Instrukcja obsługi

SmartWatch 3

SWR50

Spis treści
Czynności przygotowawcze..........................................................4
Wprowadzenie..................................................................................4
Omówienie........................................................................................4
Ładowanie.........................................................................................5
Przyczepianie i odczepianie paska...................................................5
Włączanie i wyłączanie.....................................................................6
Konfigurowanie urządzenia SmartWatch 3......................................6
Łączenie się z siecią Wi-Fi®...............................................................8
Synchronizacja z chmurą................................................................ 10

Podstawy obsługi urządzenia...................................................... 11
Korzystanie z ekranu dotykowego.................................................. 11
Przyciemnianie i uaktywnianie ekranu............................................11
Ekran główny................................................................................... 12
Gesty nadgarstka.............................................................................12
Karty................................................................................................. 13
Wyświetlanie ikon stanu................................................................. 15

Ustawienia podstawowe............................................................. 16
Uzyskiwanie dostępu do ustawień................................................. 16
Ustawienia ekranu...........................................................................16
Tryb samolotowy............................................................................. 17
Tryb kinowy......................................................................................17
Ponowne uruchamianie i resetowanie........................................... 18

Używanie urządzenia SmartWatch 3...........................................19
Organizowanie czynności przy użyciu urządzenia SmartWatch
3....................................................................................................... 19
Kontakty...........................................................................................19
Obsługa wiadomości SMS.............................................................. 20
Obsługa wiadomości e-mail.......................................................... 20
Obsługa połączeń przychodzących................................................ 21
Nawigacja........................................................................................ 21
Wyświetlanie aktywności na dworze............................................. 22
Muzyka............................................................................................ 22
Znajdowanie telefonu lub tabletu.................................................. 22
Przypomnienia................................................................................ 23
Notatki............................................................................................. 23
Plan zajęć........................................................................................ 23
Szybkie otrzymywanie odpowiedzi na pytanie............................. 24
Licznik kroków.................................................................................25
Ustawianie alarmu.......................................................................... 25
2

Ustawianie minutnika..................................................................... 26
Używanie funkcji stopera................................................................26
Sprawdzanie informacji o lotach lub rezerwacjach miejsc
hotelowych......................................................................................26
Uzyskiwanie informacji o natężeniu ruchu.................................... 26
Śledzenie paczek............................................................................ 26
SmartWatch 3 jako autonomiczne urządzenie.............................. 26

Aplikacja Android Wear...............................................................28
Aplikacja Android Wear na telefonie lub tablecie..........................28
Wybieranie aplikacji do czynności głosowych...............................28
Instalowanie sugerowanych aplikacji............................................ 28
Łączenie i ponowne łączenie......................................................... 28
Tworzenie powiązania z innym urządzeniem typu wearable....... 29
Dostosowywanie ustawień urządzenia SmartWatch 3..................29
Pomoc dotycząca aplikacji Android Wear......................................30

Ważne informacje........................................................................ 31
Używanie akcesorium w warunkach dużej wilgotności i
zapylenia..........................................................................................31
Informacje prawne.......................................................................... 32

3

Czynności przygotowawcze
Wprowadzenie
Akcesorium SmartWatch 3 ma zainstalowany system Android Wear i obsługuje
polecenia głosowe. Polecenia głosowe umożliwiają szybkie uzyskiwanie
odpowiedzi na pytania, takie jak „When is my next meeting?” („Kiedy mam
następne spotkanie?”) lub „How do I get to the train station?” („Jak dostać się na
dworzec?”).
Dzięki akcesorium SmartWatch 3 możesz też odbierać wiadomości i odpowiadać
na nie, wyświetlać powiadomienia o spotkaniach oraz zerkać na najnowszą
prognozę pogody — po prostu patrząc na nadgarstek.
Akcesorium SmartWatch 3 ma wbudowaną obsługę funkcji GPS i sieci Wi-Fi®.
SmartWatch 3 możesz też powiązać z telefonem lub tabletem z systemem
Android™ przy użyciu funkcji NFC lub Bluetooth®. Podczas konfigurowania
ustawień sieci Wi-Fi® możesz ustawić automatyczne łączenie akcesorium
SmartWatch 3 z zapisanymi sieciami Wi-Fi®, gdy połączenie między akcesorium
SmartWatch 3 i telefonem lub tabletem zostanie utracone. Dzięki temu oba
urządzenia mogą być zsynchronizowane, jeśli tylko mają dostęp do sieci Wi-Fi®.
Akcesorium SmartWatch 3 współdziała z dowolnym telefonem lub tabletem z
systemem Android™ 4.3 lub nowszym. Aby sprawdzić, czy dane urządzenie z
systemem Android™ może współpracować z aplikacją Android Wear, na telefonie
lub tablecie odwiedź stronę http://g.co/WearCheck. Aby uzyskać dodatkowe
funkcje, wystarczy pobrać nowe aplikacje ze sklepu Google Play™ oraz aktualizacje
zainstalowanych aplikacji. Gdy zostanie udostępniona aktualizacja, otrzymasz
automatyczne powiadomienie.
Aby uzyskać najwyższą wydajność i funkcjonalność, korzystaj z urządzenia SmartWatch 3
razem z dostarczoną z nim opaską na nadgarstek.

Omówienie

1

Mikrofon

2

Czujnik światła

3

Ekran dotykowy

4

Przycisk zasilania

5

Jednostka główna

6

Obszar wykrywania funkcji NFC™

7

Osłona portu micro USB
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Pasek

Ładowanie
Przed pierwszym użyciem urządzenia SmartWatch 3 trzeba je ładować przez około
30 minut. Zalecane jest korzystanie z ładowarek i przewodów USB firmy Sony.
Jak naładować urządzenie SmartWatch 3

1
2
3

•

Podłącz jeden koniec przewodu USB do portu micro USB w urządzeniu
SmartWatch 3.
Podłącz drugi koniec przewodu USB do ładowarki lub do portu USB
komputera.
Upewnij się, że ładowarka (lub komputer) jest podłączona do źródła
zasilania.
Jak wyświetlić poziom baterii
Przesuń palcem od góry ekranu głównego w dół.

Przyczepianie i odczepianie paska
Jak przymocować urządzenie SmartWatch 3 do paska na rękę

Pamiętaj, aby nie naciskać zbyt mocno ramki paska na rękę, ponieważ grozi to jej
uszkodzeniem.

1
2

Wsuń górę urządzenia SmartWatch 3 do ramki.
Naciśnij dół urządzenia SmartWatch 3, aby przymocować je do paska.
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Jak odczepić urządzenie SmartWatch 3 od paska na rękę

1
2

Pewnie trzymając ramkę, delikatnie naciśnij dół urządzenia SmartWatch 3.
Urządzenie SmartWatch 3 wysunie się z ramki.

Włączanie i wyłączanie
•

Jak włączyć urządzenie SmartWatch 3
Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania urządzenia SmartWatch 3 do
momentu poczucia wibracji.
Jak wyłączyć urządzenie SmartWatch 3

1
2

Na ekranie głównym przesuń raz palcem od prawej do lewej.
Znajdź i stuknij kolejno pozycję Ustawienia > Wyłącz zasilanie, a następnie
stuknij pozycję .

Konfigurowanie urządzenia SmartWatch 3
Aby zapewnić prawidłowe działanie akcesorium SmartWatch 3, musisz
zainstalować najnowszą wersję aplikacji Android Wear na telefonie lub tablecie z
systemem Android™, a następnie powiązać i połączyć telefon lub tablet z
akcesorium. Można to zrobić na dwa sposoby. Możesz użyć funkcji NFC, która
automatycznie udostępni stronę pobierania aplikacji Android Wear w usłudze
Google Play™. Możesz też skorzystać z opcji konfiguracji ręcznej, jeśli Twój telefon
lub tablet nie obsługuje funkcji NFC. Pamiętaj, że w danym momencie możesz
utworzyć tylko jedno powiązanie urządzenia SmartWatch 3 z telefonem lub
tabletem.
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Jak skonfigurować urządzenie SmartWatch 3 za pomocą funkcji NFC
1
2
3

4
5
6
7
8

9
10

Upewnij się, że telefon lub tablet z systemem Android™ jest połączony z
siecią Wi-Fi® i może z niej korzystać przez całą procedurę konfiguracji.
Telefon lub tablet: Upewnij się, że funkcja NFC jest włączona, a ekran jest
aktywny i odblokowany.
Umieść telefon lub tablet nad urządzeniem SmartWatch 3 tak, aby obszary
wykrywania funkcji NFC obu urządzeń przenikały się. Na telefonie lub
tablecie zostanie wyświetlona strona aplikacji Android Wear w sklepie
Google Play™.
Telefon lub tablet: Pobierz i zainstaluj aplikację Android Wear, stukając
odpowiednie napisy lub ikony na ekranie.
Telefon lub tablet: Po zainstalowaniu aplikacji Android Wear uruchom ją i
postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Telefon lub tablet: Jeśli funkcja Bluetooth® jest wyłączona, po wyświetleniu
odpowiedniego monitu stuknij pozycję Włącz funkcję Bluetooth.
Telefon lub tablet: Z listy dostępnych urządzeń wybierz pozycję SmartWatch
3. Na urządzeniu SmartWatch 3 oraz telefonie lub tablecie pojawi się kod
powiązania.
Potwierdź na telefonie lub tablecie, że na obu urządzeniach wyświetlany jest
ten sam kod. Urządzenie SmartWatch 3 wyszuka aktualizacje i w razie
potrzeby automatycznie zainstaluje wymagane oprogramowanie oraz
uruchomi się ponownie.
Telefon lub tablet: Dokończ konfigurowanie, wykonując instrukcje
wyświetlane na ekranie.
Po przeprowadzeniu konfiguracji urządzenie SmartWatch 3 wyświetli monit o
włączenie niektórych funkcji, takich jak Google Now i usługi lokalizacji, co
pozwoli na rozszerzenie funkcjonalności i poprawę jakości obsługi. Jeśli to
konieczne, wykonaj odpowiednie instrukcje.
Pierwsze powiązanie i połączenie urządzenia SmartWatch 3 z telefonem lub tabletem może
zająć kilka minut.
Jeśli urządzenie SmartWatch 3 jest już powiązane z innym telefonem lub tabletem, musisz
zresetować urządzenie SmartWatch 3 przed powiązaniem z nowym telefonem lub tabletem.
Więcej informacji o resetowaniu znajdziesz w sekcji Jak przywrócić ustawienia fabryczne na
stronie 18.
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Jak ręcznie skonfigurować urządzenie SmartWatch 3
1
2
3
4
5
6
7

