ÎNTREBĂRI REFERITOARE LA ULTIMELE FUNCȚII –
FOSSIL/MICHAEL KORS GEN 5E
Smart Battery Modes (Moduri smart pentru optimizarea bateriei)
Cât rezistă fiecare mod al bateriei?
● În medie, modul „Zilnic” rezistă între încărcări de la o dimineață la alta. Modul „Zilnic” va
continua să fie utilizat pentru activarea celor mai multe funcţii şi încărcarea zilnică.
● Când utilizaţi modul „Extins” după o încărcare completă, bateria poate rezista până la 2
zile şi 2 nopţi. Modul „Extins” va continua să fie optimizat pentru a permite funcţionarea
caracteristicilor obligatorii şi a asigura cea mai lungă durată de viaţă a bateriei pentru un
ceas inteligent Wear OS.
● Atunci când utilizați modul „Doar ora” după o încărcare completă, bateria poate rezista
mai mult de 3 săptămâni, dar scopul principal în acest mod este ca ceasul dvs. să nu se
descarce complet înainte să îl puneți la încărcat. Atunci când bateria este aproape
descărcată, ceasul comută în modul „Doar ora” pentru a putea funcționa încă puțin ca și
un ceas obișnuit.
De ce se descarcă bateria mai repede decât a fost prevăzut?
Durata de viaţă a bateriei pentru fiecare dintre modurile smart pentru optimizarea bateriei
(Smart Battery Modes) va varia în funcţie de mai mulţi factori, de la cât de des este activat şi cât
de des interacţionaţi cu ceasul, la câte aplicaţii sau meniuri sunt pornite sau rulează în fundal,
până la faptul dacă ceasul este configurat pentru a primi apeluri utilizând difuzorului şi
microfonul încorporate. Performanţa diferă mult în funcţie și de faţa de ceas utilizată, precum şi
de cât de multe elemente sunt utilizate pe o față de ceas. Este de remarcat faptul că în primele
zile de utilizare, au loc diferite actualizări în fundal, iar utilizatorii utilizează, în general, ceasurile
în mod semnificativ mai mult pentru a încerca diferite feţe, meniuri şi aplicaţii. După primele zile,
se ajunge la o utilizare normală şi durata de viață a bateriei devine mai consistentă.
De ce modul Baterie nu mai este selectat în aplicație?
Dacă efectuați actualizarea setărilor din meniurile Wear OS în afara Smart Battery Modes,
modul actual va fi deselectat din cauza modificărilor manuale. Va trebui să selectați din nou
modul dorit pentru a-l seta iarăși.
De ce se schimbă modurile şi setările bateriei fără intervenţia mea?
Planificare Bluetooth - Uneori, în modul „Extins”, software-ul de sistem Wear OS activează
accidental Bluetooth-ul în timpul perioadelor planificate în care ar trebui să fie oprit. Acest lucru
afectează per ansamblu economia de baterie atunci când utilizaţi modul „Extins” şi poate duce
la trecerea utilizatorilor în modul Personalizat, dacă aplicaţia Smart Battery Modes este lansată
atunci când Bluetooth-ul este programat să fie oprit, dar a fost pornit de sistem.
Setările se schimbă după încărcare - După trecerea automată la modul „Extins”, sistemul nu
revine la setările anterioare. Puteţi comuta manual înapoi la modul „Zilnic” dacă nu aţi modificat
nicio setare.

Utilizarea difuzorului
De ce nu preia apeluri ceasul meu, chiar dacă am activat această opțiune?
Pe lângă activarea apelurilor audio pe telefon, utilizatorii Huawei trebuie, de asemenea, să
activeze opțiunea și pe telefonul lor: Setări -> Accesibilitate -> Control vocal -> Activaţi butonul
„Transmitere apeluri primite”.
De ce Google Assistant (Asistent Google) nu funcţionează cu difuzorul meu?
Unii utilizatori raportează faptul că, chiar şi atunci când pornesc difuzorul, nu aud sunetul
asistentului vocal Google prin difuzor.
● Verificaţi de două ori dacă ieşirea vocală a asistentului este activată, accesând ecranul
Asistentului (trageți spre ecranul din stânga de pe ecranul pentru formarea numărului a
ceasului/ecranul de pornire), derulaţi în josul până la sfârșitul ecranului Asistentului şi
atingeţi pictograma Setări. În setările Asistentului, asiguraţi-vă că „Redarea vocală” este
pornită. În cele din urmă, asiguraţi-vă că volumul este crescut şi că vocea Google
Assistant-ului ar trebui să fie redată prin difuzor.
● Dacă Asistentul nu reuşeşte să afișeze vorbirea convertită în text sau este foarte lent în
acest sens, cauza poate fi o conexiune lentă sau slabă. Verificaţi conexiunile Bluetooth
şi WiFi şi încercaţi din nou.
● Dacă utilizaţi un iPhone, conexiunea Bluetooth utilizată este o conexiune BLE de putere
mică, care poate dura 3 până la 5 secunde pentru a transmite și recepționa toate datele
pentru a converti vorbirea în text. Dacă doriţi să grăbiţi lucrurile, verificaţi pentru a vă
asigura că WiFi-ul este conectat, glisând în jos pentru a vedea meniul Setări rapide şi
verificaţi dacă simbolul WiFi este prezent. În caz contrar, accesaţi setările WiFi şi atingeţi
o reţea disponibilă, asiguraţi-vă că sunteţi conectat, apoi încercaţi să folosiţi din nou
Asistentul.

CONFIGURAREA GENERALĂ ŞI ASOCIEREA
Ce telefoanele sunt compatibile cu smartwatch-ul meu?
Wear OS by Google funcţionează cu telefoane care rulează Android 6.0+ (cu excepţia
ediţiei Go) sau iOS 10+. Funcţiile suportate pot varia în funție de platforme şi ţări. Toate
dispozitivele sunt dotate cu Bluetooth® activat în mod inteligent, cu un transfer de date
îmbunătățit de 4.1 cu un consum redus de energie.
Cum descarc aplicaţia Wear OS by Google™?
iOS: Accesaţi App Store® şi selectaţi Căutare din meniul de jos. Tastaţi „Wear OS by
Google” în bara de căutare, selectaţi aplicaţia Wear OS by Google şi apăsaţi Obţine.
Aşteptaţi descărcarea aplicaţiei pe telefon.

