve sistema). Če vaš
sistem ni posodobljen, bo zahtevano, da prenesete najnovejšo programsko
opremo, ki je trenutno na voljo.

ZNAČILNOSTI IN FUNKCIJE PAMETNE URE
KAKO DELUJEJO PRITISNI GUMBI MOJE PAMETNE URE?
Za vstop v program pritisnite srednji gumb. Z dolgim pritiskom srednjega gumba boste
zagnali Pomočnika Google in postavili vprašanje ali opravili stvari.
Zgornji in spodnji gumb lahko prilagodite za dostop do značilnosti po svoji izbiri. Na svoji
uri odprite Nastavitve in nato Prilagajanje. Tapnite gumbe Prilagodi, da bi dodelili
gumbom programe nove ure.
KAKO SPREMENIM ŠTEVILČNICO SVOJE URE?
Pritisnite in zadržite trenutno številčnico, da odprete meni s številčnicami ure. Oglejte si
možnosti in tapnite želeno številčnico, da jo izberete.
KAKO SPREMENIM OBLIKO ŠTEVILČNICE SVOJE URE?
Če lahko prilagajate številčnico svoje ure, boste pod številčnico ure videli mehanizem, ko
brskate po seznamu možnosti. Tapnite na mehanizem, da bi dostopali do nastavitev za
prilagajanje (pritisnite in držite številčnico ure za alternativni dostop do teh nastavitev).
KAKO SPREMENIM PODATKOVNE TOČKE SVOJE URE?
Da bi spremenili informacije, predstavljene na številčnici ure, pritisnite in držite
pritisnjeno, da bi vstopili v nastavitve za prilagajanje. Tapnite na podatkovno točko, ki jo
želite spremeniti, nato iz seznama možnosti izberite katere informacije želite videti.
Pritisnite srednji gumb, da bi se vrnili na glavno številčnico ure potem, ko ste nastavili
želene možnosti.
KAKO LAHKO SHRANIM PRILAGOJENO OBLIKO ŠTEVILČNICE URE?
Pritisnite in pridržite številčnico ure, da bi vstopili v nastavitve za prilagajanje. Pojdite do
konca in tapnite Save Look (Shrani videz). Prilagojeno številčnico ure je zdaj shranjen v
programu znamke in ga lahko dostopate ter nastavljate v meniju programa.
KAKO SPREMENIM ZAPOREDJE PROGRAMOV V MENIJU NA SVOJI PAMETNI
URI?
Za nastavitev zaporedja v meniju programa pritisnite in zadržite ikono programa, da bi

premaknili svoje priljubljene na vrh. Nedavno odprti programi ure se bodo samodejno
premaknili na vrh menija.
IMA MOJA PAMETNA URA SENZORJE ZA SRČNI UTRIP?
Da, vaša pametna ura ima sledilnik srčnega utripa PPG.
KAKO IZMERIM SRČNI UTRIP?
Svojo pametno uro nosite nad zapestjem tako, da se bo ura še vedno plosko prilegala
koži.
Dodelite Heart Rate (Srčni utrip) eni od podatkovnih točk na številčnici ure in možnosti
programa znamke ure. Odčitek srčnih utripov na minuto se bo samodejno posodobilo
vsakih dvajset minut po prvem odčitku, ali pa lahko prikličete odčitek kadar koli tako, da
tapnete na ikono. Ko tapnete na ikono srčnega utripa, boste videli črtice; potrpite.
Zajem odčitka lahko traja 10-15 sekund. Če ima senzor dvojni zajem srčnega utripa,
vas bo pametna ura vodila po priporočilih za nošnjo.
Ročni odčitek lahko preverite kadar koli v programu Google Fit watch tako, da tapnete
na gumb srca. Ročni odčitek, izmerjen v Fit, se bo pokazal tu s časovnim žigom. Vaš
srčni utrip bo beležen samodejno med celotnim treningom. Statistika se bo pokazala z
ostankom vaših podatkov v razdelku Workout History (Zgodovina treningov) programa
Google Fit watch.
MERJENJE MOJEGA SRČNEGA UTRIPA NI PRAVILNO KAKO LAHKO TO
POPRAVIM?
- Zagotovite, da boste nosili svojo pametno uro višje in bolj oprijeto roki tako, da
bo senzor plosko na koži nad zapestjem.
- Temperatura, pot, neredno gibanje in tatuji lahko povzročijo motnje.
Pametna ura mora biti čim bolj mirna in odstranite vso vlago med napravo in kožo.
- Če imate tatuje na zapestju, morda senzorji ne bodo mogli dobiti odčitka.
Uro nosite na drugi roki, če na njej ni tatujev.
- Če je vaša cirkulacija slaba, ali vam je hladno, se najprej ogrejte in šele
nato začnite svoj trening, da bi tako izboljšali odčitek srčnega utripa
IMA MOJA URA GPS?
Da, vaša pametna ura ima nevezani GPS za zajem vaše lokacije brez pomoči telefona.
KAKO IZKLOPIM GPS NA SVOJI PAMETNI URI?
Za izklop lokacije in sledenja GPS na uri in telefonu odprite Nastavitve na uri in nato
tapnite Connectivity (Povezljivost). Premaknite se do Lokacija in izklopite.
JE MOJA PAMETNA URA VODOODPORNA?
Da, vaša pametna ura je primerna za vodne športe. Ob tem, da je vodooporna do globine
30 m, je za ura opravila 10.000 zamahov v testu plavanja in jo lahko nosite med
plavanjem v plitvih vodah ali med prhanjem. Ko je ura v vodi, ali morda ni popolnoma
suha, morda mikrofon in zaslon na dotik ne bosta delovala pravilo.