8
9

Upewnij się, że telefon lub tablet z systemem Android™ jest połączony z
siecią Wi-Fi® i może z niej korzystać przez całą procedurę konfiguracji.
Włącz urządzenie SmartWatch 3.
Telefon lub tablet: Znajdź aplikację Android Wear w sklepie Google Play™,
pobierz ją i zainstaluj.
Telefon lub tablet: Po zainstalowaniu aplikacji Android Wear uruchom ją i
postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Telefon lub tablet: Jeśli funkcja Bluetooth® jest wyłączona, po wyświetleniu
odpowiedniego monitu stuknij pozycję Włącz funkcję Bluetooth.
Telefon lub tablet: Z listy dostępnych urządzeń wybierz pozycję SmartWatch
3. Na urządzeniu SmartWatch 3 oraz telefonie lub tablecie pojawi się kod
powiązania.
Potwierdź na telefonie lub tablecie, że na obu urządzeniach wyświetlany jest
ten sam kod. Urządzenie SmartWatch 3 wyszuka aktualizacje i w razie
potrzeby automatycznie zainstaluje wymagane oprogramowanie oraz
uruchomi się ponownie.
Telefon lub tablet: Dokończ konfigurowanie, wykonując instrukcje
wyświetlane na ekranie.
Po przeprowadzeniu konfiguracji urządzenie SmartWatch 3 wyświetli monit o
włączenie niektórych funkcji, takich jak Google Now i usługi lokalizacji, co
pozwoli na rozszerzenie funkcjonalności i poprawę jakości obsługi. Jeśli to
konieczne, wykonaj odpowiednie instrukcje.
Pierwsze powiązanie i połączenie urządzenia SmartWatch 3 z telefonem lub tabletem może
zająć kilka minut.
Jeśli urządzenie SmartWatch 3 jest już powiązane z innym telefonem lub tabletem, musisz
zresetować urządzenie SmartWatch 3 przed powiązaniem z nowym telefonem lub tabletem.
Więcej informacji o resetowaniu znajdziesz w sekcji Jak przywrócić ustawienia fabryczne na
stronie 18.

Łączenie się z siecią Wi-Fi®
Urządzenie SmartWatch 3 obsługuje funkcję Wi-Fi® i może automatycznie łączyć
się z zapisanymi sieciami Wi-Fi® po utracie połączenia Bluetooth® z telefonem lub
tabletem z systemem Android™. Gdy urządzenie SmartWatch 3 ma połączenie z
siecią Wi-Fi®, jest ono automatycznie synchronizowane z telefonem lub tabletem,
jeśli telefon lub tablet jest też połączony z siecią Wi-Fi®. Dzięki temu możesz
otrzymywać powiadomienia i korzystać z wyszukiwania głosowego na urządzeniu
SmartWatch 3 w domu lub miejscu pracy, gdy zostawisz telefon lub tablet w innym
pomieszczeniu.
Musisz najpierw zainstalować najnowszą wersję aplikacji Android Wear na telefonie lub
tablecie z systemem Android™.

Jak włączyć lub wyłączyć funkcję Wi-Fi®
1
2
3
4
5

Upewnij się, że ekran główny urządzenia SmartWatch 3 jest aktywny.
Przesuń palcem od prawej do lewej.
Stuknij pozycję Ustawienia.
Znajdź i stuknij pozycję Ustawienia sieci Wi-Fi.
Jeśli zostanie wyświetlony komunikat Sieć Wi-Fi wyłączona, stuknij pozycję
Sieć Wi-Fi wyłączona, aby włączyć funkcję Wi-Fi®. Jeśli zostanie wyświetlony
komunikat Automatyczna sieć Wi-Fi, stuknij pozycję Automatyczna sieć
Wi-Fi, aby wyłączyć funkcję Wi-Fi®.
Jeśli funkcja Wi-Fi® jest włączona na urządzeniu SmartWatch 3, łączy się ono automatycznie
ze znaną, dostępną siecią, gdy nie ma połączenia Bluetooth® z telefonem lub tabletem z
systemem Android™.
Wyłączenie funkcji Wi-Fi® może przedłużyć czas pracy na baterii.
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Jak połączyć się z preferowaną siecią Wi-Fi®
1
2
3
4
5
6

Upewnij się, że ekran główny urządzenia SmartWatch 3 jest aktywny.
Przesuń palcem od prawej do lewej.
Stuknij pozycję Ustawienia.
Znajdź i stuknij pozycję Ustawienia sieci Wi-Fi.
Upewnij się, że funkcja Wi-Fi® jest ustawiona na opcję Automatyczna sieć
Wi-Fi.
Przewiń listę dostępnych sieci, a następnie wybierz sieć, z którą chcesz się
połączyć.
Urządzenie SmartWatch 3 nie łączy się z sieciami Wi-Fi®, które przed połączeniem
wymagają zalogowania się na specjalnej stronie, na przykład z sieciami Wi-Fi® w hotelach
lub kawiarniach.
Urządzenie SmartWatch 3 automatycznie wybiera najlepszą dostępną sieć Wi-Fi®.

Jak zapomnieć znaną sieć
1
2
3
4
5
6
7
8

Upewnij się, że ekran główny urządzenia SmartWatch 3 jest aktywny.
Przesuń palcem od prawej do lewej.
Stuknij pozycję Ustawienia.
Znajdź i stuknij pozycję Ustawienia sieci Wi-Fi.
Upewnij się, że funkcja Wi-Fi® jest włączona.
Znajdź i stuknij pozycję Zapisane sieci.
Wybierz sieć, którą chcesz zapomnieć.
Stuknij pozycję , aby potwierdzić.

Wyłączanie sieci Wi-Fi® w celu przedłużenia życia baterii
Jeśli funkcja Wi-Fi® powoduje znaczne zużycie energii, może zostać ona wyłączona
i może zostać wyświetlony komunikat „Wyłączanie sieci Wi-Fi® w celu przedłużenia
życia baterii”. Szybkość rozładowywania baterii zależy od intensywności używania
urządzenia SmartWatch 3, gdy jest ono podłączone do sieci Wi-Fi®. Możesz
wyłączyć ten komunikat w ustawieniach powiadomień.
Funkcja Wi-Fi® jest automatycznie włączana ponownie po naładowaniu urządzenia
SmartWatch 3.

Jak wyłączyć powiadomienia
1
2
3
4

Otwórz aplikację Android Wear na telefonie lub tablecie z systemem
Android™, a następnie stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję Blokuj powiadomienia aplikacji.
Stuknij pozycję .
Przewiń w dół, aby znaleźć aplikację, której powiadomienia chcesz
zablokować, a następnie stuknij ją.
Możesz też zablokować powiadomienia bezpośrednio na urządzeniu SmartWatch 3.
Wyłączając zbędne powiadomienia, możesz oszczędzić baterię podczas używania funkcji
Wi-Fi®.

Jak zmienić ilość energii, którą może zużyć funkcja Wi-Fi® przed jej
wyłączeniem
1
2
3
4
5

Upewnij się, że ekran główny urządzenia SmartWatch 3 jest aktywny.
Przesuń palcem od prawej do lewej.
Stuknij pozycję Ustawienia.
Znajdź i stuknij kolejno pozycje Ustawienia sieci Wi-Fi > Zaawansowane >
Oszczędność energii po....
Przewiń w dół i wybierz odpowiednią opcję.
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Synchronizacja z chmurą
Usługa synchronizacji z chmurą systemu Android Wear umożliwia
współużytkowanie danych przez Internet między urządzeniem SmartWatch 3 i
telefonem lub tabletem z systemem Android™. Dane są zapisywane na serwerze
synchronizacji systemu Android Wear w chmurze. Przed rozpoczęciem korzystania
z sieci Wi-Fi® na urządzeniu SmartWatch 3 musisz włączyć funkcję synchronizacji z
chmurą w aplikacji Android Wear na telefonie lub tablecie.
Jak włączyć funkcję synchronizacji z chmurą
1
2
3

Otwórz aplikację Android Wear na telefonie lub tablecie z systemem
Android™, a następnie stuknij pozycję .
Znajdź i stuknij pozycję Synchronizacja z chmurą.
Przeciągnij suwak na pozycję Włącz.
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Podstawy obsługi urządzenia
Korzystanie z ekranu dotykowego
Przeciąganie palcem

Przeciąganie w górę

•
•

Wyświetlanie dodatkowych kart, jeśli są dostępne.
Przewijanie w dół pozycji na liście.

Przeciąganie w dół

•
•

Wyświetlanie poprzednich kart, jeśli nie zostały odrzucone.
Przewijanie w górę pozycji na liście.

Przeciąganie w lewo

•

Wyświetlanie dodatkowych szczegółów i czynności, jeśli są dostępne.

Przeciąganie w prawo

•

Odrzucenie karty lub zamknięcie menu.

Stukanie

•

Otwieranie lub wybieranie elementu.

Przyciemnianie i uaktywnianie ekranu
Kiedy urządzenie SmartWatch 3 jest włączone i pozostaje nieużywane przez
określony czas, jego ekran jest automatycznie przyciemniany. Można również
ręcznie przyciemnić ekran i uaktywnić go w dowolnej chwili.
Jak uaktywnić ekran
•
•

Wykonaj jedną z następujących czynności:
Gdy urządzenie SmartWatch 3 jest na nadgarstku, obróć je do siebie.
Stuknij ekran lub naciśnij krótko przycisk zasilania.
Jak ręcznie ściemnić ekran

•
•

Wykonaj jedną z następujących czynności:
Przykryj dłonią ekran i poczekaj, aż zacznie wibrować.
Naciśnij krótko przycisk zasilania.
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•

Opuść nadgarstek, na którym nosisz urządzenie SmartWatch 3, do boku ciała.
Aby przyciemnić ekran przez opuszczenie nadgarstka do boku, musisz najpierw włączyć
funkcję gestów nadgarstka. Zobacz temat Jak włączyć funkcję gestów nadgarstka.

