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OM ANDROID WEAR
Svar på vanliga frågor för nya användare av Android
Wear
Här kommer svaren på några frågor du kanske har om din nya klocka.
Behöver jag hämta några appar till min klocka?
Nej. Alla appar du har på din telefon fungerar automatiskt i Android Wear. Du behöver inte hämta apparna igen.
Måste jag installera några nya appar på telefonen för att den ska fungera ihop med klockan?
Du behöver bara installera Android Wear-appen på telefonen för att ansluta den till klockan och hantera klockans
inställningar.
Vilka telefoner fungerar ihop med Android Wear?
Du behöver en Android-telefon med Android 4.3 eller senare och med Bluetooth-funktioner.
Om du vill ta reda på om din telefon hanterar Android Wear besöker du g.co/WearCheck via telefonen.
Vilken version av Android behöver jag ha?
Du behöver en Android-telefon med Android 4.3 eller senare.
Om du vill ta reda på om din telefon hanterar Android Wear besöker du g.co/WearCheck via telefonen.
Hur långt kan avståndet mellan klockan och telefonen vara?
Ha klockan inom ca en meter från telefonen. Det exakta avståndet kan variera beroende på vilken telefon och
klocka du har.
Kan klockan göra några ljud? Kan klockan svara när jag pratar med den?
Din klocka kommer inte att göra några ljud eller svara dig.
Klockan kan vibrera vid aviseringar, och använder sig av de aviseringsinställningar du har för olika appar på
telefonen. Om telefonen vibrerar eller aviserar med signal, vibrerar klockan. Om telefonen inte vibrerar eller låter,
kan du fortfarande se ett kort på klockan – men utan vibration.
Du kan alltid stänga av klockans vibrationsfunktion helt om du vill stänga av vibrationerna för alla aviseringar. Ta
reda på mer om att hantera aviseringar.
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Hur bestämmer jag vilka kort som ska visas på klockan?
Du kan välja vilka kort och aviseringar som ska visas på klockan genom att ändra aviseringsinställningarna och
inställningarna för Google Now.
Varför behövs det en telefon för att kunna använda klockan?
Klockan får internetåtkomst via en mobil eller surfplatta. Om den inte paras ihop med en annan enhet kan du
inte använda de flesta funktionerna i Android Wear.
Dessutom är det lättare att hantera många av klockans inställningar på telefonen.
Vad kan klockan göra när den inte är i närheten av telefonen?
Om du går bort från telefonen kan du fortfarande använda några av funktionerna på klockan. Ta reda på vad
som fungerar när klockan inte är parkopplad.
Vad händer när jag tar bort en avisering eller ett kort på klockan? Visas de fortfarande på telefonen?
Om du tar bort ett kort på klockan tas samma kort eller avisering bort på telefonen. Om du tar bort en avisering
från telefonen, tas den även bort från klockan.
Kan jag besöka webbplatser via klockan?
Du kommer inte att kunna besöka några webbplatser via klockan. Istället visas ett alternativ för att öppna dem
via telefonen.
Kan jag skriva text via klockan?
Nej. Du använder rösten när du svarar, gör sökningar eller utför uppgifter.
Går det att använda klockan ihop med en surfplatta?
Ja. Du kan parkoppla klockan med en surfplatta, men vi rekommenderar parkoppling med telefoner.

Telefoner och surfplattor som kan användas ihop med
Android Wear
Du behöver en Android-telefon med Android 4.3 eller senare och med Bluetooth-funktioner. Du kan parkoppla
klockan med en surfplatta som uppfyller samma systemkrav, men telefoner rekommenderas.
Om du vill ta reda på om din telefon hanterar Android Wear besöker du g.co/WearCheck via telefonen.
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Maskinvara i LG G Watch
Här följer en guide till LG G Watch maskinvarufunktioner.

Skärm

Återställningsknapp
Laddterminal

Mikrofon

Laddstation
Spänne

Tekniska specifikationer för LG G Watch
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OS

Android Wear

Skärm

1,65 tums IPS LCD med 280 x 280 pixlar

Mått

37,9 x 46,5 x 9,95 mm

Vikt

63 g

Batteri

400 mAh

Processor

CPU 1,2 GHz

Trådlöst

Bluetooth 4.0

Minne

4 GB internminne med 512 MB RAM-minne

Portar och anslutningar

USB (pogo-stift) på G Watch, Mikro-USB på laddstationen

Sensorer

9 axlar (accelerometer/kompass/gyroskop)

Ladda din LG G Watch
Sätt LG G Watch i laddstationen, matcha laddningsterminalerna med varandra (sätt guldstiften mot varandra).
Kontrollera att laddstationen är ansluten till ett eluttag.

1.

2.

•
•
•
•
•

Strömadaptern kan se olika ut i olika länder och regioner.
Använd endast den godkända laddstation, strömadapter och mikro-USB-kabel som medföljer G Watch. Om du
använder någon annan strömadapter eller -kabel kan klockan skadas.
Intervallet för inspänningen mellan vägguttaget och strömadaptern är AC 100–240 V, och strömadapterns
utspänning är DC 5 V, 0,85 A.
Det går lika snabbt att ladda G Watch med en reseadapter som via en USB-kabel som är ansluten till en
annan enhet, till exempel en bärbar dator.
Det går inte att ta ut batteriet i G Watch. Försök inte att öppna klockan.
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Maskinvara i LG G Watch
Vad medföljer LG G Watch
LG G Watch levereras med följande:

G Watch

Laddstation

Strömadapter
Mikro-USB-kabel
Dessutom medföljer en snabbstartsguide och ett häfte om säkerhet och garanti.
Om någon komponent är skadad eller saknas kontaktar du återförsäljaren du köpte klockan av.
Använd endast godkända tillbehör. Tillbehör kan variera beroende på land eller region.
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Slå på/av LG G Watch

Slå på klockan
Anslut laddstationen till ett eluttag och ställ G Watch på den. Enheten startas automatiskt.
Du kan även trycka in återställningsknappen med hjälp av en penna eller ett gem. Håll knappen intryckt i 2
sekunder.
Stänga av klockan
1 Om skärmen är nedtonad aktiverar du klockan genom att trycka på skärmen.
2 Tryck var som helst på skärmens bakgrund. En vit skärm visas med ett rött ”g”.
3 Tryck en gång till någonstans på skärmen så visas en meny med saker du kan göra.
4 Bläddra ned till slutet av menyn.
5 Tryck på Inställningar .
6 Bläddra tills du ser Stäng av .
7 Tryck på Stäng av .
Du kan även stänga av klockan med hjälp av återställningsknappen:
1 Tryck mycket snabbt på återställningsknappen, i ungefär en halv sekund.
2 När du gör det öppnas Inställningar .
3 Bläddra tills du ser Stäng av .
4 Tryck på Stäng av .
Starta om klockan
Håll återställningsknappen intryckt i ungefär åtta sekunder med hjälp av en penna eller ett gem.
Du kan även starta om via inställningarna.
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INSTALLERA ANDROID WEAR
Parkoppla klockan med telefonen
Klockan är avsedd att användas ihop med en Android-telefon. Därför måste du parkoppla dem.
Första gången du parkopplar klockan ska du se till att telefonen är ansluten till mobildatanätet eller Wi-Fi. Du
behöver dataanslutning för att slutföra installationen. Du bör också se till att klockan är ansluten till elnätet under
installationen.
Så här parkopplar du enheterna:
1 Slå på klockan och se till att den är inom några decimeters avstånd från telefonen.
2 Hämta och installera Android Wear-appen
på telefonen.
• Du kan även söka efter ”Android Wear” på
Google Play.
3 Öppna Android Wear-appen
på telefonen och följ instruktionerna på skärmen. Om Bluetooth inte redan
är påslaget kan du slå på det under konfigurationen.
4 På telefonen visas en lista med närliggande enheter. Tryck på klockans namn.
• Du kan kontrollera klockans namn på dess skärm.
5 En kod för parkoppling visas på telefonen och klockan. Kontrollera att koderna överensstämmer.
6 Tryck på Parkoppling på telefonen och sedan på Parkoppling på klockan. Du måste trycka på båda
skärmarna. Så snart klockan är parkopplad visas ett bekräftelsemeddelande. Det kan ta några minuter.
• Eventuell programvaruuppdatering: Beroende på när du köpt klockan kan det hända att den automatiskt
hämtar och installerar en uppdatering när du parkopplat den med en telefon första gången. Klockan
startas om automatiskt direkt efter uppdateringarna.
7 Följ instruktionerna på telefonens skärm för hur du aktiverar aviseringar på klockan.
8 Nu är du klar, men vi rekommenderar att du aktiverar Google Now och Plats för att få ut så mycket som
möjligt av Android Wear. Du hittar mer information här nedanför.
Genom att följa handledningen på klockan får du hjälp att komma igång och lära dig att navigera på klockan.

Funktioner du bör aktivera
För att du ska få ut så mycket som möjligt av Android Wear rekommenderar vi att du aktiverar Google Now och
Plats. Du aktiverar funktionerna via telefonen eller surfplattan om de inte redan är aktiverade. Vi rekommenderar
också att du låter funktionen för kontaktigenkänning vara aktiverad. Den här funktionen aktiverades när du
installerade Android Wear-appen. Du kan stänga av funktionen för kontaktigenkänning när du vill via Google Sök.
• Aktivera Google Now så får du informationen du behöver när du behöver den utan att söka. Du kan till
exempel få dagens väder, kontrollera flygets status och ta reda på om det är mycket trafik på vägen till jobbet.
• Aktivera Plats för väganvisningar, lokala förslag (som restauranger och trafikupplysningar), med mera.
• Aktivera funktionen för kontaktigenkänning för att ringa upp och skicka sms och e-postmeddelanden till
kontakter.
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Olika sätt att parkoppla klockan
Du kan endast parkoppla klockan till en telefon eller surfplatta i taget. Om du vill parkoppla klockan med fler än
en telefon eller surfplatta, eller har mer än en klocka, bör du tänka på det här:
Om du har en klocka och flera telefoner eller surfplattor:
• Du kan inte parkoppla en klocka med flera telefoner eller surfplattor på samma gång.
• Du kan växla mellan olika telefoner och surfplattor att parkoppla klockan med, men först måste du återställa
klockan till fabriksinställningarna. Sedan kan du parkoppla klockan till den nya telefonen eller surfplattan.
Om du har flera klockor och en telefon eller surfplatta:
• En telefon eller surfplatta kan parkopplas med flera olika klockor, men bara med en i taget.
• Du kan ändra vilken klocka som är parkopplad med hjälp av Android Wear-appen. Växla klocka:
1 Se till att klockan du parkopplar med är påslagen.
2 Öppna Android Wear-appen
på telefonen.
3 I skärmens övre högra hörn trycker du på meny
> Parkoppla med ny klocka (Pair with a new
wearable).
4 Tryck på namnet på klockan du vill parkoppla.

Lär dig mer om klockan
På klockan visas kort som ger dig användbar information när du behöver den. Du kan även få svar på frågor och
utföra vardagssysslor genom att använda rösten.

Användbar information när den behövs via kort
Information du behöver visas i form av kort på klockan. Undrar du över hur morgonens resa till jobbet kommer
att bli? Det är bara att titta på klockan. Fick du just ett sms? Meddelandet visas på klockan. Undrar du hur
mycket du gått idag? På klockan visas din stegräkning för dagen. Du kan bläddra igenom korten, se mer
information och ta bort kort när du är klar med dem.

Ställa frågor och utföra vardagssysslor genom att tala
Du kan göra sökningar och utföra en mängd olika uppgifter genom att tala till klockan. Du behöver bara säga
”Ok Google” eller trycka på urtavlan och sedan kan du ställa frågor som (”Hur hög är Empire State Building?”),
ställa in påminnelser (”Påminn mig om att ringa mamma ikväll”) och mycket annat.
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INSTALLERA ANDROID WEAR
Använda appar du har på telefonen
Du måste hämta Android Wear-appen innan du kan ansluta klockan till telefonen och hantera klockans
inställningar.
När du väl har gjort det fungerar dina favoritappar automatiskt i Android Wear, så du behöver inte hämta
apparna igen.

Välja vad som ska visas på klockan
Du kan välja vilka kort och aviseringar som ska visas på klockan genom att ändra aviseringsinställningarna och
inställningarna för Google Now.

Navigera på klockan
Kom igång med att använda klockan genom att navigera bland kort och använda rösten till att få svar på frågor
och utföra vardagssysslor. Så här gör du:

1. Börja på urtavlan (där tiden visas)
Börja med att aktivera klockan. Om klockans skärm är nedtonad aktiverar du klockan genom att:
• Trycka på skärmen.
• Vrida handleden så att urtavlan pekar uppåt.
• Trycka på en knapp på klockan (om den har någon).
Tona snabbt ned skärmen: Tryck handflatan mot skärmen tills den vibrerar. Sedan visas
urtavlan igen.
Ändra urtavla: Tryck och håll någonstans på startskärmens bakgrund i två sekunder.
Bläddra bland utseendena genom att dra till höger eller vänster och välj sedan ett av dem
genom att trycka på det.

12

2. Se användbar information via kort
Du kommer att se kort som sticker upp från skärmens nederkant emellanåt.
Du har kort för aviseringar för t.ex. textmeddelanden och påminnelser, samt för
användbar information om t.ex. trafik och väder. De viktigaste korten visas först.
När du vill visa korten drar du uppåt från skärmens nederkant. Tryck på
ett kort om du vill se mer information. Vill du se fler kort drar du uppåt från
skärmens nederkant igen.
När klockans vibrationsfunktion är avstängd sticker det inte upp några kort
längst ned på skärmen. Om du vill se dem måste du dra uppåt på skärmen.
Klockan vibrerar heller inte när du får aviseringar.

3. Se kortinformation och vidta åtgärder
På en del kort finns ytterligare information eller åtgärder du kan vidta.
På ett väderkort visas t.ex. en fyra dagars väderprognos. På ett Gmail-kort visas
alternativ för att arkivera, svara och öppna Gmail på telefonen.
Om du vill visa mer information drar du på kortet från höger till vänster.

4. Svepa undan kort när du är klar
När du har tittat klart på ett kort kan du göra dig av med det.
Du tar bort ett kort genom att dra på det från vänster till höger.
Korten kommer tillbaka automatiskt när det finns ny information att dela.
Om du tar bort ett kort på klockan tas samma kort eller avisering bort på telefonen. Om du tar bort en avisering
från telefonen så visas den inte på klockan.

5. Ställa frågor och utföra vardagssysslor
Följ de här anvisningarna för hur du använder klockan med hjälp av rösten:
1 Om skärmen är nedtonad aktiverar du klockan genom att trycka på skärmen.
2 Säg ”Ok Google” eller tryck någonstans på skärmens bakgrund. En vit skärm visas med ett rött ”g”.
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INSTALLERA ANDROID WEAR
3 Säg din fråga eller uppgift.
Prova med att säga: ”Hur säger man hej på franska?” (How do you say hello in French?) eller ”Påminn mig om
att jag ska köpa mjölk på vägen hem” (Remind me to buy milk when I get home).
Ta reda på mer om frågor och uppgifter som fungerar med Android Wear.

6. Se en meny med saker du kan göra
Du kan även se en meny med saker du kan göra direkt på klockan:
1 Om skärmen är nedtonad aktiverar du klockan genom att trycka på skärmen.
2 Säg ”Ok Google” eller tryck någonstans på skärmens bakgrund. En vit skärm visas med ett rött ”g”.
3 Tryck en gång till någonstans på skärmen så visas en meny med saker du kan göra.
4 Dra uppåt så visas olika alternativ.
5 Du väljer ett alternativ genom att trycka på det.

Tips för navigering på klockan
Här följer lite användbar information om hur du navigerar på klockan:
Vad du vill göra
Aktivera hemskärmen
Visa kort

Dra uppåt från skärmens nederkant

Visa mer information

Dra från höger till vänster

Svepa undan kort
Använda rösten
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Åtgärd
Tryck på skärmen
Vrid handleden mot dig själv eller tryck på en
knapp på klockan (om det finns en)

Dra från vänster till höger
Säg ”Ok Google” eller tryck någonstans på
skärmens bakgrund, och säg sedan din fråga
eller uppgift

Vad du vill göra

Åtgärd

Se en meny med saker du kan göra

1. Säg ”Ok Google” eller tryck någonstans på
skärmens bakgrund. En vit skärm visas med
ett rött ”g”.
2. Tryck en gång till någonstans på skärmen så
visas en meny med saker du kan göra.
3. Bläddra för att visa olika alternativ.

Tona ned skärmen

Tryck med handflatan på skärmen tills den
vibrerar

Visa återstående batteritid eller
datum

 ra från skärmens överkant och ned till
D
mitten av skärmen

Slå av eller på vibrationer för
aviseringar på klockan

 ra från skärmens överkant och hela vägen
D
ned. Klockan vibrerar och ”vibration av” eller
”vibration på” visas

Ändra urtavla

1. Tryck och håll någonstans på startskärmens
bakgrund i två sekunder.
2. Bläddra bland utseendena genom att dra till
höger eller vänster.
3. Välj ett nytt utseende genom att trycka på
det.
Du kan även ändra urtavla under Inställningar.

Visa inställningar

1. Säg ”Ok Google” eller tryck någonstans på
skärmens bakgrund. En vit skärm visas med
ett rött ”g”.
2. Tryck en gång till någonstans på skärmen så
visas en meny med saker du kan göra.
3. Bläddra tills du ser Inställningar .
4. Tryck på Inställningar .
Du kan även gå till Inställningar genom att säga
”Ok Google, Inställningar” vid klockans aktiva
urtavla.
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INSTALLERA ANDROID WEAR
Saker du kan göra med Android Wear
Här följer lite användbar information om hur du navigerar på klockan:

Få saker gjorda
Ställa in påminnelser
Göra anteckningar
• Ställa in alarm och timer
• Använda stoppuret
• Kontrollera schema
• Kontrollera musik
Ta reda på mer om att få saker gjorda.
•
•

Läsa och svara på meddelanden
Läsa och svara på sms och meddelanden
Läsa och svara på e-postmeddelanden
• Se inkommande samtal
• Skicka färdiga sms när du inte kan besvara inkommande samtal
Ta reda på mer om att läsa och svara på meddelanden.
•
•

Resor
Få detaljerade väganvisningar
Få trafikupplysningar
• Hitta en plats eller ett företag
• Hitta företagsinformation
• Kontrollera flyg-och hotellbokningar
Ta reda på mer om Resor.
•
•

Få snabba svar
•
•
•
•
•
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Få idrottsresultat och matchtider
Kolla vädret
Se tiden i andra tidszoner
Översätta ord och fraser
Räkna kalorier

Slå upp ord
Kontrollera aktier
• Omvandla enheter
• Lösa matematiska problem
• Få information om evenemang
• Slå upp olika fakta
Ta reda på mer om att få snabba svar.
•
•

Hålla koll på formen
Se hur många steg du gått under dagen
Ställ upp enkla mål för stegräkning
Ta reda på mer om hur du kan hålla koll på formen.
•
•
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BÖRJA ANVÄNDA ANDROID WEAR
Saker du kan göra med Android Wear
Få saker gjorda med påminnelser, alarm, anteckningar
med mera
Du kan ställa in alarm, göra anteckningar, kontrollera schemat och mycket annat – allt med klockan. I exemplen
nedan får du veta mer om vad Android Wear kan hjälpa dig med.
Språkstöd för röståtgärder
De flesta av åtgärderna nedan fungerar om du har ställt in klockans språk till engelska,
franska, tyska, italienska, japanska, koreanska, ryska, spanska eller brasiliansk
portugisiska. Vissa röståtgärder finns inte för alla språk och länder.

Ställa in påminnelser och göra anteckningar
Ställa in en påminnelse
Du kan tala in en påminnelse på klockan. Du kan ställa in påminnelser om saker du ska göra vid en viss tid eller
på en viss plats.
När du har ställt in en påminnelse, visas ett kort när du aviseras om påminnelsen.
Ställa in en påminnelse genom att tala
1 Kontrollera att klockan är aktiv.
2 Säg ”Ok Google”. En vit skärm visas med ett rött ”g”.
3 Säg så här:
• ”Påminn mig om att jag ska ringa John kl. 18.” (”Remind me to call John at 6 PM.”)
• ”Påminn mig om att tömma kattlådan när jag kommer hem.” (”Remind me to empty the litter box when I
get home.”)
Göra eller visa en anteckning
Du kan skapa en ny eller visa befintliga anteckningar genom att tala till klockan när du använder Android-appar
som Google Keep. Du kan även visa och redigera listor i Google Keep.
Göra och visa en anteckning med hjälp av rösten
1 Kontrollera att klockan är aktiv.
2 Säg ”Ok Google”. En vit skärm visas med ett rött ”g”.
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3 Säg så här: ”Gör anteckning: Prova den nya restaurangen på Storgatan.” (”Take a note: Try the new
restaurant on Main Street.”)

Ställa in alarm och timer
Ställa in alarm
Du kan tala in en alarmtid på klockan. Du kan också ställa in alarm på klockan via menyn på skärmen.
Klockans och telefonens alarm är inte synkroniserade. När du lägger till ett alarm på klockan visas det inte
på
telefonen, och tvärtom.
När ett alarm går vibrerar klockan och ett kort visas.
• Stänga av: Dra ikonen för aktiv
från vänster till höger.
• Snooze: Dra Snooze-ikonen
från höger till vänster.
Tala in ett alarm
1 Kontrollera att klockan är aktiv.
2 Säg ”Ok Google”. En vit skärm visas med ett rött ”g”.
3 Säg så här: ”Skapa ett alarm för kl. 18.00.” (”Set an alarm for 6PM.”)
Ställa in alarm via menyn
1 Kontrollera att klockan är aktiv.
2 Tryck var som helst på skärmens bakgrund. En vit skärm visas med ett rött ”g”.
3 Tryck en gång till någonstans på skärmen så visas en meny med saker du kan göra.
4 Bläddra till och tryck på Ställa in ett alarm (Set an alarm) . Välj tid.
Se aktuella alarm
1 Kontrollera att klockan är aktiv.
2 Tryck var som helst på skärmens bakgrund. En vit skärm visas med ett rött ”g”.
3 Tryck en gång till någonstans på skärmen så visas en meny med saker du kan göra.
4 Bläddra till och tryck på Visa alarm (Show alarms) .
Ställa in timern (Set a timer)
Du kan ställa in timern genom att tala till klockan. Du kan också ställa in timern på klockan via menyn på
skärmen.
När du har ställt in timern visas ett nytt kort där du ser hur tiden räknas ned. Tryck på pausknappen på kortet
om du vill stoppa och starta timern.
När du skapar en timertid på klockan visas den inte på telefonen och vice versa.
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Ställa in timern genom att tala
1 Kontrollera att klockan är aktiv.
2 Säg ”Ok Google”. En vit skärm visas med ett rött ”g”.
3 Säg så här: ”Ställ in timern på 25 minuter.” (”Set a timer for 25 minutes.”)
Ställa in timern via menyn
1 Kontrollera att klockan är aktiv.
2 Tryck var som helst på skärmens bakgrund. En vit skärm visas med ett rött ”g”.
3 Tryck en gång till någonstans på skärmen så visas en meny med saker du kan göra.
4 Bläddra till och tryck på Ställa in timern (Set a timer) .
5 Visa olika tider genom att dra upp och ned. Välj tidslängd genom att trycka.
Stänga av timer
När timern räknat ned stänger du av genom att dra från vänster till höger på skärmen.
Använda stoppuret
Du kan starta stoppuret genom att tala till klockan. Du kan även starta stoppuret via menyn på skärmen.
När du startar stoppuret får du ett nytt kort. Tryck på knappen när du vill stoppa eller starta stoppuret.
Starta stoppuret genom att tala
1 Kontrollera att klockan är aktiv.
2 Säg ”Ok Google”. En vit skärm visas med ett rött ”g”.
3 Säg så här: ”Starta stoppur.” (”Start stopwatch.”)
Starta stoppuret via menyn
1 Kontrollera att klockan är aktiv.
2 Tryck var som helst på skärmens bakgrund. En vit skärm visas med ett rött ”g”.
3 Tryck en gång till någonstans på skärmen så visas en meny med saker du kan göra.
4 Bläddra till och tryck på Starta stoppur .
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Kontrollera schema
Kontrollera schema
Kommande händelser visas automatiskt i form av kort. Du kan även ta fram kalendern genom att tala eller
använda menyn på skärmen.
Visa schemat genom att tala
1 Kontrollera att klockan är aktiv.
2 Säg ”Ok Google”. En vit skärm visas med ett rött ”g”.
3 Säg så här:
• ”Hur ser min morgondag ut?” (”What does my day look like tomorrow?”)
• ”När är mitt nästa möte?” (”When's my next meeting?”)
Visa schema via menyn
1 Kontrollera att klockan är aktiv.
2 Tryck var som helst på skärmens bakgrund. En vit skärm visas med ett rött ”g”.
3 Tryck en gång till någonstans på skärmen så visas en meny med saker du kan göra.
4 Bläddra till och tryck på Agenda .
Kalenderkortet visas.

Spåra paket
Spåra ett paket
Statusen för ditt paket visas automatiskt i form av ett kort om du har en orderbekräftelse på Gmail.

Lyssna på musik
Kontrollera musik
När musik spelas på telefonen visas ett musikkort på klockan. Du kan pausa, spela upp och hoppa över låtar.
Alla appar som visar spela upp, pausa och hoppa över på telefonens låsskärm, t.ex. Google Play musik (Google
Play Music), visas på klockan.
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Läsa och svara på meddelanden
Du kan bland annat läsa och besvara sms och e-postmeddelandens och se vem som ringer. I exemplen nedan
får du veta mer om vad Android Wear kan hjälpa dig med.
Språkstöd för röståtgärder
De flesta av åtgärderna nedan fungerar om du har ställt in klockans språk till engelska,
franska, tyska, italienska, japanska, koreanska, ryska, spanska eller brasiliansk
portugisiska. Vissa röståtgärder finns inte för alla språk och länder.

