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Початок роботи
Загальна інформація
Аксесуар SmartWatch 3 працює на платформі Android Wear і підтримує
голосові команди. Ви можете запитати «When is my next meeting?» або «How
do I get to the train station?» і негайно отримати відповіді.
Також використовуйте пристрій SmartWatch 3, щоб отримувати повідомлення
та відповідати на них, переглядати сповіщення про зустрічі та дивитися
прогноз погоди — усе це зручно на вашому зап’ясті.
Пристрій SmartWatch 3 оснащено вбудованою функцією GPS і підтримкою WiFi®. Ви також можете з’єднати пристрій SmartWatch 3 із телефоном або
планшетом Android™ за допомогою технології NFC або Bluetooth®. Під час
налаштування установок Wi-Fi® можна вибрати автоматичне підключення
пристрою SmartWatch 3 до збереженої мережі Wi-Fi® у випадках, коли
з’єднання між пристроєм SmartWatch 3 і телефоном або планшетом
втрачається. У такому разі пристрої синхронізуватимуться, доки вони будуть
підключені до мережі Wi-Fi®.
Пристрій SmartWatch 3 працює з будь-яким смартфоном Android™ чи
планшетом з ОС Android™ версії 4.3 або новішої. Щоб дізнатися, чи сумісний
ваш телефон або планшет Android™ із програмою Android Wear, перейдіть із
нього на сайт http://g.co/WearCheck. Щоб розширити функціональність
пристрою, із сайту Google Play™ можна завантажити нові програми або
оновлення для наявних. Ви отримуватимете автоматичні сповіщення, коли
з’являтимуться оновлення.
Для оптимальної продуктивності й функціональності використовуйте пристрій
SmartWatch 3 із браслетом, що надається в комплекті.

Огляд

1

Мікрофон

2

Датчик світла

3

Сенсорний екран

4

Клавіша живлення

5

Основний пристрій

6

Зона виявлення NFC™

7

Кришка для порту Micro-USB

8

Браслет
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Заряджання
Перед першим використанням пристрій SmartWatch 3 необхідно зарядити
протягом принаймні 30 хвилин. Радимо використовувати кабелі USB й зарядні
пристрої Sony.
Заряджання пристрою SmartWatch 3

1
2
3

•

Вставте один кінець кабелю USB в порт Micro-USB пристрою SmartWatch
3.
Вставте інший кінець кабелю в зарядний пристрій або USB-порт
комп’ютера.
Переконайтеся, що зарядний пристрій або комп’ютер підключено до
активного джерела живлення.
Перегляд рівня заряду акумулятора
Проведіть униз із верхньої частини головного екрана.

Прикріплення або зняття браслета
Прикріплення пристрою SmartWatch 3 до браслета

Прикріплюючи пристрій, не тисніть дуже сильно на рамку браслета, щоб не
пошкодити пристрій чи браслет.

1
2

Вставте пристрій SmartWatch 3 у рамку верхньою стороною і посуньте.
Притисніть нижню частину пристрою SmartWatch 3, щоб прикріпити
його до браслета.
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Зняття пристрою SmartWatch 3 з браслета

1
2

Міцно утримуючи рамку браслета, обережно натисніть на нижню
частину пристрою SmartWatch 3.
Пристрій SmartWatch 3 вийде з рамки.

Увімкнення й вимкнення
•

Увімкнення пристрою SmartWatch 3
Натисніть і утримуйте клавішу живлення, доки пристрій SmartWatch 3 не
завібрує.
Вимкнення пристрою SmartWatch 3

1
2

Проведіть справа наліво на головному екрані.
Знайдіть і торкніться Установки > Вимкнення, потім торкніться

.

Налаштування пристрою SmartWatch 3
Щоб аксесуар SmartWatch 3 працював належним чином, потрібно встановити
найновішу версію програми Android Wear на телефон або планшет Android™,
а тоді з’єднати телефон або планшет з аксесуаром і підключити ці пристрої
один до одного. Налаштування можна здійснити двома способами. Можна
використовувати технологію NFC, яка автоматично скеровує на сторінку
завантаження Android Wear у Google Play™. Якщо телефон або планшет не
підтримує NFC, можна налаштувати аксесуар уручну. Пам’ятайте, що
одночасно можна з’єднати телефон або планшет лише з одним пристроєм
SmartWatch 3.
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Налаштування пристрою SmartWatch 3 за допомогою технології NFC
1
2
3

4
5
6
7
8

9
10

Переконайтеся, що телефон або планшет Android™ підключено до
мережі Wi-Fi® і що він залишається підключеним до мережі Wi-Fi®
протягом процесу налаштування.
На телефоні або планшеті: переконайтеся, що функцію NFC ввімкнуто,
а екран активний і розблокований.
Помістіть телефон або планшет над пристроєм SmartWatch 3 так, щоб
області виявлення NFC обох пристроїв торкались одна одної. На
телефоні або планшеті відкриється сторінка завантаження програми
Android Wear із сайту Google Play™.
На телефоні або планшеті: торкніться відповідного тексту або
піктограм на екрані, щоб завантажити та встановити Android Wear.
На телефоні або планшеті: установивши програму Android Wear,
відкрийте її та слідуйте інструкціям на екрані.
На телефоні або планшеті: якщо Bluetooth® не ввімкнено, торкніться
Увімкнути Bluetooth, коли з’явиться відповідний запит.
На телефоні або планшеті: зі списку доступних пристроїв виберіть
SmartWatch 3. На пристрої SmartWatch 3 та телефоні або планшеті
з’явиться код з’єднання.
На телефоні або планшеті підтвердьте, що на обох пристроях
відображається однаковий код. Пристрій SmartWatch 3 перевірить
наявність оновлень, установить потрібне програмне забезпечення та, за
потреби, автоматично перезапуститься.
На телефоні або планшеті: дотримуйтесь інструкцій на екрані, щоб
завершити процедуру.
Після налаштування на екрані SmartWatch 3 відобразяться підказки
щодо певних функцій (наприклад, Google Асистент і служб визначення
розташування), які розширюють функціональність пристрою та роблять
користування зручнішим. Якщо бажаєте, слідуйте відповідним
інструкціям.
Коли ви вперше з’єднуєте пристрій SmartWatch 3 з новим телефоном або планшетом,
процес може зайняти кілька хвилин.
Якщо пристрій SmartWatch 3 уже з’єднано з іншим телефоном або планшетом,
потрібно скинути пристрій SmartWatch 3, перш ніж з’єднувати його з новим телефоном
або планшетом. Докладнішу інформацію про скидання дивіться в статті Скидання до
заводських установок на сторінці 18.
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Налаштування пристрою SmartWatch 3 вручну
1
2
3
4
5
6
7

8
9

Переконайтеся, що телефон або планшет Android™ підключено до
мережі Wi-Fi® і що він залишається підключеним до мережі Wi-Fi®
протягом процесу налаштування.
Увімкніть пристрій SmartWatch 3.
На телефоні або планшеті: знайдіть програму Android Wear у Google
Play™, тоді завантажте та встановіть її.
На телефоні або планшеті: установивши програму Android Wear,
відкрийте її та слідуйте інструкціям на екрані.
На телефоні або планшеті: якщо Bluetooth® не ввімкнено, торкніться
Увімкнути Bluetooth, коли з’явиться відповідний запит.
На телефоні або планшеті: зі списку доступних пристроїв виберіть
SmartWatch 3. На пристрої SmartWatch 3 та телефоні або планшеті
з’явиться код з’єднання.
На телефоні або планшеті підтвердьте, що на обох пристроях
відображається однаковий код. Пристрій SmartWatch 3 перевірить
наявність оновлень, установить потрібне програмне забезпечення та, за
потреби, автоматично перезапуститься.
На телефоні або планшеті: дотримуйтесь інструкцій на екрані, щоб
завершити процедуру.
Після налаштування на екрані SmartWatch 3 відобразяться підказки
щодо певних функцій (наприклад, Google Асистент і служб визначення
розташування), які розширюють функціональність пристрою та роблять
користування зручнішим. Якщо бажаєте, слідуйте відповідним
інструкціям.
Коли ви вперше з’єднуєте пристрій SmartWatch 3 з новим телефоном або планшетом,
процес може зайняти кілька хвилин.
Якщо пристрій SmartWatch 3 уже з’єднано з іншим телефоном або планшетом,
потрібно скинути пристрій SmartWatch 3, перш ніж з’єднувати його з новим телефоном
або планшетом. Докладнішу інформацію про скидання дивіться в статті Скидання до
заводських установок на сторінці 18.