Ekran główny
Na ekranie głównym są wyświetlane informacje o dacie i godzinie oraz stanie
urządzenia SmartWatch 3. Na ekranie głównym możesz przeglądać karty lub
wykonywać czynności głosowe.
Informacje o dacie i godzinie oraz stanie urządzenia SmartWatch 3 są widoczne
również na przyciemnionym ekranie, jeśli wybierzesz odpowiedni cyferblat.

Gesty nadgarstka
Przy użyciu gestów nadgarstka możesz przewijać karty na ekranie urządzenia
SmartWatch 3, zamiast przesuwać je palcem w górę lub w dół.
Szybki obrót nadgarstkiem od siebie Przewijanie w dół.
Szybki obrót nadgarstkiem do siebie Przewijanie w górę.
Opuszczenie ręki

Odpowiednik stuknięcia lub anulowanie czynności głosowej.

Uniesienie ręki

Powrót o jedno menu lub anulowanie czynności głosowej.

Potrząśnięcie nadgarstkiem

Powrót do ekranu głównego lub anulowanie czynności
głosowej.

Aby korzystać z funkcji gestów nadgarstka, musisz ją włączyć. Zobacz temat Jak włączyć
funkcję gestów nadgarstka na stronie 12.

Jak włączyć funkcję gestów nadgarstka
1
2
3
4

Upewnij się, że ekran główny urządzenia SmartWatch 3 jest aktywny.
Przesuń palcem od prawej do lewej.
Stuknij pozycję Ustawienia.
Znajdź i stuknij pozycję Gesty, a następnie stuknij pozycję Gesty
nadgarstka.
Włączenie funkcji gestów nadgarstka nieznacznie zwiększy zużycie baterii.

Jak otworzyć menu samouczka
1
2
3
4

•

Upewnij się, że ekran główny urządzenia SmartWatch 3 jest aktywny.
Przesuń palcem od prawej do lewej.
Stuknij pozycję Ustawienia.
Znajdź i stuknij pozycję Gesty, a następnie stuknij pozycję Uruchom
samouczek.
Jak anulować czynność głosową
Aby anulować czynność głosową, użyj gestu podniesienia lub opuszczenia
ręki.
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Jak przewijać do góry przy użyciu gestów nadgarstka

1
2
3

Upewnij się, że funkcja Gesty nadgarstka jest włączona.
Aktywuj ekran główny urządzenia SmartWatch 3.
Wykonaj szybki ruch nadgarstkiem od siebie w kierunku do góry, a następnie
powolny ruch nadgarstkiem w swoją stronę.
Jak przewijać w dół przy użyciu gestów nadgarstka

1
2
3

Upewnij się, że funkcja Gesty nadgarstka jest włączona.
Aktywuj ekran główny urządzenia SmartWatch 3.
Wykonaj powolny ruch nadgarstkiem od siebie w kierunku do góry, a
następnie szybki ruch nadgarstkiem w swoją stronę.

Karty
Duża część potrzebnych informacji jest wyświetlana na ekranie urządzenia
SmartWatch 3 jako „karty”. Jest to element podobny do powiadomienia,
przypomnienia, okienka wyskakującego lub miniatury obrazu.
Karty mogą przedstawiać prognozę pogody, liczbę wykonanych kroków,
wiadomości przychodzące i odpowiedzi na proste pytania.
Karty możesz przewijać, przesuwając je palcami, aby wyświetlić więcej informacji
lub podjąć odpowiednie czynności. Po zakończeniu przeglądania kart możesz je
odrzucić.

13
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak wyświetlić karty
1
2

Przesuń palcem do góry na ekranie lub rusz nadgarstkiem w kierunku od
siebie.
Aby wyświetlić cały tekst na karcie, stuknij ją.
Aby wyświetlić samouczek o sposobie obsługi kart, na ekranie głównym aplikacji telefonu
lub tabletu znajdź i stuknij pozycję Android Wear > > Samouczek. Samouczek zostanie
wyświetlony na urządzeniu SmartWatch 3 oraz na telefonie lub tablecie.

Jak wyświetlić szczegóły karty i wykonać odpowiednie czynności
1
2

•

Aby wyświetlić szczegóły karty, przesuń palcem po karcie od prawej strony
do lewej.
Aby wykonać czynność, stuknij na karcie jedną z dostępnych czynności. Na
przykład stuknij pozycję Odpowiedz, aby odpowiedzieć na wiadomość SMS.
Jak odrzucić kartę
Przesuń palcem od lewej do prawej strony karty.
Odrzucenie karty powoduje również odrzucenie powiązanego z nią powiadomienia na
telefonie lub tablecie. Zawartość powiadomienia nie jest jednak usuwana.

Jak przywrócić odrzuconą kartę
1
2

Po odrzuceniu karty przesuń palcem od góry ekranu w dół. Jeśli odrzucono
ostatnią dostępną kartę, przesuń palcem od dołu ekranu w górę.
Stuknij opcję .
Po odrzuceniu karty można przywrócić ją tylko przez kilka sekund, po czym zostanie
usunięta.

Sterowanie kartami powiadomień na urządzeniu SmartWatch 3
Jeśli na swoim telefonie lub tablecie masz system Android™ 5.0, możesz
dostosować ustawienia przerywania — określić typy kart powiadomień dozwolone
na urządzeniu SmartWatch 3.
Jeśli na swoim telefonie lub tablecie masz system Android™ 4.3 lub 4.4, możesz
sterować wyświetlaniem kart powiadomień na urządzeniu SmartWatch 3 przez
wyciszanie i przywracanie dźwięków urządzenia.
Jak dostosować ustawienia przerywania na urządzeniu SmartWatch 3
1
2
3

Upewnij się, że na telefonie lub tablecie jest używany system Android™ 5.0.
Przesuń palcem w dół całego ekranu urządzenia SmartWatch 3.
Wybierz jedną z opcji.
Jak włączyć lub wyłączyć wyciszenie urządzenia SmartWatch 3

1
2
3

Upewnij się, że na telefonie lub tablecie jest używany system Android™ 4.3
lub 4.4.
Przesuń palcem w dół całego ekranu urządzenia SmartWatch 3.
Aby wyciszyć urządzenie SmartWatch 3, stuknij opcję . Aby ponownie
włączyć dźwięki, stuknij opcję .
Po wyciszeniu urządzenia SmartWatch 3 przestaną się na nim pojawiać powiadomienia.

Usługa Google Now
Usługa Google Now jest częścią wyszukiwarki Google. Jej działanie polega na
rozpoznawaniu powtarzanych czynności, które użytkownik wykonuje na telefonie
lub tablecie, i wyświetlaniu przydatnych informacji w postaci „kart”.
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Karty usługi Google Now

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Z aplikacją Android Wear może współdziałać szereg kart usługi Google Now, które
mogą być wyświetlane na ekranie urządzenia SmartWatch 3. Karty obejmują
następujące kategorie:
Informacje giełdowe
Pogoda
Przypomnienia
Wiadomości sportowe
Informacje o natężeniu ruchu
Loty i rezerwacje
Karty pokładowe
Potwierdzenia wysyłki paczek
Informacje dotyczące lokalnych pociągów i autobusów
Urodziny znajomych
Powiadomienia dotyczące porządku publicznego
Przypomnienia o umówionych spotkaniach
Rezerwacje w hotelach i restauracjach
Jak dostosować usługę Google Now na telefonie lub tablecie

1
2
3

Na ekranie aplikacji na telefonie lub tablecie znajdź i stuknij pozycję Google.
Przeciągnij lewą krawędź ekranu w prawo, a następnie stuknij pozycję
Dostosuj.
Wybierz opcję i wprowadź odpowiednie informacje.

Wyświetlanie ikon stanu
Urządzenie SmartWatch 3 wyświetla na ekranie głównym ikony stanu. Może to być
na przykład stan podłączenia akcesorium i poziom naładowania baterii.

Ikony stanu
Jeśli na telefonie lub tablecie jest zainstalowany system Android™ w wersji 4.3 lub
4.4, ekran główny urządzenia SmartWatch 3 może zawierać te ikony stanu:
Urządzenie SmartWatch 3 jest odłączone od telefonu lub tabletu.
Tryb kinowy jest włączony.
Urządzenie SmartWatch 3 jest wyciszone.
Bateria jest ładowana.
Tryb samolotowy jest włączony.
Jeśli na telefonie lub tablecie jest zainstalowany system Android™ w wersji 5.0,
ekran główny urządzenia SmartWatch 3 może zawierać te ikony stanu:
Urządzenie SmartWatch 3 jest odłączone od telefonu lub tabletu.
Tryb kinowy jest włączony.
Tryb cichy jest włączony.
Dozwolone są tylko przerwania priorytetowe.
Bateria jest ładowana.
Tryb samolotowy jest włączony.

15
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Ustawienia podstawowe
Uzyskiwanie dostępu do ustawień
Można wyświetlać i zmieniać ustawienia bezpośrednio na urządzeniu SmartWatch
3 za pośrednictwem menu Ustawienia. Dostęp do menu Ustawienia można
uzyskać za pomocą przycisku zasilania lub poleceń głosowych albo z poziomu
ekranu głównego.
Jak otworzyć menu Ustawienia za pomocą przycisku zasilania
1
2
3

Upewnij się, że ekran urządzenia SmartWatch 3 jest aktywny.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania do momentu wyświetlenia menu
aplikacji.
Znajdź i stuknij pozycję Ustawienia.
Jak otworzyć menu Ustawienia za pomocą poleceń głosowych

1
2
3

Upewnij się, że ekran urządzenia SmartWatch 3 jest aktywny.
Powiedz „OK Google”. Jeśli polecenie zostanie rozpoznane, zostanie
wyświetlony ekran „Speak now” („Mów teraz”).
Powiedz „Settings” („Ustawienia”).
Jak otworzyć menu Ustawienia przez stuknięcie ekranu

1
2
3

Upewnij się, że ekran urządzenia SmartWatch 3 jest aktywny.
Przesuń palcem od prawej do lewej.
Znajdź i stuknij pozycję Ustawienia.
Aby otworzyć menu Ustawienia, możesz też przesunąć palcem od góry ekranu głównego w
dół, a następnie dwukrotnie przesunąć palcem od prawej do lewej i stuknąć pozycję .