ANDROID: Accesați Google Play™, tastaţi „Wear OS by Google” bara de căutare,
selectaţi aplicaţia Wear OS by Google şi apăsaţi Instalează. Aşteptaţi descărcarea
aplicaţiei pe telefon.
Cum pornesc smartwatch-ul meu?
Asiguraţi-vă că smartwatch-ul este încărcat înainte de a încerca să îl porniți. Apăsaţi şi
ţineţi apăsat butonul din mijloc timp de cel puţin trei secunde. Smartwatch-ul va porni şi
atunci când este conectat la încărcător.
Cum îmi configurez smartwatch-ul?
Pentru a configura smartwatch-ul dvs., consultaţi Ghidul de pornire rapidă care a fost
livrat împreună cu smartwatch-ul sau urmaţi aceşti paşi:
- Conectaţi smartwatch-ul la încărcător, prin plasarea acestuia pe spatele
smartwatch-ului. Magneţii din încărcător îl vor ţine pe poziţie.
- Pe telefonul dvs., descărcaţi şi instalaţi aplicația Wear OS by Google din App
Store sau Google Play Store.
- Deschideţi aplicaţia pe dispozitivul dvs. şi urmaţi instrucţiunile pentru a asocia
smartwatch-ul.
- Conectaţi încărcătorul inclus la o mufă USB.
Cum îmi asociez smartwatch-ul cu telefonul?
Pentru a asocia smartwatch-ul, urmaţi paşii de mai jos:
- Pe ceas: Selectaţi limba, apoi derulaţi în jos pentru a găsi numele ceasului.
- Pe telefon: Deschideţi aplicaţia Wear OS de la Google şi apăsaţi pe Începeți.
Selectaţi numele ceasului. Permiteţi Bluetooth-ului să se conecteze la ceas.
- Un cod de asociere va apărea pe ceas şi pe telefon. Confirmaţi că se potrivesc.
- Veţi vedea un mesaj de confirmare atunci când ceasul dvs. este asociat.
Asocierea poate dura câteva minute.
- Urmaţi instrucţiunile de pe ecranul telefonului şi al ceasului pentru a finaliza
asocierea şi configurarea.
Notă: ceasul dvs. poate instala automat o actualizare şi poate reporni după ce este asociat cu
telefonul. Dacă începe să descarce o actualizare, țineți telefonul în apropierea ceasului şi
asiguraţi-vă că ceasul rămâne încărcat până la finalizarea actualizării.
Cât de departe poate fi smartwatch-ul faţă de telefon pentru ca acestea să rămână
conectate?
Raza de acoperire a conexiunii wireless Bluetooth dintre telefon şi smartwatch poate
varia foarte mult în funcţie de mediul înconjurător. În general, conectarea ar trebui să fie
posibilă până la cel puţin 10 metri (sau 30 feet).
Cum conectez smartwatch-ul la Wi-Fi?
- Apăsaţi butonul din mijloc sau glisaţi în jos din partea de sus a ecranului.
- Derulaţi şi apăsaţi pe Setări.
- Apăsaţi pe Conectivitate.

- Apăsaţi pe Wi-Fi.
- Apăsaţi pe Adăugare reţea.
- Derulaţi pentru a găsi reţeaua dvs. şi apăsaţi.
- Porniţi telefonul şi porniţi aplicația Wear OS by Google.
- Apăsaţi Enter pe telefon pentru a finaliza introducerea parolei.
- Introduceţi parola pe telefon.
Dacă ceasul este asociat cu un telefon Android şi are Wi-Fi, ceasul dvs. se poate
conecta automat la reţelele Wi-Fi salvate atunci când se pierde conexiunea Bluetooth cu
telefonul. În acest fel, puteţi primi notificări şi puteţi utiliza căutarea vocală pe ceas în
locuința dvs. chiar şi atunci când lăsaţi telefonul într-o cameră diferită.
Cum opresc smartwatch-ul meu?
● Apăsaţi butonul din mijloc sau glisaţi în jos din partea de sus a ecranului.
● Derulaţi şi apăsaţi pe Setări.
● Apăsaţi pe Sistem.
● Glisaţi în sus şi apăsaţi Oprire.
● Apăsaţi bifa pentru a confirma.
De ce nu pot să îmi asociez smartwatch-ul cu telefonul?
Asiguraţi-vă că smartwatch-ul este pornit şi că Bluetooth-ul este activat pe telefon.
Lansaţi aplicația Wear OS by Google şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru
asocierea ceasului. Dacă acesta nu se conectează, verificaţi meniul Bluetooth de pe
telefon. Dacă vedeţi smartwatch-ul în lista de dispozitive, eliminaţi-l. Lansaţi aplicația
Wear OS by Google şi repetaţi procesul de asociere.
Câte smartwatch-uri pot asocia cu aplicaţia în acelaşi timp?
iOS: doar un singur ceas poate fi asociat cu aplicaţia la un moment dat.
ANDROID: mai multe ceasuri pot fi asociate simultan cu aplicaţia.
Cum anulez asocierea smartwatch-ului cu telefonul?
- Deschideţi aplicația Wear OS by Google și derulaţi până la Setări avansate.
- Apăsaţi butonul Uită ceasul din partea de jos a ecranului pentru a vă deconecta
şi reseta dispozitivul.
- Eliminaţi smartwatch-ul din setările Bluetooth-ului telefonului.
Cum actualizez Wear OS by Google prin Google Play Store?
Puteţi să căutaţi şi să descărcaţi actualizări prin Play Store pe smartwatch.
- Asiguraţi-vă că smartwatch-ul este conectat la Wi-Fi sau 3G.
- Accesaţi meniul aplicaţiei pe smartwatch şi deschideţi Play Store.
- Găsiţi şi apăsaţi pe Wear OS by Google.
- În pagina de detalii, apăsaţi Actualizare. Dacă nu vedeţi butonul Actualizare,
Wear OS by Google este actualizată.
Cum dezinstalez aplicaţia Wear OS by Google?

iOS: pe telefon, apăsaţi lung pe aplicaţia Wear OS by Google până când pictogramele
ecranului de pornire se mișcă şi apare un „X” roşu. Faceţi clic pe „X”-ul roşu de pe
aplicaţia Wear OS by Google pentru a o elimina.
ANDROID: paşii specifici pot varia în funcţie de producătorul telefonului dvs. În general,
pe telefon accesați meniul Setări, selectaţi Aplicaţii sau Manager aplicaţii, faceţi clic pe
Wear OS by Google şi selectaţi Dezinstalare.
Cum resetez smartwatch-ul la setările implicite din fabrică?
Resetând ceasul la setările din fabrică, veţi şterge toate datele stocate în smartwatch.
Aceste date nu pot fi restaurate. Datele includ notificările şi cardurile dvs. active, datele
de fitness, orice aplicaţii de la terți instalate şi toate datele care au fost stocate, setările
de sistem şi preferinţele. Cu toate acestea, datele stocate în contul dvs. Google nu sunt
afectate. Resetarea ceasului nu va reseta telefonul sau tableta la setările din fabrică.
Pentru a reseta la setările din fabrică, urmaţi paşii următori:
- Apăsaţi butonul din mijloc sau glisaţi în jos din partea de sus a ecranului.
- Derulaţi şi apăsaţi pe Setări.
- Apăsaţi pe Sistem.
- Apăsaţi pe Deconectare şi Resetare.
- Apăsaţi bifa pentru a confirma.
- Eliminaţi smartwatch-ul din setările Bluetooth-ului telefonului.
- După ce resetaţi ceasul la setările din fabrică, trebuie să asociaţi din nou
smartwatch-ul cu telefonul.