Läsa och svara på e-postmeddelanden
Med Android Wear kan du använda dina favoritappar för e-post, bland annat Gmail. Ta reda på mer om att
använda Gmail med Android Wear.
Läsa e-post
Nya e-postmeddelanden visas i form av kort. Du får e-postkort när du får e-postaviseringar på telefonen.
När du drar från höger till vänster kan du vidta olika åtgärder som att arkivera eller svara. Om du vill ha
e-postaviseringar på telefonen, men inte på klockan, kan du stoppa e-postappen från att skicka aviseringar till
klockan. Om du använder Gmail kan du ta reda på mer om hur Gmail fungerar i Android Wear.
Skicka ett e-postmeddelande
Du kan säga till klockan att skicka ett e-postmeddelande till en kontakt eller säga e-postadressen.
Skicka ett e-postmeddelande genom att tala
1 Kontrollera att klockan är aktiv.
2 Säg ”Ok Google”. En vit skärm visas med ett rött ”g”.
3 Säg så här: ”Skicka e-post till Anders Janson om att jag ser fram emot middagen imorgon.” (”Send email
to Alex Jones that I’m looking forward to dinner tomorrow.”)
Om du använder Gmail kan du ta reda på mer om hur Gmail fungerar i Android Wear.
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Svara på ett e-postmeddelande
E-postmeddelanden visas i form av kort. När du drar från höger till vänster kan du vidta olika åtgärder som
att arkivera eller svara. Om du använder Gmail kan du ta reda på mer om hur Gmail fungerar i Android Wear.

Läsa och svara på sms och meddelanden
Med Android Wear kan du använda dina favoritappar för meddelanden, bland annat Hangouts. Ta reda på mer
om att använda Hangouts i Android Wear.
Läsa ett sms
Nya sms visas i form av kort. Du får kort när du får aviseringar om meddelanden på telefonen.
När du drar från höger till vänster kan du vidta olika åtgärder som att svara. Om du vill ha aviseringar
på telefonen, men inte på klockan, kan du stoppa olika appar från att skicka aviseringar till klockan. Om du
använder Hangouts kan du ta reda på hur Hangouts fungerar i Android Wear.
Skicka ett sms till en vän
Du kan säga åt klockan att skicka ett sms till en kontakt genom att säga ett namn. När du gör det skickas ett
sms.
Skicka ett sms genom att tala
1 Kontrollera att klockan är aktiv.
2 Säg ”Ok Google”. En vit skärm visas med ett rött ”g”.
3 Säg så här:
• ”Sms:a Kalle att jag blir 5 minuter sen.” (”Text Steve I'm running 5 minutes late.”)
• ”Skicka Kerstin ett meddelande om att jag köper med mig mat.” (”Send Kirsten a message that I’m going
to pick up dinner.”)
Kom ihåg att när du säger ”skicka ett meddelande”, så skickas ett sms.
Om du använder Hangouts kan du ta reda på hur Hangouts fungerar i Android Wear.
Svara på ett sms
Sms visas i form av kort. När du drar från höger till vänster visas ett alternativ för att svara. Tryck på Svara
och säg ditt meddelande. Om du använder Hangouts kan du ta reda på hur Hangouts fungerar i Android Wear.
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Se samtal
Se inkommande samtal
Inkommande samtal visas på klockan.
Så här svarar du:
1 Dra i den gröna knappen från höger till vänster, mot skärmens mitt.
2 Använd telefonen för att tala med den som ringer.
Skicka vidare ett inkommande samtal till röstbrevlådan: Dra i den röda knappen från vänster till höger
mot skärmens mitt.
Svara med ett färdigt meddelande: Dra i pilen från skärmens nederkant och uppåt mot toppen och tryck
sedan på ett meddelande.

Få väganvisningar, trafikupplysningar, flyginfo med
mera
Du kan få väganvisningar, hitta lokala företag, få information om din resväg till och från jobbet, se nästa flyg med
mera. I exemplen nedan får du veta mer om vad Android Wear kan hjälpa dig med.
Språkstöd för röståtgärder
De flesta av åtgärderna nedan fungerar om du har ställt in klockans språk till engelska,
franska, tyska, italienska, japanska, koreanska, ryska, spanska eller brasiliansk
portugisiska. Vissa röståtgärder finns inte för alla språk och länder.
Få detaljerade väganvisningar
Du kan tala till klockan och få stegvisa väganvisningar fram till din destination. Säg vart du vill åka så visas
färdvägen på klockan. Under resans gång får du stegvisa väganvisningar.
När Plats är aktiverat på klockan fungerar väganvisningarna på klockan även om telefonen är låst.
Se i vilka länder du kan få väganvisningar.
Be om stegvisa väganvisningar
1 Kontrollera att klockan är aktiv.
2 Säg ”Ok Google”. En vit skärm visas med ett rött ”g”.
3 Säg så här:
• ”Visa vägen till Union Square, San Francisco.” (”Navigate to Union Square, San Francisco.”)
• ”Väganvisningar till Kalles kafé” (”Directions to Philz Coffee”)
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Se hur långt det är och hur lång tid det tar att åka till din destination:
1 Svep upp kortet.
2 Dra en gång från höger till vänster.
3 Väganvisningarna visas.
Avbryt navigeringen:
1 Svep upp kortet.
2 Dra från höger till vänster tills stoppknappen visas.
3 Tryck på Stopp.
Få trafikupplysningar
Ett trafikkort visas med information om hur lång tid det kommer att ta att komma hem eller till jobbet. Du kan
ange din hem- och arbetsadress i Google Now.
Hitta information om platser och företag
Du kan söka upp platser och företag i närheten genom att tala till klockan. Du kan även få telefonnummer och
adress till ett lokalt företag och se hur långt det är dit.
Hitta en plats eller ett företag genom att tala
1 Kontrollera att klockan är aktiv.
2 Säg ”Ok Google”. En vit skärm visas med ett rött ”g”.
3 Säg så här:
• ”Hitta Eiffeltornet” (”Find the Eiffel Tower”)
• ”Var ligger närmaste bensinstation?” (”Where’s the closest gas station?”)
• ”Hitta affärer i Denver” (”Target stores in Denver”)
• ”Adress till Hermans lilla gröna” (”Blue Barn address”)
• ”Hur långt är det till Wayne's Coffee hemifrån?” (”How far is Starbucks from my home?”)
Kontrollera flyg-och hotellbokningar
Om du har bokningar på flyg eller hotell i Gmail visas information om dem automatiskt som kort på klockan.
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Få snabba svar på frågor om vädret, sport och annat
Du kan bland annat få väderprognoser, översätta hälsningsfraser till många olika språk och omvandla valuta. I
exemplen nedan får du veta mer om vad Android Wear kan hjälpa dig med.
Språkstöd för röståtgärder
De flesta av åtgärderna nedan fungerar om du har ställt in klockans språk till engelska,
franska, tyska, italienska, japanska, koreanska, ryska, spanska eller brasiliansk
portugisiska. Vissa röståtgärder finns inte för alla språk och länder.
Få idrottsresultat och matchtider
Idrottsresultat och kommande matcher visas i form av kort. Du kan också be klockan om ställningen i en
pågående match, eller fråga när ditt lag ska spela nästa gång.
Sportkort finns inte i alla områden.
Be om sportinformation
1 Kontrollera att klockan är aktiv.
2 Säg ”Ok Google”. En vit skärm visas med ett rött ”g”.
3 Säg så här:
• ”När är AIK:s nästa match?” (”When is the next Mets game?”)
• ”Hur gick det för Leeds United?” (”How did Leeds United do?”)
Välja lag du vill ha uppdateringar om
Om du vill ha uppdateringar om dina favoritlag kan du ange dina lag i Google Now.
Kolla vädret
Väder visas också automatiskt på kort. Du kan även be klockan om väderinformation för platsen du är på eller
en plats du reser till.
Visa vädret genom att tala
1 Kontrollera att klockan är aktiv.
2 Säg ”Ok Google”. En vit skärm visas med ett rött ”g”.
3 Säg så här:
• ”Vädret i San Francisco.” (”Weather in San Francisco.”)
• ”Hur är vädret i New York imorgon?” (”What's the weather in New York City tomorrow?”)
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Se tiden i andra tidszoner
Genom att tala till klockan kan du få veta vad tiden är på olika platser.
Visa tiden genom att tala
1 Kontrollera att klockan är aktiv.
2 Säg ”Ok Google”. En vit skärm visas med ett rött ”g”.
3 Säg så här: ”Vad är klockan i London?” (”What time is it in London?”)
Översätta ord och fraser
Du kan be klockan om översättningen på ord och fraser.
Översätt genom att tala
1 Kontrollera att klockan är aktiv.
2 Säg ”Ok Google”. En vit skärm visas med ett rött ”g”.
3 Säg så här: ”Hur säger man hej på spanska?” (”How do you say 'hello' in Spanish?”)
Räkna kalorier
Du kan be klockan berätta hur många kalorier det är i vanliga matvaror.
Visa kalorier genom att tala
1 Kontrollera att klockan är aktiv.
2 Säg ”Ok Google”. En vit skärm visas med ett rött ”g”.
3 Säg så här: ”Hur många kalorier är det i en avokado?” (”How many calories are in an avocado?”)
Slå upp ett ord
Du kan ta reda på ett ords betydelse genom att tala till klockan.
Fråga om ords betydelser
1 Kontrollera att klockan är aktiv.
2 Säg ”Ok Google”. En vit skärm visas med ett rött ”g”.
3 Säg så här: ”Vad betyder onomatopoetikon?” (”What does onomatopoeia mean?”)
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Kontrollera aktier
Aktier visas automatiskt i form av kort. Du kan följa din aktieportfölj och få senaste aktiepriserna genom att tala
till klockan.
Visa aktier genom att tala
1 Kontrollera att klockan är aktiv.
2 Säg ”Ok Google”. En vit skärm visas med ett rött ”g”.
3 Säg så här: ”Vad är priset på Google-aktier?” (”What's Google's stock price?”)
Välja aktier du vill ha uppdateringar om
Du kan anpassa Google Now genom att välja vilka aktier du vill följa.
Omvandla enheter
Du kan omvandla valuta, volym, vikt m.m. genom att tala till klockan.
Gör omvandlingar genom att tala
1 Kontrollera att klockan är aktiv.
2 Säg ”Ok Google”. En vit skärm visas med ett rött ”g”.
3 Säg så här:
• ”Hur mycket är 16 pounds i kilo?” (”What's 16 ounces in pounds?”)
• ”Omvandla 100 dollar till kronor.” (”Convert 100 euros to US dollars.”)
• ”Hur många kilometer är 50 miles?” (”How many kilometers is 50 miles?”)
Lösa matematiska problem
Du kan be om uträkningar av matematiska problem.
Visa matematiska uträkningar genom att tala
1 Kontrollera att klockan är aktiv.
2 Säg ”Ok Google”. En vit skärm visas med ett rött ”g”.
3 Säg så här: ”Vad är kvadratroten ur 2 209?” (”What is the square root of 2209?”)
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Se kommande händelser
Du kan kolla upp händelser, t.ex. kommande helgdagar, genom att tala till klockan.
Visa händelser genom att tala
1 Kontrollera att klockan är aktiv.
2 Säg ”Ok Google”. En vit skärm visas med ett rött ”g”.
3 Säg så här:
• ”När går solen ned?” (”When is sunset?”)
• ”När är det påsk?” (”When is Thanksgiving?”)
Slå upp olika fakta
Du kan slå upp olika fakta genom att tala till klockan.
Ställa frågor om människor, platser och saker genom att tala
1 Kontrollera att klockan är aktiv.
2 Säg ”Ok Google”. En vit skärm visas med ett rött ”g”.
3 Säg så här:
• ”Var föddes Albert Einstein?” (”Where was Albert Einstein born?”)
• ”Hur lång är Barack Obama?” (”How tall is Barack Obama?”)
• ”Hur högt är Eiffeltornet?” (”How tall is the Eiffel Tower?”)
• ”Hur gammal är Meryl Streep?” (”How old is Meryl Streep?”)
• ”Hur het är solen?” (”How hot is the sun?”)

Hålla koll på formen
Google Fit är en träningsapp som finns förinstallerad på klockan. Med den kan du:
• Beräkna hur många steg du gått under dagen
• Ställa in dagliga mål för steg
Med Fit kan du se hur många steg du har tagit under den senaste veckan. Dina data delas inte med någon
tredje part utan ditt medgivande.
Alla träningssensorer är avsedda för fritids-, hälso- och träningsändamål och får inte användas för medicinska
ändamål.
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Visa och dölja Fit-kort
På klockan ser du Fit-kort med summeringar av hur många steg du har tagit under dagen. Du kan när som helst
ta bort korten genom att dra dem från vänster till höger.
När du döljer ett Fit-kort visas inget nytt kort förrän kl. 17.00 eller nästa dag.
Stänga av Fit-kort helt:
1 Om skärmen är nedtonad aktiverar du klockan genom att trycka på skärmen.
2 Dra uppåt för att hitta Fit-kortet på klockan.
3 Dra kortet från höger till vänster tills du når en grå skärm.
4 Tryck på Visa stegkort (Show step card). Det bör stå Av under det.

Se ungefär hur många steg du tagit under dagen
Du kan tala till klockan om du vill se en beräkning av hur många steg du tagit. Du kan även visa den här
informationen via menyn på skärmen.
Prata för att visa stegräkning
1 Om skärmen är nedtonad aktiverar du klockan genom att trycka på skärmen.
2 Säg ”Ok Google”. En vit skärm visas med ett rött ”g”.
3 Säg ”Visa mina steg” (Show me my steps).
Visa steg via menyn
1 Om skärmen är nedtonad aktiverar du klockan genom att trycka på skärmen.
2 Tryck var som helst på skärmens bakgrund. En vit skärm visas med ett rött ”g”.
3 Tryck en gång till någonstans på skärmen så visas en meny med saker du kan göra.
4 Bläddra till och tryck på Visa mina steg (Show me my steps).

Ställa in dagliga mål för steg
Du kan ställa in mål för hur många steg du vill ta om dagen. Titta på klockan om du vill se hur nära du är ditt
mål.
På klockan finns ett förinställt mål på 10 000 steg. Ändra målsättning:
1 Om skärmen är nedtonad aktiverar du klockan genom att trycka på skärmen.
2 Tryck var som helst på skärmens bakgrund. En vit skärm med ett rött ”g” visas.
3 Tryck en gång till någonstans på skärmen så visas en meny med saker du kan göra.
4 Tryck på Visa mina steg (Show me my steps).
5 Dra från höger till vänster tills menyn visas.
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6 Bläddra nedåt och tryck på Dagligt mål för steg (Daily step goal).
7 Bläddra till och tryck på det mål du vill ha.

Tips och råd för Android Wear
Här följer några tips och råd om hur du använder din klocka:

Tona ned skärmen med handflatan
Om du snabbt vill tona ned skärmen lägger du handflatan över hela skärmen tills klockan vibrerar.

Stänga av klockans vibrationer i ett svep
Du stänger av klockans vibrationer helt genom att dra hela vägen ned till botten från skärmens överkant. Klockan
vibrerar och ”Vibration av” visas. Vill du slå på vibrationsfunktionen igen drar du bara nedåt igen.

Stoppa enstaka appar från att visa aviseringar på klockan
Om du får aviseringar till telefonen som du inte vill ska visas på klockan kan du stoppa enstaka appar från att
visas på den. Du kanske t.ex. vill se e-posten på telefonen men inte på klockan.
1 Öppna Android Wear-appen
på telefonen.
2 Tryck på inställningsikonen .
3 Tryck på Stäng av appaviseringar (Mute app notifications).
4 Tryck på plusikonen .
5 Tryck på appen du vill blockera.

Stänga av ljudet på telefonen automatiskt när du använder
klockan
Om du inte vill att telefonen ska göra några ljud när klockan är ansluten följer du de här anvisningarna:
1 Öppna Android Wear-appen
på telefonen.
2 Tryck på inställningsikonen .
3 Markera rutan intill ”Tysta ansluten telefon” (”Silence connected phone.”).

Gå till Inställningar genom att tala
Du kan snabbt öppna inställningsmenyn genom att tala till klockan.
1 Om skärmen är nedtonad aktiverar du klockan genom att trycka på skärmen.
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2 Säg ”Ok Google”. En vit skärm visas med ett rött ”g”.
3 Säg ”Inställningar”.

Utföra enkla uppgifter genom att tala
Du kan visa en meny med enkla uppgifter på klockan. Allt i listan kan även sägas högt.
På menyn kan du till exempel trycka på ”Starta stoppur”. Du kan göra samma sak genom att använda rösten.
Du säger bara ”Ok Google, starta stoppur” vid de flesta skärmar.
Så här visar du menyn med saker du kan göra:
1 Om skärmen är nedtonad aktiverar du klockan genom att trycka på skärmen.
2 Säg ”Ok Google” eller tryck någonstans på skärmens bakgrund. En vit skärm visas med ett rött ”g”.
3 Tryck en gång till någonstans på skärmen så visas en meny med saker du kan göra.
4 Dra uppåt så visas olika alternativ.

Google-appar som kan användas i Android Wear
Här följer några Google-appar du har på telefonen eller surfplattan som du kan använda i Android Wear. Du kan
använda Google-appar och andra appar, precis som på en Android-telefon.
Google Now
Google Hangouts
Gmail
Google Keep
Google Maps för mobil
Google Kalender

Använda Google Now i Android Wear
Om du har Google Now på din Android-telefon visas Google Now-kort i Android Wear.

Anpassa Google Now-kort
De Google Now-kort du ser i Android Wear kommer från ditt Google Now-flöde. Alla ändringar du gör i
kortinställningarna på telefonen påverkar vilka kort som visas i Android Wear. Om du vill ändra vilka kort som ska
visas på klockan måste du anpassa Google Now-korten på telefonen.
Om du gör några ändringar följer du anvisningarna nedan för hur du uppdaterar Google Now så att ändringarna
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synkroniseras med Android Wear:
1 Öppna Google Sök-appen på telefonen.
2 Dra nedåt på det första Google Now-kort du ser.
3 Du ser att korten uppdateras genom att raden under sökrutan ändrar färg.

Google Now-kort som kan användas i Android Wear
Aktier (Stocks)
Väder
• Påminnelser
• Sport
• Trafik
• Flyg (Flights)
• Boardingkort (Boarding pass)
• Transportbekräftelser för paket (Shipping confirmation for packages)
• Kollektivtrafiksinformation om tåg och bussar i närheten (Public transit info on nearby trains & buses)
• Vänners födelsedagar (Friends’ birthdays)
• Varningsmeddelanden (Public alerts)
• Påminnelser om att gå för att komma i tid till planerade möten (Reminders to leave on time for upcoming
appointments)
• Hotell- och restaurangbokningar (Hotel & restaurant reservations)
Ta reda på mer om Google Now-kort.
•
•

Använda Hangouts i Android Wear
Artikeln håller på att utarbetas av Hangouts hjälpskribent för att sedan även publiceras i hjälpcentret för Android
Wear

Använda Gmail i Android Wear
Artikeln håller på att utarbetas av Gmails hjälpskribent för att sedan även publiceras i hjälpcentret för Android
Wear
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Hantera aviseringar
De flesta aviseringar du får på telefonen visas också på klockan. Några av dem är aviseringar för missade
samtal, sms och påminnelser om händelser.
När du får en avisering vibrerar klockan. Den gör inga ljud.

Så här fungerar aviseringar
Klockan använder sig av de aviseringsinställningar du har för olika appar på telefonen.
• Om en app aviserar genom att telefonen vibrerar eller låter, vibrerar klockan.
• Om en app inte aviserar med vibration eller signal, vibrerar inte klockan men ett kort visas på den.
• Om telefonen är i tyst läge vibrerar fortfarande klockan eftersom den går efter inställningarna för de enskilda
apparna.
Om du t.ex. har aktiverat ljud- och vibrationsaviseringar för Gmail på telefonen vibrerar klockan när du får nya
e-postmeddelanden. Om du stänger av aviseringarna för Gmail på telefonen vibrerar inte klockan men Gmail-kort
visas fortfarande på klockan.
När du stänger av en avisering på klockan stängs den också på telefonen och vice versa.

Stänga av vibrationer för aviseringar på klockan
Om du inte vill ha aviseringar på klockan kan du stänga av klockans vibrationsfunktion. När klockans
vibrationsfunktion är avstängd vibrerar den inte när du får aviseringar.
Så här slår du av eller på vibrationer: Dra från skärmens överkant och hela vägen ned tills klockan vibrerar.
”Vibration på” eller ”Vibration av” visas.
När klockans vibrationsfunktion är avstängd visas ikonen för vibration av
på skärmen.

Stänga av aviseringar för enstaka appar på klockan
Om du får aviseringar till telefonen som du inte vill ska visas på klockan kan du stoppa enstaka appar från att
visas på den.
1 Öppna Android Wear-appen
på telefonen.
2 Tryck på inställningsikonen .
3 Tryck på Stäng av appaviseringar (Mute app notifications).
4 Tryck på plusikonen .
5 Tryck på appen du vill blockera.
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Stänga av Google Now-kort: Om du inte vill se Google Now-kort måste du stänga av Google Now på telefonen.
När du lyssnar på musik på telefonen visas musikkortet med alternativ för att pausa och spela upp. Du kan inte
stänga av det här kortet.

Stänga av telefonens ljud när du använder klockan
Om du inte vill att telefonen ska låta eller vibrera när klockan är ansluten följer du de här anvisningarna:
1 Öppna Android Wear-appen
på telefonen.
2 Tryck på inställningsikonen .
3 Markera rutan intill ”Tysta ansluten telefon” (”Silence connected phone.”).

Hantera batteritiden
Kontrollera återstående batteritid
Dra en liten bit nedåt från klockskärmens överkant visas batteritid och datum. Om du drar hela vägen till botten
slår du på eller av vibrationerna för aviseringar.

Tips för hur du sparar på batteriet
•
•
•

Sänk ljusstyrkan för klockans skärm.
Ställ in skärmen på att stängas av när den inte används.
Begränsa antalet aviseringar som visas på klockan.

Visningsinställningar (urtavla, ljusstyrka)
Ändra urtavla
Det finns olika sätt att ändra utseende på tavlan. Du kan antingen göra det genom att trycka på skärmens
bakgrund eller gå via klockans inställningar.
Via skärmens bakgrund
1 Om skärmen är nedtonad aktiverar du klockan genom att trycka på skärmen.
2 Tryck och håll någonstans på skärmens bakgrund i två sekunder. En lista med urtavlor du kan välja bland
visas.
3 Bläddra bland utseendena genom att dra till höger eller vänster.
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4 Välj ett nytt utseende genom att trycka på det.
Via Inställningar
1 Om skärmen är nedtonad aktiverar du klockan genom att trycka på skärmen.
2 Tryck var som helst på skärmens bakgrund. En vit skärm visas med ett rött ”g”.
3 Tryck en gång till någonstans på skärmen så visas en meny med saker du kan göra.
4 Bläddra tills du ser Inställningar .
5 Tryck på Inställningar .
6 Bläddra tills du ser Ändra urtavla (Change watch face) .
7 Tryck på Ändra urtavla .
8 Bläddra bland utseendena genom att dra till höger eller vänster.
9 Välj ett nytt utseende genom att trycka på det.
Du kan även gå till Inställningar genom att säga ”Ok Google, Inställningar” vid den aktiva
urtavlan.

Ändra klockans ljusstyrka
Så här ändrar du skärmens ljusstyrka:
1 Om skärmen är nedtonad aktiverar du klockan genom att trycka på skärmen.
2 Tryck var som helst på skärmens bakgrund. En vit skärm visas med ett rött ”g”.
3 Tryck en gång till någonstans på skärmen så visas en meny med saker du kan göra.
4 Bläddra tills du ser Inställningar .
5 Tryck på Inställningar .
6 Tryck på Anpassa ljusstyrka .
7 Välj nivå för ljusstyrka genom att trycka på ett alternativ.
Du kan även gå till Inställningar genom att säga ”Ok Google, Inställningar” vid den aktiva
urtavlan.
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Slå på och av skärmen
När klockan inte används kan du ställa in att skärmen ska:
• stängas av helt.
• vara ”alltid på” så att tiden och ditt översta kort visas.
Genom att stänga av klockans skärm helt när du inte använder den förlänger du klockans
batteritid.
Du kan ändra den här inställningen via telefonen eller klockan.
Via telefonen eller surfplattan
1 Öppna Android Wear-appen
på telefonen.
2 Tryck på inställningsikonen .
3 Markera eller avmarkera rutan bredvid ”Skärm alltid på.”
Via klockan
1 Om skärmen är nedtonad aktiverar du klockan genom att trycka på skärmen.
2 Tryck var som helst på skärmens bakgrund. En vit skärm visas med ett rött ”g”.
3 Tryck en gång till någonstans på skärmen så visas en meny med saker du kan göra.
4 Bläddra tills du ser Inställningar .
5 Tryck på Inställningar .
6 Slå på eller av genom att trycka på Skärm alltid på.
Du kan även gå till Inställningar genom att säga ”Ok Google, Inställningar” vid den aktiva
urtavlan.
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Ändra vilka appar du använder för röståtgärder
Du kan ställa in vilka appar du vill använda för olika röståtgärder. Du kan t.ex. ändra vilken app du vill använda
för att ställa in alarm eller skicka meddelanden.
1 Öppna Android Wear-appen
på telefonen.
2 Under ”Röståtgärder” (”Voice actions”) nedtill på skärmen visas en lista med åtgärder.
3 Bläddra till och tryck på en åtgärd. Du kan välja bland tillgängliga appar.
• Du kan även trycka på Bläddra bland kompatibla appar (Browse compatible apps). När du gör det öppnas
Play Store där du ser ett urval appar som kan användas med Android Wear.