KAKO NAJ SLEDIM PLAVALNIM TRENINGOM?
Za zajem krožnih vaj s svojo pametno uro boste morali prenesti program za sledenje
plavanja z uro iz Googlove Play Store.
- Zagotovite, da ste povezani z brezžičnim omrežjem
- Za vstop v meni programa pritisnite srednji gumb
- Tapnite Google Play Store
- Iščite Swim Tracking (Sledenje plavanju)
- Prenesite eno od možnosti
- Odprite program in zažnite s treningom, da bi sledili svojim krogom
ZAKAJ MOJA PAMETNA URA DELUJE V VODI OBČASNNO?
Zaslon na dotik pogosto obdeluje stik z vodo, kot dotik uporabnika in ohranja zaslon
popolnoma delujoč in lahko v vodi sproži več nezahtevanih dejanj.
Če zaslon med aktivnostmi v vodi preklopite na način Gledališče, bo to preprečilo
nezahtevana dejanja in skrajšanje življenjske dobe baterije zaradi napačnih interpretacij.
- Podrsajte navzdol z vrha zaslona
- Tapnite ikono ure, da bi omogočili način Gledališče
- Za ponovni vklop zaslona pritisnite srednji gumb.
ZAKAJ SE ZALON NA DOTIK MOJE URE NE ODZIVA, ČE TAPNEM PO NJEM V
VODI?
Če je večina ali celota vaše pametne ure mokra, ima lahko zaslon težave, da prebere
določene zahteve. Obrišite zaslon ali z brisačo ali podlaktijo, če je še vedno pod vodo in
poskusite znova.
IMA MOJA URA ALARM?
Da, vaša pametna ura ima funkcijo alarma. Za nastavitev alarma pritisnite gumb ure, da
bi odprli meni programa in iz seznama programov izberite Alarm.
IMA MOJA URA NFC?
Da, vaša pametna ura ima NFC. Lahko nastavite eno od kreditnih kartic za plačevanje z
zapestja s programom za uro Google Pay. Naprave Wear OS by Google delujejo
izključno z Google Pay. Države, za katere je na voljo Google Pay lahko najdete tu.
KAKO LAHKO POSLUŠAM IN SHRANIM GLASBO NA SVOJI PAMETNI URI?
Za shranjevanje glasbe na svoji pametni uri morate imeti plačano naročnino za glasbo.
Prenesite program za uro za svojo priljubljeno glasbeno storitev in se prijavite v plačani
račun. Sledite navodilom v izbranem programu za glasbo, da bi neposredno prenesli
glasbo v pametno uro.
Ko ste jo prenesli, lahko priklopite Bluetooth slušalke, da bi poslušali kadar koli brez
telefona.
KAKO UPORABLJAM BLUETOOTH SLUŠALKE S SVOJO PAMETNO URO?

S številčnice ure podrsajte navzdol z vrha zaslona. Tapnite ikono mehanizma, da
bi vstopili v Nastavitve. Tapnite Povezljivost, da bi dostopili do nastavitev
Bluetootha. Ko ste v meniju Bluetooth izberite iz seznama slušalke, ki jih želite
povezati.
LAHKO MOJA PAMETNA URA SLEDI MOJEMU SPANJU?
Sledenje spanju je na voljo le prek programov tretjih strank za sledenje spanja. Do
programov za sledenje spanja tretjih stran dostopite in jih prenesite z obiskom Google
Play.
IMA MOJA PAMETNA URA MIKROFON IN/ALI ZVOČNIK?
Gen4/ Sport – Vaša pametna ni opremljena z zvočnikom, vendar je opremljena z
mikrofonom. To pomeni, da lahko zastavljate vprašanja ali izgovorite ukaze v mikrofon in
ura vam bo prikazala odgovore, vendar pa ura ne more predvajati zvočnih odgovorov na
vaše zahteve.
Gen5 – Vaša pametna ura je opremljena z mikrofonom in zvočnikom.
Kako izklopim zvok v svoji pametni uri?
Gen5 – Če želite izklopiti zvočna opozorila, podrsnite navzdol in tapnite ikono zvočnika.
Ko ikona ni več označena, vaša ura samo vibrira.
KAKO OMOGOČIM, DA BO ZASLON MOJE PAMETNE URE VEDNO VKLOPLJEN?
Z vrha zaslona svoje ure podrsajte navzdol, tapnite ikono mehanizma, da bi vstopili
v Nastavitve, nato tapnite Zaslon. Vklopite Always on screen (Zaslon vedno
vklopljen). Privzeto je ta funkcija samodejno izklopljena, da bi se ohranila
napolnjenost baterije.
SO PASOVI URE IZMENLJIVI?
Da, vaša pametna ura ima izmenljive pasove.
Kako sprejmem klice z uro?
Gen5 – Pri prvi nastavitvi bi se moral prikazati poziv, ali želite nastaviti uro za opravljanje
in sprejemanje klicev. Če se ta poziv ne prikaže, v vrstici za obvestila poiščite obvestilo o
nastavitvi telefona in začnite nastavitev. Lahko pa zaženete aplikacijo Telefon v uri, v
kateri bi se moral prikazati poziv za nastavitev telefona. Upoštevajte navodila, da
omogočite funkcije telefona. Če se poziv še vedno ne prikaže, lahko nastavitev začnete
tako, da v uri odprete nastavitve v aplikaciji Telefon, tapnete »Odpravljanje težav« in
upoštevate navodila.
Po končani nastavitvi lahko zavrnete ali sprejmete dohodne klice oziroma opravite klic
neposredno z uro. Upoštevajte, da se baterija zaradi uporabe ure za klice izprazni hitreje.
Zakaj ne morem sprejeti klicev z uro?
Gen5 – Ta težava je morda povezana z optimizacijo baterije. Sprejemanje klicev je v
načinu daljšega delovanja ali načinu, ki prikazuje samo uro, onemogočeno. Če želite
varčevati z energijo baterije, vendar kljub temu uporabljati funkcijo klicev, poskusite
ustvariti lasten način v načinu po meri.
Težava je lahko povezana tudi s povezavo Bluetooth. Prepričajte se, da je telefon v bližini
in da je povezava Bluetooth vzpostavljena. Oglejte si navodila za odpravljanje težav v
vprašanju »Zakaj klici niso prikazani v moji uri?«.