NOTIFICĂRI
Cum funcţionează notificările?
Ceasul dvs. utilizează setările de notificare pe care le aveţi pentru fiecare aplicaţie de pe
telefon. Dacă alerta vibrează sau face un sunet pentru notificări pe telefon, ceasul va
vibra. Dacă aplicaţia dvs. nu vibrează şi nu emite un sunet pentru notificări, ceasul dvs.
nu va vibra, dar veţi vedea în continuare un mesaj pe ceas.
Ce notificări voi primi?
Cele mai multe notificări pe care le vedeţi pe telefon vor apărea, de asemenea, și pe
ceas. Acestea includ notificări pentru apeluri pierdute, mesaje text, mementouri pentru
evenimente şi multe altele. Când primiţi o notificare, ceasul dvs. doar va vibra (de ex. nu
va emite sunete).
Cum pot să controlez ce notificări pot primi pe smartwatch?
Dacă primiţi notificări pe telefonul dvs. pe care nu doriţi să le vedeţi pe ceas, puteţi
împiedica afişarea anumitor aplicaţii pe ceas. Puteţi edita preferinţele de notificare în
aplicaţia Wear OS by Google. Apăsaţi butonul Notificări din meniul Setări de pe ecranul
principal. În meniul Notificări, puteţi să dezactivaţi toate aplicaţiile pentru care nu doriţi să
primiţi notificări pe ceas.

Când ascultaţi muzică pe telefon, veţi vedea întotdeauna fereastra pentru muzică cu
opţiuni pentru întrerupere şi redare. Nu puteţi dezactiva această fereastră.
Cum pot utiliza modul „Nu deranja”?
Modul „Nu deranja” elimină alertele cu vibraţii, dar notificările vor apărea în continuare.
- Trageţi în jos din partea de sus a ecranului.
- Android: apăsaţi cercul cu o pictogramă tăiată pentru a-l activa.
- iOS: atingeţi pictograma jumătate de lună pentru a activa.
- Apăsaţi din nou pictograma pentru a dezactiva modul Nu deranja.
Cum utilizez modul „Teatru”?
Puteţi utiliza modul Teatru pentru a opri temporar ecranul ceasului. Acest lucru
împiedică producerea oricăror vibraţii sau notificări vizuale.
- Trageţi în jos din partea de sus a ecranului.
- Apăsaţi pictograma cu un ceas pentru a activa modul Teatru.
- Apăsaţi butonul din mijloc pentru a activa ecranul din nou.
Nu primesc notificări pe smartwatch. Cum remediez această problemă?
Aplicaţia Wear OS by Google trebuie să ruleze pe telefon în permanenţă pentru a
asigura conexiunea cu ceasul. Închiderea aplicaţiei deconectează ceasul de la telefon şi
împiedică transmiterea notificărilor. Asiguraţi-vă că aplicaţia este deschisă pe telefon
întotdeauna când purtaţi smartwatch-ul.
- Un mesaj Conectat va apărea în aplicaţie.
- Dacă apare un mesaj Deconectat în aplicaţie, trageţi în sus cu degetul pe faţa
ceasului şi apăsaţi cercul de reîmprospătare de pe fereastra Reconectare.
Asiguraţi-vă că Bluetooth-ul telefonului este activat şi că smartwatch-ul dvs. este
sincronizat cu dispozitivul.
Verificaţi versiunea software a telefonului în setări pentru a vă asigura că este compatibil
cu smartwatch-ul. Dacă software-ul telefonului dvs. nu este actualizat, actualizaţi-l
pentru sincronizarea corectă a dispozitivelor.
Asiguraţi-vă că software-ul ceasului este actualizat.
- Trageţi cu degetul din partea superioară a ecranului ceasului.
- Apăsaţi pe Setări, apoi apăsaţi pe Sistem în partea de jos a meniului.
- Apăsaţi pe Despre, apoi apăsaţi pe Actualizări sistem. Dacă sistemul nu este
actualizat, vă va solicita să descărcaţi cea mai recentă versiune software în acest
moment.
Utilizatori de iPhone: Accesați setările telefonului și apăsați pe Notificări. Derulați în jos
la Mesaje, apoi derulați în jos la Opțiuni. Când atingeți pe Afișare previzualizări, alegeți
fie Întotdeauna, fie Când este deblocat. Dacă selectați Niciodată, iPhone-ul nu va trimite
mesajele către un dispozitiv asociat.

CARACTERISTICI ŞI FUNCŢII ALE SMARTWATCH-ului

Cum pot să schimb faţa ceasului?
Apăsaţi şi menţineţi apăsat cadranul curent pentru a accesa meniul feţei de ceas.
Derulaţi printre opţiuni şi selectaţi faţa de ceas pe care o doriţi, atingând-o.
Cum personalizez aspectului feţei ceasului?
Dacă faţa ceasului poate fi personalizată, veţi vedea o roată dințată sub faţa ceasului
atunci când derulaţi prin lista de opţiuni. Apăsaţi roata dințată pentru a accesa setările
de personalizare (apăsaţi şi ţineţi apăsat pe o faţă de ceas pentru a accesa alternativ
aceste setări).
Cum schimb punctele de date de pe faţa ceasului?
Pentru a schimba informaţiile afişate pe faţa ceasului, apăsaţi şi menţineţi apăsat pentru
a accesa setările de personalizare. Apăsaţi punctul de date pe care doriţi să îl modificaţi,
apoi selectaţi informaţiile pe care doriţi să le vizualizaţi din lista de opţiuni. Apăsaţi
butonul din mijloc pentru a reveni la faţa principală a ceasului după ce aţi setat opţiunea
dorită.
Cum salvez o față personalizată pentru ceas?
Apăsaţi şi ţineţi apăsată faţa ceasului pentru a accesa setările de personalizare. Derulaţi
până în partea de jos şi apăsaţi pe Salvare aspect. Fața personalizată a ceasului este
acum salvată în aplicaţie şi poate fi accesată şi setată în meniul aplicaţiei.
Cum obțin cele mai noi fețe de ceas?
Asigurați-vă că sunteți conectat la rețeaua Wi-Fi în meniul Conectivitate din Setările
ceasului dvs.
- Apăsați butonul din mijloc, apoi deschideți Play Store.
- Derulați în jos și selectați Aplicațiile mele din meniu.
- Asiguraţi-vă că aplicația este actualizată. Veți avea toate fețele de ceas
disponibile odată ce este descărcată cea mai recentă versiune.
Cum schimb ordinea aplicaţiilor în meniul din smartwatch?
Pentru a ajusta ordinea din meniul aplicaţiilor, apăsaţi şi ţineţi apăsată pictograma
aplicaţiei pentru a le deplasa pe cele favorite în partea de sus. Aplicaţiile de pe ceas
deschise recent se deplasează automat în partea de sus a meniului.
Cum pot prelua apeluri pe ceas?
TITAN - În timpul configurării iniţiale, ar trebui să primiţi o solicitare pentru a configura
ceasul pentru a efectua şi primi apeluri. Dacă nu vedeţi această solicitare, verificaţi
fereastra de notificare pentru configurarea telefonului pentru a începe configurarea.
Puteţi, de asemenea, să accesaţi aplicaţia Telefon pe ceas şi ar trebui să se lanseze
fereastra pentru configurarea telefonului. Urmaţi instrucţiunile pentru a activa
funcţionalitatea telefonului. Dacă tot nu vedeţi solicitarea, puteţi iniţia configurarea
deschizând opțiunea Setări în aplicaţia Telefon de pe ceas, atingeţi Depanare şi urmați
paşii de acolo.