Ustawienia ekranu
Można dostosować jasność ekranu i uaktywnić funkcję stałego włączenia ekranu,
która powoduje wyświetlenie przyciemnionego cyferblatu, gdy ekran nie jest
aktywny. Można również zmienić wygląd cyferblatu na ekranie głównym.
Jak dostosować jasność ekranu
1
2
•

W menu Ustawienia na urządzeniu SmartWatch 3 znajdź i stuknij pozycję
Dostosuj jasność.
Przewiń w górę lub w dół, aby wybrać odpowiedni poziom jasności.
Jak włączyć lub wyłączyć funkcję stałego włączenia ekranu
W menu Ustawienia na urządzeniu SmartWatch 3 znajdź i stuknij pozycję
Ekran zawsze włączony, aby ją włączyć lub wyłączyć.
Jak zmienić wygląd cyferblatu bezpośrednio na urządzeniu SmartWatch 3

1
2

W menu Ustawienia na urządzeniu SmartWatch 3 znajdź i stuknij pozycję
Zmień wygląd cyferblatu.
Przeciągnij palcem w lewo lub w prawo, aby przejrzeć dostępne cyferblaty, a
następnie stuknij cyferblat, którego chcesz użyć.
Wygląd cyferblatu można również zmienić przez dotknięcie i przytrzymanie ekranu
głównego.
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Jak zmienić wygląd cyferblatu za pomocą telefonu lub tabletu
1
2

Otwórz aplikację Android Wear na telefonie lub tablecie.
Na ekranie Cyferblaty wybierz opcję albo stuknij pozycję Więcej w celu
wyświetlenia dodatkowych cyferblatów, po czym wybierz opcję.
Aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji cyferblatu za pomocą aplikacji innych firm ze
sklepu Google Play™, przewiń do dołu ekranu i stuknij pozycję Pobierz więcej
cyferblatów.

Jak włączyć automatyczną blokadę ekranu
1
2
3
4
5
6
7

Upewnij się, że ekran główny urządzenia SmartWatch 3 jest aktywny.
Przesuń palcem od prawej do lewej.
Stuknij pozycję Ustawienia.
Znajdź i stuknij pozycję Blokada ekranu.
Stuknij pozycję , aby potwierdzić.
Aby ustawić wzór odblokowania ekranu, narysuj go.
Narysuj wzór ponownie, aby go potwierdzić.
Ekran jest blokowany automatycznie, gdy nie nosisz urządzenia SmartWatch 3. Blokowany
jest także wtedy, gdy urządzenie SmartWatch 3 traci połączenie Bluetooth® z telefonem lub
tabletem z systemem Android™.

Jak wyłączyć automatyczną blokadę ekranu
1
2
3
4
5
6

Upewnij się, że ekran główny urządzenia SmartWatch 3 jest aktywny.
Przesuń palcem od prawej do lewej.
Stuknij pozycję Ustawienia.
Znajdź i stuknij pozycję Blokada ekranu.
Stuknij pozycję , aby potwierdzić.
Narysuj zapisany wzór odblokowania ekranu.
Jak ręcznie zablokować ekran

1
2
3
4
5

Upewnij się, że na urządzeniu SmartWatch 3 włączono ekran główny oraz
automatyczną blokadę ekranu.
Przesuń palcem od prawej do lewej.
Stuknij pozycję Ustawienia.
Znajdź i stuknij pozycję Zablokuj ekran teraz.
Stuknij pozycję , aby potwierdzić.
Możesz natychmiast zablokować ekran urządzenia SmartWatch 3, ręcznie aktywując tę
funkcję.

Tryb samolotowy
W trybie samolotowym funkcje Bluetooth® i Wi-Fi® urządzenia SmartWatch 3 są
wyłączone i urządzenie SmartWatch 3 nie ma połączenia z telefonem lub tabletem.
Jednak podstawowe funkcje wciąż są dostępne. Możesz na przykład ustawić
minutnik lub alarm.
Aby w tym trybie nawigować i wykonywać zadania na urządzeniu SmartWatch 3, musisz
stukać jego ekran. Polecenia głosowe nie są dostępne.

•

Jak włączyć/wyłączyć tryb samolotowy
W menu Ustawienia na urządzeniu SmartWatch 3 znajdź i stuknij pozycję
Tryb samolotowy.

Tryb kinowy
Tryb kinowy wyłącza wyświetlacz urządzenia SmartWatch 3 i zapobiega
wyświetlaniu na nim powiadomień. Ta funkcja jest przydatna w miejscach, w
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których nic nie powinno przeszkadzać Tobie ani innym osobom, na przykład w
kinie lub bibliotece.
Jak włączyć i wyłączyć urządzenie Tryb kinowy
1
2
3

Przesuń palcem w dół przez cały ekran.
Przesuwaj palcem od prawej do lewej, aż na ekranie pojawi się ikona Tryb
kinowy.
Aby włączyć Tryb kinowy, stuknij pozycję . Aby wyłączyć Tryb kinowy,
naciśnij przycisk zasilania.
Gdy Tryb kinowy jest włączony, ekran urządzenia SmartWatch 3 możesz włączyć tylko przez
naciśnięcie przycisku zasilania.
Możesz też włączyć lub wyłączyć Tryb kinowy, szybko dwukrotnie naciskając przycisk
zasilania.

Ponowne uruchamianie i resetowanie
Jeśli urządzenie SmartWatch 3 przestanie odpowiadać, zaleca się jego ponowne
uruchomienie przy użyciu przycisku zasilania. Jeśli ta metoda ponownego
uruchamiania nie działa, możesz wymusić wyłączenie urządzenia SmartWatch 3.
Podczas ponownego uruchamiania lub wyłączania urządzenia (w trybie
wymuszonym bądź nie) nie są usuwane żadne ustawienia ani informacje osobiste.
Możesz również zresetować urządzenie SmartWatch 3 w celu przywrócenia jego
domyślnych ustawień fabrycznych. Wykonanie tej procedury powoduje usunięcie
wszystkich informacji osobistych z urządzenia SmartWatch 3 i jest czasami
konieczne, jeśli urządzenie SmartWatch 3 przestanie działać prawidłowo.

•

•

Jak uruchomić ponownie urządzenie SmartWatch 3 za pomocą przycisku
zasilania
Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż poczujesz jednokrotną wibrację
urządzenia SmartWatch 3 i urządzenie uruchomi się ponownie.
Jak wymusić wyłączenie urządzenia SmartWatch 3
Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż poczujesz wibrację urządzenia
SmartWatch 3 trzy razy szybko pod rząd. Następnie urządzenie wyłączy się.
W trakcie przytrzymywania przycisku zasilania i czekania na trzy wibracje ignoruj pozostałe
wibracje lub próby ponownego uruchomienia.

Jak przywrócić ustawienia fabryczne
1
2

W menu Ustawienia urządzenia SmartWatch 3 znajdź i stuknij pozycję Usuń
powiązanie z telefonem.
Aby potwierdzić, stuknij pozycję .
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Używanie urządzenia SmartWatch 3
Organizowanie czynności przy użyciu urządzenia SmartWatch 3
Możesz ustawiać przypomnienia, robić notatki, sprawdzać harmonogram i
odpowiadać na wiadomości tekstowe, a także wykonywać inne czynności, mówiąc
do urządzenia SmartWatch 3. Dotykając ekranu, możesz również wykonywać
proste czynności z menu aplikacji i menu zadań.
Większość powyższych funkcji jest dostępna, jeśli język urządzenia jest ustawiony na
angielski, francuski, niemiecki, włoski, japoński, koreański, rosyjski, hiszpański lub
portugalski brazylijski. Pamiętaj o tym, że niektóre czynności głosowe mogą nie być
dostępne we wszystkich językach i krajach.

Jak uzyskać dostęp do menu aplikacji
1
2

Upewnij się, że ekran główny urządzenia SmartWatch 3 jest aktywny.
Przesuń palcem od prawej do lewej. Na liście zostaną wyświetlone wszystkie
dostępne aplikacje.
Jak uzyskać dostęp do menu zadań

1
2
3

Upewnij się, że ekran główny urządzenia SmartWatch 3 jest aktywny.
Powiedz „OK Google”. Jeśli polecenie zostanie rozpoznane, zostanie
wyświetlony ekran „Speak now” („Mów teraz”).
Aby wyświetlić menu zadań, przesuń palcem w górę. Na liście zostaną
wyświetlone wszystkie dostępne zadania.

Aplikacje zgodne z urządzeniem SmartWatch 3

•
•
•
•
•
•

Poniższa lista zawiera nazwy niektórych aplikacji, których można używać z
urządzeniem SmartWatch 3 po zainstalowaniu ich na telefonie lub tablecie z
systemem Android™. Pełną ofertę aplikacji do pobrania, które są zgodne z
systemem Android Wear, możesz znaleźć w sklepie Google Play™. Zaleca się
regularne odwiedzanie sklepu Google Play™, ponieważ stale są dodawane nowe
aplikacje.
Wiadomości
E-mail
Kalendarz
Aplikacja Muzyka firmy Sony oraz inne standardowe odtwarzacze muzyki w
systemie Android™
Lifelog
Aplikacje Google, takie jak Google Keep, Mapy Google i Gmail
W celu zapewnienia optymalnej zgodności z systemem Android Wear może być konieczne
zaktualizowanie tych aplikacji do najnowszej wersji.