Zakaj klici niso prikazani v moji uri?
Gen5 – Prepričajte se, da ste izvedli postopek sprejemanja v aplikaciji ure Nastavitev
telefona. Če ste dokončali nastavitev, vendar še vedno ne prejemate klicev, poskusite
izklopiti povezavo Bluetooth in jo nato znova vklopiti, da znova vzpostavite povezavo.
Uporabniki sistema Android: odprite glavne nastavitve ure, izberite »Povezljivost« in
»Bluetooth« ter preverite, ali je možnost »Predvajaj glasovni klic telefona v uri«
vklopljena. Ta možnost bi morala biti na voljo v aplikaciji Telefon v razdelku »Nastavitve
sprejemanja klicev«, kjer lahko vklopite možnost »Sprejem z uro, odgovor z uro«.
Uporabniki telefona iPhone: oglejte si seznam naprav v nastavitvah povezave Bluetooth v
telefonu. Vaša ura bi morala biti navedena dvakrat (prva povezava je za povezavo Wear
OS Bluetooth LE, druga pa povezavo slušalk aplikacije Telefon).
- Če je vaša ura navedena dvakrat, vendar je za eno povezavo prikazano, da ni
vzpostavljena, tapnite to povezavo, da znova vzpostavite povezavo.
- Če je za obe povezavi prikazano, da povezava ni vzpostavljena, najprej svojo uro
znova povežite s telefonom. Prepričajte se, da je v telefonu odprta aplikacija Wear
OS in tapnite obvestilo za ponovno povezavo v uri.
- Če je vaša ura navedena samo enkrat, poskusite znova izvesti postopek
nastavitve, in sicer tako, da odprete nastavitve v aplikaciji Telefon, izberete
»Odpravljanje težav« in upoštevate navodila.

Uporaba zvočnika
Zakaj je zvok prekinjen, če sprejmem klic z uro?
Seznanjeni smo s težavo z zvokom, ki vpliva na kakovost zvoka iz zvočnika in zaradi
katere je zvok prekinjen oziroma celo preskakuje ali rožlja, kar se sčasoma še poslabša.
To težavo lahko začasno odpravite s ponovnim zagonom ure, trajni popravek za
programsko opremo, ki naj bi bil izdan v jeseni 2019, pa trenutno preskušamo.
Ali lahko sprejemam klice z uro?
Uporabniki telefonov iPhone do zdaj niso mogli sprejemati telefonskih klicev z urami s
sistemom Wear OS z zvočniki. Družba Fossil je avgusta 2019 objavila, da bo jeseni ta
funkcija na voljo v njenih najnovejših urah. Ekipa, odgovorna za izdelek, si je za datum
izdaje naše nove aplikacije Fossil za telefone s to funkcijo zastavila konec septembra. Ure
[ime izdelka blagovne znamke] so bile avgusta 2019 na voljo s privzeto Googlovo
aplikacijo za telefone (ali klicalnikom), s katero lahko uporabniki telefonov s sistemom
Android še vedno sprejemajo klice z zapestno uro. Za uporabnike telefonov iPhone so v
tej privzeti Googlovi aplikaciji za telefone prikazani dohodni klici in celo možnost za
sprejem klica, vendar ta možnost omogoča zgolj sprejem klica v telefonu iPhone. Vse
zmogljivosti uporabe funkcij telefona z uro bodo vsem uporabnikom (uporabnikom
telefonov iPhone in Android) na voljo v naši novi zasnovani in preprostejši aplikaciji za
telefone, ki bo izdana to jesen. Upoštevajte, da se baterija zaradi uporabe ure za klice z
eno od teh aplikacij klicalnika izprazni hitreje.
Zakaj ne morem sprejeti klicev z uro, čeprav sem v uri omogočil to funkcijo?
Uporabniki telefonov Huawei morajo glasovne klice omogočiti tako v uri kot tudi telefonu:
Nastavitve -> Dostopnost -> Glasovno upravljanje -> VKLOPITE stikalo za »Oddajanje
dohodnih klicev«.
Zakaj Pomočnik Google ne deluje z mojim zvočnikom?
Nekateri uporabniki so nas obvestili, da zvok Googlovega glasovnega pomočnika kljub
vklopu zvočnika še vedno ni predvajan prek zvočnika. Znova preverite, ali je glasovni
izhod za Pomočnika vklopljen, in sicer tako, da odprete zaslon Pomočnika (podrsnite v