După ce terminaţi configurarea, puteţi respinge sau prelua apeluri primite sau puteţi
efectua un apel, direct de pe ceas. Vă rugăm să reţineţi că, utilizând ceasul dvs. pentru
apeluri, bateria se poate descărca mai repede.
De ce nu mă lasă ceasul să preiau un apel?
TITAN - Poate fi din cauza optimizării acumulatorului. Dacă ceasul dvs. este în modul
„Extins” sau „Doar ora”, preluarea apelurilor este dezactivată. Dacă doriţi să economisiţi
bateria fără a pierde accesul la apeluri, încercaţi să creaţi propria experienţă în modul
Personalizat.
Ar putea fi, de asemenea, o problemă cu conectivitatea Bluetooth. Asiguraţi-vă că
telefonul este aproape de Bluetooth și că acesta este conectat. Consultaţi paşii de
depanare din „De ce nu apar apelurile pe ceasul meu?”
De ce nu apar apelurile pe ceasul meu?
TITAN - Asiguraţi-vă că aţi trecut în aplicaţia Configurare telefon de pe ceas. Dacă aţi
parcurs configurarea şi încă nu primiţi apeluri, încercaţi să dezactivaţi şi să activați din
nou Bluetooth-ul pentru a restabili conexiunea.
Utilizatori Android - Accesaţi meniul principal Setări > Conectivitate > Bluetooth şi
verificaţi dacă opțiunea „Redare apel telefonic pe ceas” este activată. Acest lucru ar
trebui să fie vizibil în aplicaţia „Telefon” din secţiunea „Preferinţe preluare apel”, unde
puteţi selecta „Acceptă pe ceas, preia apeluri pe ceas”.
Utilizatori iPhone - Verificaţi lista de dispozitive în setările Bluetooth-ului telefonului.
Ceasul ar trebui să apară de două ori (o conexiune este pentru conexiunea Wear OS
Bluetooth LE, iar cealaltă este pentru conexiunea căștii pentru aplicaţia „Telefon”).
- Dacă ceasul dvs. este listat de două ori, dar unul este deconectat, atingeţi poziția
deconectată pentru a vă reconecta.
- Dacă ambele sunt deconectate, reconectaţi mai întâi ceasul cu telefonul,
asigurându-vă că aplicaţia Wear OS este deschisă pe telefon şi atingeţi
notificarea de reconectare de pe ceas.
- Dacă ceasul este listat o singură dată, încercaţi să parcurgeţi din nou
configurarea, accesând meniul Setări din aplicaţia Telefon, Depanare şi urmând
paşii de acolo.
DE CE NU FUNCȚIONEAZĂ FUNCȚIA IDENTITATE APELANT PE CEASUL MEU,
CHIAR DACĂ AM NUMĂRUL SALVAT ÎN TELEFON?
Trebuie să acordați permisiune ceasului să primească informații de la telefonul dvs.
● Utilizatori de Android (în general, aceste setări pot fi mutate între ele sau
redenumite, în funcție de producătorul telefonului dvs. Android):

○

Setări → Confidențialitate → Manager permisiuni, apăsați pe „Telefon” și
„Contacte” pentru a vă asigura că aplicația Wear OS are permisiuni
pentru ambele.

○
○
○

Pe telefoanele mai vechi poate să apară „Apeluri” sau „Telefon”. Așadar,
asigurați-vă că Wear OS are, de asemenea, permisiuni și pentru acestea.
Aceasta se poate afla în Permisiuni Wear OS în secțiunea Aplicații și
notificări din Setări
Aceasta se poate afla în Setări → Dispozitive conectate → Bluetooth;
apăsați pictograma setări de lângă ceas și asigurați-vă că permiteți
„Apeluri telefonice” și „Partajare contacte”.

●

Utilizatori de iPhone:
○

Setări → Aplicația Wear OS by Google → asigurați-vă că funcțiile Bluetooth
și Contacte primesc acces (întotdeauna).

○

Există posibilitatea ca aceste opțiuni să nu apară dacă ați refuzat accesul
în timpul configurării. Este posibil să fie necesar să efectuați o resetare la
setările din fabrică a ceasului dvs. și o reparare pentru ca iOS să solicite
permisiuni din nou.

Cum efectuez o măsurare a ritmului cardiac?
FALCON/RAVEN/QUAIL/TITAN - Purtaţi smartwatch-ul deasupra încheieturii mâinii
fixat bine pe piele.
Alocați opțiunea Ritm cardiac unuia dintre punctele de date ale feţei de ceas din
opţiunile aplicaţiei ceasului. Valoarea BPM măsurată va fi actualizată automat la fiecare
douăzeci de minute după prima măsurare sau puteţi solicita o măsurare în orice
moment, atingând pictograma. Veţi vedea liniuţe pe ecran după atingerea pictogramei
ritmului cardiac; aveţi răbdare. Poate dura 10-15 secunde pentru a efectua o
măsurătoare. Dacă senzorii au probleme în capturarea ritmului cardiac, smartwatch-ul
vă va solicita să parcurgeți din nou recomandări privind purtarea acestuia.
Efectuaţi o măsurătoare manuală în orice moment în aplicaţia Google Fit de pe ceas,
atingând butonul cu o inimă. Măsurătorile manuale efectuate în Fit vor apărea aici, cu
marcaje temporale. Ritmul cardiac va fi monitorizat automat în timpul sesiunilor de
antrenament. Statisticile vor apărea împreună cu restul datelor dvs. în secţiunea Istoric
antrenamente din aplicaţia Google Fit de pe ceas.
Ritmul meu cardiac nu este înregistrat în mod corespunzător. Cum remediez
această problemă?
FALCON/RAVEN/QUAIL/TITAN -

-

-

-

Asiguraţi-vă că purtaţi smartwatch-ul mai sus şi mai strâns pe braţ, cu senzorii
fixați uniform pe pielea de deasupra încheieturii mâinii.
Temperatura, transpiraţia, mişcarea neregulată şi tatuajele pot provoca
interferenţe. Țineți smartwatch-ul cât mai nemișcat posibil şi eliminaţi orice
condens dintre dispozitiv şi piele.
Dacă aveţi tatuaje pe încheietura mâinii, este posibil ca senzorii să nu poată
efectua o măsurătoare. Purtaţi ceasul pe cealaltă mână dacă pielea este fără
tatuaje.
Dacă aveţi o circulaţie necorespunzătoare sau aveți mâinile reci, încălziţi-vă
înainte de a începe exerciţiile pentru a ajuta la îmbunătăţirea măsurării ritmului
cardiac.