Kontakty
Lista kontaktów na urządzeniu SmartWatch 3 zawiera wszystkie osoby, z którymi
ostatnio się komunikowano. Przy użyciu urządzenia SmartWatch 3 możesz wysyłać
wiadomości SMS lub e-mail albo dzwonić bezpośrednio do osób z listy kontaktów.
Jak wyświetlić listę kontaktów
1
2

Upewnij się, że ekran główny urządzenia SmartWatch 3 jest aktywny.
Aby wyświetlić listę kontaktów, dwukrotnie przesuń palcem od prawej do
lewej.
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Jak skontaktować się z osobami bezpośrednio z listy kontaktów
1
2
3
4

Upewnij się, że ekran główny urządzenia SmartWatch 3 jest aktywny.
Dwukrotnie przesuń palcem od prawej do lewej.
Znajdź i stuknij nazwę osoby, z którą chcesz się skontaktować.
Wybierz opcję, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi
na ekranie.

Obsługa wiadomości SMS
Gdy na telefonie lub tablecie zostanie odebrana wiadomość SMS, można od razu ją
wyświetlić w postaci karty na ekranie urządzenia SmartWatch 3. Z urządzenia
SmartWatch 3 można również wysyłać wiadomości SMS do kontaktów zapisanych
na telefonie lub tablecie.
Jak wysłać wiadomość SMS
1
2
3
4

Upewnij się, że ekran główny urządzenia SmartWatch 3 jest aktywny.
Powiedz „OK Google”. Jeśli polecenie zostanie rozpoznane, zostanie
wyświetlony ekran „Speak now” („Mów teraz”).
Powiedz „Send a text” („Wyślij SMS”) i nazwę lub nazwisko kontaktu
zapisanego w telefonie lub tablecie, a następnie wypowiedz treść
wiadomości, którą chcesz wysłać.
Możesz też powiedzieć polecenie podobne do „Text Jack I'm ready” („Wyślij
SMS do Jacka, że mogę wychodzić”) lub „Send Jane a message that I'm back”
(„Wyślij wiadomość do Anny, że jestem w domu”). W obu sytuacjach
wiadomość zostanie automatycznie wysłana.
Jak odpowiedzieć na wiadomość SMS

1
2
3

Wybierz kartę przedstawiającą wiadomość SMS, na którą chcesz
odpowiedzieć.
Przesuń palcem od prawej do lewej strony ekranu tak, aby pojawiło się
polecenie Odpowiedz, a potem je stuknij.
Przesuń palcem w górę i wybierz predefiniowaną wiadomość lub wypowiedz
odpowiedź na głos. Po zakończeniu wiadomość SMS zostanie
automatycznie wysłana.
Jak odpowiedzieć na wiadomość tekstową przy użyciu znaków emoji

1
2
3
4

5
6
7

Wybierz kartę przedstawiającą wiadomość SMS, na którą chcesz
odpowiedzieć.
Przesuwaj palcem od prawej do lewej, aż pojawi się pozycja Odpowiedz, a
następnie stuknij pozycję Odpowiedz.
Przesuń palcem do góry i wybierz pozycję Narysuj znak emoji.
Narysuj znak emoji, na przykład uśmiechniętą twarz lub kciuk do góry.
Urządzenie SmartWatch 3 poszuka znaku emoji, który najlepiej odpowiada
Twojemu rysunkowi. Jeśli nie zostanie znaleziony znak odpowiadający
rysunkowi, zostaną wyświetlone znaki do wybrania. Wybierz znak emoji albo
przesuń palcem od lewej do prawej i spróbuj narysować inny znak emoji.
W razie potrzeby dodaj więcej znaków emoji.
Aby usunąć znak emoji, stuknij w celu wybrania wszystkich narysowanych
przez Ciebie znaków emoji, a następnie stuknij ponownie, aby wybrać znak,
który chcesz usunąć, i stuknij pozycję .
Aby wysłać wiadomość, stuknij pozycję .
Możesz też wybrać znak emoji, stukając pozycję

na ekranie rysowania znaków emoji.

Obsługa wiadomości e-mail
Gdy na telefonie lub tablecie z systemem Android™ zostanie odebrana wiadomość
e-mail, za pomocą urządzenia SmartWatch 3 możesz ją przeczytać i odpowiedzieć
na nią. Każdej wiadomości e-mail odpowiada karta wyświetlana na ekranie
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akcesorium. Można również wysyłać wiadomości e-mail do zapisanych kontaktów,
mówiąc do urządzenia SmartWatch 3.
Jak wysłać wiadomość e-mail
1
2
3
4

Upewnij się, że ekran główny urządzenia SmartWatch 3 jest aktywny.
Powiedz „OK Google”. Jeśli polecenie zostanie rozpoznane, zostanie
wyświetlony ekran „Speak now” („Mów teraz”).
Powiedz „Email” („Wyślij e-mail”) i nazwę lub nazwisko kontaktu zapisanego
w telefonie lub tablecie, a następnie wypowiedz treść wiadomości, którą
chcesz wysłać.
Możesz też powiedzieć polecenie podobne do „Email Jack that I will be there
tomorrow” („Wyślij e-mail do Jacka, że będę jutro”). W obu sytuacjach
wiadomość zostanie automatycznie wysłana.
Jak odpowiedzieć na wiadomość e-mail

1
2
3

Wybierz kartę przedstawiającą wiadomość e-mail, na którą chcesz
odpowiedzieć.
Przesuń palcem od prawej do lewej strony ekranu tak, aby pojawiło się
polecenie Odpowiedz, a potem je stuknij.
Przesuń palcem w górę i wybierz predefiniowaną wiadomość lub wypowiedz
odpowiedź na głos. Po zakończeniu wiadomość zostanie automatycznie
wysłana.

Obsługa połączeń przychodzących
Gdy na telefonie lub tablecie z systemem Android™ nadejdzie połączenie, na
ekranie urządzenia SmartWatch 3 można zobaczyć, kto dzwoni. Używając
urządzenia SmartWatch 3, można zaakceptować połączenie i zacząć rozmawiać, na
przykład za pomocą zestawu słuchawkowego Bluetooth®. Można też odrzucić
połączenie na urządzeniu SmartWatch 3. Można również odrzucać połączenia
przychodzące, wysyłając predefiniowaną wiadomość SMS.
Jak odebrać połączenie przychodzące
1
2

•

•

Aby zaakceptować połączenie przychodzące, przesuń palcem od prawej do
lewej strony ekranu urządzenia SmartWatch 3.
Aby rozmawiać, użyj telefonu, tabletu lub zestawu słuchawkowego
Bluetooth®.
Jak odrzucić połączenie przychodzące
Przesuń palcem od lewej do prawej strony ekranu urządzenia SmartWatch 3.
Jak odrzucić połączenie przychodzące z wysłaniem predefiniowanej
wiadomości
Przesuń palcem w górę od dołu ekranu urządzenia SmartWatch 3 i wybierz
wiadomość.

Nawigacja
Mówiąc do urządzenia SmartWatch 3, można uzyskać szczegółowe wskazówki
dojazdu do określonego miejsca docelowego. Można również odnaleźć lokalne
obiekty lub firmy i uzyskać odpowiednie informacje o nich.
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Jak nawigować za pomocą urządzenia SmartWatch 3
1
2
3

Upewnij się, że ekran główny urządzenia SmartWatch 3 jest aktywny.
Powiedz „OK Google”. Jeśli polecenie zostanie rozpoznane, zostanie
wyświetlony ekran „Speak now” („Mów teraz”).
Wypowiedz polecenie „Navigate” („Nawiguj”) i powiedz nazwę miejsca
docelowego. Możesz także wypowiedzieć polecenie o treści zbliżonej do
„Navigate to the nearest hotel” („Nawiguj do najbliższego hotelu”). Jeśli
polecenie zostanie poprawnie rozpoznane, na ekranie urządzenia
SmartWatch 3 pojawi się trasa nawigacji.
Przesuń palcem z prawej do lewej strony ekranu nawigacji, aby wyświetlić informacje o
trasie — takie jak czas i odległość do miejsca docelowego.

Jak znaleźć miejsce lub firmę
1
2
3

Upewnij się, że ekran główny urządzenia SmartWatch 3 jest aktywny.
Powiedz „OK Google”. Jeśli polecenie zostanie rozpoznane, zostanie
wyświetlony ekran „Speak now” („Mów teraz”).
Wypowiedz odpowiednie pytanie, takie jak „Find the Eiffel Tower” („Znajdź
wieżę Eiffela”), „Where is the closest supermarket?” („Gdzie jest najbliższy
supermarket?”) lub „How far is Starbucks from my home?” („Jak daleko mam
z domu do Starbucksa?”). Jeśli polecenie zostanie rozpoznane, na ekranie
urządzenia SmartWatch 3 pojawi się odpowiedni komunikat.

Wyświetlanie aktywności na dworze
Gdy urządzenie SmartWatch 3 jest odłączone od telefonu lub tabletu, nadal może
rejestrować dane o aktywności, takie jak lokalizacja, szybkość i odległość biegu lub
marszu. Po późniejszym podłączeniu urządzenia SmartWatch 3 można przeglądać
statystyki wygenerowane na podstawie tych danych na telefonie lub tablecie.
Obejmuje to na przykład wyświetlenie przebytej trasy na mapie.
Aby opisane wyżej funkcje działały, należy zainstalować zgodną aplikację, na przykład
Lifelog lub My Tracks.

Jak wyświetlać trasy podróży w aplikacji Lifelog
1
2
3
4

Upewnij się, że na telefonie lub tablecie z systemem Android™ jest
zainstalowana aplikacja Lifelog, i pamiętaj o zalogowaniu się w niej.
Na ekranie głównym aplikacji na telefonie lub tablecie z systemem
Android™ znajdź i stuknij pozycję Lifelog.
Stuknij pozycję . Szczegóły bieżącej trasy podróży zostaną wyświetlone na
telefonie lub tablecie.
Aby wyświetlić trasy poprzednich podróży, stuknij pozycję i wybierz
odpowiednią datę.