Slå på eller av flygplansläget
När du sitter på ett flygplan eller av någon annan anledning vill stänga av klockans trådlösa eller
mobildataanslutning kan du sätta klockan i flygplansläge.
Gör så här:
1 Om skärmen är nedtonad aktiverar du klockan genom att trycka på skärmen.
2 Tryck var som helst på skärmens bakgrund. En vit skärm visas med ett rött ”g”.
3 Tryck en gång till någonstans på skärmen så visas en meny med saker du kan göra.
4 Bläddra tills du ser Inställningar .
5 Tryck på Inställningar .
6 Bläddra tills Flygplansläge visas.
7 Slå på eller av genom att trycka på Flygplansläge.
Du kan även gå till Inställningar genom att säga ”Ok Google, Inställningar” vid den aktiva
urtavlan.
Ta reda på vad som fortfarande fungerar när klockan är i flygplansläge.
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Vad fungerar när klockan inte är parkopplad
Om du inte är i närheten av telefonen eller om du kopplar ifrån klockan från telefonen kan du fortfarande
använda några grundläggande funktioner på klockan.
Du kan använda följande funktioner genom att trycka på skärmen. Du kan inte använda röståtgärder.
• Se tid och datum
• Ställa in alarm
• Använda stoppuret
• Använda timern
• Visa kalendern för dagens datum
• Se stegräkning
• Ändra urtavla
• Sätta klockan i flygplansläge

Starta om klockan
Ibland måste eller vill du starta om klockan. Du kan antingen starta om den via inställningarna eller via klockans
maskinvara.
Starta om via Inställningar:
1 Om skärmen är nedtonad aktiverar du klockan genom att trycka på skärmen.
2 Tryck var som helst på skärmens bakgrund. En vit skärm visas med ett rött ”g”.
3 Tryck en gång till någonstans på skärmen så visas en meny med saker du kan göra.
4 Bläddra tills du ser Inställningar .
5 Tryck på Inställningar .
6 Bläddra tills Starta om visas och starta om genom att trycka.
Du kan även gå till Inställningar genom att säga ”Ok Google, Inställningar” vid den aktiva
urtavlan.
Du kan även starta om klockan via maskinvaran.
Om du behöver rensa alla data i klockan kan du starta om klockan och återställa den till fabriksinställningarna.
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Återställa klockan till fabriksinställningarna
När du återställer klockan till fabriksinställningarna raderar du alla data som finns lagrade på klockan. Dessa
data kan inte återställas. Dessa data innefattar dina aktiva aviseringar och kort, träningsdata, eventuella appar
från tredje part som du har installerat och data som lagrats av dem, samt systeminställningar och anpassningar.
De data som finns lagrade i ditt Google-konto påverkas emellertid inte.
Din telefon eller surfplatta återställs inte till fabriksinställningarna när du återställer klockan.
När du har återställt klockan till fabriksinställningarna måste du parkoppla den med telefonen igen.
Så här återställer du till fabriksinställningarna:
1 Om skärmen är nedtonad aktiverar du klockan genom att trycka på skärmen.
2 Tryck var som helst på skärmens bakgrund. En vit skärm visas med ett rött ”g”.
3 Tryck en gång till någonstans på skärmen så visas en meny med saker du kan göra.
4 Bläddra tills du ser Inställningar .
5 Tryck på Inställningar .
6 Bläddra tills Återställ enhet (Reset device)
visas och återställ genom att trycka.
Du kan även gå till Inställningar genom att säga ”Ok Google, Inställningar” vid den aktiva
urtavlan.
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FELSÖKA ANDROID WEAR
Det går inte att parkoppla min klocka med telefonen
Om det inte går att parkoppla klockan med telefonen kan du försöka med följande felsökningslösningar:
• Kontrollera att telefonen eller surfplattan körs med Android 4.3 eller senare. Kontrollera kompatibilitet genom
att besöka http://g.co/WearCheck via telefonen.
• Se till att telefonen är i närheten av klockan.
• Kontrollera att Bluetooth är aktiverat.
• Kontrollera att telefonen är ansluten till Internet. Kontrollera att du är ansluten till Internet genom att försöka
öppna en webbplats på telefonen, t.ex. news.google.com.
• Kontrollera att följande appar är uppdaterade på telefonen:
• Google Play Services, version 5.0.77 eller senare
• Google Sök, version 3.5.12 eller senare
• Android Wear, version 1.0 eller senare
Så här kontrollerar du versionen
1 Öppna telefonens Inställningar.
2 Under ”Enhet” trycker du på Program.
3 Högst upp på skärmen drar du från höger till vänster över ordet ”Nedladdat” tills du ser ”Alla”.
4 Leta upp appen du vill kontrollera och tryck på appens namn.
5 Versionsinformationen visas högst upp på skärmen under appens namn.
Inställningarna kan vara olika på olika telefoner. Kontrollera vid behov med tillverkaren.
Så här uppdaterar du dina appar
1 Öppna
Google Play Store-appen på telefonen.
2 Tryck på
Play Store-ikonen > Mina program så visas dina hämtade appar. Appar som har tillgängliga
uppdateringar har etiketten ”Uppdatera.”
3 Välj att uppdatera enstaka appar eller tryck på Uppdatera alla om du vill hämta alla tillgängliga
uppdateringar.
Tips: Ibland måste du starta om enheten för att uppdatera en app.
• Starta om klockan genom att trycka ned strömknappen tills den startar igen.
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Felmeddelande om att det inte går att ansluta till
Internet
Om du får ett sådant här felmeddelandet när du försöker parkoppla klockan med telefonen kan du försöka med
lösningarna här nedanför.
Klockan kommer att fortsätta att försöka parkoppla till telefonen. Efter varje åtgärd ska du därför kontrollera på
klockan om felmeddelandet har försvunnit.
• Om du är ansluten till Internet men klockan ändå inte parkopplas startar du om telefonen.
• Kontrollera att följande appar är uppdaterade på telefonen:
• Google Play Services, version 5.0.77 eller senare
• Google Sök, version 3.5.12 eller senare
• Android Wear, version 1.0 eller senare
Så här kontrollerar du versionen
1 Öppna telefonens Inställningar.
2 Under ”Enhet” trycker du på Program.
3 Högst upp på skärmen drar du från höger till vänster över ordet ”Nedladdat” tills du ser ”Alla”.
4 Leta upp appen du vill kontrollera och tryck på appens namn.
5 Versionsinformationen visas högst upp på skärmen under appens namn.
Inställningarna kan vara olika på olika telefoner. Kontrollera vid behov med tillverkaren.
Så här uppdaterar du dina appar
1 Öppna
Google Play Store-appen på telefonen.
2 Tryck på
Play Store-ikonen > Mina program så visas dina hämtade appar. Appar som har tillgängliga
uppdateringar har etiketten ”Uppdatera.”
3 Välj att uppdatera enstaka appar eller tryck på Uppdatera alla om du vill hämta alla tillgängliga
uppdateringar.
Tips: Ibland måste du starta om enheten för att uppdatera en app.
• Dra på felmeddelandet på klockans skärm från
höger till vänster tills en grön knapp med en böjd pil
visas. Tryck på knappen.
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•

•

I Android Wear-appen på telefonen följer du de här anvisningarna för att koppla ifrån och ansluta klockan igen:
1 Öppna Android Wear-appen .
2 Tryck på klockikonen
högst upp på skärmen. Klockan kopplas ifrån.
3 Tryck en gång till på klockikonen
högst upp på skärmen när du vill ansluta igen.
4 Dra på felmeddelandet på klockans skärm från höger till vänster tills en grön knapp med en böjd pil
visas. Tryck på knappen.
Starta om klockan genom att trycka ned strömknappen tills den startar igen. Den försöker ansluta igen. Om
ingen anslutning upprättas startar du om telefonen igen.
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Kassering av den gamla telefonen
1 Alla elektriska och elektroniska produkter ska kasseras på andra sätt än som hushållsavfall,
helst på för ändamålet avsedda uppsamlingsanläggningar som myndigheterna utser.
2 Om du kasserar din gamla apparat på rätt sätt så bidrar du till att förhindra negativa
konsekvenser för miljön och människors hälsa.
3 Mer detaljerad information om kassering av en gammal telefon får du av kommunen,
renhållningsverket eller i den butik där du köpte produkten.
Kassering av använda batterier/uppladdningsbara batterier
1 Symbolen kan kombineras med symboler för kvicksilver (Hg), kadmium (Cd) eller bly (Pb) om
batteriet innehåller mer än 0,0005 % kvicksilver, 0,002 % kadmium eller 0,004 % bly.
2 Inga batterier ska kasseras som hushållsavfall. Släng dem i för ändamålet avsedda
uppsamlingsbehållare vid en återvinningsstation.
3 Korrekt kassering av gamla batterier hjälper till att förebygga potentiellt negativa effekter på
miljön och människors och djurs hälsa.
4 Mer detaljerad information om kassering av gamla batterier/uppladdningsbara batterier får du av
kommunen, renhållningsverket eller i den butik där du köpte produkten.

Hit kan du vända dig om du har frågor om hur produkten ska hanteras:
LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

NORSK

Brukerhåndbok

Merk: Programvare med åpen kildekode
Du kan skaffe tilhørende kildekode for GPL, LGPL, MPL og andre lisenser for åpen
kildekode ved å gå til http://opensource.lge.com/
Alle nevnte lisensvilkår, forbehold og kunngjøringer er tilgjengelige for nedlasting sammen
med kildekoden.
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OM ANDROID WEAR
Vanlige spørsmål om nyheter på Android Wear
Her er svar på noen spørsmål du kanskje har om den nye klokken din.
Må jeg laste ned apper på klokken?
Nei. Appene du har på telefonen, virker automatisk med Android Wear. Du trenger ikke å laste ned appene på
nytt.
Må jeg installere nye apper på telefonen for at den skal fungere sammen med klokken?
Du må bare installere Android Wear-appen på telefonen for å koble den til klokken og administrere
klokkeinnstillingene.
Hvilke telefoner fungerer sammen med Android Wear?
Du må ha en Android-telefon som kjører Android 4.3 eller høyere, og som støtter Bluetooth.
Du kan finne ut om telefonen din støtter Android Wear ved å gå inn på g.co/WearCheck fra telefonen.
Hvilken Android-versjon må jeg ha?
Du må Android-telefon som kjører Android 4.3 eller høyere.
Du kan finne ut om telefonen din støtter Android Wear ved å gå inn på g.co/WearCheck fra telefonen.
Hvor langt kan klokken være fra telefonen?
Klokken må befinnes seg innenfor omtrent én meters radius fra telefonen. Nøyaktig avstand varierer med klokkeog telefonmodell.
Gir klokken fra seg noen form for lyd? Vil klokken snakke til meg?
Klokken gir ikke fra seg lyd og vil ikke snakke til deg.
Klokken kan vibrere for varsler og bruker varselinnstillingene du har lagt inn for hver enkelt app på telefonen.
Hvis telefonen er stilt inn til å vibrere eller avgi et lydsignal for et varsel, vil klokken vibrere. Hvis telefonen er
innstilt til å ikke avgi lyd eller vibrere, vil du fremdeles se et kort på klokken, men uten vibrering.
Du kan alltid slå av vibrering for alle varsler på klokken. Finn ut mer om hvordan du administrerer varsler.
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Hvordan håndterer jeg kortene som dukker opp på klokken?
Du kan velge hvilke kort og varsler som skal vises på klokken, ved å endre varslingsinnstillingene og
innstillingene for Google Now.
Hvorfor må jeg ha en telefon for å kunne bruke klokken?
Klokken får tilgang til Internett via telefon eller nettbrett. Uten paring vil du ikke kunne bruke de fleste
funksjonene på Android Wear,
Det er også enklere å administrere de fleste innstillingene for klokken på telefonen.
Hva kan klokken gjøre hvis jeg ikke er i nærheten av telefonen?
Du kan fremdeles bruke enkelte funksjoner på klokken selv om du går bort fra telefonen. Finn ut mer om hva
som fungerer hvis klokken ikke er paret.
Hva skjer når jeg fjerner et varsel eller et kort på klokken? Vil det fremdeles vises på telefonen?
Hvis du fjerner et kort på klokken, vil det samme kortet eller varselet bli borte fra telefonen også. Hvis du fjerner
et varsel fra telefonen, vil det også bli fjernet fra klokken.
Kan jeg gå inn på nettsteder på klokken?
Du vil ikke kunne gå inn på nettsteder på klokken. I stedet ser du et alternativ for å åpne nettstedet på telefonen.
Kan jeg skrive på klokken?
Nei. Du bruker stemmen til å svare, søke eller utføre oppgaver.
Kan jeg bruke klokken med et nettbrett?
Ja, du kan pare klokken med et nettbrett, men vi anbefaler å bruke en telefon.

Telefoner og nettbrett som fungerer med Android Wear
Du må ha en Android-telefon som kjører Android 4.3 eller høyere, og som støtter Bluetooth. Du kan pare klokken
med et nettbrett som oppfyller de samme kravene, men vi anbefaler å bruke en telefon.
Du kan finne ut om telefonen din støtter Android Wear ved å gå inn på g.co/WearCheck fra telefonen.
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LG G Watch, maskinvare
Her er en oversikt over maskinvarefunksjonene på LG G Watch.

Skjerm

Tilbakestillingsknapp
Ladeterminal

Mikrofon

Ladestasjon
Spenne

Tekniske spesifikasjoner for LG G Watch
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OS

Android Wear

Skjerm

1,65 tommer, 280 x 280 IPS LCD

Mål

37,9 x 46,5 x 9,95 mm

Vekt

63 g

Batteri

400 mAh

Prosessor

CPU 1,2 GHz

Trådløst

BT 4.0

Minne

4 GB intern lagringsplass med 512 MB RAM

Porter og kontakter

USB (pogo pin) på G Watch, mikro-USB på ladebase

Sensorer

9 akser (akselerasjonsmåler/kompass/gyroskop)

Lade LG G Watch
Plasser LG G Watch på ladebasen slik at ladeterminalene kommer mot hverandre (gullnålene må møtes). Pass
på at basen er koblet til et strømuttak.

1.

2.

•
•
•
•
•

Adapteren kan variere mellom ulike land og regioner.
Bruk bare den godkjente ladebasen, strømadapteren og mikro-USB-kabelen som fulgte med G Watch. Bruk av
andre strømadaptere eller kabler kan føre til skader på klokken.
Inngangsspenningen mellom strømuttaket og denne adapteren er på mellom 100–240 V vekselstrøm, og
adapterens utgangsspenning er 5 V, 0,85 A likestrøm.
Å lade G Watch via en USB-kabel som er koblet til en annen enhet, for eksempel en bærbar PC, tar like mye
tid som å lade den med adapteren.
Du kan ikke ta ut batteriet i G Watch. Ikke prøv å åpne klokken.
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LG G Watch, maskinvare
Hva som følger med LG G Watch
LG G Watch leveres med følgende:

G Watch

Ladebase

Strømadapter
Mikro-USB-kabel
En kortfattet startveiledning og en garanti- og Sikkerhetsbrosyre er også inkludert.
Hvis noe av innholdet er ødelagt eller mangler, må du kontakte stedet der du kjøpte klokken.
Bruk bare godkjent tilbehør. Tilbehøret kan variere mellom ulike land og regioner.
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Slå G Watch på eller av

Slå på klokken
Koble ladestasjonen til et strømuttak, og plasser G Watch på ladestasjonen. Enheten slås på automatisk.
Du kan også trykke på tilbakestillingsknappen med en penn eller binders. Trykk og hold på knappen i 2 sekunder.
Slå av klokken
1 Hvis skjermen er mørk, trykker du på den for å vekke klokken fra hvilemodus.
2 Trykk hvor som helst på bakgrunnen på skjermen. Du ser en hvit skjerm med en rød «g».
3 Trykk hvor som helst på skjermen en gang til. så vises en meny hvor du kan velge hva du vil gjøre.
4 Rull ned til bunnen av menyen.
5 Trykk på Innstillinger .
6 Rull til du ser Slå av .
7 Trykk på Slå av .
Du kan også bruke tilbakestillingsknappen til å slå av klokken.
1 Trykk veldig kort på tilbakestillingsknappen – omtrent en halvt sekund.
2 Da kommer du til Innstillinger .
3 Rull til du ser Slå av .
4 Trykk på Slå av .
Starte klokken på nytt
Trykk og hold på tilbakestillingsknappen med en penn eller en binders i omtrent 8 sekunder.
Du kan også starte den på nytt via Innstillinger.
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Par klokken med telefonen
Klokken er beregnet på å brukes sammen med en Android-telefon, så du må pare dem.
Hvis du parer klokken for første gang, må du passe på at telefonen er koblet til mobildata eller Wi-Fi. Du
må ha dataforbindelse for å kunne fullføre konfigurasjonen. Du bør også ha klokken koblet til strøm under
konfigurasjonen.
Slik parer du:
1 Slå på klokken, og pass på at den ikke er for langt fra telefonen.
2 Last ned og installer Android Wear-appen
på telefonen.
• Du kan også søke etter Android Wear på
Google Play.
3 Åpne Android Wear-appen
på telefonen, og følg instruksjonene på skjermen. Du vil få mulighet til å slå
på Bluetooth under konfigurasjonen hvis det ikke allerede er på.
4 Det vises en liste over enheter i nærheten, på telefonen. Trykk på navnet på klokken.
• Du kan kontrollere navnet på klokken på klokkeskjermen.
5 Det vises en paringskode på telefonen og klokken. Kontroller at kodene er like.
6 Trykk på Par på telefonen, og trykk deretter på Par på klokken. Husk at du må trykke på begge skjermene. Du
får en bekreftelsesmelding så snart klokken er paret. Dette kan ta noen minutter, så vær tålmodig.
• Mulig programvareoppdatering: Avhengig av når du kjøpte klokken, kan det hende at den automatisk laster
ned og installerer en oppdatering etter at du har paret den for første gang. Klokken starter automatisk på
nytt etter at den er oppdatert.
7 Følg instruksjonene på skjermen på telefonen for å slå på klokkevarsler.
8 Da er du ferdig, men vi anbefaler å slå på Google Now og Posisjon for å få mest mulig ut av Android Wear. Du
finner nærmere informasjon nedenfor.
Følg opplæringsprogrammet på klokken for å komme i gang eller for å lære hvordan du kommer deg rundt på
klokken.

Funksjoner du burde slå på
For at du skal få mest mulig ut av Android Wear, anbefaler vi at du slår på Google Now og Posisjon. Du må slå
på disse funksjonene ved hjelp av telefonen eller nettbrettet hvis de ikke allerede er på. For at opplevelsen skal
bli best mulig, anbefaler vi også å ha kontaktgjenkjenning på. Denne funksjonen ble slått på da du konfigurerte
Android Wear-appen. Du kan alltid tslå av kontaktgjenkjenning i Google Search-appen.
• Slå på Google Now for å få informasjon når du trenger den, uten å søke. Du kan for eksempel se dagens
værmelding, sjekke status for et fly eller finne ut om det er mye trafikk på veien til jobben.
• Slå på Posisjon for navigering, lokale forslag (for eksempel restauranter og trafikk) med mer.
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•

Slå på kontaktgjenkjenning så du kan ringe eller sende tekstmeldinger eller e-post til kontaktene dine.

Ulike måter å pare klokken på
Du kan bare pare klokken med én telefon eller ett nettbrett om gangen. Hvis du har flere telefoner eller nettbrett
du vil pare klokken med, eller hvis du har flere klokker, bør du overveie følgende:
Hvis du har én klokke og flere telefoner eller nettbrett:
• Du kan ikke pare én klokke med flere telefoner eller nettbrett samtidig.
• Du kan bytte hvilken telefon eller hvilket nettbrett klokken er paret med, men du må tilbakestille klokken til
fabrikkinnstillingene først. Deretter kan du pare klokken med den nye telefonen eller det nye nettbrettet.
Hvis du har flere klokker og én telefon eller ett nettbrett:
• Telefonen eller nettbrettet kan pares med ulike klokker, men bare med én om gangen.
• Du kan bruke Android Wear-appen til å bytte hvilken klokke enheten skal være paret med. Slik bytter du
klokke:
1 Pass på at klokken du skal pare med, er slått på.
2 Åpne Android Wear-appenpå klokken .
3 Trykk på meny
> Par med ny minienhet (Pair with a new wearable) øverst til høyre på
skjermen.
4 Trykk på navnet på klokken du vil pare med.

Bli kjent med klokken din
På klokken ser du kort som viser nyttig informasjon når du trenger den. Du kan også få svar på spørsmål og
utføre helt vanlige oppgaver ved hjelp av stemmen.

Kort med nyttig informasjon når du trenger den
Informasjonen du trenger, vises som praktiske kort på klokken. Lurer du på hvordan trafikken er på vei til jobb?
Bare se på klokken. Har en venn sendt deg en tekstmelding? Meldingen vises på klokken. Nysgjerrig på hvor
langt du har gått i dag? Antall skritt per dag vises på klokken. Du kan rulle gjennom kortene, se flere detaljer og
fjerne kortene når du er ferdig med dem.
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Still spørsmål og utfør vanlige oppgaver med stemmen
Du kan også søke og utføre en rekke oppgaver på klokken rett og slett ved å snakke til den. Bare si «Ok Google»
eller trykk på klokkeskjermen, så kan du stille spørsmål («Hvor høy er Empire State Building?» (How tall is the
Empire State Building)), stille inn påminnelser («Minn meg på å ringe Mamma i kveld» (Remind me to call mom
tonight)) med mer.

Bruk appene som allerede ligger på telefonen.
Du må laste ned Android Wear-appen for å koble klokken til telefonen og administrere klokkeinnstillingene.
Når det er gjort, vil favorittappene dine fungere med Android Wear automatisk, du trenger ikke å laste ned alle
appene dine på nytt.

Velge hva som skal vises på klokken.
Du kan velge hvilke kort og varsler som skal vises på klokken, ved å endre varslingsinnstillingene og
innstillingene for Google Now.

Finne frem på klokken
Kom i gang med å bruke klokken ved å navigere gjennom kortene og bruke stemmen til å utføre vanlige
oppgaver. Slik gjør du det:

1. Begynn på urskiven (der du ser klokkeslettet)
Begynn med å vekke opp klokken. Hvis klokkeskjermen er mørk, kan du vekke opp klokken ved å:
• ta på skjermen
• snu håndleddet slik at urskiven peker opp
• trykke på en knapp på klokken (hvis den har en)
Slå av skjermen raskt: Trykk håndflaten mot skjermen til den vibrerer. Da kommer du
tilbake til urskiven.
Bytte urskive: Trykk og hold hvor som helst på bakgrunnen på startskjermen i to
sekunder. Sveip til venstre eller høyre for å bla gjennom de ulike alternativene, og trykk for
å velge ett.
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2. Se nyttig informasjon på kort
Du vil se ulike kort som titter opp fra bunnen av skjermen ut over dagen. Du
har kort for varsler, som for eksempel tekstmeldinger og påminnelser, og kort
med nyttig informasjon om for eksempel trafikk og vær. De viktigste kortene vil
alltid vises først.
Når du vil se på kortene, sveiper du opp fra bunnen av skjermen. Trykk
på et kort for å se mer informasjon. Hvis du vil se på flere kort, fortsetter du å
sveipe opp fra bunnen av skjermen.
Hvis du har slått av varsling på klokken, vises ikke kortene på bunnen av
skjermen. Da må du må sveipe for å se dem, og klokken vibrerer ikke for å
varsle deg.

3. Se kortdetaljer og utføre oppgaver
Noen kort inneholder nærmere informasjon eller gir mulighet til å utføre
oppgaver.
På et værmeldingskort kan du for eksempel se et firedagersvarsel. På Gmailkort kan du se alternativer for å arkivere, svare eller åpne Gmail på telefonen.
Hvis du vil se flere detaljer, sveiper du kortet fra høyre til venstre.

4. Sveip bort kortene når du er ferdig.
Når du er ferdig med å se på et kort, kan du bli kvitt det.
Du fjerner kortet ved å sveipe fra venstre til høyre.
Kortene kommer automatisk tilbake når det kommer inn ny informasjon.
Hvis du fjerner et kort på klokken, vil det samme kortet eller varselet bli borte fra telefonen også. Hvis du fjerner
et varsel fra telefonen, vil det ikke vises på klokken.

5. Still spørsmål og utfør vanlige oppgaver
Følg disse trinnene for å begynne å bruke stemmen med klokken:
1 Hvis skjermen er mørk, trykker du på den for å vekke klokken fra hvilemodus.
2 Si «Ok Google», eller trykk hvor som helst på bakgrunnen på skjermen. Du ser en hvit skjerm med en rød
«g».
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3 Si spørsmålet eller oppgaven.
Prøv å si «Hvordan sier man Hei på fransk?» (How do you say hello in French?) eller «Minn meg på å kjøpe melk
når jeg kommer hjem» (Remind me to buy milk when I get home).
Finn ut mer om spørsmål og oppgaver som fungerer med Android Wear.