Підключення до мережі Wi-Fi®
Пристрій SmartWatch 3 підтримує з’єднання Wi-Fi®. Ви можете автоматично
підключитися до збереженої мережі Wi-Fi®, якщо втрачено з’єдання
Bluetooth® із телефоном або планшетом Android™. Під час підключення
пристрою SmartWatch 3 до мережі Wi-Fi® він автоматично
синхронізуватиметься з телефоном або планшетом, доки ці пристрої також
буде підключено до мережі Wi-Fi®. Отже ви можете залишити телефон або
планшет в іншій кімнаті та отримувати сповіщення або здійснювати голосовий
пошук на пристрої SmartWatch 3 у межах будинку чи робочого кабінету.
Для цього встановіть останню версію програми Android Wear на свій телефон або
планшет Android™.
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Увімкнення/вимкнення Wi-Fi®
1
2
3
4
5

Переконайтеся, що головний екран пристрою SmartWatch 3 активний.
Проведіть по екрану справа наліво.
Торкніться Установки.
Знайдіть і торкніться Установки Wi-Fi.
Якщо відображається повідомлення Вимкнути Wi-Fi,
торкніться Вимкнути Wi-Fi, щоб увімкнути функцію Wi-Fi®. Якщо
відображається повідомлення Автоматичне підключення до Wi-Fi,
торкніться Автоматичне підключення до Wi-Fi, щоб вимкнути функцію
Wi-Fi®.
Якщо на пристрої SmartWatch 3 увімкнено функцію Wi-Fi®, пристрій SmartWatch 3
автоматично підключатиметься до відомої мережі зі списку доступних, якщо з’єднання
Bluetooth® між SmartWatch 3 і телефоном або планшетом Android™ утрачено.
Вимкнення функції Wi-Fi® може збільшити тривалість роботи від акумулятора.

Підключення до пріоритетної мережі Wi-Fi®
1
2
3
4
5
6

Переконайтеся, що головний екран пристрою SmartWatch 3 активний.
Проведіть по екрану справа наліво.
Торкніться Установки.
Знайдіть і торкніться Установки Wi-Fi.
Переконайтеся, що для функції Wi-Fi® вибрано значення Автоматичне
підключення до Wi-Fi.
Прокрутіть список доступних мереж і виберіть мережу, до якої потрібно
підключитися.
Пристрій SmartWatch 3 не можна підключити до мереж Wi-Fi®, які спершу спрямовують
на сторінку входу, як-от мережі Wi-Fi® у готелях і кафе.
Пристрій SmartWatch 3 автоматично вибере найкращу мережу Wi-Fi® зі списку
доступних.

Видалення відомої мережі
1
2
3
4
5
6
7
8

Переконайтеся, що головний екран пристрою SmartWatch 3 активний.
Проведіть по екрану справа наліво.
Торкніться Установки.
Знайдіть і торкніться Установки Wi-Fi.
Переконайтеся, що Wi-Fi® увімкнено.
Знайдіть і торкніться Збережені мережі.
Виберіть мережу, яку потрібно видалити.
Торкніться , щоб підтвердити.

Вимкнення функції Wi-Fi® для збільшення тривалості роботи
від акумулятора
Якщо функція Wi-Fi® споживає багато заряду акумулятора, вона може
вимкнутись автоматично, після чого на екрані відобразиться повідомлення
«Wi-Fi® вимкнено для збільшення тривалості роботи від акумулятора».
Швидкість виснаження акумулятора залежить від тривалості використання
пристрою SmartWatch 3, коли його підключено до мережі Wi-Fi®.
Відображення повідомлень можна вимкнути в установках сповіщень.
Функція Wi-Fi® увімкнеться автоматично, коли пристрій SmartWatch 3 буде заряджено.
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Вимкнення сповіщень
1
2
3
4

Відкрийте програму Android Wear на телефоні або планшеті Android™,
тоді торкніться .
Знайдіть і торкніться Блокувати сповіщення програми.
Торкніться .
Прокрутіть, щоб знайти програму, яку потрібно заблокувати, і торкніться
її.
Сповіщення можна також заблокувати безпосередньо на пристрої SmartWatch 3.
Вимкнувши небажані сповіщення, ви заощадите заряд акумулятора під час
використання функції Wi-Fi®.

Вибір максимального рівня споживання заряду акумулятора функцією WiFi®
1
2
3
4
5

Переконайтеся, що головний екран пристрою SmartWatch 3 активний.
Проведіть по екрану справа наліво.
Торкніться Установки.
Знайдіть і торкніться Установки Wi-Fi > Розширені > Увімкнення
заставки через….
Прокрутіть униз і виберіть потрібний параметр.

Синхронізація з хмарою
Послуга синхронізації з хмарою програми Android Wear дає змогу отримати
доступ до даних пристрою SmartWatch 3 із телефону або планшета Android™
через Інтернет. Дані зберігаються на хмарному сервері синхронізації Android
Wear. Перш ніж користуватися мережею Wi-Fi® на пристрої SmartWatch 3,
потрібно ввімкнути синхронізацію з хмарою в програмі Android Wear на
телефоні або планшеті.
Увімкнення синхронізації з хмарою
1
2
3

Відкрийте програму Android Wear на телефоні або планшеті Android™,
тоді торкніться .
Знайдіть і торкніться Синхронізація з хмарою.
Перетягніть повзунок у положення Увімкнути.
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Ознайомлення з основами
використання
Використання сенсорного екрана
Жест проведення

Проведення вгору

•
•

Переглянути більше карток за наявності.
Гортати список параметрів униз.

Проведення вниз

•
•

Переглянути попередні картки, якщо їх не закрито.
Гортати список параметрів угору.

Проведення вліво

•

Переглянути додаткову інформацію та дії за наявності.

Проведення вправо

•

Закрити картку або меню.

Жест торкання

•

Відкрити або вибрати об’єкт.

Згасання та активація екрана
Якщо протягом певного часу на пристрої SmartWatch 3 нічого не відбувається,
його екран автоматично згасає. Ви також можете погасити екран уручну та
активувати його в будь-який момент.
Активація екрана
•
•

Виконайте одну з таких дій:
Коли пристрій SmartWatch 3 вдягнено на зап’ястя, поверніть його до себе.
Торкніться екрана або швидко натисніть клавішу живлення.
Зменшення яскравості екрана вручну

•

Виконайте одну з таких дій:
Розмістіть долоню над екраном пристрою й тримайте, доки він не завібрує.
11
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•
•

Коротко натисніть клавішу живлення.
Поверніть зап’ястя, на якому вдягнено пристрій SmartWatch 3, до себе.
Щоб зменшувати яскравість повертанням зап’ястя, потрібно спочатку налаштувати
функцію керування рухами зап’ястя. Див. Увімкнення функції рухів зап’ястя.