levo z zaslona ure za klicanje/začetnega zaslona ure), pomaknite se navzdol do dna
zaslona Pomočnika in tapnite ikono nastavitev. V nastavitvah Pomočnika preverite, ali je
možnost »Glasovni izhod« VKLOPLJENA. Nato preverite, ali je glasnost nastavljena na
dovolj visoko raven in ali je glas Pomočnika Google predvajan prek zvočnika.
Če Pomočnik ne prikaže govora, pretvorjenega v besedilo, ali je pri tem izjemno počasen,
je vzrok za to morda počasna ali slaba povezava. Preverite povezave Bluetooth in Wi-Fi
ter poskusite znova. Če uporabljate iPhone, je povezava Bluetooth uporabljena kot
nizkoenergijska povezava BLE, ki za prenos vseh podatkov, potrebnih za pretvorbo
govora v besedilo, lahko porabi tudi od 3 do 5 sekund. Če želite pospešiti postopek,
preverite, ali imate vzpostavljeno povezavo z omrežjem Wi-Fi, in sicer tako, da podrsnete
navzdol, s čimer odprete podokno s hitrimi nastavitvami, in nato preverite, ali je v tem
podoknu simbol omrežja Wi-Fi. Če ga ni, odprite stran z nastavitvami omrežja Wi-Fi in
tapnite omrežje, ki je na voljo, preverite, ali ste vpisani, in nato poskusite znova uporabiti
Pomočnika.

FUNKCIJE GOOGLE
ZAKAJ SE MORAM PRIJAVITI V RAČUN GOOGLE ZA POPOLNO DOSTOP DO
VSEH FUNKCIJ NA MOJI PAMETNI URI?
S prijavo v račun Google v programu Wear OS by Google boste v celoti odklenili vse
funkcije za najboljše izkušnje. To omogoča naslednje funkcije na vaši pametni uri:
- dostop do pomočnika Google
- obogatene izkušnje Google Fit
- dostop v Google Play Store
- sinhronizacija s koledarjem Google
- sinhronizacija z Gmailom
ZA KAJ LAHKO UPORABLJAM GOOGLE PLAY STORE NA SVOJI PAMETNI URI?
Google Play Store omogoča prenos programov za uro in številčnice ure za vašo
pametno uro, da bi razširili in poosebili svoje funkcije ter jih prilagodili svojemu
življenjskemu slogu. Iščete lahko programe in številčnice, ali pa preverjate najboljše
prenose in predloge. Uporabik mora biti povezan z računom G-mail, da bi lahko prenašal
iz Google Play Store.
- Zagotovite, da ste povezani z brezžičnim omrežjem.
- Odprite meni programa ure in zaženite Play Store.
- Poiščite svoje priljubljene programe z glasom ali jih vtipkajte ter za
prenos sledite navodilom na zaslonu.

KAKO NASTAVIM IN UPORABLJAM POMOČNIKA GOOGLE?
Pritisnite in zadržite srednji gumb na svoji pametni uri. Sledite zahtevam za nastavitev
Pomočnika Google. Ko ste omogočili Pomočnika, pritisnite in zadržite srednji gumb, da
bi kadar koli vprašali, ali ukazali.
KAKO NASTAVIM GLASOVNO AKTIVIRANJE »OK GOOGLE« ZA POMOČNIKA
GOOGLE?
Za vklop aktiviranja glasu pritisnite in zadržite srednji gumb, pote podrsajte navzgor iz
zahtevanega zaslona in se premikajte po predlogih za dostop v Nastavitve. Vklopite
zaznavanje »Ok Google« za prostoročnega Pomočnika na zapestju.
KAKO NASTAVIM IN UPORABLJAM GOOGLE PAY?
Nastavite račun Google Pay za celotno transakcijo neposredno z zapestja. Če dodate
kartico v svojo uro, ne potrebujete svojega telefona za plačevanje.
- Na svoji uri odprite program Google Pay.
- Tapnite Začetek.
- Nastavite pin za zaklepanje zaslona.
* Ta pin se bo uporabljal z vašo pametno uro in računom Google Pay.
Svojo uro lahko uporabljate za plačevanje le, če je odklenjena in na
zapestju.
- Tapnite “Add card (Dodajte kartico)”, da bi dodali način plačila.
- Da bi končali nastavitev sledite navodilom na svojem telefonu.
Pomnite: v tem trenutku na svoji uri ne morete dodati popustov zvestobe ali kartice za
nagrade v Google Pay.
Plačevanje v trgovini
- Odprite Google Play.
- Držite svojo uro nad terminalom za brezstično plačevanje, dokle ne sličite zvoka
ali začutite vibriranje svoje ure.
- Če je zahtevano, izberite »Credit«, ne glede na vrsto vaše kartice.
- Za transakcije s kreditno kartico boste morda morali vnesti PIN. Uporabite PIN, ki
ste ga nastavili pri svoji banki.
ZAKAJ MORAM PRI SVOJI PAMETNI URI VNESTI PIN?
Vaša pametna ura lahko zazna, kadj ste odstranili uro s svojega zapestja in od vas
zahteva, da vnesete PIN, da bi ponovno omogočili dostop do informacij ure in funkcij. To
je zaščitna mera, ki preprečuje tujcem dostop do vaših osebnih podatkov, če ste uro pred
kratkim sneli z zapestja, ali so vam jo ukradli.
KAKO NASTAVIM IN UPORABLJAM GOOGLE FIT?
Google Fit bo sledil vašim dnevnim korakom brez računa Google ali z njim. Če ste
prijavljeni z Gmailom, lahko Google Fit sledi specifičnim treningom, beleži odčitke
srčnega utripa, beleži poti treninga, sledi porabljenim kalorijam in vam pomaga določiti in
uresničiti vaši cilje fitnesa.