Cum pot opri GPS-ul pe smartwatch-ul meu?
FALCON/RAVEN/QUAIL/TITAN - Pentru a dezactiva locaţia şi urmărirea GPS pentru
ceas şi telefon, deschideţi Setări în ceas, apoi apăsaţi Conectivitate. Derulaţi la Locaţie
şi opriţi-o.
Smartwatch-ul este rezistent la apă?
FALCON/RAVEN/QUAIL/TITAN - Da, ceasul dvs. este rezistent la apă. Pe lângă faptul
că este rezistent la apă până la 30 M, acest dispozitiv trece cu succes un test de înot de
10.000 de mişcări ale brațelor şi poate fi purtat în timpul înotului în apă puţin adâncă sau
la duş. Microfonul şi ecranul tactil nu vor funcţiona corect atunci când ceasul este în apă
sau nu este complet uscat.
Cum pot monitoriza antrenamentele de înot?
FALCON/RAVEN/QUAIL/TITAN - Pentru a înregistra exerciţiile pe smartwatch, va
trebui să descărcaţi o aplicaţie de urmărire pentru urmărirea înotului din Google Play
Store.
- Asiguraţi-vă că aveţi o conexiune la Wi-Fi.
- Apăsaţi butonul din mijloc pentru a intra în meniul aplicaţiei.
- Apăsaţi Google Play Store.
- Căutaţi Monitorizare înot.
- Descărcaţi una dintre opţiuni.
- Deschideţi aplicaţia şi începeţi un antrenament pentru a vă monitoriza turele.
De ce smartwatch-ul meu se funcționează sporadic în apă?
FALCON/RAVEN/QUAIL/TITAN - Ecranul tactil consideră contactul cu apa ca fiind o
atingere a utilizatorului, iar păstrarea ecranului la funcţionalitate completă în timp ce
sunteţi în apă poate declanşa mai multe acţiuni.
Punerea ecranului în modul Teatru în timpul activităţilor în apă împiedică acţiunile
nesolicitate şi scăderea duratei de viaţă a bateriei din cauza interacţiunilor false.
- Trageţi în jos din partea de sus a ecranului.
- Apăsaţi pictograma cu un ceas pentru a activa modul Teatru.
- Apăsaţi butonul din mijloc pentru a activa ecranul din nou.

De ce ecranul tactil nu răspunde la atingeri în apă?
Atunci când o parte sau întregul smartwatch este ud, ecranul poate avea probleme la
preluarea anumitor solicitări. Ştergeţi ecranul, fie cu un prosop, fie cu antebrațul, dacă
sunteți încă în apă, şi încercaţi din nou.
Cum pot să ascult şi să stochez muzică pe smartwatch-ul meu?
Pentru a stoca muzică pe smartwatch, trebuie să aveţi un abonament plătit pentru
muzică. Descărcaţi aplicaţia de ceas pentru serviciul preferat de muzică şi conectaţi-vă
la un cont plătit. Urmaţi instrucţiunile din aplicaţia de muzică selectată pentru a descărca
muzica direct pe smartwatch. Odată descărcată, puteţi conecta căşti Bluetooth pentru a
asculta muzică în orice moment, fără să aveți nevoie de telefon.
Cum folosesc căştile bluetooth cu smartwatch-ul?
De pe faţa de ceas, glisaţi în jos din partea de sus a ecranului. Apăsaţi pictograma cu o
rpată dințată pentru a accesa meniul Setări. Apăsaţi Conectivitate pentru a accesa
setările Bluetooth. Din meniul Bluetooth, selectaţi căştile pe care doriţi să le asociaţi din
listă.
Ceasul meu poate să-mi monitorizeze somnul?
Modul de monitorizare a somnului este disponibil numai prin aplicaţii de monitorizare a
somnului de la terțe-părți. Accesaţi şi descărcaţi aplicaţii de monitorizare a somnului de
la terțe-părți vizitând Google Play.
Smartwatch-ul meu are un microfon şi/sau un difuzor?
FALCON/RAVEN/QUAIL - Smartwatch-ul nu are un difuzor, dar este echipat cu un
microfon. Aceasta înseamnă că puteţi pune întrebări sau puteţi face comenzi vocale în
microfon, iar ceasul va citi răspunsurile, dar nu poate răspunde acustic la întrebările dvs.
TITAN - Smartwatch-ul dvs. are atât microfon, cât şi difuzor.
Cum opresc sonorul pe smartwatch-ul meu?
TITAN - Pentru a dezactiva alertele sonore, glisaţi în jos şi atingeţi pictograma
difuzorului. Când nu mai este evidenţiat, ceasul doar va vibra.
Cum activez ecranul smartwatch-ului să rămână permanent pornit?
Glisaţi în jos din partea de sus a ecranului, apăsaţi pictograma cu o roată dințată pentru
a accesa meniul Setări, apoi apăsaţi Afişaj. Activați opțiunea Întotdeauna pornit. În mod
implicit, aceasta este dezactivată automat pentru a economisi durata de viaţă a bateriei.
Curele de ceas sunt interschimbabile?
Da, smartwatch-ul are curele interschimbabile.