Головний екран
На головному екрані відображається час, дата та стан пристрою SmartWatch 3.
На головному екрані можна переглядати картки або виконувати голосові дії.
Коли екран гасне, час, дата та стан пристрою SmartWatch 3 залишаються
видимими відповідно до вибраного вигляду годинника.

Рухи зап’ястя
Рухи зап’ястя можна використовувати для прокручування карток замість того,
щоб проводити вгору чи вниз на екрані пристрою SmartWatch 3.
Швидкий рух від себе

Прокручування вниз.

Швидкий рух на себе

Прокручування вгору.

Різкий рух руки вниз

Дія торкання або скасування голосової дії.

Різкий рух руки вгору

Повернення на одне меню назад або скасування голосової дії.

Струшування зап’ястя

Повернення до головного екрана або скасування голосової дії.

Перш ніж використовувати функцію рухів зап’ястя, її потрібно ввімкнути. Див. статтю
Увімкнення функції рухів зап’ястя на сторінці 12.

Увімкнення функції рухів зап’ястя
1
2
3
4

Переконайтеся, що головний екран пристрою SmartWatch 3 активний.
Проведіть по екрану справа наліво.
Торкніться Установки.
Знайдіть і торкніться Жести, а потім — Рухи зап’ястя.
Коли активна функція рухів зап’ястя, акумулятор виснажується дещо швидше.

Доступ до меню посібника
1
2
3
4

Переконайтеся, що головний екран пристрою SmartWatch 3 активний.
Проведіть по екрану справа наліво.
Торкніться Установки.
Знайдіть і торкніться Жести, а потім — Відкрити посібник.

•

Скасування голосової дії
Скасувати голосову дію можна різким рухом руки вгору або вниз.
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Прокручування вгору за допомогою рухів зап’ястя

1
2
3

Переконайтеся, що функцію Рухи зап’ястя увімкнено.
Увімкніть головний екран пристрою SmartWatch 3.
Швидко поверніть зап’ястя від себе та вгору, а тоді повільно поверніть
до себе.
Прокручування вниз за допомогою рухів зап’ястя

1
2
3

Переконайтеся, що функцію Рухи зап’ястя увімкнено.
Увімкніть головний екран пристрою SmartWatch 3.
Повільно поверніть зап’ястя від себе та вгору, а тоді швидко поверніть
до себе.

Картки
Більшість потрібної інформації з’являється на екрані пристрою SmartWatch 3 у
вигляді карток. Залежно від відображуваної інформації картки можуть бути
схожі на сповіщення, нагадування, оновлення, розкривне повідомлення або
мініатюру.
Можна переглядати картки, які відображають погоду, кількість пройдених за
день кроків, вхідні текстові повідомлення, а також відповіді на прості
запитання, які вас цікавлять.
Ви можете гортати картки, тобто екрани, щоб переглядати більше деталей і
виконувати дії. Переглянувши картки, їх можна закрити.
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Перегляд карток
1
2

Проведіть по екрану вгору або поверніть зап’ястя від себе.
Щоб переглянути весь текст картки, торкніться її.
Щоб переглянути інструкції з керування картками, перейдіть на головний екран
програм телефону або планшета, знайдіть і торкніться Android Wear > > Інструкція.
Інструкції відобразяться на пристрої SmartWatch 3 і на екрані телефону або планшета.

Перегляд деталей картки та дії з нею
1
2

•

Щоб переглянути деталі картки, проведіть по картці справа наліво.
Щоб виконати дію, торкніться однієї з можливих дій із карткою.
Наприклад, торкніться Відповісти, щоб відповісти на текстове
повідомлення.
Закриття картки
Проведіть по картці зліва направо.
Після закриття картки відповідне сповіщення на телефоні або планшеті також
закривається. Однак вміст при цьому не видаляється.

Відновлення закритої картки
1
2

Закривши картку, проведіть згори екрана вниз. Якщо закрито останню
доступну картку, проведіть знизу екрана вгору.
Торкніться .
Закривши картку, ви можете відновити її лише протягом кількох секунд, перш ніж її
буде видалено.

Керування картками сповіщень на пристрої SmartWatch 3
Якщо телефон або планшет працює під керуванням ОС Android™ версії 5.0,
можна налаштувати установки переривання, вибравши типи карток
сповіщень, дозволені на пристрої SmartWatch 3.
Якщо телефон або планшет працює під керуванням ОС Android™ версії 4.3
або 4.4, можна керувати картками сповіщень, що відображаються на пристрої
SmartWatch 3, вмикаючи або вимикаючи звук пристрою SmartWatch 3.
Налаштування установок переривання для пристрою SmartWatch 3
1
2
3

Переконайтеся, що на телефоні або планшеті встановлено ОС Android™
версії 5.0.
Проведіть униз по всій довжині екрана SmartWatch 3.
Виберіть параметр.
Увімкнення або вимкнення звуку на пристрої SmartWatch 3

1
2
3

Переконайтеся, що на телефоні або планшеті встановлено ОС Android™
версії 4.3 або 4.4.
Проведіть униз по всій довжині екрана SmartWatch 3.
Торкніться , щоб вимкнути, або , щоб увімкнути звук на пристрої
SmartWatch 3.
Після вимкнення звуку на пристрої SmartWatch 3 картки зі сповіщеннями не
з’являтимуться на екрані аксесуара.

Google Асистент
Програма Google Асистент, яка є частиною програми Пошук Google, розпізнає
дії, які ви повторно виконуєте на телефоні або планшеті, і відображає більш
актуальну для вас інформацію у формі карток.
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Картки Google Асистента

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Різноманітні картки Google Асистента сумісні з програмою Android Wear і
можуть відображатися на пристрої SmartWatch 3. Вони охоплюють такі
категорії:
Новини з ринку акцій
Погода
Нагадування
Спортивні новини
Дорожній рух
Авіарейси та бронювання
Талони на посадку
Підтвердження відправлення посилок
Інформація про громадський транспорт неподалік
Дні народження друзів
Попередження про небезпеку
Нагадування про вчасний прихід на майбутні зустрічі
Бронювання готелів і ресторанів
Налаштування Google Асистента на телефоні або планшеті

1
2
3

На екрані програм на телефоні або планшеті знайдіть і торкніться
Google.
Перетягніть лівий край екрана праворуч, потім торкніться Налаштувати.
Виберіть опцію та введіть потрібну інформацію.

Перегляд піктограм стану
На головному екрані пристрою SmartWatch 3 відображаються піктограми
стану. Наприклад, на ньому відображається стан з’єднання аксесуара та стан
заряду акумулятора.

Піктограми стану
Якщо ваш телефон або планшет працює під керуванням ОС Android™ версії
4.3 або 4.4, на екрані пристрою SmartWatch 3 відображатимуться піктограми
стану, зазначені нижче.
Пристрій SmartWatch 3 відключено від телефону або планшета
Активовано режим театру
Звук на пристрої SmartWatch 3 вимкнено
Заряджання акумулятора
Увімкнено режим «У літаку»
Якщо ваш телефон або планшет працює під керуванням ОС Android™ версії
5.0, на екрані пристрою SmartWatch 3 відображатимуться піктограми стану,
зазначені нижче.
Пристрій SmartWatch 3 відключено від телефону або планшета
Активовано Режим театру
Увімкнено беззвучний режим
Дозволено лише пріоритетні сигнали
Заряджання акумулятора
Увімкнено режим «У літаку»
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Основні установки
Установки доступу
За допомогою меню установок можна переглядати та змінювати установки
безпосередньо на пристрої SmartWatch 3. Доступ до меню установок можна
отримати за допомогою клавіші живлення, голосових команд або головного
екрана.
Відкриття меню установок за допомогою клавіші живлення
1
2
3

Переконайтеся, що екран пристрою SmartWatch 3 активний.
Натисніть і утримуйте клавішу живлення, доки не з’явиться меню
програм.
Знайдіть і торкніться Установки.
Відкриття меню установок за допомогою голосових команд

1
2
3

Переконайтеся, що екран пристрою SmartWatch 3 активний.
Скажіть «OK Google». Якщо команду розпізнано, відкриється екран
«Speak now».
Скажіть «Settings».
Відкриття меню установок дотиком до екрана

1
2
3

Переконайтеся, що екран пристрою SmartWatch 3 активний.
Проведіть по екрану справа наліво.
Знайдіть і торкніться Установки.
Інший спосіб відкрити меню установок: проведіть униз із верхньої частини головного
екрана, двічі проведіть справа наліво й торкніться .