6. Se en meny med ting du kan gjøre
Du kan også se en meny med ting du kan gjøre, direkte på klokken:
1 Hvis skjermen er mørk, trykker du på den for å vekke klokken fra hvilemodus.
2 Si «Ok Google», eller trykk hvor som helst på bakgrunnen på skjermen. Du ser en hvit skjerm med en rød
«g».
3 Trykk hvor som helst på skjermen en gang til. så vises en meny hvor du kan velge hva du vil gjøre.
4 Sveip opp for å se ulike alternativer.
5 Hvis du vil velge et alternativ, trykker du bare på det.

Navigasjonstips for klokken
Her er litt nyttig informasjon om hvordan du beveger deg rundt på klokken:
Hva du vil gjøre
Vekke opp startskjermen
Vise kort

Sveip opp fra bunnen av skjermen.

Se flere detaljer

Sveip fra høyre mot venstre.

Sveipe bort kort
Bruke stemmen
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Handling
Trykk på skjermen.
Snu håndleddet mot deg. Trykk på en knapp på
klokken (hvis den har en).

Sveip fra venstre mot høyre.
Si «Ok Google», eller trykk hvor som helst
på bakgrunnen på skjermen, og si deretter
spørsmålet eller oppgaven.

Hva du vil gjøre

Handling

Se en meny med ting du kan gjøre

1. Si «Ok Google», eller trykk hvor som helst
på bakgrunnen på skjermen. Du ser en hvit
skjerm med en rød «g».
2. Trykk hvor som helst på skjermen en gang
til. så vises en meny hvor du kan velge hva
du vil gjøre.
3. Rull for å se ulike alternativer.

Slå av skjermen.

Trykk håndflaten mot skjermen til den vibrerer.

Se batteristatus eller dato

Sveip halvveis ned fra toppen av skjermen.

Slå på eller av varsler på klokken

 veip helt ned fra toppen av skjermen.
S
Klokken vibrerer, og du ser «varsling av»
(mute) eller «varsling på» (unmute).

Bytte urskive

1. Trykk og hold hvor som helst på bakgrunnen
på skjermen i to sekunder.
2. Sveip til venstre eller høyre for å bla gjennom
de ulike alternativene til utseende.
3. Trykk for å velge et nytt utseende.
Du kan også bytte urskive i innstillingene.

Vise innstillinger

1. Si «Ok Google», eller trykk hvor som helst
på bakgrunnen på skjermen. Du ser en hvit
skjerm med en rød «g».
2. Trykk hvor som helst på skjermen en gang
til. så vises en meny hvor du kan velge hva
du vil gjøre.
3. Rull til du ser Innstillinger .
4. Trykk på Innstillinger .
Du kan også gå til Innstillinger ved å si
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Hva kan du gjøre med Android Wear?
Her er litt nyttig informasjon om hvordan du beveger deg rundt på klokken:

Få ting gjort
Stille inn påminnelser
Ta notater
• Stille inn alarmer og tidtakere
• Bruke stoppeklokken
• Sjekke timeplanen din
• Styre musikk
Finn ut mer om hvordan du får ting gjort
•
•

Lese og svare på meldinger
Lese og svare på SMS og andre meldinger
Lese og svare på e-post
• Se innkommende anrop
• Sende forhåndsskrevne tekstmeldinger hvis du ikke kan svare på et innkommende anrop
Finn ut mer om å lese og svare på meldinger.
•
•

Reise
Få detaljerte veibeskrivelser
Få trafikkinformasjon
• Finne et sted eller en bedrift
• Finne forretningsinformasjon
• Sjekke fly- eller hotellbestillinger
Finn ut mer om reiser.
•
•

Få raske svar
•
•
•
•
•
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Få idrettsresultater og terminplaner
Sjekk været
Se klokkeslett for andre tidssoner
Oversette ord og uttrykk
Få kaloriinformasjon

Slå opp ord
Sjekke aksjekurser
• Konvertere måleenheter
• Løse regnestykker
• Finne ut om arrangementer
• Slå opp tilfeldige fakta
Finn ut mer om å få raske svar.
•
•

Holde oversikt over trening og form
Se hvor mange skritt du går hver dag
Sett deg enkle mål for antall skritt
Finn ut mer om å holde oversikt over trening og form.
•
•
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Hva kan du gjøre med Android Wear?
Få ting gjort med påminnelser, alarmer, notater med
mer
Du kan stille inn påminnelser og alarmer, ta notater, sjekke timeplanen din med mer – direkte fra klokken. Ta en
titt på eksemplene nedenfor for å finne ut mer om noe av det Android Wear kan gjøre for deg.
Tilgjengelige språk for stemmetips
Tilgjengelige språk for stemmetips De fleste av tipsene nedenfor fungerer hvis du bruker
enheten på engelsk, fransk, tysk, italiensk, japansk, koreansk, russisk, spansk eller
brasiliansk portugisisk. Enkelte stemmekommandoer er ikke tilgjengelige på alle språk og
i alle land.

Stille inn påminnelser og ta notater
Stille inn en påminnelse
Du kan snakke til klokken for å stille inn en påminnelse. Du kan stille inn påminnelser for å gjøre noe på et
bestemt tidspunkt eller på et bestemt sted.
Når du har stilt inn en påminnelse, vises et kort når påminnelsen blir utløst.
Snakke for å stille inn en påminnelse
1 Pass på at klokken er våken.
2 Si «Ok Google». Du ser en hvit skjerm med en rød «g».
3 Si følgende:
• «Minn meg på å ringe John klokken 18.00» (Remind me to call John at 6 PM)
• «Minn meg på å tømme kattekassen når jeg kommer hjem» (Remind me to empty the litter box when I
get home)
Ta eller lese et notat
Du kan snakke til klokken for å lage et notat eller se eksisterende notater på Android-apper som Google Keep.
Du kan også vise og redigere lister i Google Keep.
Snakke for å ta eller lese et notat
1 Pass på at klokken er våken.
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2 Si «Ok Google». Du ser en hvit skjerm med en rød «g».
3 Si følgende: «Ta et notat: Prøv den nye restauranten i Storgata» (Take a note: Try the new restaurant on
Main Street)

Stille inn alarmer og tidtakere
Stille inn en alarm
Du kan snakke til klokken for å stille inn en alarm. Du kan også stille inn en alarm på klokken via menyen på
skjermen.
Alarmene på klokken og telefonen er uavhengige av hverandre. Når du legger til en alarm på klokken, vil
den ikke vises på
telefonen og omvendt.
Når alarmen går, vil klokken vibrere og vise et kort.
• Slå av: Dra vekkeikonet
fra venstre til høyre.
• Slumre: Dra slumreikonet
fra høyre til venstre.
Snakke for å stille inn en alarm
1 Pass på at klokken er våken.
2 Si «Ok Google». Du ser en hvit skjerm med en rød «g».
3 Si følgende: «Still en alarm til 18.00» (Set an alarm for 6PM)
Bruke menyen til å stille inn en alarm
1 Pass på at klokken er våken.
2 Trykk hvor som helst på bakgrunnen på skjermen. Du ser en hvit skjerm med en rød «g».
3 Trykk hvor som helst på skjermen en gang til. så vises en meny hvor du kan velge hva du vil gjøre.
4 Rull og trykk på Still inn en tidtaker (Set a timer) . Deretter velger du klokkeslettet.
Se gjeldende alarmer
1 Pass på at klokken er våken.
2 Trykk hvor som helst på bakgrunnen på skjermen. Du ser en hvit skjerm med en rød «g».
3 Trykk hvor som helst på skjermen en gang til. så vises en meny hvor du kan velge hva du vil gjøre.
4 Rull og trykk på Vis alarmer (Show alarms) .
Stille inn en tidtaker
Du kan snakke til klokken for å stille inn en tidtaker. Du kan også stille inn en tidtaker på klokken via menyen på
skjermen.
Når du har stilt inn en tidtaker, får du opp et nytt kort som viser nedtellingen. Trykk på pauseknappen på kortet
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for å stoppe og starte tidtakeren.
Når du stiller inn en tidtaker på klokken, vil den ikke vises på telefonen og omvendt.
Snakke for å stille inn en tidtaker
1 Pass på at klokken er våken.
2 Si «Ok Google». Du ser en hvit skjerm med en rød «g».
3 Si følgende: «Still inn en tidtaker på 25 minutter» (Set a timer for 25 minutes)
Bruke menyen til å stille inn en tidtaker
1 Pass på at klokken er våken.
2 Trykk hvor som helst på bakgrunnen på skjermen. Du ser en hvit skjerm med en rød «g».
3 Trykk hvor som helst på skjermen en gang til. så vises en meny hvor du kan velge hva du vil gjøre.
4 Rull og trykk på Still inn en tidtaker (Set a timer) .
5 Sveip opp og ned for å se ulike tidsangivelser. Trykk for å velge hvor lang tid du vil ha.
Slå av tidtakeren
Når tidtakeren utløses, slår du den av ved å sveipe fra venstre til høyre på skjermen.
Bruke stoppeklokken
Du kan snakke til klokken for å starte stoppeklokken. Du kan også starte stoppeklokken via menyen på skjermen.
Når du har startet stoppeklokken, får du opp et nytt kort. Trykk på knappen for å stoppe og starte stoppeklokken.
Snakke for å starte stoppeklokken
1 Pass på at klokken er våken.
2 Si «Ok Google». Du ser en hvit skjerm med en rød «g».
3 Si følgende: «Start stoppeklokke» (Start stopwatch)
Bruke menyen til å starte stoppeklokken
1 Pass på at klokken er våken.
2 Trykk hvor som helst på bakgrunnen på skjermen. Du ser en hvit skjerm med en rød «g».
3 Trykk hvor som helst på skjermen en gang til. så vises en meny hvor du kan velge hva du vil gjøre.
4 Rull og trykk på Start stoppeklokke (Start stopwatch) .
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Sjekke timeplanen din
Sjekke timeplanen din
Kommende aktiviteter og merkedager vises automatisk som kort. Du kan også snakke til klokken eller bruke
menyen på skjermen til å vise kalenderen.
Snakke for å vise timeplanen
1 Pass på at klokken er våken.
2 Si «Ok Google». Du ser en hvit skjerm med en rød «g».
3 Si følgende:
• «Hvordan ser dagen min ut i morgen?» (What does my day look like tomorrow?)
• «Når er neste møte?» (When's my next meeting?)
Bruke menyen til å vise timeplanen
1 Pass på at klokken er våken.
2 Trykk hvor som helst på bakgrunnen på skjermen. Du ser en hvit skjerm med en rød «g».
3 Trykk hvor som helst på skjermen en gang til. så vises en meny hvor du kan velge hva du vil gjøre.
4 Rull og trykk på Timeplan (Agenda) .
Kalenderkortet ditt vises.

Spore pakker
Spore en pakke
Status for pakkene dine vises automatisk som kort hvis du har en ordrebekreftelse på Gmail.

Spill musikk
Styr musikken
Når du spiller musikk på telefonen, vises et musikkort på klokken. Det kan du bruke til å sette på pause, spille av
og hoppe over spor.
Alle apper som har knapper for å spille av, sette på pause og hoppe over spor på låseskjermen, for eksempel
Google Play Music, vises på klokken.
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Lese og svare på meldinger
Du kan lese og svare på tekstmeldinger og e-post, se hvem som ringer med mer. Ta en titt på eksemplene
nedenfor for å finne ut mer om noe av det Android Wear kan gjøre for deg.
Tilgjengelige språk for stemmetips
Tilgjengelige språk for stemmetips De fleste av tipsene nedenfor fungerer hvis du bruker
enheten på engelsk, fransk, tysk, italiensk, japansk, koreansk, russisk, spansk eller
brasiliansk portugisisk. Enkelte stemmekommandoer er ikke tilgjengelige på alle språk og
i alle land.

Lese og svare på e-post
Med Android Wear kan du bruke den e-postappen du foretrekker, inkludert Gmail. Finn ut mer om hvordan du
bruker Gmail med Android Wear.
Lese e-post
Nye e-poster vises som kort. Du får e-postkort hvis du får e-postvarsler på telefonen.
Når du sveiper fra høyre til venstre, kan du gjøre ulike ting, for eksempel arkivere eller svare. Hvis du vil få
e-postvarsler på telefonen, men ikke på klokken, kan du hindre at e-postappen sender varsler til klokken. Hvis du
bruker Gmail, kan du finne ut mer om hvordan Gmail fungerer med Android Wear.
Sende en e-post
Du kan snakke til klokken for å sende en e-post til en kontakt, eller du kan si e-postadressen
Snakke for å sende en e-post.
1 Pass på at klokken er våken.
2 Si «Ok Google». Du ser en hvit skjerm med en rød «g».
3 Si følgende: «Send e-post til Anders Johnsen om at jeg gleder meg til middagen i morgen» (Send email to
Alex Jones that I’m looking forward to dinner tomorrow)
Hvis du bruker Gmail, kan du finne ut mer om hvordan Gmail fungerer med Android Wear.
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Svare på en e-post
E-posten vises som et kort. Når du sveiper fra høyre til venstre, kan du gjøre ulike ting, for eksempel arkivere
eller svare. Hvis du bruker Gmail, kan du finne ut mer om hvordan Gmail fungerer med Android Wear.

Lese og svare på SMS og andre meldinger
Med Android Wear kan du bruke de meldingsappene du foretrekker, inkludert Hangouts. Finn ut mer om hvordan
du bruker Hangouts med Android Wear.
Lese en tekstmelding eller annen melding
Nye tekstmeldinger og andre meldinger vises som kort. Du får opp kort hvis du får meldingspostvarsler på
telefonen.
Når du sveiper fra høyre til venstre, kan du gjøre ulike ting, for eksempel svare. Hvis du vil få
meldingspostvarsler på telefonen, men ikke på klokken, kan du hindre at bestemte apper sender varsler til
klokken. Hvis du bruker Hangouts, kan du finne ut mer om hvordan Hangouts fungerer med Android Wear.
Sende en tekstmelding til en venn
Du kan snakke til klokken for å sende tekstmeldinger til kontakter ved å si et navn. Da sendes det en vanlig
tekstmelding.
Snakke for å sende en tekstmelding
1 Pass på at klokken er våken.
2 Si «Ok Google». Du ser en hvit skjerm med en rød «g».
3 Si følgende:
• «Tekst Stian at jeg blir 5 minutter forsinket» (Text Steve I'm running 5 minutes late).
• «Send Kirsten en melding om at jeg henter middagen» (Send Kirsten a message that I’m going to pick up
dinner).
Husk at når du sier «send en melding» (send a message), blir det sendt en vanlig tekstmelding.
Hvis du bruker Hangouts, kan du finne ut mer om hvordan Hangouts fungerer med Android Wear.
Svare på en tekstmelding
Tekstmeldingen vises som et kort. Når du sveiper fra høyre til venstre, ser du et alternativ for å svare. Trykk
på Svar (Reply), og si deretter svaret ditt. Hvis du bruker Hangouts, kan du finne ut mer om hvordan Hangouts
fungerer med Android Wear.
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Se anrop
Se innkommende anrop
Innkommende anrop vises på klokken.
Slik svarer du:
1 Sveip den grønne knappen fra høyre til venstre mot midten av skjermen.
2 Bruk telefonen til å snakke med den som ringer.
Slik kan du sende en telefonbeskjed til den som ringer: Sveip den røde knappen fra venstre til høyre
mot midten av skjermen.
Slik svarer du med en forhåndsskrevet melding: Sveip pilen opp fra bunnen av skjermen, og trykk på en
melding.

Veibeskrivelser, trafikkinformasjon, flyinformasjon med
mer
Du kan få veibeskrivelser, finne lokale bedrifter, få informasjon om din daglige reiserute, se kommende flyvninger
med mer. Ta en titt på eksemplene nedenfor for å finne ut mer om noe av det Android Wear kan gjøre for deg.
Tilgjengelige språk for stemmetips
Tilgjengelige språk for stemmetips De fleste av tipsene nedenfor fungerer hvis du bruker
enheten på engelsk, fransk, tysk, italiensk, japansk, koreansk, russisk, spansk eller
brasiliansk portugisisk. Enkelte stemmekommandoer er ikke tilgjengelige på alle språk og
i alle land.
Få detaljerte veibeskrivelser
Du kan snakke til klokken for å få detaljerte beskrivelser av ruten dit du skal. Si hvor du skal, så vises ruten på
klokken. Etter hvert som du går, ser du veibeskrivelser for hver sving.
Når Posisjon er aktivert på telefonen, fungerer Navigasjon på klokken selv om telefonen er låst.
Se landene hvor Navigasjon er tilgjengelig.
Snakke for å få detaljerte veibeskrivelser
1 Pass på at klokken er våken.
2 Si «Ok Google». Du ser en hvit skjerm med en rød «g».
3 Si følgende:
• «Naviger til Stortorget i Oslo» (Navigate to Union Square, San Francisco)
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•

«Veien til Olsens konditori» (Directions to Philz Coffee)

Se informasjonen om tid og avstand til målet:
1 Sveip kortet oppover.
2 Sveip én gang fra høyre til venstre.
3 Da vises ruteinformasjonen.
Avbryte navigeringen:
1 Sveip kortet oppover.
2 Sveip fra høyre til venstre til du ser Stopp-knappen.
3 Trykk på Stopp.
Få trafikkinformasjon
Det vises et trafikkort som viser hvor lang tid det vil ta deg å komme deg hjem eller på jobb. Du kan legge inn
hjemme- og jobbadresse i Google Now.
Finne steder og bedrifter
Du kan snakke til klokken for å finne steder og bedrifter i nærheten. Du kan også finne telefonnummer eller
adressen til bedrifter i nærheten og se hvor langt unna de er.
Snakke for å finne et sted eller en bedrift
1 Pass på at klokken er våken.
2 Si «Ok Google». Du ser en hvit skjerm med en rød «g».
3 Si følgende:
• «Finn Eiffeltårnet» (Find the Eiffel Tower)
• «Hvor er nærmeste bensinstasjon?» (Where’s the closest gas station?)
• «Kaffebarer i Bergen» (Target stores in Denver)
• «Blåmann adresse» (Blue Barn address)
• «Hvor langt er det til Kaffebrenneriet hjemmefra?» (How far is Starbucks from my home?)
Sjekke fly- eller hotellbestillinger
Fly- og hotellinformasjon vises automatisk hvis bestillingene dine ligger i Gmail.
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Få raske svar om vær, sport med mer
Du kan få værmelding for de kommende dagene, oversette hilsener til mange språk, konvertere valuta med mer.
Ta en titt på eksemplene nedenfor for å finne ut mer om noe av det Android Wear kan gjøre for deg.
Tilgjengelige språk for stemmetips
Tilgjengelige språk for stemmetips De fleste av tipsene nedenfor fungerer hvis du bruker
enheten på engelsk, fransk, tysk, italiensk, japansk, koreansk, russisk, spansk eller
brasiliansk portugisisk. Enkelte stemmekommandoer er ikke tilgjengelige på alle språk og
i alle land.
Få idrettsresultater og terminplaner
Idrettsresultater og informasjon om kommende arrangementer vises som kort. Du kan også snakke til klokken for
å få opp resultatene i en pågående kamp eller se når laget ditt spiller neste gang.
Sportskort er ikke tilgjengelige i alle regioner.
Snakke for å se sportsinformasjon
1 Pass på at klokken er våken.
2 Si «Ok Google». Du ser en hvit skjerm med en rød «g».
3 Si følgende:
• «Når spiller Rosenborg neste kamp?» (When is the next Mets game?)
• «Hvordan gikk det med Leeds United?» (How did Leeds United do?)
Velge hvilke lag du vil motta oppdateringer for
Hvis du vil motta oppdateringer for favorittlagene dine, kan du tilpasse laginformasjonen i Google Now.
Sjekk været
Været vises også automatisk som et kort. Du kan også snakke til klokken for å få værmeldingen for stedet der du
er, eller for et sted du skal reise til.
Snakke for å vise værmeldingen
1 Pass på at klokken er våken.
2 Si «Ok Google». Du ser en hvit skjerm med en rød «g».
3 Si følgende:
• «Været i Bodø» (Weather in San Francisco)
• «Hvordan blir været i New York i morgen?» (What's the weather in New York City tomorrow?)
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Se klokkeslett for andre tidssoner
Du kan snakke til klokken for å se hvor mye klokken er hvor som helst i verden.
Snakke for å se klokkeslett
1 Pass på at klokken er våken.
2 Si «Ok Google». Du ser en hvit skjerm med en rød «g».
3 So følgende: «Hvor mye er klokken i London?» (What time is it in London?)
Oversette ord og uttrykk
Du kan snakke til klokken for å finne oversettelser på ord og uttrykk
Snakke for å oversette
1 Pass på at klokken er våken.
2 Si «Ok Google». Du ser en hvit skjerm med en rød «g».
3 Si følgende: «Hvordan sier du "hei" på spansk?» (How do you say 'hello' in Spanish?)
Få kaloriinformasjon
Du kan snakke til klokken for å finne ut hvor mange kalorier det er i alminnelige matvarer.
Snakke for å vise kaloriinformasjon
1 Pass på at klokken er våken.
2 Si «Ok Google». Du ser en hvit skjerm med en rød «g».
3 Si følgende: «Hvor mange kalorier er det i en avokado?» (How many calories are in an avocado?)
Slå opp et ord
Du kan snakke til klokken for å finne definisjonen på et ord.
Snakke for å se definisjoner
1 Pass på at klokken er våken.
2 Si «Ok Google». Du ser en hvit skjerm med en rød «g».
3 Si følgende: «Hva betyr onomatopoetika?» (What does onomatopoeia mean?)
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Sjekke aksjekurser
Aksjekursene vises automatisk som et kort. Du kan også snakke til klokken for å holde oversikt over porteføljen
din med aksjekurser i sanntid.
Snakke for å se aksjekurser
1 Pass på at klokken er våken.
2 Si «Ok Google». Du ser en hvit skjerm med en rød «g».
3 Si følgende: «Hva er aksjekursen for Google?» (What's Google's stock price?)
Velge hvilke aksjer du vil motta oppdateringer for
Du kan tilpasse Google Now til å velge hvilke aksjer du vil følge.
Konvertere måleenheter
Du kan snakke til klokken for å konvertere valuta, volum, vekt med mer.
Snakke for å konvertere enheter
1 Pass på at klokken er våken.
2 Si «Ok Google». Du ser en hvit skjerm med en rød «g».
3 Si følgende:
• «Hva er 16 ounces i gram?» (What's 16 ounces in pounds?)
• «Konverter 100 euro til amerikanske dollar» (Convert 100 euros to US dollars)
• «Hvor mange kilometer er 50 miles?» (How many kilometers is 50 miles?)
Løse regnestykker
Du kan snakke til klokken for å finne løsningen på regnestykker
Snakke for å se regnestykker
1 Pass på at klokken er våken.
2 Si «Ok Google». Du ser en hvit skjerm med en rød «g».
3 Si følgende: «Hva er kvadratroten av 2209?» (What is the square root of 2209?)
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Se kommende aktiviteter og merkedager
Du kan snakke til klokken for å slå opp aktiviteter, for eksempel kommende helligdager.
Snakke for å se aktiviteter og merkedager
1 Pass på at klokken er våken.
2 Si «Ok Google». Du ser en hvit skjerm med en rød «g».
3 Si følgende:
• «Når er solnedgang?» (When is sunset?)
• «Når er påske?» (When is Thanksgiving?)
Slå opp tilfeldige fakta
Du kan snakke til klokken for å slå opp tilfeldige fakta.
Snakke for å stille spørsmål om mennesker, steder og ting
1 Pass på at klokken er våken.
2 Si «Ok Google». Du ser en hvit skjerm med en rød «g».
3 Si følgende:
• «Hvor ble Albert Einstein født?» (Where was Albert Einstein born?)
• «Hvor høy er Barack Obama?»(How tall is Barack Obama?)
• «Hvor høyt er Eiffeltårnet?» (How tall is the Eiffel Tower?)
• «Hvor gammel er Meryl Streep?» (How old is Meryl Streep?)
• «Hvor varm er solen?» (How hot is the sun?)

Hold oversikt over trening og form
Google Fit er et treningsprogram som er forhåndsinstallert på klokken. Du kan bruke det til å:
• beregne hvor mange skritt du går i løpet av dagen
• Sett mål for antall skritt per dag
Med Fit kan du se hvor mange skritt du har gått i løpet av de siste sju dagene. Informasjonen din blir ikke delt
med tredjeparter uten ditt samtykke.
Treningssensorer er bare beregnet for fritids-, helse- og treningsformål, og er ikke beregnet for medisinsk bruk.
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Vis eller skjul Fit-kort
På klokken kan du se Fit-kort med oppsummeringer av hvor mange skritt du har gått i løpet av dagen. Du kan
fjerne disse kortene når du vil ved å dra dem fra venstre til høyre.
Når du skjuler et Fit-kort, får du ikke se et nytt før klokken 17 eller dagen etter.
Deaktiver Fit-kortene:
1 Hvis skjermen er mørk, trykker du på den for å vekke klokken fra hvilemodus.
2 Bla oppover på skjermen for å finne Fit-kortet på klokken.
3 Dra kortet fra høyre mot venstre til du kommer til en grå skjerm.
4 Trykk på Vis skrittkort. Det skal stå Av under det.

Se en beregning av hvor mange skritt du har gått i løpet av
dagen
Du kan snakke til klokken for å se en beregning av hvor mange skritt du har gått. Du kan også se denne
informasjonen på menyen på skjermen.
Snakk for å se skrittene
1 Hvis skjermen er mørk, trykker du på den for å vekke klokken fra hvilemodus.
2 Si "Ok Google." Da vises en hvit skjerm med en rød g.
3 Si "Vis meg skrittene mine" (Show me my steps).
Bruk menyen for å se skrittene
1 Hvis skjermen er mørk, trykker du på den for å vekke klokken fra hvilemodus.
2 Trykk hvor som helst på bakgrunnen på skjermen. Du ser en hvit skjerm med en rød «g».
3 Trykk hvor som helst på skjermen en gang til. så vises en meny hvor du kan velge hva du vil gjøre.
4 Bla og trykk på Vis meg skrittene mine.