Če še niste opravili, sinhronizirajte z računom Google v razdelku Napredne
nastavitve programa Wear OS by Google. Iz menija odprite program Fit Watch. V
celoti preberite zaslone za prijavo in nato boste imeli dostop do celotnega kompleta
funkcij.
Na čem temeljijo moje minute gibanja in srčne točke?
Minute gibanja spremljajo vse vaše aktivnosti ne glede na to, kaj se giblje. Merilnik
pospeška vaše ure bo še vedno prikazoval število korakov, izračunal pa bo tudi skupno
število minut gibanja v dnevu.
Za srčne točke prejmete dobropis za aktivnosti, zaradi katerih mora vaše srce utripati
intenzivneje. Merilnik pospeška vaše ure lahko prepozna tudi razliko med lahko in zmerno
intenzivno aktivnostjo. Google Fit vam podeli srčno točko za vsako minuto gibanja, ki jo
vaša ura prepozna kot zmerno intenzivno aktivnost, in 2 točki za visoko intenzivno
aktivnost. Točke ne temeljijo na meritvah srčnega utripa.
KAKO ROČNO BELEŽIM VAJE S TRENINGOM GOOGLE FIT?
Iz menija odprite program ure Fit Workout ali tapnite ikono Tek na dno zaslona v
programu ure Fit. Izberite vrsto treninga, ki mu želite slediti in nato tapnite Start. Za
začasno prekinitev ali konec treninga tapnite na Odmor. Zgodovina vaj je na voljo v
programu ure Fit.
Med vadbo se prepričajte, da nosite svojo pametno uro višje in tesno nad zapestjem
tako, da je hrbtna stran ohišja plosko na koži, da bi tako bolje zajeli odčitke srčnega
utripa. Za treninge priporočamo, da nosite silikonske trakove. Naprave ne uporabljajte v
nobene druge namene, ker lahko podaljšano drgnjenje in pritisk dražita kožo.
KAKO UREDIM SVOJE DNEVNO CILJNO ŠTEVILO KORAKOV IN DRUGE
NASTAVITVE GOOGLE FITA?
Ciljno število korakov je samodejno nastavljeno na 10.000 dnevno, uporabnik pa lahko to
spremeni kadar koli. Iz menija odprite program ure Fit in se nato pomaknite navzdol do
Nastavitev. Tu lahko uredite svoje cilje in druge FIT informacije.
KATERE STATISTIKE SO VKLJUČEN V ZGODOVINO VAJ?
Prijavljene vaje s sledenjem razdalje, srčnega utripa, porabljenih kalorij in časa/datuma.
Vaša zgodovina treningov je na voljo v programu ure Fit po datumu in vrsti.
LAHKO SVOJE PODATKE O AKTIVNOSTI POŠLJEM DRUGIM PROGRAMOM?
Ne, vidite lahko le svoje podatke aktivnosti.
KAKO UPORABLJAM GOOGLE PLAY MUSIC NA SVOJI PAMETNI URI?
Na svoji pametni uri odprite Google Play Store, nato poiščite Google Play Music.
Prenesite program za uro Play Music. Za prenos glasbe neposredno na svojo
pametno uro morate imeti plačano naročnino.
Svojo pametno uro povežite z brežičnim omrežjem v razdelku nastavitev Povezljivost.
Odprite Play Music in zagotovite, da je račun Google sinhroniziran z vašo pametno uro in
povezan s plačano naročnino. Ob seznamu skladb in albumov, ki jih želite shraniti na
svojo pametno uro, tapnite na ikono Prenos

Ko je glasba prenesena, boste videli kljukico ob njej. Za brisanje prenosa, tapnite na
kljukico.
Slušalke Bluetooth povežite v razdelku nastavitev Povezljivost, nato predvajajte katero
koli od prenesenih sklab, da bi uživali v skladbah brez telefona.