Установки екрана
Ви можете регулювати яскравість екрана та завжди відображати затемнений
вигляд годинника, якщо екран перебуває в режимі бездіяльності, увімкнувши
функцію «Завжди ввімкнений екран». Ви також можете змінити вигляд
годинника, що відображається на головному екрані.
Налаштування яскравості екрана
1
2
•

У меню установок пристрою SmartWatch 3 знайдіть і торкніться
Регулювання яскравості.
Прокрутіть угору або вниз, щоб вибрати бажаний рівень яскравості.
Увімкнення або вимкнення функції «Завжди ввімкнений екран»
У меню установок пристрою SmartWatch 3 знайдіть і торкніться Завжди
на екрані, щоб увімкнути або вимкнути цю функцію.
Змінення вигляду годинника безпосередньо на пристрої SmartWatch 3

1
2

У меню установок пристрою SmartWatch 3 знайдіть і торкніться Змінити
вигляд годинника.
Проведіть уліво або вправо, щоб переглянути доступні варіанти вигляду
годинника, тоді торкніться потрібного.
Щоб змінити вигляд годинника, можна також доторкнутися до головного екрана й
утримувати його.
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Змінення вигляду годинника через телефон або планшет
1
2

На телефоні або планшеті відкрийте програму Android Wear.
У розділі Варіанти годинника виберіть потрібний параметр або
торкніться Додатково, щоб переглянути інші варіанти вигляду
годинника й вибрати з них.
Щоб переглянути більше варіантів вигляду годинника від сторонніх розробників на
сайті Google Play™, прокрутіть униз екрана й торкніться Завантажити більше
варіантів годинника.

Увімкнення автоматичного блокування екрана
1
2
3
4
5
6
7

Переконайтеся, що головний екран пристрою SmartWatch 3 активний.
Проведіть по екрану справа наліво.
Торкніться Установки.
Знайдіть і торкніться Блокування екрана.
Торкніться , щоб підтвердити.
Щоб установити шаблон розблокування екрана, накресліть його.
Щоб підтвердити шаблон, накресліть його повторно.
Екран блокуватиметься автоматично, коли пристрій SmartWatch 3 не на вашій руці. Він
також блокуватиметься, коли втрачатиметься з’єднання Bluetooth® між пристроєм
SmartWatch 3 і телефоном або планшетом Android™.

Вимкнення автоматичного блокування екрана
1
2
3
4
5
6

Переконайтеся, що головний екран пристрою SmartWatch 3 активний.
Проведіть по екрану справа наліво.
Торкніться Установки.
Знайдіть і торкніться Блокування екрана.
Торкніться , щоб підтвердити.
Накресліть збережений шаблон розблокування екрана.
Блокування екрана вручну

1
2
3
4
5

Переконайтеся, що головний екран і функцію автоматичного
блокування екрана на пристрої SmartWatch 3 активовано.
Проведіть по екрану справа наліво.
Торкніться Установки.
Знайдіть і торкніться Блокувати екран зараз.
Торкніться , щоб підтвердити.
Ви можете миттєво заблокувати екран пристрою SmartWatch 3, увімкнувши цю
функцію вручну.

Режим «У літаку»
У режимі «У літаку» функції Bluetooth® і Wi-Fi® пристрою SmartWatch 3
вимикаються, а пристрій SmartWatch 3 відключається від телефону або
планшета. Проте можна надалі використовувати основні функції пристрою.
Наприклад, установлювати таймер або будильник.
У режимі «У літаку» для керування пристроєм SmartWatch 3 і виконання завдань
потрібно торкатись екрана. Голосові команди недоступні.

•

Увімкнення/вимкнення режиму «У літаку»
У меню установок пристрою SmartWatch 3 знайдіть і торкніться Режим
«У літаку».
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Режим театру
У режимі театру дисплей пристрою SmartWatch 3 вимикається, а сповіщення
не відображаються. Цей режим підходить для використання в місцях, де не
слід турбувати інших, наприклад у театрі чи бібліотеці.
Увімкнення та вимкнення функції Режим театру
1
2
3

Проведіть униз по всій довжині екрана.
Проведіть справа наліво, доки на екрані не з’явиться параметр Режим
театру.
Щоб увімкнути Режим театру, торкніться . Щоб вимкнути Режим
театру, натисніть клавішу живлення.
Коли активовано Режим театру, екран пристрою SmartWatch 3 можна ввімкнути лише
натисканням клавіші живлення.
Щоб увімкнути або вимкнути Режим театру, можна також швидко натиснути клавішу
живлення двічі.

Перезапуск і скидання
Якщо SmartWatch 3 не відповідає, рекомендовано скинути пристрій,
натиснувши клавішу живлення. Якщо цей спосіб перезапуску не працює,
можна примусово вимкнути пристрій SmartWatch 3. Під час перезапуску або
вимкнення пристрою (примусового або ні) жодні установки чи персональні
дані не видаляються.
Пристрій SmartWatch 3 також можна скинути до заводських установок. Цей
процес видаляє всі персональні дані на пристрої SmartWatch 3 та інколи є
необхідним (якщо SmartWatch 3 перестає працювати належним чином).
•

Перезапуск пристрою SmartWatch 3 за допомогою клавіші живлення
Натисніть і утримуйте клавішу живлення, доки пристрій SmartWatch 3 не
завібрує один раз і не перезапуститься.

•

Примусове вимкнення пристрою SmartWatch 3
Натисніть і утримуйте клавішу живлення, доки пристрій SmartWatch 3 не
завібрує швидко три рази та не вимкнеться.
Ігноруйте всі інші одиночні вібрації або спроби перезапуску, поки чекаєте на три
послідовні вібрації, утримуючи клавішу живлення.

Скидання до заводських установок
1
2

У меню установок пристрою SmartWatch 3 знайдіть і торкніться
Від’єднати від телефону.
Щоб підтвердити, торкніться .
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Використання пристрою
SmartWatch 3
Керування справами за допомогою пристрою SmartWatch 3
За допомогою голосових команд на пристрої SmartWatch 3 можна
встановлювати нагадування, створювати нотатки, перевіряти розклад,
відповідати на текстові повідомлення та виконувати інші дії. Також можна
торкнутись екрана, щоб виконати прості завдання, перелічені в меню
програми та меню завдань.
Більшість описаних вище функцій працюють, якщо вибрано англійську, французьку,
німецьку, італійську, японську, корейську, російську, іспанську або португальську
(Бразилія) мову інтерфейсу. Зверніть увагу, що певні голосові дії можуть бути
недоступні деякими мовами та в деяких країнах.

Доступ до меню програм
1
2

Переконайтеся, що головний екран пристрою SmartWatch 3 активний.
Проведіть по екрану справа наліво. Відобразиться список з усіма
доступними програмами.
Доступ до меню завдань

1
2
3

Переконайтеся, що головний екран пристрою SmartWatch 3 активний.
Скажіть «OK Google». Якщо команду розпізнано, відкриється екран
«Speak now».
Щоб отримати доступ до меню завдань, проведіть угору. Відобразиться
список з усіма доступними завданнями.