FUNCȚII GOOGLE

De ce trebuie să mă conectez la un cont Google pentru a accesa pe deplin toate
funcţiile de pe smartwatch?
Conectarea la un cont Google în aplicația Wear OS by Google deblochează
funcţionalitatea completă pentru cea mai bună experienţă. Aceasta permite următoarele
funcţii pe smartwatch:
- Acces la Google Assistant
- Experienţă îmbunătățită Google Fit
- Acces la Google Play Store
- Sincronizări cu Google Calendar
- Sincronizări cu Gmail
Cum descarc aplicații pe smartwatch-ul meu?
Google Play Store vă permite să descărcaţi aplicaţii și feţe de ceas pentru smartwatch,
cu scopul de a vă extinde şi personaliza funcâiile personale în funcţie de stilul personal
de viaţă. Puteţi căuta aplicaţii şi feţe sau puteţi verifica descărcările şi sugestiile de top.
Utilizatorii trebuie să fie conectaţi la un cont de G-mail pentru a descărca din Google
Play Store.
- Asiguraţi-vă că aveţi o conexiune la Wi-Fi.
- Deschideţi meniul aplicaţiei ceasului şi lansaţi Play Store.
- Căutaţi aplicaţiile preferate prin comandă vocală sau tastare şi urmaţi
instrucţiunile de pe ecran pentru a le descărca.
Cum configurez şi utilizez Google Assistant?
Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul din mijloc de pe smartwatch. Urmaţi instrucţiunile pentru
a configura Google Assistant. După ce aţi activat Asistentul, apăsaţi şi ţineţi apăsat
butonul din mijloc pentru a pune întrebări sau a face comenzi în orice moment.
De asemenea, puteți accesa funcția proactivă Google Assistant glisând de la stânga la
dreapta pe fața ceasului dvs. Acest flux utilizează contul dvs. Google pentru a vă oferi
sugestii inteligente pe tot parcursul zilei. Puteși vedea informații precum ora navetei,
vremea și planuri de călătorie. Google Assistant va deveni mai util în timp, pe măsură ce
ajunge să vă cunoască mai bine.
Cum instalez activarea vocală „OK Google” pentru Google Assistant?
Pentru a porni activarea vocală, apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul din mijloc, apoi glisaţi în
sus din ecranul de solicitare şi derulaţi după sugestii pentru a accesa meniul Setări.
Activați detectarea „Ok Google” pentru Asistentul hands-free.
Cum pot configura şi utiliza Google Pay?
Google Pay în Wear OS by Google este disponibilă pe anumite pieţe.
Configuraţi un cont Google Pay pentru a efectua tranzacţii chiar de la încheietura mâna.
Dacă adăugaţi un card la ceas, nu veţi avea nevoie de telefon pentru a efectua plăţi.
- Pe ceas, deschideţi aplicaţia Google Pay.
- Apăsaţi pe Începeţi.

Setaţi un cod pin de blocare a ecranului.
* Acest cod PIN va fi utilizat cu smartwatch-ul şi contul Google Pay.
Ceasul dvs. poate fi folosit pentru a plăti doar când este deblocat şi pus la
încheietura mâinii.
- Apăsaţi „Adăugați card” pentru a adăuga o metodă de plată.
- Urmaţi instrucţiunile pentru a finaliza configurarea telefonului.
Notă: În acest moment, nu puteţi să adăugaţi un card de reduceri, loialitate sau
recompense în Google Pay pe ceasul dvs.
Efectuați o plată într-un magazin
- Deschideţi Google Pay.
- Ţineţi ceasul deasupra terminalului de plată contactless, până când auziţi un
sunet sau simţiţi că ceasul vibrează.
- Dacă vi se solicită, alegeţi „Credit” indiferent de tipul cardului.
- Pentru tranzacţii cu carduri de debit, este posibil să trebuiască să introduceţi un
cod PIN. Utilizaţi codul PIN pe care l-aţi configurat la bancă.
-

De ce smartwatch-ul îmi cere să introduc un PIN?
Smartwatch-ul poate identifica când scoateţi ceasul de la încheietura mâinii şi solicită
codul PIN pentru a accesa din nou informaţiile şi funcţiile. Aceasta este o măsură de
securitate pentru a împiedica ca alte persoane să acceseze datele dvs. personale dacă
ceasul a fost recent dat jos de la încheietura mâinii sau a fost furat.
Cum configurez şi utilizez Google Fit?
Google Fit vă va monitoriza paşii zilnici cu sau fără un cont Google. Dacă sunteţi
conectat la Gmail, Google Fit poate monitoriza antrenamentele specifice, poate măsura
ritmul cardiac, poate întocmi harta rutelor de exerciţii, poate monitoriza caloriile arse şi
vă va ajuta să vă stabiliți și să vă atingeți obiectivele de fitness.
Pe ce se bazează „Minute de mişcare” şi „Puncte cardiace”?
Opțiunea „Minute de mişcare” monitorizează întreaga activitate, indiferent de ce vă
determină să vă mișcați. Accelerometrul ceasului va arăta în continuare numărul de
paşi, dar acum va calcula şi numărul total de minute pe care le petreceţi în mişcare în
timpul zilei.
Opțiunea „Puncte cardiace” vă oferă credit pentru activităţi care vă fac inima să
pompeze mai greu. Accelerometrul ceasului poate identifica, de asemenea, diferenţa
dintre activitatea uşoară şi intensă. Google Fit va acorda un punct cardiac pentru fiecare
minut de mişcare pe care ceasul îl identifică ca activitate moderat intensă şi 2 puncte
pentru activitate extrem de intensă. Nu se bazează pe valorile măsurate ale ritmului
cardiac.
Cum înregistrez manual exerciţii fizice utilizând Google Fit Wworkout?
Deschideţi aplicaţia ceasului Fit Workout din meniu sau apăsaţi pe pictograma Alergare
din partea de jos a ecranului din aplicaţia Fit. Selectaţi tipul de antrenament pe care
doriţi să îl monitorizați, apoi apăsaţi Start. Apăsaţi Pauză pentru a face o pauză sau

pentru a termina antrenamentul. Istoricul exerciţiilor este disponibil în aplicaţia Fit de pe
ceas.
Atunci când faceţi exerciţii, asiguraţi-vă că purtaţi smartwatch-ul mai sus şi mai strâns
deasupra încheieturii mâinii, cu spatele fixat uniform pe piele, pentru a capta mai bine
valorile ritmului cardiac. Vă recomandăm să purtaţi o curea din silicon pentru sesiunile
de antrenament. Slăbiţi dispozitivul pentru toate celelalte utilizări, deoarece frecarea
prelungită şi presiunea pot irita pielea.
Cum îmi modific obiectivul zilnic de pași şi alte setări Google Fit?
Obiectivul paşilor este setat automat la 10.000 pe zi, dar utilizatorii pot să-l editeze în
orice moment. Deschideţi aplicaţia Fit din meniu, apoi derulaţi în jos la setări. Aici puteţi
să vă editați obiectivele şi alte informaţii specifice aplicației Fit.
Ce statistici sunt incluse în istoricul exerciţiilor?
Exercițiile înregistrate în jurnal monitorizează distanța, ritmul cardiac
(FALCON/RAVEN/QUAIL/TITAN)
, caloriile arse și ora/data. Istoricul antrenamentelor este disponibil în aplicaţia Fit de pe
ceas, în funcţie de dată și tip.
Pot trimite datele activității mele către alte aplicații?
Nu, puteţi vedea numai datele despre activitatea dvs.
Cum folosesc Google Play Music pe smartwatch?
● Deschideţi Google Play Store pe smartwatch, apoi căutaţi Google Play Music.
Descărcaţi aplicaţia Play Music de pe ceas. Trebuie să aveţi un abonament plătit
pentru a descărca muzică direct în smartwatch.
● Conectaţi smartwatch-ul la Wi-Fi în secţiunea Conectivitate din Setări. Deschideţi
Play Music, apoi asiguraţi-vă că contul Google sincronizat cu smartwatch-ul este
asociat unui abonament plătit. Apăsaţi pictograma de descărcare de lângă
melodiile, playlisturile şi albumele pe care doriţi să le salvaţi în smartwatch.
● Când muzica este descărcată, veţi vedea o bifă lângă aceasta. Pentru a şterge o
descărcare, apăsaţi bifa.
● Conectaţi-vă la căştile Bluetooth în secţiunea Conectivitate din Setări, apoi redaţi
oricare dintre melodiile descărcate pentru a vă bucura de acestea fără telefon.