Sett mål for antall skritt per dag
Du kan sette mål for hvor mange skritt du vil ta hver dag. Klokken viser hvor nær du er å nå målet ditt.
Klokken din er forhåndsinnstilt med et mål på 10 000 skritt. Endre mål:
1 Hvis skjermen er mørk, trykker du på den for å vekke klokken fra hvilemodus.
2 Trykk hvor som helst på bakgrunnen på skjermen. Da vises en hvit skjerm med en rød g.
3 Trykk hvor som helst på skjermen en gang til. så vises en meny hvor du kan velge hva du vil gjøre.
4 Trykk på Vis meg skrittene mine.
5 Dra fra høyre til venstre til du finner menyen.
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6 Bla nedover og trykk på målet for antall skritt per dag.
7 Bla og trykk på målet du vil ha.

Tips og triks for Android Wear
Her er noen tips og triks som kan hjelpe deg å bruke klokken på best mulig måte:

Slå av skjermen med håndflaten
Du kan slå av skjermen raskt ved å trykke håndflaten mot skjermen til den vibrerer.

Få klokken til å slutte å vibrere med ett sveip
Hvis du vil slå av alle vibrasjoner, kan du gjøre deg ved å sveipe helt ned fra toppen av skjermen. Klokken
vibrerer, og du ser ordene «Varsler av» (Mute). Når du vil slå vibrasjonene på igjen, sveiper du helt ned en gang
til.

Få bestemte apper til å ikke vise varsler på klokken
Hvis du får varsler på telefonen som du ikke vil ha på klokken, kan du få bestemte apper til å ikke vises på
klokken. Du vil for eksempel kanskje se e-postvarsler på telefonen, men ikke på klokken.
1 Åpne Android Wear-appenpå klokken .
2 Trykk på Innstillinger-ikonet .
3 Trykk på Slå av appvarsler (Mute app notifications).
4 Trykk på Pluss-ikonet .
5 Trykk på appen du vil blokkere.

Slå av lyden på telefonen automatisk når du bruker klokken
Hvis du ikke vil høre lyd fra telefonen når klokken er koblet til, kan du gjøre slik:
1 Åpne Android Wear-appenpå klokken .
2 Trykk på Innstillinger-ikonet .
3 Merk av for alternativet «Lyd av på tilkoblet telefon» (Silence connected phone).

Snakke for å komme til Innstillinger
Du kan snakke til klokken for å komme til Innstillinger-menyen.
1 Hvis skjermen er mørk, trykker du på den for å vekke klokken fra hvilemodus.
2 Si «Ok Google». Du ser en hvit skjerm med en rød «g».
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3 Si «Innstillinger» (Settings).

Snakke for å utføre enkle oppgaver
Du kan se en meny med enkle oppgaver på klokken, og alt på denne listen kan du også si høyt.
Når du er inne på menyen, kan du for eksempel trykke på «Start stoppeklokke» (Start stopwatch). Hvis du vil
gjøre det samme med stemmen, sier du bare «Ok Google, start stoppeklokke» (Ok Google, start stopwatch) fra
de fleste skjermbildene.
Slik kan du få opp menyen med ting du kan gjøre:
1 Hvis skjermen er mørk, trykker du på den for å vekke klokken fra hvilemodus.
2 Si «Ok Google», eller trykk hvor som helst på bakgrunnen på skjermen. Du ser en hvit skjerm med en rød
«g».
3 Trykk hvor som helst på skjermen en gang til. så vises en meny hvor du kan velge hva du vil gjøre.
4 Sveip opp for å se ulike alternativer.

Google-apper som fungerer med Android Wear
Her er noen av de Google-appene for telefon og/eller nettbrett som du kan bruke med Android Wear. Du kan
bruke apper fra Google eller andre, akkurat som på en Android-telefon.
Google Now
Google Hangouts
Gmail
Google Keep
Google Maps for mobil
Google Calendar

Bruke Google Now med Android Wear
Du kan se Google Now-kort på Android Wear hvis du har Google Now på Android-telefonen din.

Tilpasse Google Now-kortene
Google Now-kortene som vises på Android Wear, kommer fra din eksisterende Google Now-feed. Alle endringer
du gjør i kortinnstillingene på telefonen, vil også påvirke hvilke kort du ser på Android Wear. Hvis du vil endre
kortene som vises på klokken, må du tilpasse Google Now-kortene på telefonen.
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Hvis du gjør endringer, følger du instruksjonene nedenfor for å oppdatere Google Now slik at endringene
synkroniseres med Android Wear:
1 Åpne appen Google Search på telefonen.
2 Trekk ned de første Google Now-kortene du ser.
3 Du vet at kortene blir oppdatert når linjen under søkefeltet begynner å endre farge.

Google Now-kort som fungerer med Android Wear
Aksjer
Vær
• Påminnelser
• Sport
• Trafikk
• Fly
• Boardingkort
• Forsendelsesbekreftelser for pakker
• Informasjon om kollektivtrafikk i nærheten
• Venners fødselsdager
• Offentlige varsler
• Påminnelser om å komme seg av gårde i tide til kommende avtaler
• Hotell- og restaurantbestillinger
Finn ut mer om Google Now-kort.
•
•

Bruke Google Hangouts med Android Wear
Artikkel under utarbeidelse av Google Hangouts. Hjelp forfatteren å få artikkelen publisert i hjelpesenteret for
Android Wear.

Bruke Gmail med Android Wear
Artikkel under utarbeidelse av Gmail. Hjelp forfatteren å få artikkelen publisert i hjelpesenteret for Android Wear.
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INNSTILLINGER
Administrere varsler
De fleste varslene du ser på telefonen, vil også vises på klokken. Dette omfatter varsler for tapte anrop,
tekstmeldinger, kalenderpåminnelser med mer.
Når du får et varsel på klokken, vibrerer den bare, den avgir ingen lyd.

Hvordan varsler fungerer
Klokken bruker varselinnstillingene du har lagt inn for hver enkelt app på telefonen.
• Hvis appen er stilt inn til å vibrere eller avgi et lydsignal for et varsel, vil klokken vibrere.
• Hvis appen ikke er stilt inn til å vibrere eller avgi lydsignal for varsler, vil ikke klokken vibrere, men du vil
fremdeles se et kort på klokken.
• Hvis hele telefonen er i lydløs modus, vil klokken fremdeles vibrere, siden den følger innstillingene for hver
enkelt app.
Hvis du for eksempel har på lyd og vibrering for Gmail på telefonen, vibrerer klokken når det kommer inn en ny
e-post. Hvis du slår av disse varslene for Gmail på telefonen, vil ikke klokken vibrere, men du vil fremdeles se
Gmail-kort på klokken.
Når du fjerner et varsel på klokken, blir det også borte på klokken.

Slå av varsler på klokken
Hvis du ikke vil se varsler på klokken, kan du slå dem av samlet. Når varsler er slått av på klokken, vil den ikke
vibrere for nye varsler.
Slik slår du varsler av eller på: Sveip helt ned fra toppen av skjermen til klokken vibrerer. Du ser ordene
«Varsel av» (Mute) eller «Varsel på» (Unmute).
Når varslene på klokken er slått av, vises et
Varsler av-ikon på skjermen.

Slå av klokkevarsler for bestemte apper
Hvis du får varsler på telefonen som du ikke vil ha på klokken, kan du få bestemte apper til å ikke vises på
klokken.
1 Åpne Android Wear-appenpå klokken .
2 Trykk på Innstillinger-ikonet .
3 Trykk på Slå av appvarsler (Mute app notifications).
4 Trykk på Pluss-ikonet .
5 Trykk på appen du vil blokkere.
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Slå av Google Now-kort: Hvis du ikke vil se noen Google Now-kort, må du slå av Google Now på telefonen.
Når du hører på musikk på telefonen, vises alltid musikkortet med alternativer for pause og avspilling. Du kan
ikke slå av dette kortet.

Slå av lyden på telefonen når du bruker klokken
Hvis du ikke vil at klokken skal avgi lyd eller vibrere når klokken er koblet til, kan du gjøre slik:
1 Åpne Android Wear-appenpå klokken .
2 Trykk på Innstillinger-ikonet .
3 Merk av for alternativet «Lyd av på tilkoblet telefon» (Silence connected phone).

Ha kontroll med batteriet
Sjekke gjenværende batterikapasitet
Sveip bare litt ned fra toppen av klokkeskjermen for å se batteristatus og dato. Hvis du sveiper helt ned, slår du
av eller på varsler.

Tips for å spare batteristrøm
•
•
•

Reduser lysstyrken på skjermen.
Still inn skjermen til å slås av når den ikke er i bruk.
Begrens antallet varsler som vises på klokken.

Skjerminnstillinger (urskive, lysstyrke)
Bytte urskive
Du kan endre utseendet på urskiven på et par måter, enten ved å trykke på bakgrunnen på skjermen eller ved
hjelp av klokkeinnstillingene.
Fra bakgrunnen på skjermen
1 Hvis skjermen er mørk, trykker du på den for å vekke klokken fra hvilemodus.
2 Trykk og hold hvor som helst på bakgrunnen på skjermen i to sekunder. Det vises en liste med urskiver
som du kan velge mellom.
3 Sveip til venstre eller høyre for å bla gjennom de ulike alternativene til utseende.
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4 Trykk for å velge et nytt utseende.
Fra Innstillinger
1 Hvis skjermen er mørk, trykker du på den for å vekke klokken fra hvilemodus.
2 Trykk hvor som helst på bakgrunnen på skjermen. Du ser en hvit skjerm med en rød «g».
3 Trykk hvor som helst på skjermen en gang til. så vises en meny hvor du kan velge hva du vil gjøre.
4 Rull til du ser Innstillinger .
5 Trykk på Innstillinger .
6 Rull til du ser Bytte urskive (Change watch face) .
7 Bytte urskive .
8 Sveip til venstre eller høyre for å bla gjennom de ulike alternativene til utseende.
9 Trykk for å velge et nytt utseende.
Du kan også gå til Innstillinger ved å si «Ok Google, Innstillinger» fra urskiven.

Endre lysstyrken på klokken
Slik endrer du lysstyrken på skjermen:
1 Hvis skjermen er mørk, trykker du på den for å vekke klokken fra hvilemodus.
2 Trykk hvor som helst på bakgrunnen på skjermen. Du ser en hvit skjerm med en rød «g».
3 Trykk hvor som helst på skjermen en gang til. så vises en meny hvor du kan velge hva du vil gjøre.
4 Rull til du ser Innstillinger .
5 Trykk på Innstillinger .
6 Trykk på Juster lysstyrken .
7 Velg et nivå ved å trykke på et alternativ.
Du kan også gå til Innstillinger ved å si «Ok Google, Innstillinger» fra urskiven.
Slå skjermen på eller av
Når klokken ikke er i bruk, kan du stille inn skjermen til å:
• slås helt av
• holde seg på for å vise klokken og det øverste kortet

36

Hvis du slår av klokkeskjermen helt når du ikke bruker den, vil det bidra til å spare strøm
så batteriet holder lenger.
Du kan endre denne innstillingen på telefonen eller klokken.
Fra telefon eller nettbrett
1 Åpne Android Wear-appenpå klokken .
2 Trykk på Innstillinger-ikonet .
3 Merk av eller fjern merket for «Skjerm alltid på» (Screen always on).
Fra klokken
1 Hvis skjermen er mørk, trykker du på den for å vekke klokken fra hvilemodus.
2 Trykk hvor som helst på bakgrunnen på skjermen. Du ser en hvit skjerm med en rød «g».
3 Trykk hvor som helst på skjermen en gang til. så vises en meny hvor du kan velge hva du vil gjøre.
4 Rull til du ser Innstillinger .
5 Trykk på Innstillinger .
6 Trykk på Skjerm alltid på (Always on-screen) for å slå på eller av.
Du kan også gå til Innstillinger ved å si «Ok Google, Innstillinger» fra urskiven.

Endre hvilke apper du bruker til stemmekommandoer
Du kan stille inn hvilke apper du vil bruke til ulike stemmekommandoer. Du kan for eksempel bytte appen du
bruker til å stille inn alarmer eller til å sende meldinger.
1 Åpne Android Wear-appenpå klokken .
2 På den nederste delen av skjermen, under «Stemmekommandoer» (Voice actions) finner du en liste over
handlinger.
3 Rull og trykk på en kommando. Du kan velge mellom tilgjengelige apper.
• Du kan også trykke på Bla gjennom kompatible apper (Browse compatible apps). Da åpnes Play Store,
hvor du får se et utvalg av apper som fungerer med Android Wear.
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Slå flymodus på eller av
Hvis du er på et fly eller i en annen situasjon hvor du vil slå av klokkens trådløse forbindelse eller
mobildataforbindelse, kan du sette klokken i flymodus.
Dette gjør du slik:
1 Hvis skjermen er mørk, trykker du på den for å vekke klokken fra hvilemodus.
2 Trykk hvor som helst på bakgrunnen på skjermen. Du ser en hvit skjerm med en rød «g».
3 Trykk hvor som helst på skjermen en gang til. så vises en meny hvor du kan velge hva du vil gjøre.
4 Rull til du ser Innstillinger .
5 Trykk på Innstillinger .
6 Rull til du ser Flymodus.
7 Trykk på Flymodus for å slå flymodus på eller av.
Du kan også gå til Innstillinger ved å si «Ok Google, Innstillinger» fra urskiven.
Finn ut hva som fremdeles fungerer når klokken er i flymodus.

Hva fungerer fremdeles når klokken ikke er paret?
Hvis du ikke er i nærheten av telefonen eller hvis du opphever paringen mellom telefonen og klokken, kan du
fremdeles bruke noen grunnleggende funksjoner på klokken.
Du kan bruke følgende ved å trykke på skjermen. Du kan ikke bruke stemmekommandoer.
• Se hvor mye klokken er og hvilken dato det er.
• Stille inn en alarm
• Bruke stoppeklokken
• Bruke tidtakeren
• Vise kalenderen for dagen i dag
• Se skrittelleren
• Bytte urskive
• Sette klokken i flymodus

38

Starte klokken på nytt
I enkelte situasjoner kan det være nødvendig å starte klokken på nytt. Du kan starte den på nytt på et par måter,
enten via innstillingene eller ved hjelp av klokkemaskinvaren.
Slik starter du på nytt via Innstillinger:
1 Hvis skjermen er mørk, trykker du på den for å vekke klokken fra hvilemodus.
2 Trykk hvor som helst på bakgrunnen på skjermen. Du ser en hvit skjerm med en rød «g».
3 Trykk hvor som helst på skjermen en gang til. så vises en meny hvor du kan velge hva du vil gjøre.
4 Rull til du ser Innstillinger .
5 Trykk på Innstillinger .
6 Rull til du ser Omstart , og trykk for å starte på nytt.
Du kan også gå til Innstillinger ved å si «Ok Google, Innstillinger» fra urskiven.
Du kan også starte klokken på nytt ved hjelp av klokkemaskinvaren.
Hvis du trenger å fjerne alle data fra klokken, kan du tilbakestille den til fabrikkinnstillingene.

Tilbakestille klokken til fabrikkinnstillinger
Når du tilbakestiller klokken til fabrikkinnstillingene, slettes alle data som er lagret på klokken. Disse dataene
kan ikke gjenopprettes. Dette gjelder blant annet aktive varsler og kort, treningsdata, eventuelle installerte
tredjepartsapper med alle data som er lagret i dem, samt systeminnstillinger og foretrukne innstillinger. Dataene
som er lagret i Google-kontoen din påvirkes imidlertid ikke.
Tilbakestilling av klokken medfører ikke at telefonen eller nettbrettet også tilbakestilles til fabrikkinnstillinger.
Når du har tilbakestilt klokken til fabrikkinnstillinger, må du pare den med telefonen igjen.
Slik tilbakestiller du til fabrikkinnstillinger:
1 Hvis skjermen er mørk, trykker du på den for å vekke klokken fra hvilemodus.
2 Trykk hvor som helst på bakgrunnen på skjermen. Du ser en hvit skjerm med en rød «g».
3 Trykk hvor som helst på skjermen en gang til. så vises en meny hvor du kan velge hva du vil gjøre.
4 Rull til du ser Innstillinger .
5 Trykk på Innstillinger .
6 Rull til du ser Tilbakestill enhet (Reset device) , og trykk for å tilbakestille.
Du kan også gå til Innstillinger ved å si «Ok Google, Innstillinger» fra urskiven.
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Klokken vil ikke pares med telefonen
Hvis klokken ikke vil pares med telefonen, kan du prøve følgende feilsøkingsløsninger:
• Kontroller at telefonen eller nettbrettet kjører Android 4.3 eller høyere. Du kan gå inn på http://g.co/WearCheck
fra telefonen for å undersøke kompatibiliteten.
• Pass på at telefonen er like ved klokken.
• Kontroller at Bluetooth er på.
• Kontroller at telefonen er koblet til Internett. Prøv å åpne en nettside på telefonen, for eksempel news.google.
com, for å bekrefte at du har forbindelse.
• Kontroller at følgende apper er oppdatert på telefonen:
• Google Play Services versjon 5.0.77 eller høyere
• Google Search versjon 3.5.12 eller høyere
• Android Wear versjon 1.0 eller høyere
Slik kontrollerer du appversjoner
1 Åpne Innstillinger-appen på telefonen.
2 Gå til «Enhet», og trykk på Apper.
3 Sveip fra høyre til venstre over ordene «Lastet ned» øverst på skjermen til du ser «Alle».
4 Finn appen du vil kontrollere, og trykk på appnavnet.
5 Versjonsinformasjonen vises øverst på skjermen, under appnavnet.
På enkelte telefoner fungerer Innstillinger litt annerledes. Undersøk med produsenten hvis du trenger hjelp.
Slik oppdaterer du appene dine
1 Åpne
Google Play Store-appen på telefonen.
2 Trykk på
Play Store-ikonet > Mine prog. for å vise dine nedlastede apper. Apper med tilgjengelige
oppdateringer er merket med «Oppdater».
3 Velg enkeltapper du vil oppdatere, eller trykk på Oppdater for å laste ned alle tilgjengelige oppdateringer.
Tips: I enkelte tilfeller kan du bli nødt til å starte enheten på nytt for å oppdatere en app.
• Starte klokken på nytt ved å holde inne strømknappen til den slås på igjen.
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"Kan ikke koble til Internett"-feil
Hvis du prøver å pare klokken med telefonen og du får opp en slik feil, kan du prøve løsningene nedenfor.
Klokken vil fortsette å prøve å pare med telefonen, så etter hvert trinn bør du se på klokken for å se om
feilmeldingen er borte.
• Hvis du har Internett-forbindelse, men klokken likevel ikke vil pare, starter du telefonen på nytt.
• Kontroller at følgende apper er oppdatert på telefonen:
• Google Play Services versjon 5.0.77 eller høyere
• Google Search versjon 3.5.12 eller høyere
• Android Wear versjon 1.0 eller høyere
Slik kontrollerer du appversjoner
1 Åpne Innstillinger-appen på telefonen.
2 Gå til «Enhet», og trykk på Apper.
3 Sveip fra høyre til venstre over ordene «Lastet ned» øverst på skjermen til du ser «Alle».
4 Finn appen du vil kontrollere, og trykk på appnavnet.
5 Versjonsinformasjonen vises øverst på skjermen, under appnavnet.
På enkelte telefoner fungerer Innstillinger litt annerledes. Undersøk med produsenten hvis du trenger hjelp.
Slik oppdaterer du appene dine
1 Åpne
Google Play Store-appen på telefonen.
2 Trykk på
Play Store-ikonet > Mine prog. for å vise dine nedlastede apper. Apper med tilgjengelige
oppdateringer er merket med «Oppdater».
3 Velg enkeltapper du vil oppdatere, eller trykk på Oppdater for å laste ned alle tilgjengelige oppdateringer.
Tips: I enkelte tilfeller kan du bli nødt til å starte enheten på nytt for å oppdatere en app.
• Sveip fra
høyre til venstre på feilmeldingskortet på klokken til du ser en grønn knapp med en sirkelformet
pil . Trykk på knappen.
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Følg disse instruksjonene i Android Wear-appen på telefonen for å koble fra klokken og koble den til igjen.
1 Åpne Android Wear-appen .
2 Trykk på
klokkeikonet øverst på skjermen for å koble til igjen. Klokken kobles fra.
3 Trykk på
klokkeikonet øverst på skjermen for å koble til igjen.
4 Sveip fra høyre til venstre på feilmeldingskortet på klokken til du ser en grønn knapp med en
sirkelformet pil . Trykk på knappen.
Starte klokken på nytt ved å holde inne strømknappen til den slås på igjen. Den vil prøve å koble til. Hvis den
ikke kobles til, må du starte telefonen på nytt en gang til.

Kaste det gamle utstyret ditt
1 Alle elektriske og elektroniske produkter skal kastes i atskilte gjenbruksstasjoner som er satt ut
av statlige eller lokale myndigheter.
2 Riktig avfallshåndtering av det gamle apparatet bidrar til å forhindre mulige negative
konsekvenser for miljøet og folkehelsen.
3 Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om avfallshåndtering av gamle apparater, kan du
kontakte lokale myndigheter, leverandøren av avfallshåndteringstjenesten eller butikken der du
kjøpte produktet.
Kassering av brukte batterier/akkumulatorer
1 Dette symbolet kan være kombinert med symbolene for kvikksølv (Hg), kadmium (Cd) eller bly
(Pb) hvis batteriet inneholder mer enn 0,0005 % kvikksølv, 0,002 % kadmium eller 0,004 % bly.
2 Alle batterier/akkumulatorer skal kastes i egne gjenbruksstasjoner som er satt ut av statlige eller
lokale myndigheter.
3 Riktig avfallshåndtering av gamle batterier/akkumulatorer bidrar til å forhindre mulige negative
konsekvenser for miljøet og folkehelsen.
4 Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om avfallshåndtering av gamle batterier/akkumulatorer,
kan du kontakte lokale myndigheter, leverandøren av avfallshåndteringstjenesten eller butikken
der du kjøpte produktet.

Kontakt dette kontoret for forskrifter for dette produktet:
LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

DANSK

Brugermanual

Bemærk: Open source-software
Før du kan indhente den tilsvarende kildekode under GPL, LGPL, MPL og andre open
source-licenser, skal du besøge http://opensource.lge.com/
Alle nævnte licensbetingelser, ansvarsfraskrivelser og meddelelser er tilgængelige til
download med kildekoden.
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OM ANDROID WEAR
Nye, ofte stillede spørgsmål (FAQ) vedrørende Android
Wear
Her er svarende på nogle af de spørgsmål, som du måtte have vedrørende dit nye ur.

Behøver jeg downloade apps på mit ur?
Nej, dine foretrukne apps på din telefon virker automatisk med Android Wear. Du behøver ikke downloade et helt
nyt sæt apps.
Behøver jeg installere nye apps på min telefon, for at den virker sammen med min telefon?
Du skal blot installere Android Wear-appen på din telefon og oprette forbindelse til dit ur for at administrere urets
indstillinger.
Hvilke telefoner er kompatible med Android Wear?
Du skal bruge en Android-telefon med Android 4.3 eller nyere, som understøtter Bluetooth.
Gå til g.co/WearCheck fra din telefon for at finde ud af, om din telefon understøtter Android Wear.
Hvilken version af Android skal jeg have?
Du skal bruge en Android-telefon med Android 4.3 eller nyere.
Gå til g.co/WearCheck fra din telefon for at finde ud af, om din telefon understøtter Android Wear.
Hvor langt kan mit ur være fra telefonen?
Hold uret inden for en rækkevidde på nogle få meter fra telefonen. Den præcise afstand varierer alt efter typen
af telefon og ur.
Udsender uret lyde? Vil uret sige noget til mig?
Uret udsender ingen lyde og vil ikke sige noget til dig.
Uret kan vibrere i forbindelse med notifikationer, og det bruger de notifikationsindstillinger, du har angivet for hver
enkelt app på din telefon. Hvis din telefon vibrerer og udsender en lyd ved en notifikation, vil uret vibrere. Hvis din
telefon ikke udsender en lyd eller vibrerer, vil du se et kort på uret, uden vibration.
Du kan altid sætte dit ur på lydløs for at slå vibrationer fra ved alle notifikationer. Få mere at vide om håndtering
af notifikationer.
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Hvordan styrer jeg kort, der vises på mit ur?
Du kan vælge, hvilke kort og notifikationer der skal vises på dit ur ved at skifte notifikationsindstillinger og Google
Now-indstillinger.
Hvorfor skal jeg bruge en telefon for at kunne bruge mit ur?
Dit ur får adgang til internettet via din telefon eller tablet. Hvis ikke de to enheder parres, kan du ikke bruge
mange af funktionerne i Android Wear.
Det er også meget nemmere at styre mange af urets indstillinger via telefonen.
Hvad kan uret, hvis jeg ikke er i nærheden af telefonen?
Hvis du går lidt væk fra telefonen, kan du stadig bruge nogle funktioner på uret. Find ud af, hvilke funktioner der
virker, når uret ikke er blevet parret.
Hvad sker der, hvis jeg sletter en notifikation eller et kort på uret? Vil den/det stadig blive vist på
telefonen?
Hvis du sletter et kort på uret, vil det samme kort eller den samme notifikation blive fjernet på telefonen. Hvis du
fjerner en notifikation fra telefonen, vil den blive fjernet fra uret.
Kan jeg besøge websteder på uret?
Du kan ikke besøge websteder på dit ur. Du vil i stedet se en mulighed for at åbne webstedet på din telefon.
Kan jeg skrive på uret?
Nej. Du skal bruge din stemme for at svare, søge eller udføre handlinger.
Kan jeg bruge mit ur sammen med en tablet?
Ja, du kan parre uret med en tablet, men vi anbefaler brugen af telefoner.