Програми, сумісні з пристроєм SmartWatch 3

•
•
•
•
•
•

У списку нижче наведено деякі програми, що будуть сумісні з пристроєм
SmartWatch 3, якщо встановити їх на телефон або планшет Android™. Щоб
переглянути всі доступні для завантаження програми, які підтримують
Android Wear, перейдіть до Google Play™. Рекомендуємо регулярно
відвідувати сайт Google Play™, тому що на нього постійно додаються нові
програми.
Обмін повідомленнями
Електронна пошта
Календар
Програма «Музика» від компанії Sony та інші стандартні музичні плеєри для
Android™
Lifelog
Програми Google (наприклад, Google Keep, Карти Google і Gmail)
Для оптимальної сумісності з Android Wear, можливо, потрібно буде оновити ці
програми до найновішої версії.

Контакти
У списку контактів на пристрої SmartWatch 3 відображаються всі контакти, з
якими ви нещодавно спілкувалися. Пристрій SmartWatch 3 можна
використовувати, щоб надсилати текстові або електронні повідомлення або
телефонувати безпосередньо зі списку контактів.
Перегляд списку контактів
1
2

Переконайтеся, що головний екран пристрою SmartWatch 3 активний.
Щоб переглянути список контактів, двічі проведіть по екрану справа
наліво.
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Установлення зв’язку з контактом безпосередньо зі списку контактів
1
2
3
4

Переконайтеся, що головний екран пристрою SmartWatch 3 активний.
Двічі проведіть по екрану справа наліво.
Знайдіть ім’я контакту, зв’язок із яким потрібно встановити, і торкніться
його.
Виберіть потрібний параметр і дотримуйтесь інструкцій на екрані.

Керування текстовими повідомленнями
Коли на телефон або планшет надходить текстове повідомлення, його можна
відразу переглянути на пристрої SmartWatch 3 у вигляді картки. Також можна
використовувати пристрій SmartWatch 3, щоб надсилати текстові
повідомлення контактам, збереженим на телефоні або планшеті.
Надсилання текстового повідомлення
1
2
3
4

Переконайтеся, що головний екран пристрою SmartWatch 3 активний.
Скажіть «OK Google». Якщо команду розпізнано, відкриється екран
«Speak now».
Скажіть «Send a text» та ім’я контакту, збереженого в телефоні або
планшеті, а потім вимовте текст, який хочете надіслати.
Або можна сказати щось на кшталт «Text Jack I'm ready» або «Send Jane a
message that I'm back». В обох випадках повідомлення буде надіслано
автоматично.
Відповідь на текстове повідомлення

1
2
3

Виберіть картку, що відображає повідомлення, на яке ви хочете
відповісти.
Проведіть зліва направо, доки не відобразиться Відповісти, тоді
торкніться Відповісти.
Проведіть угору та виберіть заздалегідь визначене повідомлення або
введіть голосову відповідь, вимовивши її. Після завершення текстове
повідомлення буде надіслано автоматично.
Відповідь на текстове повідомлення з використанням емотиконів

1
2
3
4

5
6
7

Виберіть картку, що відображає повідомлення, на яке ви хочете
відповісти.
Проведіть зліва направо, доки не відобразиться Відповісти, тоді
торкніться Відповісти.
Проведіть угору й виберіть Намалювати емотикон.
Намалюйте емотикон, як-от усміхнене обличчя або знак схвалення
«великий палець угору». Пристрій SmartWatch 3 здійснить пошук
емотикону, який найбільше відповідає вашому малюнку. Якщо збігів не
буде знайдено, на екрані відобразяться можливі варіанти. Виберіть
емотикон або проведіть по екрану зліва направо й намалюйте власний.
Якщо потрібно, додайте більше емотиконів.
Щоб видалити емотикон, торкніться всіх намальованих емотиконів, тоді
торкніться того, який потрібно видалити, а потім — .
Щоб надіслати повідомлення, торкніться .
Також можна вибрати емотикони, торкнувшись

на екрані малювання емотиконів.

Керування електронними листами
Отримавши електронний лист на телефон або планшет Android™, можна
переглянути його та відповісти на нього за допомогою пристрою SmartWatch
3. Кожний електронний лист відображається на аксесуарі у вигляді картки. Ви
також можете надсилати електронні листи збереженим контактам за
допомогою голосових команд на пристрої SmartWatch 3.
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Надсилання електронного листа
1
2
3
4

Переконайтеся, що головний екран пристрою SmartWatch 3 активний.
Скажіть «OK Google». Якщо команду розпізнано, відкриється екран
«Speak now».
Скажіть «Email» та ім’я контакту, збереженого в телефоні або планшеті, а
потім вимовте текст, який хочете надіслати.
Або ж скажіть фразу, як-от «Email Jack that I will be there tomorrow». В
обох випадках повідомлення буде надіслано автоматично.
Відповідь на електронний лист

1
2
3

Виберіть картку, що відображає електронний лист, на яке ви хочете
відповісти.
Проведіть зліва направо, доки не відобразиться Відповісти, тоді
торкніться Відповісти.
Проведіть угору та виберіть заздалегідь визначене повідомлення або
введіть голосову відповідь, вимовивши її. Після завершення текстове
лист буде надіслано автоматично.

Керування вхідними дзвінками
Коли на телефон або планшет надходить вхідний дзвінок, ви можете
побачити, хто телефонує, на екрані пристрою SmartWatch 3. Після цього ви
можете прийняти дзвінок за допомогою пристрою SmartWatch 3 і розмовляти
з абонентом, наприклад, через гарнітуру Bluetooth®. Або ви можете відхилити
дзвінок на пристрої SmartWatch 3. Також можна вибрати повідомлення, яке
надсилатиметься в разі відхилення дзвінка.
Відповідь на вхідний дзвінок
1
2

Щоб прийняти вхідний дзвінок, проведіть справа наліво на екрані
пристрою SmartWatch 3.
Говоріть з абонентом через телефон, планшет або гарнітуру Bluetooth®.

•

Відхилення вхідного дзвінка
Проведіть зліва направо на екрані пристрою SmartWatch 3.

•

Відхилення вхідного дзвінка за допомогою заздалегідь визначеного
повідомлення
Проведіть угору з нижньої частини екрана SmartWatch 3, тоді виберіть
повідомлення.

Навігація
За допомогою голосових дій на пристрої SmartWatch 3 можна отримати
покроковий маршрут до потрібного місця призначення. Також можна
переглянути місця та компанії, розташовані неподалік, і отримати інформацію
про них.
Навігація за допомогою пристрою SmartWatch 3
1
2
3

Переконайтеся, що головний екран пристрою SmartWatch 3 активний.
Скажіть «OK Google». Якщо команду розпізнано, відкриється екран
«Speak now».
Скажіть «Navigate», а тоді назвіть місце призначення. Або ж скажіть
фразу, як-от «Navigate to the nearest hotel». Якщо команду
зареєстровано належним чином, маршрут з’явиться на екрані пристрою
SmartWatch 3.
Щоб переглянути інформацію про маршрут (час, відстань до місця призначення),
проведіть зліва направо на екрані навігації.
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Пошук місця або компанії
1
2
3

Переконайтеся, що головний екран пристрою SmartWatch 3 активний.
Скажіть «OK Google». Якщо команду розпізнано, відкриється екран
«Speak now».
Скажіть фразу, як-от «Find the Eiffel Tower», «Where is the closest
supermarket?» або «How far is Starbucks from my home?». Якщо запит
розпізнано, відповідна інформація відобразиться на екрані SmartWatch
3.