Muzyka
Podczas słuchania utworu muzycznego na telefonie lub tablecie z systemem
Android™ (na przykład przy użyciu aplikacji odtwarzacza muzyki, takiej jak
Muzyka) na ekranie urządzenia SmartWatch 3 jest wyświetlana karta
przedstawiająca ten utwór. Ta karta zawiera podstawowe informacje o utworze i
umożliwia sterowanie jego odtwarzaniem. Możesz na przykład wygodnie
odtwarzać, wstrzymywać i pomijać utwory z poziomu urządzenia SmartWatch 3.

Znajdowanie telefonu lub tabletu
Gdy nie możesz znaleźć telefonu lub tabletu, przy użyciu urządzenia SmartWatch 3
możesz włączyć na nim dzwonienie. Aby użyć tej funkcji, urządzenie SmartWatch 3
musi być połączone z telefonem lub tabletem przy użyciu funkcji Bluetooth®.
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Działa ona, nawet gdy telefon lub tablet jest wyciszony albo ma włączone tylko
wibrowanie.
Połączenie Bluetooth® działa najlepiej, kiedy oba urządzenia znajdują się w odległości do 10
metrów od siebie i nie ma między nimi żadnych przeszkód.

Jak znaleźć telefon lub tablet
1
2
3

4

Upewnij się, że ekran główny urządzenia SmartWatch 3 jest aktywny.
Przesuń palcem od prawej do lewej.
Znajdź i stuknij pozycję Znajdź mój telefon. Jeśli Twój telefon lub tablet
zostanie wykryty, zacznie ciągle dzwonić. W przeciwnym razie pochodź
trochę, aby upewnić się, że urządzenie SmartWatch 3 jest połączone przy
użyciu funkcji Bluetooth® z telefonem lub tabletem.
Aby anulować dzwonienie, stuknij pozycję .

Przypomnienia
Mówiąc do urządzenia SmartWatch 3, można ustawić przypomnienia dotyczące
zdarzeń, które mają nastąpić w określonym miejscu lub czasie.
Jak ustawić przypomnienie
1
2
3

Upewnij się, że ekran główny urządzenia SmartWatch 3 jest aktywny.
Powiedz „OK Google”. Jeśli polecenie zostanie rozpoznane, zostanie
wyświetlony ekran „Speak now” („Mów teraz”).
Wypowiedz polecenie „Remind me” („Przypomnij mi”) i treść przypomnienia.
Na przykład możesz powiedzieć „Remind me to run at 7pm” („Przypomnij
mi: Bieganie o 19:00”) lub „Remind me to call John when I get home”
(„Przypomnij mi: Zadzwonić do Jana po powrocie do domu”). Przypomnienie
zostanie zapisane w usłudze Google Now, a po jego aktywacji na ekranie
urządzenia SmartWatch 3 pojawi się odpowiednia karta.

Notatki
Mówiąc do urządzenia SmartWatch 3, można tworzyć notatki i wyświetlać notatki
zapisane w usłudze Google Keep lub innych zgodnych aplikacjach.
Jak utworzyć notatkę
1
2
3

Upewnij się, że ekran główny urządzenia SmartWatch 3 jest aktywny.
Powiedz „OK Google”. Jeśli polecenie zostanie rozpoznane, zostanie
wyświetlony ekran „Speak now” („Mów teraz”).
Powiedz „Take a note” („Utwórz notatkę”) i wypowiedz słowa, które chcesz
zapisać jako notatkę. Na przykład możesz powiedzieć „Take a note, try the
new restaurant on Main Street” („Utwórz notatkę: Zajrzeć do nowej
restauracji na ulicy Głównej”). Jeśli polecenie zostanie rozpoznane, notatka
zostanie zapisana w usłudze Google Keep.
Jak wyświetlić notatkę

1
2
3
4
5

Upewnij się, że ekran główny urządzenia SmartWatch 3 jest aktywny.
Powiedz „OK Google”. Jeśli polecenie zostanie rozpoznane, zostanie
wyświetlony ekran „Speak now” („Mów teraz”).
Powiedz polecenie „Start Keep” („Uruchom aplikację Keep”). Aplikacja
Google Keep zostanie otwarta na urządzeniu SmartWatch 3.
Aby przejść do notatki, którą chcesz wyświetlić, przesuwaj palcem po ekranie
w górę lub w dół.
Aby otworzyć notatkę i wyświetlić jej szczegóły, stuknij ją.

Plan zajęć
Szczegóły nadchodzących zdarzeń, które są zapisane w głównej aplikacji Kalendarz
na telefonie lub tablecie, są automatycznie wyświetlane na urządzeniu
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SmartWatch 3 w postaci kart. Można sprawdzić harmonogram, czyli wyświetlić
plan zajęć, mówiąc do urządzenia SmartWatch 3.
Jak wyświetlić plan zajęć
1
2
3

Upewnij się, że ekran główny urządzenia SmartWatch 3 jest aktywny.
Powiedz „OK Google”. Jeśli polecenie zostanie rozpoznane, zostanie
wyświetlony ekran „Speak now” („Mów teraz”).
Powiedz „Agenda” („Plan zajęć”). Zostanie wyświetlona karta z widokiem
kalendarza. Aby wyświetlić określone zdarzenie, powiedz odpowiednie
polecenie, na przykład „When's my next meeting?” („Kiedy mam następne
spotkanie?”).

Szybkie otrzymywanie odpowiedzi na pytanie
Urządzenie SmartWatch 3 umożliwia szybkie otrzymywanie odpowiedzi na proste
pytania. Mówiąc do urządzenia SmartWatch 3, można na przykład uzyskać
informacje o wynikach sportowych lub definicji jakiegoś słowa, a także
powszechnie znane odpowiedzi na pytania dotyczące na przykład stolicy danego
kraju lub najwyższego szczytu w Ameryce Południowej.
Jak szybko otrzymać odpowiedź na pytanie
1
2
3

Upewnij się, że ekran główny urządzenia SmartWatch 3 jest aktywny.
Powiedz „OK Google”. Jeśli polecenie zostanie rozpoznane, zostanie
wyświetlony ekran „Speak now” („Mów teraz”).
Zadaj dowolne pytanie, na przykład „How do you say 'hello' in Spanish?”
(„Jak powiedzieć 'Cześć' po hiszpańsku?”) lub „Where was Albert Einstein
born?” („Gdzie urodził się Albert Einstein?”). Jeśli pytanie zostanie
rozpoznane, na ekranie urządzenia SmartWatch 3 pojawi się odpowiedź.

Jak zadawać pytania
Informacje, które
chcesz uzyskać

Przykładowe pytania

Wyniki sportowe i
harmonogramy
rozgrywek

When is the next Liverpool game? (Kiedy jest następny
mecz Liverpoolu?)

Pogoda

What is the weather in New York tomorrow? (Jaka
będzie jutro pogoda w Krakowie?)

Godziny w innych
strefach czasowych

What time is it in London? (Która godzina jest w
Londynie?)

Tłumaczenia słów i
wyrażeń

How do you say "hello" in Spanish? (Jak powiedzieć
„cześć” po hiszpańsku?)

How did Real Madrid do? (Jaki był wynik meczu Realu
Madrid?)

Liczba kalorii w
How many calories are in a potato? (Ile kalorii ma
popularnych produktach ziemniak?)
spożywczych
Definicje słów

What does onomatopoeia mean? (Co oznacza
„onomatopeja”?)

Notowania giełdowe

What is Sony's stock price? (Jaka jest cena akcji Sony?)
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Przelicznik walut oraz
konwersja jednostek
objętości, masy i innych
wielkości

What is 16 ounces in pounds? (Ile to jest 32 cale w
centymetrach?)
Convert 100 euros to US dollars (Przekonwertuj 100
euro na dolary amerykańskie)
How many kilometres are 50 miles? (Ilu kilometrom
odpowiada 50 mil?)

Obliczenia
matematyczne

What is the square root of 2209? (Ile wynosi
pierwiastek kwadratowy z 2209?)

Nadchodzące
wydarzenia

When is sunset? (O której godzinie jest zachód słońca?)

Fakty

How tall is the Eiffel Tower? (Jak wysoka jest wieża
Eiffla?)

When is Midsummer Festival in Scandinavia? (Kiedy w
Skandynawii świetowane jest przesilenie letnie?)

Where was Albert Einstein born? (Gdzie urodził się
Albert Einstein?)

Licznik kroków
Używając aplikacji Fit firmy Google™, na ekranie urządzenia SmartWatch 3 można
wyświetlić liczbę dziennie zrobionych kroków oraz łączną liczbę kroków zrobionych
przez ostatnie siedem dni.
Jak wyświetlić liczbę kroków
1
2
3

Upewnij się, że ekran główny urządzenia SmartWatch 3 jest aktywny.
Powiedz „OK Google”. Jeśli polecenie zostanie rozpoznane, zostanie
wyświetlony ekran „Speak now” („Mów teraz”).
Powiedz „Show me my steps” („Pokaż mi moje kroki”) lub „Start Fit”
(„Uruchom aplikację do fitnessu”). Zostanie otwarty widok z liczbą kroków.

Ustawianie alarmu
Alarm można ustawić, mówiąc do urządzenia SmartWatch 3. Alarm zapisany na
urządzeniu SmartWatch 3 działa niezależnie od alarmów skonfigurowanych na
telefonie lub tablecie. Gdy alarm zostanie włączony, urządzenie SmartWatch 3
zawibruje, a na ekranie głównym pojawi się odpowiednia karta.
Jak ustawić alarm
1
2
3

Upewnij się, że ekran główny urządzenia SmartWatch 3 jest aktywny.
Powiedz „OK Google”. Jeśli polecenie zostanie rozpoznane, zostanie
wyświetlony ekran „Speak now” („Mów teraz”).
Wypowiedz polecenie „Set an alarm for” („Ustaw alarm na”) i dokładną
godzinę. Na przykład wypowiedz polecenie „Set an alarm for 8am” („Ustaw
alarm na ósmą rano”).