BATERIA
Cât timp va rezista bateria smartwatch-ului?
Bateria va dura până la 24 de ore, în funcţie de utilizare.
Cum îmi încarc smartwatch-ul?
Utilizaţi încărcătorul care a fost inclus în ambalajul smartwatch-ului. Nu utilizaţi un hub
USB, un splitter USB, un cablu Y USB, un acumulator sau alt dispozitiv periferic pentru

încărcare. Așezați încărcătorul pe o suprafaţă plană, într-o zonă bine ventilată, care nu
se află în lumina directă a soarelui.
Așezați smartwatch-ul direct pe încărcător. Încărcătorul magnetic are două contacte care
se aliniază cu canelurile circulare de pe spatele carcasei. Asiguraţi-vă că ceasul se
încarcă, privind semnul unui fulger aflat în partea de sus a feţei de ceas sau glisând în
jos pentru a vedea semnul unui fulger lângă indicatorul pentru nivelul de încărcare a
bateriei.
Chiar şi cantităţi mici de transpiraţie sau umiditate pot provoca coroziunea contactelor
electrice atunci când sunt conectate la un încărcător. Coroziunea poate împiedica
încărcarea şi transferul de date. Pentru a preveni deteriorarea dispozitivului:
● Ştergeţi dispozitivul cu o cârpă uşor umezită.
● Ştergeţi-l pentru a-l usca.
● Lăsaţi dispozitivul să se usuce complet înainte de încărcare.
În cât timp se încarcă acumulatorul?
Acumulatorul smartwatch-ului se poate încărca până la cel puţin 80% într-o oră.
Cum ştiu că smartwatch-ul se încarcă?
Semnul unui fulger va fi vizibil pe ecranul ceasului. Puteţi, de asemenea, să glisaţi în jos
pentru a vedea semnul unui fulger lângă indicatorul pentru nivelul de încărcare a
bateriei. În plus, pe ecran va apărea un indicator în formă de cerc care arată procentul
de încărcare.
Am așezat smartwatch-ul pe încărcător. De ce nu văd pe ecran indicatorul de
încărcare?
Dacă indicatorul de încărcare (fulgerul) nu este vizibil, încărcătorul nu detectează
ceasul.
Încercaţi următoarele:
- Reaşezaţi ceasul pe încărcător.
- Verificați dacă pinii încărcătorului se aliniază cu canelurile de pe spatele
carcasei.
- Verificaţi dacă ceasul este aşezat bine pe încărcător, fără spaţiu liber.
- Verificaţi dacă nu există praf, bandă adezivă etc. între încărcător şi dispozitiv.
- Verificați dacă încărcătorul este alimentat cu curent.
- Încercaţi să schimbaţi sursa de alimentare a încărcătorului, de exemplu utilizați
priza de perete în locul laptopului.
Uneori, dacă dispozitivul se încălzeşte prea mult în timpul încărcării, acesta va intra întrun mod de oprire termică până când se răceşte şi apoi va continua încărcarea după ce
este din nou în siguranţă. Încercaţi să scoateţi dispozitivul din încărcător, aşteptaţi să se
răcească şi plasaţi-l din nou pe încărcător.
Dacă ceasul dvs. nu pornește, poate fi din cauză că acumulatorul acestuia a fost
descărcată complet o perioadă lungă de timp. Lăsați ceasul să se încarce până la 15
minute; acesta va porni automat când s-a încărcat suficient.

Ce sunt Smart Battery Modes (Moduri smart pentru optimizarea bateriei)?
Smart Battery Modes vă ajută să conservați durata de viaţă a bateriei în funcţie de
nevoile dvs. zilnice. Puteţi utiliza modul „Zilnic” pentru a beneficia la maxim de ceas
înainte de a-l pune în încărcător noaptea, modul „Extins” pentru o utilizare de mai multe
zile şi modul „Doar ora” atunci când bateria este aproape descărcată sau doriţi să purtaţi
ceasul fără a-l încărca mai multe săptămâni. Dacă doriţi să vă creaţi propriul mod ideal
pentru baterie, modul „Personalizat” vă permite să ajustaţi cu uşurinţă toate setările
dintr-un singur loc.
De ce a încetat să mai funcţioneze ceasul şi arată doar ora?
Când acumulatorul este foarte descărcat, ceasul trece automat la modul „Doar ora”
pentru a continua să funcționeze cât mai mult timp cu putință înainte de a-l pune în
încărcător. După ce îl încărcaţi, ceasul va reporni. Dacă activaţi modul „Doar ora” când
aveţi un procent mai mare de baterie, apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul ceasului
pentru a ieşi.
Cum economisesc durata de viaţa a acumulatorului?
Pentru a maximiza durata de viaţă a bateriei ceasului dvs., încercaţi următoarele:
TRECEŢI LA O FAŢĂ DE CEAS OPTIMIZATĂ PENTRU BATERIE: unele feţe de ceas,
mai ales cele cu animaţii sau abilităţi interactive şi culori mai luminoase, consumă mai
multă baterie decât altele.
REGLAŢI LUMINOZITATEA ECRANULUI: cu cât ecranul ceasului este mai luminos, cu
atât ceasul va consuma mai multă baterie. Reduceţi luminozitatea ecranului ceasului
pentru a economisi mai multă energie. Glisaţi în jos, apăsaţi pictograma cu o roată
dințată pentru a accesa meniul Setări, apoi apăsaţi pe Afişaj pentru a regla
luminozitatea.
DEZACTIVAŢI NOTIFICĂRILE PE CARE NU LE DORIŢI: dezactivarea notificărilor
poate economisi bateria. Editaţi alertele pe care le primiţi în secţiunea Notificări a
aplicaţiei Wear OS by Google.
ACTIVAŢI MODUL TEATRU: Opriţi ecranul şi notificările activând temporar modul
Teatru. Glisaţi în jos din partea de sus a ecranului, apoi apăsaţi pictograma ceas pentru
a activa modul Teatru. Activați din nou ecranul, apăsând butonul din mijloc.
MODUL AVION: În cazul în care singurul dvs. interes este ora şi funcţiile care nu
necesită conectivitate pentru actualizări, modul avion vă permite să vedeţi ce vă
interesează cel mai mult, fără a vă descărca bateria pentru alte funcţii. Glisaţi în jos, apoi
apăsaţi avionul.