Перегляд своєї фізичної активності
Коли пристрій SmartWatch 3 відключено від телефону або планшета, він усе
одно може записувати дані про вашу фізичну активність, наприклад ваше
розташування, швидкість і відстань, яку ви пройшли чи пробігли. Статистику
цих даних можна переглянути на телефоні або планшеті пізніше,
підключивши до нього пристрій SmartWatch 3. Наприклад, можна
переглядати подорожі на карті.
Щоб описана вище функція працювала, потрібно встановити сумісну програму,
наприклад Lifelog або My Tracks.

Перегляд подорожей у програмі Lifelog
1
2
3
4

Переконайтеся, що на телефоні або планшеті Android™ установлено
програму Lifelog і ви ввійшли в неї.
На головному екрані програм на телефоні або планшеті Android™
знайдіть і торкніться Lifelog.
Торкніться . Інформація про поточну подорож відобразиться на
телефоні або планшеті.
Щоб переглянути попередні подорожі, торкніться , тоді виберіть
бажану дату.

Музика
Коли ви слухаєте музику на телефоні або планшеті Android™ (за допомогою
музичної програми, як-от «Музика» від компанії Sony), на пристрої SmartWatch
3 відображається картка з назвою композиції. Ця картка надає основну
інформацію про композицію й дає змогу керувати відтворенням. Наприклад,
можна зупиняти, відтворювати та пропускати композиції за допомогою
пристрою SmartWatch 3.

Пошук телефону або планшета
Якщо ви не можете знайти телефон або планшет, активуйте сигнал дзвінка на
ньому за допомогою пристрою SmartWatch 3. Для цього пристрій SmartWatch
3 має бути підключено до телефону або планшета через Bluetooth®. Сигнал
дзвінка лунатиме, навіть якщо на телефоні або планшеті вимкнено звук або
ввімкнено лише вібрацію.
З’єднання Bluetooth® діє найкраще в діапазоні 10 метрів (33 фути), якщо між
пристроями немає перешкод.

Пошук телефону або планшета
1
2
3

4

Переконайтеся, що головний екран пристрою SmartWatch 3 активний.
Проведіть по екрану справа наліво.
Знайдіть і торкніться Знайти телефон. Якщо телефон або планшет
знайдено, він почне відтворювати сигнал дзвінка. Якщо ні, перейдіть в
інше місце, щоб пристрій SmartWatch 3 міг підключитися до телефону
або планшета за допомогою Bluetooth®.
Щоб скасувати сигнал дзвінка, торкніться .
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Нагадування
За допомогою голосових дій на пристрої SmartWatch 3 можна налаштовувати
нагадування для подій у певному розташуванні або в певний період часу.
Установлення нагадування
1
2
3

Переконайтеся, що головний екран пристрою SmartWatch 3 активний.
Скажіть «OK Google». Якщо команду розпізнано, відкриється екран
«Speak now».
Скажіть «Remind me», а тоді про що вам потрібно нагадати. Наприклад,
можна сказати «Remind me to run at 7pm» або «Remind me to call John
when I get home». Нагадування зберігається в Google Асистенті та
з’являється у вигляді картки на екрані SmartWatch 3, коли настає час.

Нотатки
За допомогою голосових дій на пристрої SmartWatch 3 можна створювати нові
або переглядати наявні нотатки, збережені в Google Keep або іншій сумісній
програмі.
Створення нотатки
1
2
3

Переконайтеся, що головний екран пристрою SmartWatch 3 активний.
Скажіть «OK Google». Якщо команду розпізнано, відкриється екран
«Speak now».
Скажіть «Take a note», а тоді вимовте текст, який бажаєте зберегти.
Наприклад, можете сказати «Take a note, try the new restaurant on Main
Street». Якщо нотатку буде розпізнано, її буде збережено в Google Keep.
Перегляд нотатки

1
2
3
4
5

Переконайтеся, що головний екран пристрою SmartWatch 3 активний.
Скажіть «OK Google». Якщо команду розпізнано, відкриється екран
«Speak now».
Скажіть «Start Keep». Програма Google Keep відкриється на екрані
пристрою SmartWatch 3.
Щоб знайти потрібну нотатку, проведіть угору або вниз.
Щоб відкрити нотатку та переглянути її деталі, торкніться її.

Список справ
Деталі майбутніх подій, збережені в основну програму «Календар» на
телефоні або планшеті, автоматично відображаються на пристрої SmartWatch
3 у вигляді карток. За допомогою голосових команд пристрою SmartWatch 3
можна перевірити свій розклад (переглянути список справ).
Перегляд списку справ
1
2
3

Переконайтеся, що головний екран пристрою SmartWatch 3 активний.
Скажіть «OK Google». Якщо команду розпізнано, відкриється екран
«Speak now».
Скажіть «Agenda». Відкриється картка календаря. Щоб переглянути
певну подію, скажіть потрібну фразу, як-от «When's my next meeting?».

Отримання швидких відповідей
Пристрій SmartWatch 3 можна використовувати, щоб отримувати швидкі
відповіді на прості запитання. Наприклад, за допомогою голосового введення
на пристрої SmartWatch 3 можна отримати результати спортивних матчів,
дізнатися визначення слова або поставити запитання про загальновідомі
факти, наприклад столицю певної країни або найвищу гору Південної
Америки.
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Отримання швидких відповідей
1
2
3

Переконайтеся, що головний екран пристрою SmartWatch 3 активний.
Скажіть «OK Google». Якщо команду розпізнано, відкриється екран
«Speak now».
Поставте запитання, відповідь на яке бажаєте отримати, як-от «How do
you say "hello" in Spanish?» або «Where was Albert Einstein born?». Якщо
запитання розпізнано, відповідь з’явиться на екрані SmartWatch 3.

Формулювання запитань
Що потрібно знати

Приклади запитань

Результати та розклад
спортивних матчів

When is the next Liverpool game?

Погода

What is the weather in New York tomorrow?

Час в іншому часовому поясі

What time is it in London?

Переклад слів і фраз

How do you say «hello» in Spanish?

Обчислення калорій у
традиційних продуктах

How many calories are in a potato?

Визначення слова

What does onomatopoeia mean?

Акції

What is Sony's stock price?

Конвертор валют, об’єму, ваги та
ін.

What is 16 ounces in pounds?

How did Real Madrid do?

Convert 100 euros to US dollars
How many kilometres are 50 miles?

Математика та обчислення

What is the square root of 2209?

Майбутні події

When is sunset?
When is Midsummer Festival in Scandinavia?

Цікаві факти

How tall is the Eiffel Tower?
Where was Albert Einstein born?

Підрахунок кількості кроків
Завдяки програмі Fit від Google™ ви можете переглядати щоденну кількість
кроків і загальну кількість кроків, яку ви пройшли за кілька днів, на дисплеї
пристрою SmartWatch 3.
Перегляд кількості пройдених кроків
1
2
3

Переконайтеся, що головний екран пристрою SmartWatch 3 активний.
Скажіть «OK Google». Якщо команду розпізнано, відкриється екран
«Speak now».
Скажіть «Show me my steps» або «Start Fit». Відкриється вікно підрахунку
кроків.

Установлення будильника
Будильник на пристрої SmartWatch 3 можна встановити за допомогою
голосових дій. Будильник, установлений на пристрої SmartWatch 3, працює
незалежно від сигналів будильника, налаштованих на телефоні або планшеті.
Коли дзвонить будильник, пристрій SmartWatch 3 вібрує, а на головному
екрані відображається картка будильника.
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Установлення будильника
1
2
3

Переконайтеся, що головний екран пристрою SmartWatch 3 активний.
Скажіть «OK Google». Якщо команду розпізнано, відкриється екран
«Speak now».
Скажіть «Set an alarm for» та додайте точний час. Наприклад, скажіть
«Set an alarm for 8am».