Telefoner og tablets, der er kompatible med Android
Wear
Du skal bruge en Android-telefon med Android 4.3 eller nyere, som understøtter Bluetooth. Du kan parre dit ur
med en tablet, der opfylder de samme krav, men vi anbefaler brugen af telefoner.
Gå til g.co/WearCheck fra din telefon for at finde ud af, om din telefon understøtter Android Wear.
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LG G Watch-hardware
Her er en vejledning vedrørende hardwarefunktionerne i LG G Watch.

Skærm

Knappen Nulstil
Oplader terminaler

Mikrofon

Opladningsholder
Rem

Tekniske specifikationer til LG G Watch
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Operativsystem

Android Wear

Skærm

1,65” 280 x 280 IPS LCD

Mål

37,9 x 46,5 x 9,95 mm

Vægt

63 g

Batteri

400 mAh

Processor

CPU 1,2 GHz

Trådløs

BT 4,0

Hukommelse

4 GB intern hukommelse med 512 MB RAM

Porte og stik

USB (pogo-stik) på G Watch, mikro-USB på opladningsholderen

Sensorer

9-akset (accelerometer/kompas/gyroskop)

Oplad dit LG G Watch
Sæt LG G Watch i opladningsholderen, så den passer ned i hver af opladningsterminalerne (guldstifterne skal
være ud for hinanden). Sørg for, at holderen er tilsluttet stikkontakten.

1.

2.

•
•
•
•
•

Strømadapteren varierer fra land til land og område til område.
Brug kun den godkendte holder, strømadapteren og mikro-USB-kablet, der følger med dit G Watch. Hvis der
anvendes en anden strømadapter eller et andet kabel, kan det beskadige uret.
Indgangsspændingsområdet mellem stikkontakten og strømadapteren er 100–240 V, og strømadapterens
udgangsspænding er 5 V DC, 0,85 A.
Opladning af G Watch via et USB-kabel tilsluttet en anden enhed, som f.eks. en bærbar computer, tager
samme tid som med strømadapteren.
Batteriet på G Watch kan ikke tages ud. Forsøg ikke på at åbne uret.
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LG G Watch-hardware
Hvad medfølger til LG G Watch
LG G Watch fås med følgende udstyr:

G Watch

Opladningsholder

Strømadapter
Mikro-USB-kabel
En startvejledning samt folderen Sikkerhed og garanti medfølger ligeledes.
Hvis en del er beskadiget eller mangler, skal du kontakte det sted, hvor du har købt uret.
Benyt kun godkendt tilbehør. Udvalget af tilbehør afviger fra land til land og område til område.
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Tænd/sluk for LG G Watch

Sådan tændes uret
Tilslut holderen til opladeren til en stikkontakt og placer G Watch i den. Enheden tænder automatisk.
Du kan også trykke på nulstillingsknappen med en kuglepen eller en papirclips. Hold knappen nede i 2 sekunder.
Sådan slukkes uret
1 Hvis din skærm er svag, skal du trykke på skærmen for at vække uret.
2 Tryk hvor som helst på skærmbaggrunden. Du vil kunne se en hvid skærm, der viser et rødt “g.”
3 Tryk igen hvor som helst på skærmen for at se en menu med ting, du kan foretage dig.
4 Rul ned til bunden af menuen.
5 Tryk på Indstillinger .
6 Rul ned, indtil du ser Sluk .
7 Tryk på Sluk .
Du kan også bruge nulstillingsknappen til at slukke for uret:
1 Tryk hurtigt på nulstillingsknappen i ca. et halvt sekund.
2 Så kommer du til Indstillinger .
3 Rul ned, indtil du ser Sluk .
4 Tryk på Sluk .
Genstart uret
Tryk på og hold nulstillingsknappen nede i ca. 8 sekunder med en kuglepen eller en papirclips.
Du kan også genstarte via indstillingerne.
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OPSÆTNING AF ANDROID WEAR
Par dit ur med din telefon
Dit ur er beregnet til at skulle virke sammen med din Android-telefon, så du er nødt til at parre dem.
Hvis du parrer dit ur for første gang, skal du sørge for, at din telefon har forbindelse til mobildata eller Wi-Fi.
Du skal bruge en dataforbindelse for at gennemføre opsætningen. Uret skal også være tilsluttet strøm under
opsætningen.
Sådan parres ur og telefon:
1 Tænd for uret, og sørg for, at det kun er nogle få meter fra telefonen.
2 Download og installer Android Wear-appen
på din telefon.
• Du kan også søge efter “Android Wear” på
Google Play.
3 Åbn Android Wear-appen
på din telefon, og følg anvisningerne på skærmen. Du vil kunne tænde for
Bluetooth under opsætningen, hvis den ikke allerede er det.
4 På din telefon vil du kunne se en liste over enheder i nærheden. Tryk på urets navn.
• Du kan finde navnet på urets skærm.
5 Du vil se en parringskode på telefonen og på uret. Kontroller, at koderne er ens.
6 Tryk på Par på telefonen, og tryk derefter på Par på uret. Sørg for at trykke på begge skærme. Du vil modtage
en bekræftelsesnotifikation, når uret er parret. Det kan tage nogle få minutter, så hav tålmodighed.
• Eventuelle softwareopdatering: Afhængig af, hvornår du har købt uret, vil dit ur muligvis automatisk
downloade og installere en opdatering, når du parrer med en telefon første gang. Uret vil automatisk
genstarte, efter det har opdateret sig selv.
7 Følg anvisningerne på skærmen på din telefon for at aktivere urets notifikationer.
8 Du er nu færdig, men vi anbefaler at du aktiverer Google Now og Placering for at få den bedste oplevelse med
Android Wear. Se flere oplysninger herunder.
Følg selvstudiet på uret for at komme i gang eller for at finde ud af, hvordan uret virker.

Funktioner, du bør aktivere
For at få den bedste oplevelse med Android Wear anbefaler vi, at du aktiverer Google Now og Placering. Du
skal aktivere disse funktioner via den telefon eller tablet, hvis de ikke allerede er aktiveret. For at få den bedste
oplevelse anbefaler vi også, at du holder kontaktgenkendelse aktiveret. Denne funktion blev aktiveret, da du
konfigurerede Android Wear-appen. Du kan altid deaktivere kontaktgenkendelse via Google Søg-appen.
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•
•
•

Aktiver Google Now for at få oplysninger om, hvornår du har brug for den uden at skulle søge efter den. Se for
eksempel dagens vejrmelding, kontroller din flystatus, og find ud af, om der er trafik på vej til arbejdet.
Aktiver Placering for navigation, lokale forslag (såsom restauranter og trafik) m.m.
Aktiver kontaktgenkendelse af hensyn til opkald, beskeder eller e-mailkontakter.

Forskellige måder at parre dit ur
Du kan kun parre dit ur med én telefon eller tablet ad gangen. Hvis du har mere end én telefon eller tablet, som
du vil parre med dit ur, eller hvis du har mere end ét ur, er her nogle ting, som du bør være opmærksom på:
Hvis du har ét ur og flere telefoner eller tablets:
• Du kan ikke parre ét ur med flere telefoner eller tablets på samme tid.
• Du kan skifte mellem den telefon eller tablet, som dit ur er parret med, men du skal nulstille uret til
fabriksindstillinger først. derefter kan du parre uret til den nye telefon eller tablet.
Hvis du har flere ure og én telefon eller tablet:
• Din telefon eller tablet kan parres med forskellige ure, men kun med ét ad gangen.
• Du kan bruge din Android Wear-app til at skifte det ur, der skal parres. Sådan skiftes ure:
1 Sørg for, at det ur, som du parrer, er tændt.
2 På telefonen skal du åbne Android Wear-appen .
3 I øverste højre hjørne af skærmen skal du trykke på menu
> Par med en ny bærbar.
4 Tryk på navnet på det ur, som du gerne vil parre.

Lær dit ur at kende
På uret vil du kunne se nogle kort, der giver dig nyttige oplysninger, når du har brug for dem. Du kan også få
svar på spørgsmål og foretage dig de daglige opgaver ved hjælp af stemmen.

Nyttige oplysninger, når du har brug for dem, via kort
De oplysninger, du har brug for, vises bekvemt på dit ur. Spekulerer du på myldretidstrafikken om morgenen?
Tjek det blot på dit ur. Har din ven lige sendt dig en tekstbesked? Du vil kunne se beskeden. Vil du gerne vide,
hvor langt du har gået i dag? Du vil kunne se dit daglige antal skridt. Du kan rulle ned gennem kortene, se flere
oplysninger og slette kort, når du er færdig.
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OPSÆTNING AF ANDROID WEAR
Stil spørgsmål og udfør de daglige opgaver med stemmen
Du kan også søge og lave mange forskellige opgaver på uret ved blot at bruge din stemme. Sig blot “OK Google”
eller tryk foran på uret, så kan du stille spørgsmål (“Hvor høj er Empire State Building?" ("How tall is the Empire
State Building?”)), angive påmindelser (“Mind mig om, at jeg skal ringe til mor i aften" ("”Remind me to call mom
tonight)) m.m.

Brug apps, der allerede findes på telefonen
Du skal downloade Android Wear-appen for at oprette forbindelse mellem ur og telefon og for at administrere
urets indstillinger.
Når du har gjort det, vil dine foretrukne apps automatisk fungere sammen med Android Wear, og du vil ikke
skulle downloade et helt nyt sæt apps.

Vælg, hvad der skal vises på dit ur
Du kan vælge, hvilke kort og notifikationer der skal vises på dit ur ved at skifte notifikationsindstillinger og Google
Now-indstillinger.

Find rundt på dit ur
Kom i gang med at bruge dit ur ved at navigere rundt i kort og bruge din stemme til at få svar og udføre de
daglige opgaver. Sådan gør du:

1. Start på forsiden af uret (der, hvor du ser klokkeslættet)
Start med at vække uret. Hvis urets skærm er svag, kan du vække uret ved at:
• Trykke på skærmen.
• Dreje håndleddet, så forsiden af uret står lodret.
• Tryk på en knap på uret (hvis det har en).
Dæmp skærmen hurtigt: Tryk håndfladen hen over skærmen, indtil den vibrerer. På den
måde vil du komme tilbage til urets forside.
Skift urets forside: Tryk på og hold nede hvor som helst på startskærmbilledets
baggrund i to sekunder. Stryg mod højre eller venstre for at gennemse de forskellige
design, og tryk derefter for at vælge et.
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2. Se nyttige oplysninger via kort
Du vil kunne se kort, der stikker op fra bunden af skærmen i løbet af dagen.
Der vil være kort med notifikationer såsom tekstbeskeder og påmindelser samt
nyttige oplysninger som trafik og vejrmeldinger. De vigtigste kort vil blive vist
først.
For at se kort skal du stryge opad fra bunden af skærmen. Tryk på et kort
for at se flere oplysninger. For at se flere kort skal du blive ved med at stryge
opad fra bunden af skærmen.
Hvis dit ur er på lydløs, vil kortene ikke stikke op fra bunden af skærmen, og du
vil skulle stryge opad for at se dem, og uret vil ikke vibrere ved modtagelse af
notifikationer.

3. Se kortoplysningerne og skrid til handling
Nogle kort giver flere oplysninger eller indeholder handlinger, som du kan
foretage dig.
På et vejrkort kan du for eksempel se en 4-dages vejrudsigt. På et Gmail-kort vil
du kunne se muligheder for at gemme, svare på eller åbne Gmail på din telefon.
For at se flere oplysninger skal du stryge kortet fra højre mod venstre.

4. Stryg kortene væk, når du er færdig
Når du er færdig med at kigge på et kort, kan du fjerne det.
Stryg fra venstre mod højre for at fjerne et kort.
Kort kommer automatisk tilbage, når der er nye oplysninger, der skal deles.
Hvis du sletter et kort på uret, vil det samme kort eller den samme notifikation blive fjernet på telefonen. Hvis du
fjerner en notifikation fra telefonen, vil den ikke blive vist på uret.
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5. Stil spørgsmål og udfør de daglige opgaver
Følg disse trin for at starte med at bruge din stemme på uret:
1 Hvis din skærm er svag, skal du trykke på skærmen for at vække uret.
2 Sig “OK Google”, eller tryk hvor som helst på skærmbaggrunden. Du vil kunne se en hvid skærm, der viser
et rødt “g.”
3 Stil dit spørgsmål, eller bed om en opgave.
Prøv at sige: "Hvordan siger man hej på fransk?" (“How do you say hello in French?”) eller "Mind mig om, at jeg
skal købe mælk, når jeg kommer hjem" (“Remind me to buy milk when I get home").
Få mere at vide om spørgsmål og opgaver, der kan stilles/udføres med Android Wear.

6. Se en menu med ting, du kan gøre
Du kan også se en menu med ting, du kan foretage dig på dit ur:
1 Hvis din skærm er svag, skal du trykke på skærmen for at vække uret.
2 Sig “OK Google”, eller tryk hvor som helst på skærmbaggrunden. Du vil kunne se en hvid skærm, der viser
et rødt “g.”
3 Tryk igen hvor som helst på skærmen for at se en menu med ting, du kan foretage dig.
4 Stryg opad for at se forskellige muligheder.
5 Tryk blot på en mulighed for at vælge den.

Tip til at navigere rundt på uret
Her følger nogle nyttige oplysninger om, hvordan du finder rundt på dit ur:
Hvad vil du gerne foretage dig
Væk startskærmbilledet
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Handling
Tryk på skærmen.
Drej håndleddet ind imod dig selv, og tryk på en
knap på uret (hvis det har en)

Se kort

Stryg opad fra bunden på skærmen

Se flere oplysninger

Stryg fra højre mod venstre

Stryg kort væk

Stryg fra venstre mod højre

Hvad vil du gerne foretage dig

Handling

Brug din stemme

Sig “OK Google”, eller tryk hvor som helst
på skærmbaggrunden, og stil derefter dit
spørgsmål, eller nævn en opgave

Se en menu med ting, du kan gøre

1. Sig “OK Google”, eller tryk hvor som helst på
skærmbaggrunden. Du vil kunne se en hvid
skærm, der viser et rødt “g.”
2. Tryk igen hvor som helst på skærmen for at
se en menu med ting, du kan foretage dig.
3. Rul ned for at se de forskellige muligheder.

Dæmp skærmen

Tryk håndfladen ned mod skærmen, indtil den
vibrerer

Se den resterende batterikapacitet
eller datoen

Stryg halvt ned fra toppen af skærmen

Slå urets notifikationer til/fra

 tryg helt ned fra toppen af skærmen Uret vil
S
vibrere, og du vil kunne se "lydløs til" (“mute”)
eller "lydløs fra" (“unmute”)

Skift urets forside

1. Tryk på og hold nede hvor som helst på
startskærmbilledets baggrund i to sekunder.
2. Stryg til højre eller venstre for at gennemse
designs.
3. Tryk for at vælge et nyt design.
Du kan også skifte urets forside under
Indstillinger.
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Hvad vil du gerne foretage dig

Se Indstillinger

Handling
1. Sig “OK Google”, eller tryk hvor som helst på
skærmbaggrunden. Du vil kunne se en hvid
skærm, der viser et rødt “g.”
2. Tryk igen hvor som helst på skærmen for at
se en menu med ting, du kan foretage dig.
3. Rul ned, indtil du ser Indstillinger .
4. Tryk på Indstillinger .
For at gå til Indstillinger på en anden måde kan
du sige "OK Google, Indstillinger" ("OK Google,
Settings") fra den aktive forside på uret.

Hvad du kan gøre med Android Wear
Her følger nogle nyttige oplysninger om, hvordan du finder rundt på dit ur:

Få tingene gjort
Angiv påmindelser
Tag noter
• Indstil alarmer og timere
• Brug stopuret
• Tjek din kalender
• Styr musikken
Få mere at vide om, hvordan man får tingene gjort.
•
•

Læs og besvar notifikationer
Læs og besvar tekstbeskeder og notifikationer
Læs og besvar e-mails
• Se indgående opkald
• Send tekstbeskeder, der er skrevet på forhånd, hvis du ikke kan besvare et indgående opkald
Få mere at vide om læsning og besvarelse af beskeder.
•
•
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Rejser
Få sving-for-sving-navigation
Få trafikoplysninger
• Find et sted eller en forretning
• Find forretningsoplysninger
• Tjek din flyafgang eller hotelreservationer
Få mere at vide om rejser.
•
•

Få hurtige svar
Få sportsresultater og -tidspunkter
Tjek vejrmeldingen
• Se klokkeslættet i andre tidszoner
• Oversæt ord eller sætninger
• Få kalorietal
• Søg efter ord
• Tjek aktiekurser
• Omregn enheder
• Løs regnestykker
• Få oplysninger om begivenheder
• Søg tilfældige fakta
Få mere at vide om, hvordan man får hurtige svar.
•
•

Hold øje med din kondition
Se, hvor mange skridt du tager hver dag
Angiv enkle mål for antal skridt
Få mere at vide om at holde øje med din kondition.
•
•
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Hvad du kan gøre med Android Wear
Få tingene gjort med påmindelser, alarmer, noter m.m.
Du kan angive påmindelser og alarmer, tage noter, tjekke din kalender m.m., alt sammen fra dit ur. Se på
eksemplerne herunder for at få mere at vide om nogle af de ting, som Android Wear kan gøre for dig.
Sprogtilgængelighed for stemmetips
De fleste af tippene herunder fungerer, hvis dit sprog er angivet til engelsk, fransk,
tysk, italiensk, japansk, koreansk, russisk, spansk eller brasiliansk portugisisk. Enkelte
stemmehandlinger findes ikke på alle sprog og i alle lande.

Angiv påmindelser og tag noter
Angiv en påmindelse
Du kan indtale på dit ur for at angive en påmindelse. Du kan angive påmindelser om at gøre noget på et bestemt
tidspunkt eller sted.
Når du har angivet påmindelsen, vises et kort med angivelse af, hvornår påmindelsen meddeles.
Indtal for at angive en påmindelse
1 Sørg for, at uret er vækket.
2 Sig "OK Google". Du vil kunne se en hvid skærm, der viser et rødt “g.”
3 Sig følgende:
• "Mind mig om, at jeg skal ringe til John kl. 18:00" ("Remind me to call John at 6 PM").
• "Mind mig om at tømme skraldespanden, når jeg kommer hjem" ("Remind me to empty the litter box
when I get home").
Få vist en note
Du kan indtale på dit ur for at oprette en note eller få vist eksisterende noter med Android-apps såsom Google
Keep. Du kan også se og redigere lister i Google Keep.
Indtal for at tage eller få vist en note
1 Sørg for, at uret er vækket.
2 Sig "OK Google". Du vil kunne se en hvid skærm, der viser et rødt “g.”
3 Sig følgende: "Tag en note: Prøv den nye restaurant på Main Street" ("Take a note: Try the new restaurant
on Main Street”).
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Indstil alarmer og timere
Indstil en alarm
Du kan indtale på dit ur for at indstille en alarm. Du kan også indstille en alarm på uret via menuen på skærmen.
Urets og telefonens alarmer indstilles hver for sig. Når du tilføjer en alarm på uret, vil den ikke blive vist på
din
telefon og vice versa.
Når en alarm udsendes, vil uret vibrere og vise et kort.
• Sluk: Trak ikonet Vågen
fra venstre mod højre.
• Slumre: Træk ikonet Slumre
fra højre mod venstre.
Indtal for at indstille en alarm
1 Sørg for, at uret er vækket.
2 Sig "OK Google". Du vil kunne se en hvid skærm, der viser et rødt “g.”
3 Sig følgende: "Indstil en alarm til kl. 18:00" (“Set an alarm for 6PM").
Brug menuen for at indstille en alarm
1 Sørg for, at uret er vækket.
2 Tryk hvor som helst på skærmbaggrunden. Du vil kunne se en hvid skærm, der viser et rødt “g.”
3 Tryk igen hvor som helst på skærmen for at se en menu med ting, du kan foretage dig.
4 Rul, og tryk på Indstil en alarm . Angiv derefter tidspunktet.
Se aktuelle alarmer
1 Sørg for, at uret er vækket.
2 Tryk hvor som helst på skærmbaggrunden. Du vil kunne se en hvid skærm, der viser et rødt “g.”
3 Tryk igen hvor som helst på skærmen for at se en menu med ting, du kan foretage dig.
4 Rul, og tryk på Vis alarmer .
Indstil en timer
Du kan indtale på dit ur for at indstille en timer. Du kan også indstille en timer på uret via menuen på skærmen.
Når du har indstillet en timer, fremkommer der et nyt kort med nedtællingen. På kortet skal du trykke på
pauseknappen for at stoppe og starte timeren.
Når du indstiller en timer på uret, vil den ikke blive vist på din telefon og vice versa.
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Indtal for at indstille en timer
1 Sørg for, at uret er vækket.
2 Sig "OK Google". Du vil kunne se en hvid skærm, der viser et rødt “g.”
3 Sig følgende: "Indstil en timer til 25 minutter" (“Set a timer for 25 minutes")
Brug menuen for at indstille timeren
1 Sørg for, at uret er vækket.
2 Tryk hvor som helst på skærmbaggrunden. Du vil kunne se en hvid skærm, der viser et rødt “g.”
3 Tryk igen hvor som helst på skærmen for at se en menu med ting, du kan foretage dig.
4 Rul, og tryk på Indstil en timer .
5 Stryg op og ned for at se forskellige tider. Tryk for at vælge den tid, du ønsker.
Slet timer
Når din timer går i gang, sletter du den ved at stryge fra venstre mod højre på skærmen.
Brug stopuret
Du kan indtale på dit ur for at starte stopuret. Du kan også starte stopuret via menuen på skærmen.
Når du starter stopuret, fremkommer der et nyt kort. Tryk på knappen for at stoppe og starte stopuret.
Indtal for at starte stopuret
1 Sørg for, at uret er vækket.
2 Sig "OK Google". Du vil kunne se en hvid skærm, der viser et rødt “g.”
3 Sig følgende: "Start stopur" (“Start stopwatch”).
Brug menuen for at starte stopuret
1 Sørg for, at uret er vækket.
2 Tryk hvor som helst på skærmbaggrunden. Du vil kunne se en hvid skærm, der viser et rødt “g.”
3 Tryk igen hvor som helst på skærmen for at se en menu med ting, du kan foretage dig.
4 Rul, og tryk på Start stopur .

20

Tjek din kalender
Tjek din kalender
Dine kommende begivenheder vises automatisk som et kort. Du kan også indtale på uret eller bruge menuen på
skærmen til at hente din kalender frem.
Indtal for at se kalenderen
1 Sørg for, at uret er vækket.
2 Sig "OK Google". Du vil kunne se en hvid skærm, der viser et rødt “g.”
3 Sig følgende:
• "Hvordan ser min dag ud i morgen?" ("What does my day look like tomorrow?")
• "Hvornår har jeg det næste møde?" ("When's my next meeting?")
Brug menuen for at se kalenderen
1 Sørg for, at uret er vækket.
2 Tryk hvor som helst på skærmbaggrunden. Du vil kunne se en hvid skærm, der viser et rødt “g.”
3 Tryk igen hvor som helst på skærmen for at se en menu med ting, du kan foretage dig.
4 Rul, og tryk på Dagsorden .
Du vil kunne se dit kalenderkort.

Spor pakker
Spor en pakke
Dine pakkers status vil blive vist automatisk som et kort, hvis du har fået en ordrebekræftelse i Gmail.

Nyd din musik
Styr din musik
Når du afspiller musik på telefonen, vil du kunne se et musikkort på dit ur. Du kan afspille numre, sætte dem på
pause eller springe dem over.
Alle apps, der viser afspil, pause og spring over på låseskærmen, som f.eks. Google Play Music, vil blive vist på
uret.

21

START BRUGEN AF ANDROID WEAR
Læs og besvar notifikationer
Du kan læse og besvare tekstbeskeder og e-mails, hvem der ringer m.m. Se på eksemplerne herunder for at få
mere at vide om nogle af de ting, som Android Wear kan gøre for dig.
Sprogtilgængelighed for stemmetips
De fleste af tippene herunder fungerer, hvis dit sprog er angivet til engelsk, fransk,
tysk, italiensk, japansk, koreansk, russisk, spansk eller brasiliansk portugisisk. Enkelte
stemmehandlinger findes ikke på alle sprog og i alle lande.

Læs og besvar e-mails
Du kan bruge din foretrukne e-mail-apps sammen med Android Wear, herunder Gmail. Få mere at vide om,
hvordan du bruger Gmail med Android Wear.
Læs e-mail
Din nye e-mail vises som et kort. Du vil kunne få e-mailkort, hvis du får e-mail på din telefon.
Når du stryger fra højre mod venstre, kan du foretage forskellige handlinger såsom at gemme og besvare.
Hvis du vil have e-mai på din telefon, men ikke på uret, kan du få din e-mail-app til at stoppe med at sende
notifikationer til uret. Hvis du bruger Gmail, kan du få mere at vide om, hvordan Gmail arbejder sammen med
Android Wear.
Send en e-mail
Du kan indtale på dit ur for at sende en e-mail til en kontaktperson eller sige e-mailadressen.
Indtal for at sende en e-mail
1 Sørg for, at uret er vækket.
2 Sig "OK Google". Du vil kunne se en hvid skærm, der viser et rødt “g.”
3 Sig følgende: "Send en e-mail til Alex Jones om, at jeg ser frem til middag i morgen" (“Send email to Alex
Jones that I´m looking forward to dinner tomorrow”).
Hvis du bruger Gmail, kan du få mere at vide om, hvordan Gmail arbejder sammen med Android Wear.
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Besvar en e-mail
Din e-mailbesked vises som et kort. Når du stryger fra højre mod venstre, kan du foretage forskellige
handlinger såsom at gemme og besvare. Hvis du bruger Gmail, kan du få mere at vide om, hvordan Gmail
arbejder sammen med Android Wear.