BATERIJA
KAKO DOLGO TRAJA BATERIJA MOJE PAMETNE URE?
Baterija bo trajala do 24 ur, odvisno od uporabe.
KAKO NAPOLNIM SVOJO PAMETNO URO?
Uporabite brezžični polnilnik, ki je priložen paketu s pametno uro. Za polnjenje ne
uporabljajte zvezdišča USB, razdelilnika USB, y kabla USB, paketa baterij ali drugih
perifernih naprav. Polnilnik namestite na plosko površino na dobro prezračenem območju,
kjer ne sijejo neposredni sočni žarki.
Svojo pametno uro položite neposredno na brezžični polnilnik. Magnetni polnilnik ima
dva zatiča, ki sta poravnani s krožnimi utori na hrbtni strani ohišja. Ali se ura polni se
prepričate tako, da pogledate na svetlečo pušico na vrhu številčnice ure, ali tako, da
podrsate navzdol, da bi videli svetlečo puščico ob odstotku napolnjenosti baterije.
Tudi majhne količine potu ali vlage lahko povzročijo korozijo električnih stikov med tem,
ko je ura priklopljena na polnilnik. Korozija lahko prepreči polnjenje in prenos podatkov.
Da bi preprečili poškodovanje svoje naprave:
- obrišite napravo z vlažno krpo;
- obrišite jo do suhega;
- pred polnjenjem omogočite, da se naprava popolnoma posuši.
KAKO DOLGO SE POLNI BATERIJA?
Baterija vaše pametne ure se lahko v eni uri napolni do najmanj 80 %.
KAKO LAHKO POVEM, KDAJ SE POLNI MOJA PAMETNA URA?
Na zaslonu ure bo vidna strela. Lahko pa tudi podrsate navzdol, da bi videli strelo od
odstotku napolnjenosti baterije. Dodatno se bo na zaslonu pokazal krožni indikator, ki
prikazuje odstotek napolnjenosti.
PAMETNO URO SEM POLOŽIL NA POLNILNIK. ZAKAJ NA ZASLONU NE VIDIM
INDIKATORJA POLNJENJA?
Če indikator polnjenja (strela) ni vidna, polnilnik ne zazna ure.
Poskusite naslednje nasvete:
- premaknite uro ali polnilnik
- zagotovite, da bodo nožice polnilnika poravnane z utori na hrbtni strani ohišja
- prepričajte se, ali ura leži poravnano na polnilniku brez vrzeli
- prepričajte se, da ni ničesar med polnilnikom in napravo npr. prahu, traku itd.
- prepričajte se, da se polnilnik napaja
- poskusite spremeniti vir napajanja polnilnika, npr. premaknite na stensko vtičnico

za prenosni računalnik
Včasih, če se naprava med polnjenjem premočno segreje, se bo preklopila v način
toplotnega izklopa dokler se ne ohladi in, ko je znova varno, se bo znova začela polniti.
Poskusite odstraniti napravo s polnilnika, počakajte, da se ohladi in jo znova položite na
polnilnik.
Kaj so načini pametnega delovanja baterije?
Z načini pametnega delovanja baterije lahko prihranite energijo baterije na podlagi svojih
dnevnih potreb. Dnevni način vam omogoča, da izkoristite vse funkcije ure, preden jo
ponoči priključite na polnilnik, način daljšega delovanja omogoča večdnevno uporabo,
način, ki prikazuje samo uro, pa se uporablja, ko je baterija skoraj prazna ali želite uro
nositi več tednov brez polnjenja. Če želite ustvariti svoj idealni način delovanja baterije,
lahko v načinu po meri preprosto prilagodite vse nastavitve na enem mestu.
Zakaj je moja ura prenehala delovati in prikazuje samo uro?
Ko je baterija skoraj prazna, ura samodejno preklopi na način, ki prikazuje samo uro, da
lahko deluje čim dlje, preden jo priključite na polnilnik. Ko uro napolnite, se zažene znova.
Če aktivirate način, ki prikazuje samo uro, pri višjem odstotku napolnjenosti baterije,
pritisnite in zadržite gumb ure za izhod iz tega načina.
KAKO LAHKO PODALJŠAM ŽVILJENJSKO DOBO BATERIJE?
Za maksimiranje življenjske dobe baterije za svojo uro, poskusite naslednje nasvete:
SPREMEMNITE ŠTEVLIČNICO, KI JE OPTIMITANA ZA BATERIJO: Nekatere
številčnice, še posebej tiste z animacijami ali interaktivnimi zmožnostmi in svetlimi
barvami, porabijo več napetosti baterije, kot druge.
NASTAVITE SVETLOST ZASLONA: Svetlejši je zaslon ure, več napetosti baterije bo
porabila ura. Nekoliko zmanjšajte svetlost zaslona ure, da bi tako prihranili več baterije.
Podrsajte navzdol, tapnite na ikono mehanizma, da bi prišli v nastavitve, nato tapnite na
Zaslon, da bi nastavili svetlost.
IZKLOPITE OBVESTILA, KI JIH NE ŽELITE: Z izklopom nepotrebnih obvestil lahko
varčujete z baterijo. V razdelu Obvestila programa Wear OS by Google uredite, katere
alarme boste prejemali.
VKLOPITE NAČIN GLEDALIŠČE: Izklopite zaslon in obvestila z začasnim vklopom
načina Gledališče. Podrsajte navzdol z vrha zaslona, nato tapnite na ikono ure, da bi
omogočili način Gledališče. Znova vklopite zaslon tako, da pritisnete srednji gumb.
NAČIN ZA LETALO: Če vas zanimata le ura in funkcije, ki ne potrebujejo povezljivost za
posodobitve, vam način za letalo omogoča, da vidite le tisto, kar vam je mar, večinoma
brez obremenjevanja baterije za druge funkcije. Podrsajte navzdol in nato tapnite na
letalo.