•

Вимкнення сигналу будильника під час його звучання
праворуч.
Перетягніть

•

Відкладання сигналу будильника під час його звучання
ліворуч.
Перетягніть
Показ усіх сигналів

1
2
3

Переконайтеся, що головний екран пристрою SmartWatch 3 активний.
Скажіть «OK Google». Якщо команду розпізнано, відкриється екран
«Speak now».
Скажіть «Show alarms».

Установлення таймера
Ви можете використовувати пристрій SmartWatch 3 як таймер зворотного
відліку. Таймер на пристрої SmartWatch 3 можна встановити за допомогою
голосових дій.
Установлення таймера
1
2
3

Переконайтеся, що головний екран пристрою SmartWatch 3 активний.
Скажіть «OK Google». Якщо команду розпізнано, відкриється екран
«Speak now».
Скажіть «Set a timer for», а тоді скажіть на скільки хвилин або годин.
Наприклад, скажіть «Set a timer for 15 minutes».

Використання функції секундоміра
Пристрій SmartWatch 3 можна використовувати як звичайний секундомір.
Використання секундоміра
1
2
3
4
5

Переконайтеся, що головний екран пристрою SmartWatch 3 активний.
Скажіть «OK Google». Якщо команду розпізнано, відкриється екран
«Speak now».
Щоб відкрити програму «Секундомір», скажіть «Start stopwatch».
Щоб запустити секундомір, торкніться .
Щоб призупинити секундомір, торкніться .

Сповіщення про бронювання авіарейсів і готелів
Коли на телефон або планшет Android™ через програму Gmail або у вхідні
повідомлення Gmail надходять сповіщення про бронювання авіарейсів або
готелів, вони автоматично відображаються на пристрої SmartWatch 3 у вигляді
карток.

Отримання інформації про дорожній рух
Ви можете переглядати картки з інформацією про дорожній рух, щоб
розрахувати шлях додому або роботи. Щоб використовувати цю функцію,
потрібно ввести домашню та робочу адреси в Google Асистент.
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Відстеження посилок
Коли на телефон або планшет Android™ надходять через програму Gmail
сповіщення про стан посилки, вони автоматично відображаються на пристрої
SmartWatch 3 у вигляді карток.

Використання SmartWatch 3 як автономного пристрою

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Якщо пристрій SmartWatch 3 відключено від телефону або планшета, ви все
одно можете використовувати деякі його основні функції. Оскільки голосові
команди після відключення не працюватимуть, потрібно торкнутись екрана,
щоб перейти до потрібного елемента на екрані пристрою SmartWatch 3 та
підтвердити дії. В автономному режимі можна:
переглядати час і дату;
налаштовувати будильник;
використовувати секундомір;
використовувати таймер;
переглядати список справ на поточний день;
слухати музику, збережену на пристрої SmartWatch 3, підключивши гарнітуру
Bluetooth®;
записувати свою фізичну активність;
переглядати кількість пройдених кроків;
змінювати вигляд годинника;
вмикати та вимикати режим «У літаку».
Для належної роботи деяких з описаних вище функцій потрібно завантажити та
встановити відповідні програми (наприклад, музичний плеєр або програму фізичних
тренувань).
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Програма Android Wear
Програма Android Wear на телефоні або планшеті
Установивши програму Android Wear на телефон або планшет, ви можете
персоналізувати установки для пристрою SmartWatch 3.
•

Відкриття програми Android Wear
На головному екрані програм на телефоні або планшеті Android™
знайдіть і торкніться Android Wear.

Вибір програм для голосових дій
Ви можете вибрати програми, які бажаєте використовувати з голосовими
командами, тобто пов’язати певні програми з певними голосовими діями.
Наприклад, можна вибрати програму карт для навігації, якщо на телефоні або
планшеті встановлено дві програми та обидві працюють з Android Wear. Якщо
для певного типу голосових дій доступна лише одна програма, вона
пов’язується з цієї дією автоматично.
Пов’язання програми з голосовими діями
1
2

3

Відкрийте програму Android Wear на телефоні або планшеті Android™.
Прокрутіть униз до картки з назвою Дійте без зволікань із програмами
годинника, знайдіть і торкніться параметра БІЛЬШЕ ДІЙ і виберіть
потрібну дію. Якщо програму вже пов’язано з голосовою дією, вона
відобразиться, коли ви її торкнетеся.
Якщо відображається кілька програм, виберіть потрібну.
Якщо після дотику до голосової дії не відображається жодна програма, ця голосова
дія недоступна. Можливо, знадобиться встановити сумісну програму окремо
(наприклад, зі списку рекомендованих програм).

Установлення рекомендованих програм
Ви можете переглядати та завантажувати програми, які рекомендує Android
Wear (наприклад, Google Keep або програми третіх сторін, які підвищують
функціональність і розширюють можливості пристрою SmartWatch 3).
Установка рекомендованої програми
1

2

Відкрийте програму Android Wear на телефоні або планшеті Android™,
прокрутіть униз і торкніться ПРИДБАТИ ПРОГРАМИ. Відкриється
програма Google Play™ і відобразиться кілька рекомендованих
програм, які працюють з Android Wear.
Виберіть програму для завантаження та виконуйте інструкції на екрані,
щоб установити її.
Також можна шукати підтримувані програми безпосередньо в Google Play™.

Підключення та повторне підключення
Ви можете в будь-який час відключити пристрій SmartWatch 3 від телефону
або планшета та підключити повторно пізніше. Після з’єднання пристрою
SmartWatch 3 з телефоном або планшетом дані про це зберігаються на обох
пристроях, тому всі повторні підключення відбуваються одним дотиком.
Щоб описана тут функція працювала, має бути ввімкнено функцію Bluetooth®.

27
Перед вами онлайн-версія цього видання. © Роздруковувати його можна лише для власного користування.

•

Відключення пристрою SmartWatch 3
Відкрийте програму Android Wear на телефоні або планшеті Android™,
тоді торкніться > Відключити SmartWatch 3.

•

Повторне підключення пристрою SmartWatch 3
Відкрийте програму Android Wear на телефоні або планшеті Android™,
тоді торкніться > Підключити SmartWatch 3.

З’єднання з іншим портативним пристроєм
Якщо ви з’єднали телефон або планшет із пристроєм SmartWatch 3 за
допомогою програми Android Wear, ви можете використовувати її, щоб
з’єднати телефон або планшет з іншим годинником або аксесуаром із
технологією Android Wear.
З’єднання телефону або планшета з іншим портативним пристроєм
1
2
3

Увімкніть портативний пристрій, з яким потрібно встановити з’єднання.
На телефоні або планшеті: на головному екрані програм знайдіть і
торкніться Android Wear > SmartWatch 3 > З’єднання з іншим
портативним пристроєм.
На телефоні або планшеті: торкніться назви нового портативного
пристрою, тоді дотримуйтесь інструкцій на екрані, щоб завершити
налаштування.

Регулювання установок пристрою SmartWatch 3
Ви можете персоналізувати пристрій SmartWatch 3 за допомогою установок
аксесуара в програмі Android Wear на телефоні або планшеті. Наприклад, ви
можете вимкнути звук для певних програм або вибрати, чи потрібно
відображати нагадування про події календаря у вигляді карток на пристрої
SmartWatch 3.
Доступ до меню установок у програмі Android Wear
1
2

Відкрийте програму Android Wear на телефоні або планшеті Android™,
тоді торкніться .
Щоб отримати доступ до певних установок для кожного аксесуара,
торкніться назви аксесуара в розділі Установки пристрою.