Læs og besvar tekstbeskeder og notifikationer
Du kan bruge dine foretrukne apps til notifikationer sammen med Android Wear, herunder Hangouts. Få mere at
vide om, hvordan du bruger Hangouts med Android Wear.
Læst en tekstbesked eller notifikation
Dine nye tekstbeskeder eller notifikationer vises som et kort. Du vil kunne se kort, hvis du får notifikationer på
din telefon.
Når du stryger fra højre mod venstre, kan du foretage forskellige handlinger såsom at besvare. Hvis du vil
have notifikationer på din telefon, men ikke på uret, kan du få dine specifikke apps til at stoppe med at sende
notifikationer til uret. Hvis du bruger Hangouts, kan du få mere at vide om, hvordan Hangouts arbejder sammen
med Android Wear.
Skriv en tekstbesked til en ven
Du kan indtale på dit ur for at sende en tekstbesked til dine kontaktpersoner ved at sige et navn. Dermed sendes
en SMS-besked.
Indtal for at sende en tekstbesked
1 Sørg for, at uret er vækket.
2 Sig "OK Google". Du vil kunne se en hvid skærm, der viser et rødt “g.”
3 Sig følgende:
• "Send en SMS til Steve om, at jeg kommer 5 minutter senere" ("Text Steve I'm running 5 minutes late").
• “Send Kirsten en besked om, at jeg henter aftensmaden” ("Send Kirsten a message that I’m going to pick
up dinner”).
Husk, når du siger "send en besked" (“send a message"), sender du en tekstbesked.
Hvis du bruger Hangouts, kan du få mere at vide om, hvordan Hangouts arbejder sammen med Android Wear.
Besvar en tekstbesked
Din tekstbesked vises som et kort. Når du stryger fra højre mod venstre vil du kunne se en mulighed for at
besvare. Tryk på besvar, og indtal derefter din besked. Hvis du bruger Hangouts, kan du få mere at vide om,
hvordan Hangouts arbejder sammen med Android Wear.

23

START BRUGEN AF ANDROID WEAR
Se opkald
Se indgående opkald
Indgående opkald vises på uret.
For at svare:
1 Stryg den grønne knap fra højre mod venstre ind mod midten af skærmen.
2 Brug din telefon til at tale med den, der har ringet op.
For at sende den, der har ringet op til telefonsvareren: Stryg den røde knap fra venstre mod højre ind
mod midten af skærmen.
For at besvare med en besked, der er skrevet på forhånd: Stryg pilen fra bunden opad mod toppen af
skærmen, og tryk derefter på en besked.

Få kørselsvejledning, trafikmeldinger og oplysninger
om fly m.m.
Du kan få kørselsvejledning, finde lokale forretninger, få oplysninger om togtider, se flyafgange m.m. Se på
eksemplerne herunder for at få mere at vide om nogle af de ting, som Android Wear kan gøre for dig.
Sprogtilgængelighed for stemmetips
De fleste af tippene herunder fungerer, hvis dit sprog er angivet til engelsk, fransk,
tysk, italiensk, japansk, koreansk, russisk, spansk eller brasiliansk portugisisk. Enkelte
stemmehandlinger findes ikke på alle sprog og i alle lande.
Få sving-for-sving-navigation
Du kan indtale på dit ur og få sving-for-sving-kørselsvejledning til din destination. Indtal din destination, og ruten
vil blive vist på uret. Når du tager af sted, vil du kunne se kørselsvejledning efter hvert sving.
Hvis Placering er aktiveret på din telefon, virker Navigation på uret, selv når telefonen er låst.
Se de lande, hvor Navigation er tilgængelig.
Indtal for at få sving-for-sving-kørselsvejledning
1 Sørg for, at uret er vækket.
2 Sig "OK Google". Du vil kunne se en hvid skærm, der viser et rødt “g.”
3 Sig følgende:
• "Naviger til Union Square, San Fransisco" ("Navigate to Union Square, San Francisco").
• "Kørselsvejledning til Starbucks" (“Directions to Philz Coffee”)
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Se tiden og afstanden til din destination:
1 Stryg kortet opad.
2 Stryg én gang fra højre mod venstre
3 Du vil kunne se ruteoplysningerne.
Annuller din navigation:
1 Stryg kortet opad.
2 Stryg fra højre mod venstre, indtil du ser knappen Stop.
3 Tryk på Stop.
Få trafikoplysninger
Du vil kunne se et trafikkort, der giver dig besked om, hvor lang tid det vil tage at komme hjem eller på arbejde.
Du kan angive din hjemme- og arbejdsadresse i Google Now.
Find oplysninger om steder og forretninger
Du kan indtale på dit ur for at finde steder eller forretninger i nærheden. Du kan også finde telefonnummer eller
adresse på en forretning i nærheden og se, hvor langt væk den ligger.
Indtal for at finde et sted eller en forretning
1 Sørg for, at uret er vækket.
2 Sig "OK Google". Du vil kunne se en hvid skærm, der viser et rødt “g.”
3 Sig følgende:
• "Find Eiffeltårnet" ("Find the Eiffel Tower")
• "Hvor ligger den nærmeste benzintank?" (“Where´s the closest gas station?”)
• "Find butikker i Denver" (“Target stores in Denver”)
• "Blue Barns adresse" (“Blue Barn address”)
• "Hvor lang ligger Starbucks hjemmefra?" (“How far is Starbucks from my home?”)
Tjek din flyafgang eller hotelreservationer
Oplysninger om flyafgang og hotel vises automatisk på et kort, så længe dine reservationer findes i Gmail.
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Få hurtige svar om vejret, sport m.m.
Du kan få kommende vejrmeldinger, oversætte hilsner til mange sprog, omregne valuta m.m. Se på eksemplerne
herunder for at få mere at vide om nogle af de ting, som Android Wear kan gøre for dig.
Sprogtilgængelighed for stemmetips
De fleste af tippene herunder fungerer, hvis dit sprog er angivet til engelsk, fransk,
tysk, italiensk, japansk, koreansk, russisk, spansk eller brasiliansk portugisisk. Enkelte
stemmehandlinger findes ikke på alle sprog og i alle lande.
Få sportsresultater og -tidspunkter
Sportsresultater og fremtidige kampe vises som kort. Du kan også indtale på dit ur for at få resultatet på en
kamp, der er i gang, eller se, hvornår dit hold spiller næste gang.
Sportskort fås ikke i alle regioner.
Indtal for at se oplysninger om sport
1 Sørg for, at uret er vækket.
2 Sig "OK Google". Du vil kunne se en hvid skærm, der viser et rødt “g.”
3 Sig følgende:
• "Hvornår spiller Mets igen?" ("When is the next Mets game?")
• "Hvordan gik det med Leeds United?" ("How did Leeds United do?")
Vælg, hvilke hold du vil have opdateringer på
For at få opdateringer på dine foretrukne hold kan du brugertilpasse dine hold i Google Now.
Tjek vejrmeldingen
Vejrudsigten vil også blive vist automatisk som et kort. Du kan også indtale på dit ur for at få vejrmeldingen for
din placering eller et sted, hvor du skal rejse hen.
Indtal for at se vejrmeldingen
1 Sørg for, at uret er vækket.
2 Sig "OK Google". Du vil kunne se en hvid skærm, der viser et rødt “g.”
3 Sig følgende:
• "Vejret i San Francisco" ("Weather in San Francisco").
• "Hvordan er vejret i New York i morgen?" ("What's the weather in New York City tomorrow?")
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Se klokkeslættet i andre tidszoner
Du kan indtale på dit ur for at få klokkeslættet alle steder.
Indtal for at se klokkeslættet
1 Sørg for, at uret er vækket.
2 Sig "OK Google". Du vil kunne se en hvid skærm, der viser et rødt “g.”
3 Sig følgende: "Hvad er klokken i London?" ("What time is it in London?")
Oversæt ord eller sætninger
Du kan indtale på dit ur for at få oversættelser af ord og sætninger.
Indtal for at oversætte
1 Sørg for, at uret er vækket.
2 Sig "OK Google". Du vil kunne se en hvid skærm, der viser et rødt “g.”
3 Sig følgende: "Hvordan siger man 'hej' på spansk?" ("How do you say 'hello' in Spanish?")
Få kalorietal
Du kan indtale på dit ur for at finde ud af, hvor mange kalorier der er i almindelige fødevarer.
Indtal for at se kalorietallet
1 Sørg for, at uret er vækket.
2 Sig "OK Google". Du vil kunne se en hvid skærm, der viser et rødt “g.”
3 Sig følgende: "Hvor mange kalorier er der i en avocado?" (“How many calories are in an avocado?”)
Søg efter et ord
Du kan indtale på dit ur for at finde ud af definitionen på et ord.
Indtal for at se definitionerne
1 Sørg for, at uret er vækket.
2 Sig "OK Google". Du vil kunne se en hvid skærm, der viser et rødt “g.”
3 Sig følgende: "Hvad betyder onomatopoietikon?" ("What does onomatopoeia mean?")
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Tjek aktiekurser
Aktiekurserne vises automatisk som kort. Du kan også indtale på dit ur for at følge din portefølje ved at få de
direkte aktiepriser.
Indtal for at se aktier
1 Sørg for, at uret er vækket.
2 Sig "OK Google". Du vil kunne se en hvid skærm, der viser et rødt “g.”
3 Sig følgende: "Hvad er prisen på en Google-aktie?" ("What´s Google´s stock price?")
Vælg, hvilke aktier du vil have opdateringer på
Du kan tilpasse Google Now til at vælge, hvilke aktier du ønsker at følge.
Omregn enheder
Du kan indtale på dit ur for at omregne valuta, mængde, vægt m.m.
Indtal for at se omregningstabeller
1 Sørg for, at uret er vækket.
2 Sig "OK Google". Du vil kunne se en hvid skærm, der viser et rødt “g.”
3 Sig følgende:
• "Hvad er 16 ounces i pund?" ("What's 16 ounces in pounds?")
• “Omregn 100 euro til amerikanske dollars” ("Convert 100 euros to US dollars”).
• “Hvor mange meter er 50 kilometer?” (“How many kilometers is 50 miles?”)
Løs regnestykker
Du kan indtale på dit ur for at finde beregninger på regnestykker
Indtal for at se matematiske beregninger
1 Sørg for, at uret er vækket.
2 Sig "OK Google". Du vil kunne se en hvid skærm, der viser et rødt “g.”
3 Sig følgende: "Hvad er kvadratroden af 2209?" ("What is the square root of 2209?")
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Se kommende begivenheder
Du kan indtale på dit ur for at søge begivenheder, som f.eks. kommende ferier.
Indtal for at se begivenheder
1 Sørg for, at uret er vækket.
2 Sig "OK Google". Du vil kunne se en hvid skærm, der viser et rødt “g.”
3 Sig følgende:
• "Hvornår går solen ned?" ("When is sunset?")
• “Hvornår er det Thanksgiving?” (“When is Thanksgiving?”)
Søg tilfældige fakta
Du kan indtale på dit ur for at søge tilfældige fakta.
Indtal for at stille spørgsmål om personer, steder og ting
1 Sørg for, at uret er vækket.
2 Sig "OK Google". Du vil kunne se en hvid skærm, der viser et rødt “g.”
3 Sig følgende:
• "Hvor blev Albert Einstein født?" ("Where was Albert Einstein born?")
• “Hvor høj er Barack Obama?” (“How tall is Barack Obama?”)
• "Hvor højt er Eiffeltårnet?” ("How tall is the Eiffel Tower?”)
• "Hvor gammel er Meryl Streep?" ("How old is Meryl Streep?")
• "Hvor varm er solen?" ("How hot is the sun?")

Tjek din kondition
Google Fit er et fitnessprogram, der er forudinstalleret på dit ur. Du kan bruge det til at:
• Se, hvor mange skridt du tager på en dag
• Angive mål for antal skridt om dagen
Med Fit kan du se, hvor mange skridt du har taget de seneste 7 dage. Dine data deles ikke med tredjeparter
uden dit samtykke.
Fitnesssensorer er kun tiltænkt til fritid, velvære og fitness, og er ikke tiltænkt til medicinsk brug.
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Vis eller skjul Fit-kort
På uret kan du se Fit-kort med oversigter over, hvor mange skridt du har taget i dag. Du kan slette kortene når
som helst ved at stryge dem fra venstre mod højre.
Når du skjuler et Fit-kort, vil du ikke kunne se et nyt før kl. 17:00 eller næste dag.
Slå Fit-kort helt fra:
1 Hvis din skærm er svag, skal du trykke på skærmen for at vække uret.
2 Stryg opad for at finde Fit-kortet på uret.
3 Stryg kortet fra højre mod venstre, indtil du når en grå skærm.
4 Tryk på Vis skridtkort. Der skal stå Fra under det.

Se et skøn over, hvor mange skridt du har taget i dag
Du kan indtale på dit ur for at se et skøn over, hvor mange skridt du har taget. Du kan også se disse oplysninger
via menuen på skærmen.
Indtal for at se dine antal skridt
1 Hvis din skærm er svag, skal du trykke på skærmen for at vække uret.
2 Sig "OK Google". Du vil kunne se en hvid skærm med et rødt “g.”
3 Sig "Show me my steps" ("Vis antal skridt").
Brug menuen for at se dine antal skridt
1 Hvis din skærm er svag, skal du trykke på skærmen for at vække uret.
2 Tryk hvor som helst på skærmbaggrunden. Du vil kunne se en hvid skærm, der viser et rødt “g.”
3 Tryk igen hvor som helst på skærmen for at se en menu med ting, du kan foretage dig.
4 Rul, og tryk på Vis antal skridt.

Angive mål for antal skridt om dagen
Du kan angive mål for, hvor mange skridt du vil tage hver dag. Kig på uret for at se, hvor tæt du er på at nå dit
mål.
Uret leveres forudindstillet med et mål på 10.000 skridt. Sådan skifter du mål:
1 Hvis din skærm er svag, skal du trykke på skærmen for at vække uret.
2 Tryk hvor som helst på skærmbaggrunden. Du vil kunne se en hvid skærm med et rødt “g.”
3 Tryk igen hvor som helst på skærmen for at se en menu med ting, du kan foretage dig.
4 Tryk på Vis antal skridt.
5 Stryg fra højre mod venstre, indtil du finder menuen.
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6 Rul ned, og tryk på Mål for daglige antal skridt.
7 Rul, og tryk på det mål, du ønsker.

Android Wear tips og tricks
Her følger nogle tips og tricks til at bruge dit ur:

Dæmp skærmen med din håndflade
For hurtigt at dæmpe skærmen skal du blot holde håndfladen helt hen over skærmen, indtil den vibrerer.

Stop urets vibrering med et enkelt strøg
For at slå alle urets vibrationer fra skal du sætte uret på lydløs ved at stryge hele vejen ned fra toppen af urets
skærm. Uret vil vibrere, og du vil kunne se ordet "Lydløs fra" (“Mute”). For at slå lydløs fra skal du blot stryge
nedad igen.

Stop bestemte apps med at vise notifikationer på uret
Hvis du får notifikationer på din telefon, som du ikke ønsker at se på uret, kan du stoppe visningen af bestemte
apps på uret. Du ønsker måske at se e-mails for eksempel på din telefon, men ikke på dit ur.
1 På telefonen skal du åbne Android Wear-appen .
2 Tryk på Indstillinger-ikonet .
3 Tryk på Sæt app-notifikationer på lydløs.
4 Tryk på Plus-ikonet .
5 Tryk på den app, du ønsker at blokere.

Sæt din telefon automatisk på lydløs, når du bruger uret
Hvis du vil have telefonen til at stoppe med at frembringe lyde, når uret er tilsluttet, skal du følge disse trin:
1 På telefonen skal du åbne Android Wear-appen .
2 Tryk på Indstillinger-ikonet .
3 Sæt flueben i feltet ved siden af "Sæt den tilsluttede telefon på lydløs" (“Silence connected phone”).

Indtal for at gå til Indstillinger
Du kan indtale på dit ur for hurtigt at se menuen Indstillinger.
1 Hvis din skærm er svag, skal du trykke på skærmen for at vække uret.
2 Sig "OK Google". Du vil kunne se en hvid skærm, der viser et rødt “g.”
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3 Sig "Indstillinger" (“Settings”).

Indtal for at udføre simple opgaver
Du kan se en menu med simple opgaver på dit ur, og alt, hvad der står på denne liste, kan også siges højt.
Når du først er inde i menuen kan du for eksempel trykke på "Start stopur" (“Start stopwatch”). For at gøre det
samme med stemmen skal du blot sige "OK Google, start stopur" (“OK Google, start stopwatch”) fra de fleste
skærmbilleder.
For at se en menu med ting, du kan gøre:
1 Hvis din skærm er svag, skal du trykke på skærmen for at vække uret.
2 Sig “OK Google”, eller tryk hvor som helst på skærmbaggrunden. Du vil kunne se en hvid skærm, der viser
et rødt “g.”
3 Tryk igen hvor som helst på skærmen for at se en menu med ting, du kan foretage dig.
4 Stryg opad for at se forskellige muligheder.

Google-apps, der er kompatible med Android Wear
Her følger nogle Google-apps på din telefon eller tablet, som du kan bruge sammen med Android Wear. Du kan
bruge Google-apps eller andre apps på samme måde som med din Android-telefon.
Google Now
Google Hangouts
Gmail
Google Keep
Google Maps til mobil
Google Calendar

Brug Google Now sammen med Android Wear
Du kan se Google Now-kort på Android Wear, hvis du har Google Now på din Android-telefon.

Tilpas dine Google Now-kort
Google Now-kortene, som du kan se i Android Wear, kommer fra din eksisterende Google Now-kilde. Eventuelle
ændringer, der foretages i dine kortindstillinger på din telefon, vil også påvirke, hvilke kort du kan se i Android
Wear. For at ændre de kort, der vises på uret, skal du tilpasse dine Google Now-kort på din telefon.
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Hvis du foretager ændringer, skal du bruge anvisningerne herunder til at opdatere Google Now, så de ændringer,
du foretager, synkroniseres med Android Wear:
1 Åbn Google Søg-appen på din telefon.
2 Træk de første Google Now-kort, du ser, nedad.
3 Du ved, at dine kort bliver opdateret, når linjen under søgefeltet begynder at skifte farver.

Google Now-kort, der er kompatible med Android Wear
Aktier
Vejrmeldinger
• Påmindelser
• Sport
• Trafik
• Flyafgange
• Boardingkort
• Bekræftelse på pakkeforsendelse
• Oplysninger om offentlig transport med toge og busser
• Vennernes fødselsdage
• Offentlige meddelelser
• Påmindelser om at tage afsted i tide til kommende aftaler
• Hotel- og restaurantreservationer
Få mere at vide om Google Now-kort.
•
•

Brug Hangouts med Android Wear
Artiklen skrives af Hangouts-hjælpeforfatter og offentliggøres i Android Wear-supportcenter.

Brug Gmail med Android Wear
Artiklen skrives af Gmail-hjælpeforfatter og offentliggøres i Android Wear-supportcenter.
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INDSTILLINGER
Administrer notifikationer
De fleste notifikationer, du ser på din telefon, vil også blive vist på uret. Disse omfatter notifikationer vedrørende
mistede opkald, tekstbeskeder, påmindelser om begivenheder m.m.
Når du får en notifikation, vibrerer uret; det udsender ingen lyd.

Sådan fungerer notifikationer
Uret bruger notifikationindstillingerne, du har angivet for hver enkelt app på din telefon.
• Hvis din app vibrerer og udsender en lyd ved notifikationer på din telefon, vil uret vibrere.
• Hvis din app ikke vibrerer eller udsender en lyd ved notifikationer, vibrerer uret ikke, men du vil stadig kunne
se et kort på uret.
• Hvis hele telefonen er sat på lydløs, vil uret stadig vibrere, da uret bruger indstillingerne for den enkelte app.
Hvis du for eksempel har lyd og vibration slået til ved Gmail-notifikationer på din telefon, vil uret vibrere, når du
modtager en ny e-mail. Hvis du slår disse Gmail-notifikationer fra på din telefon, vil uret ikke vibrere, men du vil
stadig kunne se Gmail-kort på uret.
Når du sletter en notifikation på uret, bliver den også slettet på telefonen (og vice versa).

Sæt notifikationer på lydløs på dit ur
Hvis du ikke ønsker at se notifikationer på uret, kan du sætte det på lydløs. Når uret er på lydløs, vibrerer det ikke
ved nye notifikationer.
Slå lydløs til/fra: Stryg hele vejen ned fra toppen af skærmen, indtil uret vibrerer. Du vil kunne se ordene "Lydløs
til" ("Mute”) eller "Lydløs fra" (“Unmute”).
Når uret er på lydløs, vil du kunne se et ikon
for lydløs på skærmen.

Slå overvågning af notifikationer fra for bestemte apps
Hvis du får notifikationer på din telefon, som du ikke ønsker at se på uret, kan du stoppe visningen af bestemte
apps på uret.
1 På telefonen skal du åbne Android Wear-appen .
2 Tryk på Indstillinger-ikonet .
3 Tryk på Sæt app-notifikationer på lydløs.
4 Tryk på Plus-ikonet .
5 Tryk på den app, du ønsker at blokere.
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Deaktivering af Google Now-kort: Hvis du ikke ønsker at se eventuelle Google Now-kort, skal du deaktivere
Google Now på din telefon.
Når du lytter til musik på telefonen, vil du altid kunne se musikkortet med muligheder for pause og afspilning. Du
kan ikke deaktivere dette kort.

Slå telefonens lyde fra, når du bruger uret
Hvis du vil have telefonen til at stoppe med at frembringe lyde og vibrationer, når uret er tilsluttet, skal du følge
disse trin:
1 På telefonen skal du åbne Android Wear-appen .
2 Tryk på Indstillinger-ikonet .
3 Sæt flueben i feltet ved siden af "Sæt den tilsluttede telefon på lydløs" (“Silence connected phone”).

Styr batteritiden
Kontroller den resterende batteritid
Stryg blot et lille stykke ned fra toppen af urets skærm for at se batteritiden og datoen. Hvis du stryger hele vejen
ned, aktiveres/deaktiveres lydløs ved notifikationer.

Tips til at spare batteritid
•
•
•

Skru ned for lysstyrken på urets skærm.
Indstil skærmen til at slukke, når den ikke er i brug.
Begræns det antal notifikationer, som du ser på uret.

Displayindstillinger (urets forside, lysstyrke)
Skift urets forside
Du kan ændre designet af urets forside på flere måder, enten ved at trykke på skærmbaggrunden eller via urets
Indstillinger.
Fra baggrundskærmen
1 Hvis din skærm er svag, skal du trykke på skærmen for at vække uret.
2 Tryk på og hold nede hvor som helst på startskærmbilledets baggrund i to sekunder. Du vil se en liste over
forsider til uret, som du kan vælge mellem.
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3 Stryg til højre eller venstre for at gennemse designs.
4 Tryk for at vælge et nyt design.
Fra Indstillinger
1 Hvis din skærm er svag, skal du trykke på skærmen for at vække uret.
2 Tryk hvor som helst på skærmbaggrunden. Du vil kunne se en hvid skærm, der viser et rødt “g.”
3 Tryk igen hvor som helst på skærmen for at se en menu med ting, du kan foretage dig.
4 Rul ned, indtil du ser Indstillinger .
5 Tryk på Indstillinger .
6 Rul, indtil du ser Skift urets forside .
7 Tryk på Skift urets forside .
8 Stryg til højre eller venstre for at gennemse designs.
9 Tryk for at vælge et nyt design.
Indstillinger findes også ved at sige "OK Google, Indstillinger" (“OK Google, Settings”) fra
den aktive forside på uret.