Načini pametnega delovanja baterije
Koliko časa deluje baterija v posameznem načinu?
Baterija v dnevnem načinu deluje v povprečju med polnjenji od jutra do jutra, kar lahko za
nekatere uporabnike z dokaj visoko intenzivno uporabo telefona vključuje tudi čas
delovanja v načinu daljšega delovanja pod 10 odstotki napolnjenosti baterije (dnevni način
pri približno 10 odstotkih napolnjenosti baterije samodejno preklopi v način daljšega
delovanja, razen če uporabnik to prekliče). Za dnevni način bomo tudi v prihodnje
omogočali večino funkcij in dnevno polnjenje.
Polno napolnjena baterija lahko v načinu daljšega delovanja deluje do 2 dni in 2 noči.
Način daljšega delovanja bomo optimizirali tudi v prihodnje, zanj pa bomo omogočili
nepogrešljive funkcije in najdaljši čas delovanja baterije, ki še vedno zagotavljajo pametno
uro z operacijskim sistemom Wear OS.
Za način, ki prikazuje samo uro, smo izvedli nekaj preskusov za [ime izdelka blagovne
znamke], pri katerih je polno napolnjena ura delovala več kot 30 dni. Ura samodejno
preklopi v način, ki prikazuje samo uro, pri 3 odstotkih napolnjenosti baterije (preklopi iz
drugih načinov delovanja baterije). Nekaterih kupcev pametnih ur morda ne zanima način,
v katerem so izklopljene vse pametne funkcije, vendar pa se nam zdi uporabno, da
prihranimo zelo majhno količino energije baterije za ta način, zlasti ker se zadnji 3 odstotki
izpraznijo z nepredvidljivo hitrostjo (pogosto hitreje). Tako vas ne izpraznjena ura ne more
presenetiti in lahko vsaj še nekaj časa prikazuje uro.
Zakaj se moja baterija izprazni hitreje od pričakovanj?
Čas delovanja baterije v vsakem od naših načinov pametnega delovanja baterije je
odvisen od več dejavnikov, od pogostosti aktiviranja in uporabe ure ter števila aplikacij ali
ploščic, ki jih zaženete ali se izvajajo v ozadju, do tega, ali je ura nastavljena za
sprejemanje klicev z zvočnikom in mikrofonom ure. Učinkovitost delovanja se znatno
razlikuje glede na vrsto uporabljene številčnice in glede na uporabljene elemente
številčnice. Upoštevati morate, da se v prvih nekaj dneh uporabe v ozadju izvajajo
različne posodobitve, uporabniki pa na splošno uporabljajo ure znatno več za preskušanje
različnih številčnic, ploščic in aplikacij. Po prvi nekaj dneh je prisotne vedno več
povprečne uporabe, zato čas delovanja baterije postane enakomernejši.
Zakaj se načini delovanja baterije in nastavitve spreminjajo brez mojega
posredovanja?
Razpored izklopa povezave Bluetooth – Temeljna sistemska programska oprema Wear
OS včasih v načinu daljšega delovanja nenamerno izklopi povezavo Bluetooth v času
načrtovanega izklopa. To vpliva na splošen prihranek energije baterije, ki je mogoč med
uporabo načina daljšega delovanja, način pa bo morda preklopljen na način po meri, če
uporabniki zaženejo aplikacijo Načini pametnega delovanja baterije v času načrtovanega
izklopa povezave Bluetooth, ki pa jo je sistem vklopil.
Nastavitve se spremenijo po polnjenju – Sistem po samodejnem preklopu v način
daljšega delovanja pri 10 odstotkih napolnjenosti baterije in polnjenju nad 10 odstotkov ne
povrne prejšnjih nastavitev. Če niste spremenili nobenih nastavitev, lahko ročno znova
preklopite na dnevni način. Če ste spremenili nastavitve, bi morale biti shranjene v načinu
po meri v aplikaciji Načini pametnega delovanja baterije.
Trenutno raziskujemo popravke, s katerimi bomo odpravili te težave.

SIHNRONIZACIJA IN ODPRAVLJANJE MOTENJ
MOJA BATERIJA PRI POLNJENJU NE PRESEGA DOLOČENEGA ODSTOTKA.
KAKO LAHKO TO POPRAVIM?
Pustite, da pametna ura v celoti izprazni baterijo. Polnite svojo pametno uro, dokler
na zaslonu in označeno, da je polnjenje končano. Potem, ko je baterija ure na 100
% pritisnite in zadržite:gumb, dokler se naprava ne zažene znova.
KAKO SE NAJ PREPRIČAM, ALI JE PROGRAMSKA OPREMA PAMETNE URE
NAJNOVEJŠA?
Na svoji pametni uri zaženite Nastavitve, nato odprite Sistem. Tapnite O, nato tapnite
System updates (Posodobitve sistema). Če je operacijski sistem najnovejše različice,
potem bo na zaslonu napisalo Sistem je posodobljen. Če ne, po prenesel najnovejšo
različico, s katero ga boste posodobili.
PRENOS POSODOBITVE ZA PAMETNO URO NI USPEL, ALI TRAJA PREDOLGO.
KAKO LAHKO TO POPRAVIM?
-

Potrdite, da je ura neposredno povezana na brezžično omrežje z močnim
signalom. Omrežje lahko dodate v razdelu nastavitev Povezljivost.
Izklop Bluetootha po povezavi na brezžično omrežje bo preprečilo motnje.
Zagotovite, da bo ura napolnjena najmanj 50 %.
Ponovno zaženite uro.
Ponovno zaženi telefon.