•

Jak wyłączyć uruchomiony alarm
w prawo.
Przeciągnij pozycję

•

Jak odłożyć uruchomiony alarm
w lewo.
Przeciągnij element
Jak pokazać wszystkie alarmy

1
2
3

Upewnij się, że ekran główny urządzenia SmartWatch 3 jest aktywny.
Powiedz „OK Google”. Jeśli polecenie zostanie rozpoznane, zostanie
wyświetlony ekran „Speak now” („Mów teraz”).
Powiedz „Show alarms” („Pokaż alarmy”).
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Ustawianie minutnika
Urządzenie SmartWatch 3 jest wyposażone w funkcję minutnika. Minutnik można
ustawić, mówiąc do urządzenia SmartWatch 3.
Jak ustawić minutnik
1
2
3

Upewnij się, że ekran główny urządzenia SmartWatch 3 jest aktywny.
Powiedz „OK Google”. Jeśli polecenie zostanie rozpoznane, zostanie
wyświetlony ekran „Speak now” („Mów teraz”).
Wypowiedz polecenie „Set a timer for” („Ustaw minutnik na”) oraz liczbę
minut lub godzin. Na przykład powiedz „Set a timer for 15 minutes” („Ustaw
minutnik na 15 minut”).

Używanie funkcji stopera
Urządzenie SmartWatch 3 może działać jako niezależny stoper.
Jak używać stopera
1
2
3
4
5

Upewnij się, że ekran główny urządzenia SmartWatch 3 jest aktywny.
Powiedz „OK Google”. Jeśli polecenie zostanie rozpoznane, zostanie
wyświetlony ekran „Speak now” („Mów teraz”).
Aby otworzyć aplikację ze stoperem, powiedz polecenie „Start stopwatch”
(„Uruchom stoper”).
Aby uruchomić stoper, stuknij pozycję .
Aby wstrzymać stoper, stuknij pozycję .

Sprawdzanie informacji o lotach lub rezerwacjach miejsc
hotelowych
Gdy aplikacja Gmail lub aplikacja Inbox by Gmail na telefonie lub tablecie z
systemem Android™ odbierze wiadomość o rezerwacji lotu lub miejsca
hotelowego, odpowiednie powiadomienie zostanie automatycznie wyświetlone
jako karta na urządzeniu SmartWatch 3.

Uzyskiwanie informacji o natężeniu ruchu
Dostępne są karty z informacjami o natężeniu ruchu, które pozwalają określić czas
potrzebny na dotarcie do pracy lub do domu. Aby można było używać tej funkcji,
trzeba wprowadzić adres domowy i adres firmy w usłudze Google Now.

Śledzenie paczek
Gdy aplikacja Gmail na telefonie lub tablecie z systemem Android™ odbierze
wiadomość o statusie paczki (lub innej przesyłki), odpowiednie powiadomienie
zostanie automatycznie wyświetlone jako karta w urządzeniu SmartWatch 3.

SmartWatch 3 jako autonomiczne urządzenie

•
•
•
•
•

Po odłączeniu urządzenia SmartWatch 3 od telefonu lub tabletu nadal możesz
używać niektórych podstawowych funkcji. W takiej sytuacji polecenia głosowe nie
są dostępne, dlatego konieczne jest wybieranie czynności przez stukanie ekranu i
nawigowanie po urządzeniu SmartWatch 3. W trybie autonomicznym nadal
możesz wykonać następujące czynności:
Wyświetlać godzinę i datę.
Ustawiać alarm.
Używać stopera.
Używać minutnika.
Wyświetlać plan zajęć na aktualny dzień.
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•
•
•
•
•

Słuchać muzyki zapisanej na urządzeniu SmartWatch 3 za pomocą podłączonego
zestawu słuchawkowego Bluetooth®.
Rejestrować swoją aktywność na dworze.
Wyświetlać licznik kroków.
Zmieniać wygląd cyferblatu.
Włączać i wyłączać tryb samolotowy.
Niektóre z opisanych powyżej funkcji mogą wymagać pobrania i zainstalowania
odpowiedniej aplikacji, na przykład odtwarzacza muzyki lub programu do fitnessu.
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Aplikacja Android Wear
Aplikacja Android Wear na telefonie lub tablecie
Aplikacja Android Wear zainstalowana na telefonie lub tablecie pozwala
dostosować ustawienia urządzenia SmartWatch 3.
•

Jak otworzyć aplikację Android Wear
Na ekranie głównym aplikacji na telefonie lub tablecie z systemem
Android™ znajdź i stuknij pozycję Android Wear.

Wybieranie aplikacji do czynności głosowych
Możesz wybierać aplikacje, które mają być używane za pomocą poleceń
głosowych (czyli powiązać określone aplikacje z określonymi czynnościami
wywoływanymi głosem). Na przykład gdy na telefonie lub tablecie masz
zainstalowane dwie aplikacje z mapami współpracujące z aplikacją Android Wear,
możesz wybrać tę, która ma być używana do nawigacji. Jeśli z określoną
czynnością głosową możesz powiązać tylko jedną aplikację, powiązanie zostanie
zrealizowane domyślnie.
Jak skojarzyć aplikację z czynnością głosową
1
2

3

Otwórz aplikację Android Wear na telefonie lub tablecie z systemem
Android™.
Przewiń do karty o nazwie Zacznij korzystać z aplikacji zegarka, znajdź i
stuknij pozycję WIĘCEJ CZYNNOŚCI, a następnie wybierz czynność. Jeśli z
daną czynnością głosową jest już skojarzona aplikacja, zostanie ona
wyświetlona po stuknięciu czynności.
Jeśli pojawi się więcej aplikacji do wyboru, wybierz jedną z nich.
Jeśli po stuknięciu czynności głosowej nie zostanie wyświetlona żadna nazwa aplikacji,
oznacza to, że dana czynność głosowa nie jest dostępna. Być może trzeba oddzielnie
zainstalować zgodną aplikację, na przykład z listy sugerowanych aplikacji.

Instalowanie sugerowanych aplikacji
Aby dodać nowe funkcje do urządzenia SmartWatch 3 i zwiększyć jego możliwości,
można przeglądać i instalować aplikacje sugerowane przez aplikację Android Wear,
na przykład Google Keep lub aplikacje innych firm.
Jak zainstalować sugerowaną aplikację
1

2

Otwórz aplikację Android Wear na telefonie lub tablecie z systemem
Android™, a następnie przewiń w dół i stuknij pozycję POBIERZ APLIKACJE.
Zostanie wyświetlona aplikacja Google Play™ i pojawi się lista
sugerowanych aplikacji, które współdziałają z aplikacją Android Wear.
Wybierz aplikację, którą chcesz pobrać, i postępuj zgodnie z wyświetlanymi
instrukcjami, aby ją zainstalować.
Obsługiwane aplikacje można też wyszukiwać bezpośrednio w usłudze Google Play™.

Łączenie i ponowne łączenie
W dowolnej chwili można odłączyć urządzenie SmartWatch 3 od telefonu lub
tabletu i nawiązać połączenie później. Gdy urządzenie SmartWatch 3 zostanie raz
powiązane i połączone z telefonem lub tabletem, dane dotyczące powiązania są
zapisywane na obu urządzeniach, a ponowne nawiązanie połączenia wymaga
tylko jednego stuknięcia palcem.
Do działania tej funkcji jest wymagane włączenie funkcji Bluetooth®.
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•

Jak odłączyć urządzenie SmartWatch 3
Otwórz aplikację Android Wear na telefonie lub tablecie z systemem
Android™, a następnie stuknij pozycję > Odłącz urządzenie SmartWatch 3.

•

Jak ponownie połączyć urządzenie SmartWatch 3
Otwórz aplikację Android Wear na telefonie lub tablecie z systemem
Android™, a następnie stuknij pozycję > Podłącz urządzenie SmartWatch
3.

Tworzenie powiązania z innym urządzeniem typu wearable
Jeśli urządzenie SmartWatch 3 powiązano z telefonem lub tabletem przy użyciu
aplikacji Android Wear, możesz użyć jej do powiązania telefonu lub tabletu z innym
zegarkiem lub akcesorium, które współdziała z aplikacją Android Wear.
Jak powiązać telefon lub tablet z innym urządzeniem typu wearable
1
2
3

Włącz urządzenie typu wearable, które chcesz powiązać z telefonem lub
tabletem.
Telefon lub tablet: Na ekranie głównym aplikacji znajdź i stuknij kolejno
pozycje Android Wear > SmartWatch 3 > Powiąż z nowym urządzeniem
typu wearable.
Telefon lub tablet: Stuknij nazwę nowego urządzenia typu wearable i
postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie w celu
ukończenia konfigurowania.

Dostosowywanie ustawień urządzenia SmartWatch 3
Urządzenie SmartWatch 3 można dostosować za pomocą ustawień akcesorium w
aplikacji Android Wear na telefonie lub tablecie. Na przykład można wyciszyć
określone aplikacje lub ustawić opcję wyświetlania przypomnień o zdarzeniach
kalendarza w postaci kart na ekranie urządzenia SmartWatch 3.
Jak wyświetlić menu Ustawienia w aplikacji Android Wear
1
2

Otwórz aplikację Android Wear na telefonie lub tablecie z systemem
Android™, a następnie stuknij pozycję .
Aby otworzyć ustawienia dotyczące danego akcesorium, kliknij jego nazwę
w sekcji Ustawienia urządzenia.

Omówienie ustawień
Nazwa ustawienia

Działanie

Blokuj powiadomienia
aplikacji

Stuknij, aby wyłączyć wyświetlanie powiadomień z
konkretnych aplikacji na urządzeniu SmartWatch 3.

Ekran zawsze włączony Wybierz tę opcję, jeśli na ekranie urządzenia
SmartWatch 3 ma być wyświetlany przyciemniony
cyferblat, gdy ekran nie jest aktywny.
Przechyl, aby wybudzić Wybierz tę opcję, jeśli ekran ma być uaktywniany przez
ekran
przechylenie go do siebie, gdy urządzenie jest założone
na nadgarstek.
Bateria zegarka

Stuknij, aby wyświetlić stan baterii urządzenia
SmartWatch 3.