SINCRONIZARE ŞI DEPANARE
Bateria nu se va încărca peste un anumit procent. Cum remediez această
problemă?
Lăsaţi smartwatch-ul să se descarce complet. Încărcaţi smartwatch-ul până când
ecranul indică finalizarea încărcării. După ce bateria ceasului este încărcată 100%,
apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul de pornire/oprire până când dispozitivul reporneşte.

Cum mă asigur că software-ul smartwatch-ului este actualizat?
Lansaţi meniul Setări pe smartwatch, apoi deschideţi opțiunea Sistem. Apăsaţi pe
Despre, apoi apăsaţi pe Actualizări sistem. Dacă versiunea sistemului de operare este
cea mai recentă, pe ecran va apărea mesajul Sistemul este actualizat. Dacă nu, acesta
va descărca cea mai recentă versiune pentru a iniţia actualizarea.
Descărcarea actualizării smartwatch-ului a eșuat sau durează prea mult. Cum
remediez această problemă?
- Confirmaţi faptul că ceasul este conectat direct la o reţea Wi-Fi puternică. Puteţi
adăuga o reţea în secţiunea Conectivitate din Setări.
- Opriţi Bluetooth-ul după conectarea la Wi-Fi pentru a preveni interferenţele.
- Asiguraţi-vă că ceasul este încărcat la cel puţin 50%.
- Reporniţi ceasul.
- Reporniţi telefonul.
Smartwatch-ul meu se deconectează atunci când este în raza de acoperire a
bluetooth-ului telefonului. Cum remediez această problemă?
- Asiguraţi-vă că telefonul este pornit.
- Asiguraţi-vă că există o conexiune de date sau Wi-Fi pe telefon.
- Asiguraţi-vă că telefonul nu este în modul Avion.
- Asiguraţi-vă că Bluetooth-ul este pornit.
- Asiguraţi-vă că aplicaţia este deschisă şi că dispozitivul apare drept „Conectat” în
aplicaţie.
- Deschideţi aplicaţia şi apăsaţi pe dispozitiv pentru a vă reconecta, dacă
acesta apare drept „Deconectat”.
- Dacă utilizatorul are un iPhone, asiguraţi-vă că aplicaţia Wear OS by
Google rulează în fundal.
- Asiguraţi-vă că telefonul este încărcat cel puţin 70%.
- Asiguraţi-vă că ceasul este încărcat cel puţin 70%.
- Asiguraţi-vă că ceasul este actualizat.
- Asiguraţi-vă în setări că telefonul rulează cel mai recent sistem de operare.
Cum resetez dispozitivul la setările din fabrică?
Dacă întâmpinaţi în continuare probleme care nu sunt rezolvate prin alte metode de
depanare, este posibil să fie nevoie să deconectaţi şi să resetaţi ceasul. Deoarece o
resetare la setările din fabrică elimină toate setările şi conturile anterioare, va trebui să
configuraţi din nou ceasul după resetare.
- Trageţi în jos din partea de sus a ecranului.
- Apăsaţi pe Setări, apoi derulaţi în jos şi apăsaţi pe Sistem.
- Apăsaţi pe Deconectare şi resetare, apoi apăsaţi bifa pentru a confirma.
- În timp ce smartwatch-ul se resetează, accesaţi setările Bluetooth-ului telefonului
şi eliminați dispozitivul din listă.

Cum asociez din nou acelaşi smartwatch cu aplicaţia?
După ce resetaţi dispozitivul şi îl eliminaţi din setările Bluetooth-ului telefonului, îl puteţi
asocia din nou în aplicaţia Wear OS by Google. Deschideţi meniul din stânga sus şi
apăsaţi Conectaţi un ceas. Astfel veți parcurge din nou procesul de asociere şi
configurare.
Am uitat codul de siguranță pe care l-am setat la smartwatch-ul meu şi l-am
blocat. Cum remediez această problemă?
Pentru a recăpăta accesul la smartwatch, va trebui să solicitaţi o Resetare la setările din
fabrică.
Urmaţi aceşti paşi:
- Introduceţi o parolă nevalidă de 3 ori la rând. Aşteptaţi 15 secunde.
- Introduceţi o parolă nevalidă din nou, de încă 3 ori la rând. Aşteptaţi 15 secunde.
- Introduceţi o parolă nevalidă, pentru ultima dată, de încă 3 ori la rând. Aşteptaţi
15 secunde.
- Ceasul va afişa o fereastră pop-up prin care se va solicita o Resetare la setările
din fabrică. Bifați caseta de selectare sau pe butonul Finalizat. limba
- Odată ce Resetarea la setările din fabrică este finalizată, va trebui să asociaţi din
nou smartwatch-ul cu telefonul.
- Eliminați numele dispozitivului din memoria cache a Bluetooth-ului înainte de a
efectua asocierea în aplicaţie.

SETĂRILE CONTULUI ŞI DISPOZITIVULUI
Cum pot accesa meniul setări?
Deschideţi aplicaţia Wear OS by Google. Opțiunile Notificări, Calendar şi Setări
avansate pot fi accesate şi editate din ecranul de pornire. Pentru a accesa setările
ceasului dvs., trageți de sus în jos pe fața ceasului dvs. și apăsați pictograma roată
dințată.
Cum pot edita numele meu?
Numele dvs. se bazează pe setările contului dvs. Google. Schimbaţi-vă numele în contul
Google de pe telefon sau computer.
Cum pot schimba parola?
Parola se bazează pe setările contului dvs. Google. Schimbaţi parola în contul dvs.
Google de pe telefon sau computer.
Cum pot schimba limba aplicației Wear OS by Google?
Limba aplicaţiei este determinată de limba setată pe telefon. Schimbaţi setările de limbă
pe smartphone pentru a modifica limba de pe smartwatch.
Cum sunt utilizate datele mele personale?

Pentru a afla mai multe despre modul în care sunt utilizate datele dvs., urmaţi aceşti
paşi:
- Deschideţi aplicaţia Wear OS by Google, apoi deschideţi meniul din colţul din
stânga sus.
- iOS: Apăsaţi Politica de confidenţialitate pentru a afla mai multe despre utilizarea
datelor.
- Android: Apăsaţi pe Despre, apoi apăsaţi pe Politica de confidenţialitate.
Care este perioada de garanţie a smartwatch-ului?
Smartwatch-ul are o garanţie limitată de 2 ani.

Google, Wear OS by Google, Google Play, Google Fit, Google Pay, Google Assistant, Google
Calendar, Gmail, Android și Android Go Edition sunt mărci comerciale ale Google LLC.
App Store este o marcă comercială a Apple, Inc.
Bluetooth este o marcă comercială a Bluetooth, Inc.