MOJA PAMETNA URA SE ODKLAPLJA, KO JE V OBMOČJU BLUETOOTHA
MOJEGA TELEFONA. KAKO LAHKO TO POPRAVIM?
- Prepričajte se, ali je telefon vklopljen.
- Prepričajte se, da je na telefonu podatkovna povezava ali brezžična povezava.
- Prepričajte se, ali telefon ni v načinu za letalo.
- Prepričajte se, ali je Bluetooth vklopljen.
- Prepričajte se, da je program odprt in kaže naprava v programu kot »Povezana«.
- Odprite program in tapnite na napravo, da bi jo znova
povezali, če prikazuje »Odklopljena«.
- Če ima uporabnik iPhone se prepričajte, da v ozadju teče program Wear
OS by Google.
- Zagotovite, da bo telefon napolnjen najmanj 70 %.
- Zagotovite, da bo ura napolnjena najmanj 70 %.
- Zagotovite, da bo ura posodobljena.
- V nastavitvah telefona se prepričajte, ali deluje telefon z najnovejšo
posodobitvijo operacijskega sistema.
KAKO IZVEDEN PONASTAVITEV NAPRAVE NA TOVARNIŠKE NASTAVITVE?
Če se nenehno pojavljajo težave, ki niso odpravljen z drugimi načini odpravljanja
motenj, boste morda morali odklopti in ponastaviti svojo uro. Ker ponastavitev na
tovarniške nastavitve odstrani vse prejšnje nastavitve in račune, boste morali po
ponastavitvi znova nastaviti svojo uro.
- Podrsajte navzdol z vrha zaslona.
- Tapnite Nastavitve, nato pojdite navzdol in tapnite Sistem.

-

Tapnite Odklopi in ponastavi, nato tapnite kljukico za potrditev.
Med ponastavljanjem pametne ure pojdite v nastavitve Bluetooth na telefonu in
odstranite napravo iz svojega seznama.

KAKO ZNOVA POVEŽEM ISTO PAMETNO URO S PROGRAMOM?
Ko ste ponastavili svojo napravo in jo odstranili iz nastavitev Bluetooth na telefonu, jo
lahko ponovno povežete s programom Wear OS by Google. Odpritre zgornji levi meni in
tapnite na Poveži uro. To vas bo vrnilo na postopek povezovanja in nastavitev.
POSABIL SEM GESLO, S KATERIM SEM NASTAVIL PAMETNO URO IN ZDAJ
NIMAM DOSTOPA. KAKO NAJ TO POPRAVIM?
Da bi znova dobili dostop do svoje pametne ure, morate sprožiti ponastavitev na
tovarniške nastavitve. Sledite naslednjim korakom:
-

vnesite neveljavno geslo 3 krat zapored; počakajte 15 sekund;
znova vnesite neveljavno geslo, tudi 3 krat zapored; počakajte 15 sekund;
še zadnjič vnesite neveljavno geslo, tudi 3 krat zapored; počakajte 15
sekund.
Ura bo izdelala pojavno kartico in zahtevala ponastavitev na tovarniške
nastavitve. Tapnite na kljukico ali gumb Opravljeno.
Ko je ponastavitev na tovarniške nastavitve končana, boste znova morali svojo
pametno uro povezati s svojim telefonom.
Pred povezovanjem v programu odstranite ime naprave iz medpomnilnika
Bluetootha.

NASTAVITVE RAČUNA IN NAPRAVE
KAKO LAHKO DOSTOPAM V MENI NASTAVITEV?
Odprite program Wear OS by Google. Do Obvestil, Koledarja in Naprednih nastavitev
lahko dostopate in jih urejate iz domačega zaslona.
KAKO LAHKO UREDIM SVOJE IME?
Vaše ime temelji na nastavitvah računa Google. Svoje ime spremenite znotraj svojega
računa Google na telefonu ali računalniku.
KAKO LAHKO SPREMENIM SVOJE GESLO?
Vaše geslo temelji na nastavitvah računa Google. Svoje geslo spremenite znotraj svojega
računa Google na telefonu ali računalniku.
KAKO LAHKO SPREMENIM JEZIK PROGRAMA WEAR OS BY GOOGLE?
Jezik programa je določen z jezikom, nastavljenim na vašem telefonu. Spreminjanje
nastavitev jezika na vašem pametnem telefonu bo vplivalo na jezik na vaši pametni uri.
KAKO SE UPORABLJAJO MOJI OSEBNI PODATKI?
Da bi izvedeli več o uporabi vaših podatkov, sledite naslednjim korakom:
- odprite program Wear OS by Google, nado odprite meni v zgornjem levem kotu.
- iOS: da bi izvedeli več o uporabi podatkov tapnite Politika zasebnosti.
- Android: tapnite O, nato tapnite Politika zasebnosti.

KAKŠNA JE GARANCIJA ZA MOJO PAMETNO URO?
Vaša pametna ura ima 2-letno omejeno garancijo.

Google, Wear OS by Google, Google Play, Google Fit, Google Pay, Google Assistant, Google
Calendar, Gmail, Android in Android Go Edition so blagovne znamke Google LLC.
App Store je blagovna znamka Apple, Inc.
Bluetooth je blagovna znamka Bluetooth SIG,
Inc.