Pamięć zegarka

Stuknij, aby wyświetlić stan pamięci urządzenia
SmartWatch 3.

Podgląd kart

Wybierz opcję pokazywania lub ukrywania kart na
przyciemnionym ekranie urządzenia SmartWatch 3.
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Wycisz alarmy i
połączenia

Określ, czy alarmy mają być odtwarzane na obu
połączonych urządzeniach czy tylko na urządzeniu
SmartWatch 3.

Ustawienia kalendarza

Wybierz, czy na urządzeniu SmartWatch 3 mają być
wyświetlane przypomnienia dotyczące zdarzeń
kalendarza, i wybierz typ przypomnień wyświetlanych
jako karty.

Synchronizuj ponownie Stuknij, aby ponownie zsynchronizować zgodne
aplikacje
aplikacje zainstalowane na telefonie lub tablecie z
urządzeniem SmartWatch 3.
Synchronizacja z
chmurą

Synchronizacja danych między telefonem lub tabletem i
urządzeniem SmartWatch 3 przez sieć Wi-Fi®.

ZAPOMNIJ ZEGAREK

Stuknij, aby usunąć powiązanie urządzenia SmartWatch
3 z telefonem lub tabletem.

Pomoc dotycząca aplikacji Android Wear
Na telefonie lub tablecie z systemem Android™ można uzyskać pomoc dotyczącą
aplikacji Android Wear.
Jak uzyskać pomoc dotyczącą aplikacji Android Wear
1
2

Otwórz aplikację Android Wear na telefonie lub tablecie z systemem
Android™ i stuknij kolejno pozycje > Pomoc i opinie.
Wybierz odpowiednią pozycję z pomocy.
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Ważne informacje
Używanie akcesorium w warunkach dużej wilgotności i
zapylenia
Aby zmaksymalizować wodo- i kurzoodporność akcesorium, osłona portu micro USB musi
być szczelnie zamknięta.

Akcesorium jest wodo- i kurzoodporne zgodnie z certyfikatem Ingress Protection
IP68 (patrz tabela poniżej).
Ten konkretny certyfikat IP oznacza, że akcesorium jest odporne przeciw kurzowi i
przeciw zanurzeniu w słodkiej wodzie przez 30 minut na głębokość do 1,5 m.
•
•
•
•
•

Z akcesorium można korzystać:
w zapylonym środowisku, na przykład na wietrznej plaży;
gdy ma się mokre palce;
podczas trudnych warunków pogodowych, na przykład podczas opadów śniegu i
deszczu;
po zanurzeniu w słodkiej wodzie na głębokość maksymalnie 1,5 metra, na przykład
w jeziorze lub rzece;
w basenie z chlorowaną wodą.
Mimo że akcesorium jest odporne na kurz i wodę, należy unikać wystawiania go na
niepotrzebne działanie kurzu, piasku, błota i wilgoci oraz ekstremalnie niskich i
wysokich temperatur. Wodoodporność portu micro USB nie jest gwarantowana we
wszystkich środowiskach ani w każdych warunkach.
Nigdy nie zanurzaj akcesorium w słonej wodzie ani nie dopuszczaj do kontaktu
portu micro USB ze słoną wodą. Na przykład będąc na plaży, pamiętaj o trzymaniu
go z dala od wody morskiej. Nigdy też nie wystawiaj akcesorium na działanie
jakichkolwiek płynnych chemikaliów. Na przykład myjąc ręcznie naczynia z użyciem
płynnego detergentu, nie dopuszczaj do kontaktu akcesorium z tym detergentem.
Po wystawieniu akcesorium na działanie słonej wody umyj je w słodkiej wodzie, w
szczególności osłonę portu micro USB.
Zużycie wynikające z normalnej eksploatacji może obniżyć odporność akcesorium
na nadmierne pylenie lub wilgoć. Po użyciu akcesorium w wodzie osusz miejsca
wokół osłony portu micro USB.
Na dokładność śledzenia przy użyciu modułu GPS może wpływać wilgoć
pojawiająca się między urządzeniem a nadgarstkiem użytkownika. Aby zapobiegać
takim zakłóceniom, regularnie sprawdzaj, czy taka wilgoć się nie pojawiła, a jeśli
tak, wycieraj ją.
Jeśli mikrofon zamoczy się, może działać gorzej do czasu całkowitego wyschnięcia.
Pamiętaj, że zależnie od warunków schnięcie może trwać do trzech godzin. W tym
czasie można jednak korzystać z innych funkcji akcesorium, które nie angażują
mikrofonu. Żadne zgodne akcesoria, w tym ładowarki i przewody micro USB, nie są
odporne na wodę ani na nadmierne pylenie.
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń ani awarii spowodowanych nadużyciem lub
niewłaściwym użyciem akcesorium (w tym korzystaniem z niego w warunkach
przekroczenia ograniczeń odpowiedniego certyfikatu IP). W razie dalszych pytań
związanych z użytkowaniem produktów skontaktuj się z działem obsługi klienta w
celu uzyskania pomocy.

Klasa szczelności IP
Akcesorium ma klasę szczelności IP (Ingress Protection), co oznacza, że zostało
poddane certyfikowanym testom służącym do pomiaru poziomu odporności na pył
i wodę. Pierwsza cyfra w dwucyfrowej klasyfikacji IP określa poziom ochrony przed
ciałami stałymi, w tym przed pyłem. Druga cyfra określa odporność urządzenia na
wodę.

31
To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Odporność na ciała stałe i pył

Odporność na wodę

IP0X. Brak specjalnej ochrony

IPX0. Brak specjalnej ochrony

IP1X. Ochrona przed ciałami stałymi o
średnicy > 50 mm

IPX1. Ochrona przed kroplami wody

IP2X. Ochrona przed ciałami stałymi o
średnicy > 12,5 mm

IPX2. Ochrona przed kroplami wody w przypadku
odchylenia do 15 stopni od położenia normalnego

IP3X. Ochrona przed ciałami stałymi o
średnicy > 2,5 mm

IPX3. Ochrona przed kontaktem z wodą rozpyloną

IP4X. Ochrona przed ciałami stałymi o
średnicy > 1 mm

IPX4. Ochrona przed zachlapaniem wodą

IP5X. Ochrona przed pyłem; ograniczone
przedostawanie się do środka (brak
szkodliwych osadów)

IPX5. Co najmniej 3-minutowa ochrona przed
strumieniem wody

IP6X. Ochrona przed wnikaniem pyłu

IPX6. Co najmniej 3-minutowa ochrona przed silnym
strumieniem wody
IPX7. Ochrona przed skutkami 30-minutowego
zanurzenia w wodzie na głębokość 1 metra
IPX8. Ochrona przed skutkami ciągłego zanurzenia w
wodzie na głębokość powyżej 1 metra. Dokładne
warunki dla każdego urządzenia są określane przez
producenta.

Informacje prawne

Sony SWR50
Przed użyciem należy przeczytać dostarczoną osobno ulotkę Ważne informacje.
Niniejsza instrukcja obsługi została opublikowana przez firmę Sony Mobile Communications Inc. lub lokalną
firmę z nią stowarzyszoną bez żadnych gwarancji. W dowolnym momencie i bez uprzedzenia firma Sony
Mobile Communications Inc. może wprowadzać w instrukcji obsługi ulepszenia i zmiany wynikające
z błędów typograficznych, niedokładności bieżących informacji czy udoskonaleń programów i (lub) sprzętu.
Zmiany te będą uwzględniane w następnych wydaniach instrukcji.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
©2014 Sony Mobile Communications Inc.
Współdziałanie i zgodność między urządzeniami Bluetooth® mogą się różnić. Urządzenie na ogół
współdziała z produktami korzystającymi ze specyfikacji Bluetooth 1.2 lub nowszej oraz z profilu zestawu
słuchawkowego lub zestawu głośnomówiącego.
Sony jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Sony Corporation. Bluetooth
jest znakiem towarowym firmy Bluetooth (SIG) Inc. i jest używany na licencji. Wszystkie pozostałe znaki
są własnością ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wszystkie wymienione w tym dokumencie nazwy produktów i firm są znakami towarowymi lub
zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie
przyznane w tym dokumencie, są zastrzeżone. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością ich
właścicieli.
Więcej informacji można znaleźć na stronie www.sonymobile.com.
Wszystkie ilustracje mają charakter poglądowy i nie muszą odzwierciedlać faktycznego wyglądu
akcesorium.
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Jak wyświetlić informacje prawne

DECLARATION OF CONFORMITY FOR SWR50
We, Sony Mobile Communications AB of
Nya Vattentornet
SE-221 88 Lund, Sweden
declare under our sole responsibility that our product
Sony type RD-0090
to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards EN
300 328:V1.8.1, EN 301 489-17:V2.2.1, EN 301 489-3:V1.6.1, EN 302 291-2:V1.1.1, EN
300 440-2:V1.4.1, EN 62209-2:2010 and EN 60 950-1:2006
+A11:2009+A1:2010+A12:2011 following the provisions of, Radio Equipment and
Telecommunication Terminal Equipment directive 1999/5/EC.
Lund, July 2014

Pär Thuresson,

Quality Officer, SVP, Quality & Customer Services

FCC Statement
This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1)
This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received,
including interference that may cause undesired operation.
Any change or modification not expressly approved by Sony may void the user's authority to operate the
equipment.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to
Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful
interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency
energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to
radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular
installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined
by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or
more of the following measures:
•
•
•
•

Reorient or relocate the receiving antenna.
Increase the separation between the equipment and receiver.
Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

AVISO IMPORTANTE PARA MÉXICO
La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es
posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este
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equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda
causar su operación no deseada.
Para consultar la información relacionada al número del certificado, refiérase a la
etiqueta del empaque y/o del producto.
Alimentación: 5,0 Vcc

Industry Canada Statement
This device complies with RSS-210 of Industry Canada.
Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this
device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the
device.
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Avis d’industrie Canada
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de
licence.
L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage,
et, and (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage
est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
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