Огляд установок
Назва установки

Можливі дії

Блокування
сповіщень програм

Торкніться, щоб зупинити відображення сповіщень із
певних програм на пристрої SmartWatch 3

Завжди на екрані

Виберіть цей параметр, якщо бажаєте відображати
затемнений вигляд годинника на екрані пристрою
SmartWatch 3, коли екран перебуває в режимі
бездіяльності

Активація екрана
нахилом

Виберіть цей параметр, щоб вмикати екран,
повертаючи зап’ястя до себе

Стан акумулятора

Торкніться, щоб переглянути стан акумулятора
пристрою SmartWatch 3

Пам’ять годинника

Торкніться, щоб переглянути стан пам’яті пристрою
SmartWatch 3
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Перегляд карток

Виберіть, які картки відображатимуться або
приховуватимуться, коли екран пристрою
SmartWatch 3 гасне

Вимкнення сповіщень Виберіть, чи лунатимуть звукові сигнали на обох
і дзвінків телефону
підключених пристроях, чи лише на пристрої
SmartWatch 3
Установки календаря

Виберіть, чи відображатимуться нагадування про
події календаря у вигляді карток на пристрої
SmartWatch 3, а також виберіть типи нагадувань.

Повторно
синхронізувати
програми

Торкніться, щоб повторно синхронізувати програми,
установлені на телефон або планшет, з пристроєм
SmartWatch 3

Синхронізація з
хмарою

Синхронізація даних телефону або планшета з
пристроєм SmartWatch 3 за допомогою мережі Wi-Fi®

ВІД’ЄДНАТИ
ГОДИННИК

Торкніться, щоб від’єднати пристрій SmartWatch 3 від
телефону або планшета.

Довідка з програми Android Wear
Онлайн-довідку з програми Android Wear можна отримати на телефон або
планшет Android™.
Довідка з програми Android Wear
1
2

Відкрийте програму Android Wear на телефоні або планшеті Android™,
торкніться > Довідка та зворотний зв’язок.
Виберіть потрібну тему.
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Важлива інформація
Використання аксесуара у вологому й запиленому
середовищі
Щоб забезпечити стійкість пристрою до води та пилу, кришку порту Micro-USB
потрібно щільно закривати.

Ваш аксесуар водо- та пилонепроникний відповідно до рейтингу захисту від
пилу та води IP68 (див. пояснення нижче).
Ці рейтинги означають, що аксесуар пилонепроникний і захищений від
впливу струменів води та проникнення питної (несолоної) води на глибині до
1,5 метра протягом 30 хвилин.
•
•
•
•
•

Ви можете використовувати аксесуар:
у запиленому середовищі, наприклад на вітряному пляжі;
мокрими пальцями;
у складних погодних умовах, наприклад під час дощу чи снігопаду;
у прісній (несолоній) воді на глибині до 1,5 метра, наприклад у прісному озері
або річці;
у басейнах із хлорованою водою.
Навіть якщо аксесуар водо- та пилонепроникний, не зловживайте цим,
використовуючи його в середовищі з надлишковим пилом, піском або брудом
або при надто високій чи низькій температурі. Ми не гарантуємо
водонепроникність порту Micro-USB в усіх середовищах і за будь-яких умов.
Ніколи не занурюйте аксесуар у солону воду та не допускайте контакту порту
Micro-USB із солоною водою. Наприклад, перебуваючи на пляжі, тримайте
аксесуар подалі від морської води. Також не піддавайте аксесуар дії рідких
хімічних речовин. Наприклад, миючи посуд руками з використанням
спеціального засобу, уникайте контакту аксесуара з цим засобом. У випадку
попадання на аксесуар солоної води, особливо на кришку порту Micro-USB,
промийте його прісною водою.
Звичайне зношення та пошкодження аксесуара здатні знижувати його
здатність протистояти дії пилу та вологи. Після використання аксесуара у воді
витріть насухо область біля кришки порту Micro-USB.
Точність відстеження GPS може погіршитися через конденсат, що
накопичується між пристроєм і зап’ястям користувача. Щоб уникнути цього,
регулярно витирайте зайву вологу.
Якщо мікрофон намок, він може функціонувати неналежним чином, поки
повністю не висохне. Зверніть увагу, що для висихання може знадобитися до
3 годин (залежно від середовища). Проте протягом цього часу можна
користуватись іншими функціями аксесуара, які не передбачають
використання мікрофона. Усі сумісні аксесуари, зокрема зарядні пристрої та
кабелі Micro-USB, не є водо- та пилонепроникними.
Ваша гарантія не поширюється на збитки та несправності, які виникли в
результаті зловживань під час використання аксесуара або його неналежного
використання (включно з використанням у середовищі, яке не передбачене
обмеженнями відповідного рейтингу IP). Якщо у вас виникли додаткові
запитання щодо використання виробів, зверніться по допомогу до служби
підтримки користувачів.

Рейтинг водо- й пилонепроникності (IP)
Ваш аксесуар має певний рейтинг IP (Ingress Protection). Це означає, що він
пройшов сертифікацію для оцінки рівнів його стійкості до пилу та води. Перша
цифра двозначного рейтингу IP вказує на рівень захисту від твердих часток,
зокрема пилу. Друга цифра показує, наскільки стійким є пристрій до води.
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Стійкість до твердих часток і пилу Стійкість до води
IP0X. Без спеціального захисту

IPX0. Без спеціального захисту

IP1X. Захист від твердих часток
діаметром > 50 мм

IPX1. Захист від крапель води

IP2X. Захист від твердих часток
діаметром > 12,5 мм

IPX2. Захист від крапель води в разі нахилу пристрою
на кут до 15 градусів від звичайного положення

IP3X. Захист від твердих часток
діаметром > 2,5 мм

IPX3. Захист від дрібних бризок води

IP4X. Захист від твердих часток
діаметром > 1 мм

IPX4. Захист від бризок води

IP5X. Захист від пилу; обмеження
потрапляння речовин усередину (без
формування шкідливих відкладень)

IPX5. Захист від струменя води протягом принаймні
3 хвилин

IP6X. Надійний захист від пилу

IPX6. Захист від струменя води під великим тиском
протягом принаймні 3 хвилин
IPX7. Захист від наслідків занурення пристрою у воду
на глибину до 1 метра протягом 30 хвилин
IPX8. Захист від наслідків тривалого занурення
пристрою у воду на глибину більше 1 метра (конкретні
умови для кожного окремого пристрою вказує його
виробник)

Юридична інформація

Sony SWR50
Перед використанням прочитайте брошуру Важлива інформація, що надається окремо.
Цей посібник користувача виданий компанією Sony Mobile Communications Inc. або її місцевою
дочірньою компанією без жодних гарантійних зобов’язань. Компанія Sony Mobile Communications Inc.
залишає за собою право в будь-який час і без попередження змінювати й покращувати цей посібник
користувача для виправлення типографських помилок і неточностей викладу інформації, а також з
огляду на вдосконалення програмного забезпечення та/або обладнання. Однак усі такі зміни буде
включено до нових видань цього посібника користувача.
Усі права захищено.
© 2014 Sony Mobile Communications Inc.
Різні пристрої Bluetooth® можуть мати різну сумісність. Пристрій зазвичай підтримує продукти, що
використовують специфікацію Bluetooth 1.2 або вище та профіль «гарнітура».
Sony є товарним знаком або зареєстрованим товарним знаком корпорації Sony Corporation. Bluetooth
є товарним знаком корпорації Bluetooth (SIG) Inc. і використовується за ліцензією. Усі інші знаки
належать їх відповідним власникам. Усі права захищено.
Усі згадані тут назви продуктів і компаній є товарними знаками або зареєстрованими товарними
знаками відповідних власників. Будь-які права, неявно надані в цьому документі, захищено. Усі інші
товарні знаки є власністю відповідних власників.
Додаткову інформацію див. на сайті www.sonymobile.com.
Усі ілюстрації наведено лише для ознайомлення, і вони можуть зображати аксесуар неточно.

Перегляд нормативної інформації
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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
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.
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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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