Skift urets lysstyrke
Skift lysstyrken på skærmen:
1 Hvis din skærm er svag, skal du trykke på skærmen for at vække uret.
2 Tryk hvor som helst på skærmbaggrunden. Du vil kunne se en hvid skærm, der viser et rødt “g.”
3 Tryk igen hvor som helst på skærmen for at se en menu med ting, du kan foretage dig.
4 Rul ned, indtil du ser Indstillinger .
5 Tryk på Indstillinger .
6 Tryk på Juster lysstyrke .
7 Vælg et lysstyrkeniveau ved at trykke på en mulighed.
Indstillinger findes også ved at sige "OK Google, Indstillinger" (“OK Google, Settings”) fra
den aktive forside på uret.
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Slå skærmen til eller fra
Når uret ikke er i brug, kan du indstille skærmen til at:
• Slukke helt.
• Vær "altid til" (“always on”), så den viser klokkeslættet samt dit øverste kort.
Hvis urets skærm slukkes helt, når du ikke bruger den, vil det hjælpe med til at øge urets
batteritid.
Du kan ændre denne indstilling fra telefonen eller fra uret.
Fra telefonen eller tabletten
1 På telefonen skal du åbne Android Wear-appen .
2 Tryk på Indstillinger-ikonet .
3 Sæt eller fjern flueben i feltet ved siden af "Skærm altid til" (“Screen always on”).
Fra uret
1 Hvis din skærm er svag, skal du trykke på skærmen for at vække uret.
2 Tryk hvor som helst på skærmbaggrunden. Du vil kunne se en hvid skærm, der viser et rødt “g.”
3 Tryk igen hvor som helst på skærmen for at se en menu med ting, du kan foretage dig.
4 Rul ned, indtil du ser Indstillinger .
5 Tryk på Indstillinger .
6 Tryk på Skærm altid til for at slå den til eller fra.
Indstillinger findes også ved at sige "OK Google, Indstillinger" (“OK Google, Settings”) fra
den aktive forside på uret.
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INDSTILLINGER
Skift de apps, du bruger til stemmehandlinger
Du kan angive, hvilke apps du bruger til forskellige stemmehandlinger. Du kan for eksempel skifte den app, du
bruger til at indstille alarmer eller til at sende beskeder.
1 På telefonen skal du åbne Android Wear-appen .
2 På den nederste halvdel af skærmen under "Stemmehandlinger" (“Voice actions”), vil du kunne se en liste
over handlinger.
3 Rul, og tryk på en handling. Du kan vælge blandt de tilgængelige apps.
• Du kan også trykke på Gennemse kompatible apps. Derved åbnes Play Store, hvor du vil kunne se et
udvalg af apps, der er kompatible med Android Wear.

Slå flytilstand til eller fra
Hvis du befinder dig på et fly eller i eventuelle, andre situationer, hvor du ønsker at slå urets trådløse eller mobile
dataforbindelse fra, kan du sætte uret i flytilstand.
Følg disse trin:
1 Hvis din skærm er svag, skal du trykke på skærmen for at vække uret.
2 Tryk hvor som helst på skærmbaggrunden. Du vil kunne se en hvid skærm, der viser et rødt “g.”
3 Tryk igen hvor som helst på skærmen for at se en menu med ting, du kan foretage dig.
4 Rul ned, indtil du ser Indstillinger .
5 Tryk på Indstillinger .
6 Rul ned, indtil du ser Flytilstand.
7 Tryk på Flytilstand for at slå den til eller fra.
Indstillinger findes også ved at sige "OK Google, Indstillinger" (“OK Google, Settings”) fra
den aktive forside på uret.
Få mere at vide om, hvad der stadig virker, når uret er i flytilstand.
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Hvad virker stadig, når uret ikke er parret
Hvis du ikke er i nærheden af din telefon, eller du deaktiverer parring af uret til telefonen, kan du stadig bruge
nogle basisfunktioner på uret.
Du vil kunne bruge følgende funktioner ved at trykke på skærmen. Du vil ikke kunne bruge stemmehandlinger.
• Vis klokkeslættet og se datoen
• Indstil en alarm
• Brug stopuret
• Brug timeren
• Se din kalender for i dag
• Se antal skridt
• Skift urets forside
• Sæt uret i flytilstand

Genstart uret
I bestemte situationer, kan du have brug for eller ønske at genstarte uret. Du kan genstarte det på forskellige
måder, enten via indstillingerne eller ved at bruge urets hardware.
Genstart via Indstillinger:
1 Hvis din skærm er svag, skal du trykke på skærmen for at vække uret.
2 Tryk hvor som helst på skærmbaggrunden. Du vil kunne se en hvid skærm, der viser et rødt “g.”
3 Tryk igen hvor som helst på skærmen for at se en menu med ting, du kan foretage dig.
4 Rul ned, indtil du ser Indstillinger .
5 Tryk på Indstillinger .
6 Rul, indtil du ser Genstart , og tryk derefter for at genstarte.
Indstillinger findes også ved at sige "OK Google, Indstillinger" (“OK Google, Settings”) fra
den aktive forside på uret.
Du kan også genstarte uret ved at bruge dit urs hardware.
Hvis du har brug for at rydde alle data fra uret, kan du nulstille uret til fabriksindstillingerne.
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INDSTILLINGER
Nulstil uret til fabriksindstillingerne
Ved at nulstille uret til fabriksindstillingerne sletter du alle data, der er gemt i uret. Disse data kan ikke
genskabes. Dataene omfatter dine aktive notifikationer og kort, fitnessdata, eventuelt installerede apps fra
tredjeparter og andre data, de har gemt, samt systemindstillinger og -præferencer. Data, der er gemt i din
Google-konto, berøres ikke.
Nulstilling af uret, vil ikke nulstille din telefon eller tablet til fabriksindstillingerne.
Efter du har nulstillet uret til fabriksindstillingerne, vil du skulle parre uret med din telefon igen.
Følg disse trin for at nulstille til fabriksindstillingerne:
1 Hvis din skærm er svag, skal du trykke på skærmen for at vække uret.
2 Tryk hvor som helst på skærmbaggrunden. Du vil kunne se en hvid skærm, der viser et rødt “g.”
3 Tryk igen hvor som helst på skærmen for at se en menu med ting, du kan foretage dig.
4 Rul ned, indtil du ser Indstillinger .
5 Tryk på Indstillinger .
6 Rul, indtil du ser Nulstil enhed , og tryk derefter på nulstil.
Indstillinger findes også ved at sige "OK Google, Indstillinger" (“OK Google, Settings”) fra
den aktive forside på uret.
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FEJLFINDING ANDROID WEAR
Mit ur vil ikke parres med min telefon
Hvis dit ur ikke vil parres med din telefon, skal du prøve følgende fejlfindingsløsninger:
• Kontroller, at din telefon eller tablet kører Android 4.3 eller nyere. Du kan gå til http://g.co/WearCheck fra din
telefon for at kontrollere kompatibiliteten.
• Sørg for, at din telefon holdes op ved siden af uret.
• Kontroller, at Bluetooth er aktiveret.
• Kontroller, at din telefon har forbindelse til internettet. Prøv at åbne et websted på din telefon, som f.eks. news.
google.com for at sikre, at du har forbindelse.
• Kontroller, at følgende apps er opdateret på din telefon:
• Google Play Services-app, version 5.0.77 eller nyere
• Google Søg-app, version 3.5.12 eller nyere
• Android Wear-app, version 1.0 eller nyere
Sådan kontrolleres versionen af din app
1 Åbn din telefon Indstillinger-app.
2 Under "Enhed" (“Device”) trykker du på Apps.
3 Øverst på skærmen stryger du fra højre mod venstre hen over ordet "Downloadet" (“Downloaded”), indtil
du ser "Alle" (“All”).
4 Find den app, som du vil kontrollere, og tryk på appens navn.
5 Versionsoplysningerne vil blive vist øverst på skærmen under appens navn.
Nogle telefoner har forskellige Indstillinger. Undersøg det om nødvendigt hos producenten.
Sådan opdateres dine apps
1 På din telefon åbnes
Google Play Store-appen.
2 Tryk på ikonet
Play Store > Mine apps for at se dine downloadede apps. Apps med tilgængelige
opdateringer er mærket "Opdatering" ("Update").
3 Vælg de enkelte apps, der skal opdateres, eller tryk på Opdater alle for at downloade alle tilgængelige
opdateringer.
Tip: I enkelte tilfælde vil du skulle genstarte din enhed for at opdatere en app.
• Genstart uret ved at holde tænd/sluk-knappen nede, indtil det tænder igen.
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FEJLFINDING ANDROID WEAR
Fejlen "Kan ikke oprette forbindelse til internettet"
("Cannot connect to Internet")
Hvis du prøver at parre uret med din telefon, og du ser denne fejlmeddelelse, kan du prøve løsninger herunder.
Uret vil fortsætte med at prøve at parre med din telefon, så efter hvert trin bør du tjekke uret for at se, om
fejlmeddelelsen er væk.
• Hvis du har en internetforbindelse, men uret ikke vil parres, skal du genstarte din telefon.
• Kontroller, at følgende apps er opdateret på din telefon:
• Google Play Services-app, version 5.0.77 eller nyere
• Google Søg-app, version 3.5.12 eller nyere
• Android Wear-app, version 1.0 eller nyere
Sådan kontrolleres versionen af din app
1 Åbn din telefon Indstillinger-app.
2 Under "Enhed" (“Device”) trykker du på Apps.
3 Øverst på skærmen stryger du fra højre mod venstre hen over ordet "Downloadet" (“Downloaded”), indtil
du ser "Alle" (“All”).
4 Find den app, som du vil kontrollere, og tryk på appens navn.
5 Versionsoplysningerne vil blive vist øverst på skærmen under appens navn.
Nogle telefoner har forskellige Indstillinger. Undersøg det om nødvendigt hos producenten.
Sådan opdateres dine apps
1 På din telefon åbnes
Google Play Store-appen.
2 Tryk på ikonet
Play Store > Mine apps for at se dine downloadede apps. Apps med tilgængelige
opdateringer er mærket "Opdatering" ("Update").
3 Vælg de enkelte apps, der skal opdateres, eller tryk på Opdater alle for at downloade alle tilgængelige
opdateringer.
Tip: I enkelte tilfælde vil du skulle genstarte din enhed for at opdatere en app.
• På uret skal du stryge fra
højre mod venstre på fejlkortet, indtil du ser en grøn knap med en cirkelformet
pil
. Tryk på knappen.
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•

•

I Android Wear-appen på din telefon skal du følge disse trin for at afbryde/genoprette forbindelsen til uret:
1 Åbn Android Wear-appen .
2 Øverst på skærmen skal du trykke på
ur-ikonet. Forbindelsen til uret afbrydes.
3 Øverst på skærmen skal du trykke på
ur-ikonet igen for at genoprette forbindelse.
4 På uret skal du stryge fra højre mod venstre på fejlkortet, indtil du ser en grøn knap med en
cirkelformet pil . Tryk på knappen.
Genstart uret ved at holde tænd/sluk-knappen nede, indtil det tænder igen. Det vil prøve at oprette forbindelse.
Hvis det ikke får forbindelse, skal du genstarte telefonen.
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Bortskaffelse af din gamle telefon
1 Alle elektriske og elektroniske produkter skal bortskaffes separat fra husholdningsaffald via
bestemte indsamlingsfaciliteter, der er godkendt af regeringen eller de lokale myndigheder.
2 Korrekt bortskaffelse af din gamle telefon er en hjælp til at forhindre mulige negative
konsekvenser for miljøet og sundhedsskadelige virkninger.
3 Hvis du vil have yderligere oplysninger om bortskaffelse af din gamle telefon, skal du kontakte
kommunen, renovationsselskabet eller den butik, hvor du købte produktet.
Kassering af batterier/akkumulatorer
1 Dette symbol kan være kombineret med kemiske symboler for kviksølv (Hg), cadmium (Cd) eller
bly (Pb), hvis batteriet indeholder mere end 0,0005 % kviksølv, 0,002 % cadmium eller 0,004
% bly.
2 Alle batterier/akkumulatorer skal bortskaffes separat fra husholdningsaffald via bestemte
indsamlingsfaciliteter, der er godkendt af regeringen eller de lokale myndigheder.
3 Korrekt kassering af dine gamle batterier/akkumulatorer vil være en hjælp til at forhindre de
mulige negative konsekvenser for miljøet og sundhedsskadelige virkninger.
4 Hvis du vil have yderligere oplysninger om bortskaffelse af dine gamle batterier/akkumulatorer,
skal du kontakte kommunen, renovationsselskabet eller den butik, hvor du købte produktet.

Kontaktkontor for overholdelse af gældende bestemmelser for dette produkt:
LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

SUOMI

Käyttöopas

Huomautus: Avoimen lähdekoodin ohjelmisto
Saat vastaavan lähdekoodin (GPL, LGPL, MPL ja muut avoimen lähdekoodin lisenssit)
osoitteesta http://opensource.lge.com/
Kaikki lisenssiehdot, vastuuvapauslausekkeet ja ilmoitukset ovat ladattavissa lähdekoodin
kanssa.
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TIETOJA ANDROID WEARISTA
Android Wear - usein kysytyt kysymykset
Tässä on vastauksia muutamiin kysymyksiin, joita sinulla saattaa olla uudesta kellostasi.
Tarvitseeko kelloon ladata sovelluksia?
Ei. Puhelimesi suosikkisovellukset toimivat Android Wearin kanssa automaattisesti. Sinun ei tarvitse ladata uusia
sovelluksia.
Tarvitseeko puhelimeen asentaa uusia sovelluksia, jotta se toimii kellon kanssa?
Asenna Android Wear -sovellus puhelimeesi, jotta se luo yhteyden kelloosi ja voit hallita kellon asetuksia.
Mitkä puhelimet toimivat Android Wearin kanssa?
Tarvitset Android-puhelimen, jossa on vähintään Android 4.3 ja Bluetooth-tuki.
Voit ottaa selvää, tukeeko puhelimesi Android Wearia, siirtymällä puhelimellasi osoitteeseen g.co/WearCheck .
Minkä Android-version tarvitsen?
Tarvitset Android-puhelimen, jossa on vähintään Android 4.3.
Voit ottaa selvää, tukeeko puhelimesi Android Wearia, siirtymällä puhelimellasi osoitteeseen g.co/WearCheck .
Kuinka kaukana kello voi olla puhelimesta?
Pidä kelloa enintään noin metrin etäisyydellä puhelimesta. Tarkka etäisyys vaihtelee puhelimen ja kellon mukaan.
Kuuluuko kellosta ääniä? Vastaako kello minulle?
Kellosta ei kuulu ääniä eikä se vastaa sinulle.
Kello saattaa väristä ilmoitusten yhteydessä, ja kellossa käytetään ilmoitusasetuksia, jotka sinulla on kullekin
sovellukselle puhelimessasi. Jos puhelimesi hälyttää ilmoituksesta värinällä tai äänellä, kellosi värisee. Jos
puhelimestasi ei kuulu ääntä eikä se värise, näet silti kellossasi kortin ilman värinähälytystä.
Voit mykistää kellon, jolloin kaikkien ilmoitusten värinähälytykset poistetaan käytöstä. Lue lisää ilmoitusten
hallinnasta.
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Miten hallitsen kortteja, jotka näkyvät kellossani?
Voit valita, mitkä kortit ja ilmoitukset näytetään kellossasi, muuttamalla ilmoitus- ja Google Now -asetuksia.
Miksi tarvitsen puhelimen kellon käyttämiseen?
Kello käyttää Internetiä puhelimen tai tabletin kautta. Ilman pariksi liittämistä et voi käyttää suurinta osaa Android
Wearin ominaisuuksista.
Kellon monia asetuksia on myös helpompi hallita puhelimessa.
Mitä kello voi tehdä, jos en ole lähellä puhelinta?
Jos olet poissa puhelimen luota, voit silti käyttää joitakin kellon ominaisuuksia. Lue lisätietoja siitä, mikä toimii,
kun kelloa ei ole liitetty pariksi.
Mitä tapahtuu, jos poistan ilmoituksen tai kortin kellosta? Näkyykö se edelleen puhelimessa?
Jos poistat kortin kellosta, sama kortti tai ilmoitus hylätään puhelimessa. Jos poistat ilmoituksen puhelimesta, se
hylätään kellossa.
Voinko käydä verkkosivustoilla kellon avulla?
Et voi käydä verkkosivustoilla kellon avulla. Sen sijaan näet valinnan, jolla voit avata ne puhelimella.
Voiko kellolla kirjoittaa?
Ei. Vastaamiseen, hakemiseen ja tehtäviin käytetään ääntä.
Voinko käyttää kelloa tabletin kanssa?
Kyllä. Kellon voi liittää pariksi tabletin kanssa, mutta puhelinten käyttöä suositellaan.

Android Wearin kanssa toimivat puhelimet ja tabletit
Tarvitset Android-puhelimen, jossa on vähintään Android 4.3 ja Bluetooth-tuki. Voit liittää kellon pariksi tabletin,
joka täyttää samat vaatimukset, mutta puhelinten käyttöä suositellaan.
Voit ottaa selvää, tukeeko puhelimesi Android Wearia, siirtymällä puhelimellasi osoitteeseen g.co/WearCheck.
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LG G Watchin laitteisto
Tässä on opas LG G Watchin laitteiston ominaisuuksiin.

Näyttö

Nollauspainike
Latausliitännät

Mikrofoni

Latausteline
Solki

LG G Watchin tekniset tiedot
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Käyttöjärjestelmä

Android Wear

Näyttö

1,65 tuuman 280 x 280 IPS LCD

Mitat

37,9 x 46,5 x 9,95 mm

Paino

63 g

Akku

400 mAh

Suoritin

1,2 GHz:n suoritin

Langaton käyttö

BT 4.0

Muisti

4 Gt:n sisäinen tallennustila, jossa 512 Mt RAM-muistia

Portit ja liittimet

USB (pogo-liitin) G Watchissa, Micro USB lataustelineessä

Anturit

9 akselia (kiihtyvyysanturi/kompassi/gyroskooppi)

Lataa LG G Watch
Aseta LG G Watch lataustelineeseen latausliitäntöjen mukaisesti (kullanväriset nastat vastakkain). Varmista, että
teline on liitetty pistorasiaan.

1.

2.

•
•
•
•
•

Muuntaja vaihtelee maittain ja alueittain.
Käytä vain hyväksyttyä telinettä, muuntajaa ja Micro USB -kaapelia, jotka toimitetaan G Watchin kanssa. Toisen
muuntajan tai kaapelin käyttö voi vahingoittaa kelloa.
Syöttöjännitealue pistorasian ja muuntajan välillä on AC 100–240 V, ja muuntajan lähtöjännite on DC 5 V,
0,85 A.
G Watchin lataaminen toiseen laitteeseen, esimerkiksi kannettavaan tietokoneeseen, liitetyllä USB-kaapelilla vie
yhtä kauan kuin muuntajan avulla lataaminen.
G Watchin akkua ei voi poistaa. Älä yritä avata kelloa.
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LG G Watchin laitteisto
LG G Watchin pakkauksen sisältö
LG G Watchin mukana toimitetaan seuraavat:

G Watch

Micro USB -kaapeli
Mukana toimitetaan pikaopas sekä turvallisuus- ja takuukirjanen.
Jos jokin tarvikkeista on vioittunut tai puuttuu, ota yhteys kellon ostopaikkaan.
Käytä vain hyväksyttyjä lisävarusteita. Lisävarusteet vaihtelevat maittain ja alueittain.
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Latausteline

Muuntaja

Kytke tai katkaise LG G Watchin virta

Kytke kelloon virta
Liitä latausteline pistorasiaan ja aseta G Watch telineeseen. Laite käynnistyy automaattisesti.
Voit myös painaa nollauspainiketta kynällä tai paperiliittimellä. Pidä painiketta painettuna 2 sekunnin ajan.
Katkaise kellon virta
1 Jos näyttö on himmeä, avaa kello koskettamalla näyttöä.
2 Kosketa näytön taustan mitä tahansa kohtaa. Näet valkoisen näytön, jossa on punainen g-kirjain.
3 Kun kosketat näytön mitä tahansa kohtaa uudelleen, näet valikon tehtävistä, jotka voit tehdä.
4 Vieritä alas valikon alareunaan.
5 Valitse Asetukset .
6 Vieritä alas, kunnes näkyviin tulee Virta pois .
7 Valitse Virta pois .
Voit katkaista virran myös nollauspainikkeella:
1 Paina nollauspainiketta noin puolen sekunnin ajan.
2 Tämä avaa Asetukset .
3 Vieritä alas, kunnes näkyviin tulee Virta pois .
4 Valitse Virta pois .
Käynnistä kello uudelleen
Pidä nollauspainiketta painettuna noin 8 sekunnin ajan kynällä tai paperiliittimellä.
Voit käynnistää kellon uudelleen myös asetuksista.
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MÄÄRITÄ ANDROID WEAR
Liitä kello puhelimen pariksi
Kello on tarkoitettu toimimaan yhdessä Android-puhelimen kanssa, joten ne on liitettävä pariksi.
Jos liität kellon pariksi ensimmäistä kertaa, varmista, että puhelimella on mobiilidata- tai Wi-Fi-yhteys. Tarvitset
datayhteyden asetusten määrittämiseen. Pidä puhelin myös kytkettynä virtalähteeseen asetusten määrittämisen
aikana.
Pariksi liittäminen:
1 Kytke puhelin päälle ja varmista, että se on enintään noin metrin etäisyydellä puhelimesta.
2 Lataa ja asenna Android Wear -sovellus
puhelimeesi.
• Voit myös tehdä haun termillä "Android Wear"
Google Playssä.
3 Avaa Android Wear -sovellus
puhelimessa ja noudata näyttöön tulevia ohjeita. Voit ottaa Bluetoothin
käyttöön määrityksen aikana, jos se ei ole vielä käytössä.
4 Näet puhelimessasi lähellä olevien laitteiden luettelon. Kosketa kellosi nimeä.
• Voit tarkistaa kellon nimen sen näytöstä.
5 Näet puhelimessasi ja kellossasi pariliitoskoodin. Tarkista, että koodit täsmäävät.
6 Valitse Liitä pariksi puhelimessasi ja valitse sitten Liitä pariksi kellossasi. Varmista, että kosketat kumpaakin
näyttöä. Näet vahvistusviestin, kun kellosi on liitetty pariksi. Tämä voi viedä muutaman minuutin, joten ole
kärsivällinen.
• Mahdollinen ohjelmistopäivitys: Riippuen siitä, milloin ostit kellon, kello saattaa ladata ja asentaa
automaattisesti päivityksen, kun olet liittänyt sen ensimmäistä kertaa pariksi puhelimen kanssa. Kello
käynnistyy automaattisesti uudelleen, kun se on päivittänyt itsensä.
7 Noudata puhelimessa näyttöön tulevia ohjeita ja ota kellon ilmoitukset käyttöön.
8 Määritys on valmis, mutta suosittelemme ottamaan Google Now- ja sijaintipalvelut käyttöön, jotta saat parhaan
Android Wear -käyttökokemuksen. Lisätietoja on alla.
Aloita käyttö tutustumalla kellon opastukseen tai opettele käyttämään kellon toimintoja.

Ominaisuudet, jotka kannattaa ottaa käyttöön
Jotta saat parhaan Android Wear -käyttökokemuksen, suosittelemme ottamaan käyttöön Google Now- ja
sijaintipalvelut. Nämä ominaisuudet on otettava käyttöön puhelimella tai tabletilla, jos ne eivät ole vielä käytössä.
Suosittelemme myös pitämään yhteystietojen tunnistuksen päällä käytön tehostamiseksi. Tämä ominaisuus
otettiin käyttöön, kun määritit Android Wear -sovelluksen. Voit kytkeä yhteystietojen tunnistuksen pois päältä
Google-hakusovelluksen avulla.
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•
•
•

Ota Google Now -käyttöön, jotta saat tiedot tarvittaessa ilman hakemista. Voit esimerkiksi katsoa päivän sään,
tarkistaa lennon tilan ja selvittää, onko työmatkan varrella ruuhkaa.
Ota sijaintipalvelu käyttöön esimerkiksi navigointia ja paikallisia ehdotuksia (kuten ravintoloita ja liikennettä)
varten.
Ota yhteystietojen tunnistus käyttöön puheluita, tekstiviestejä tai sähköpostia varten.

Eri tapoja liittää kello pariksi
Voit liittää kellon vain yhden puhelimen tai tabletin pariksi kerrallaan. Jos sinulla on useampi kuin yksi puhelin tai
tabletti, jonka kanssa haluat liittää kellon pariksi, tai jos sinulla on useita kelloja, muista seuraavat asiat:
Jos sinulla on yksi kello ja useita puhelimia tai tabletteja:
• Et voi liittää yhtä kelloa useiden puhelinten tai tablettien pariksi samaan aikaan.
• Voit vaihtaa sitä, minkä puhelimen tai tabletin pariksi kello on liitetty, mutta kello on ensin nollattava
tehdasasetuksiin. Sen jälkeen voit liittää kellon uuden puhelimen tai tabletin pariksi.
Jos sinulla on useita kelloja ja yksi puhelin tai tabletti:
• Puhelimen tai tabletin voi liittää eri kellojen pariksi, mutta vain yhden kanssa kerrallaan.
• Voit käyttää Android Wear -sovellusta pariksi liitetyn kellon vaihtamiseen. Kellojen vaihtaminen:
1 Varmista, että pariksi liitettävään kelloon on kytketty virta.
2 Avaa puhelimessa Android Wear -sovellus .
3 alitse näytön oikeassa yläkulmassa Valikko
> Liitä pariksi uuden asusteen kanssa (Pair with a
new wearable).
4 Kosketa sen kellon nimeä, jonka haluat liittää pariksi.

Tutustu kelloosi
Näet kellossasi kortteja, jotka näyttävät hyödyllisiä tietoja silloin, kun niitä tarvitset. Voit myös saada vastauksia
kysymyksiin ja suorittaa päivittäisiä tehtäviä äänikomennoilla.

Hyödyllisiä tietoja tarvittaessa korteilla
Tarvitsemasi tiedot tulevat kätevästi näkyviin kortteina kellossasi. Mietitkö aamun työmatkaa? Katso kelloasi.
Lähettikö ystäväsi tekstiviestin? Voit katsoa viestin. Mietitkö, paljonko kävelit tänään? Voit katsoa päivän
askelmäärän. Voit vierittää kortteja, katsoa lisätietoja ja hylätä kortit, kun olet valmis.
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Esitä kysymyksiä ja tee päivittäisiä tehtäviä äänikomennoilla
Voit myös tehdä hakuja ja eri tehtäviä kellolla käyttämällä ääntäsi. Sano "OK Google" tai kosketa kellotaulua, ja
voit esimerkiksi esittää kysymyksiä ("Kuinka korkea Empire State Building on?" ("How tall is the Empire State
Building?")) ja asettaa muistutuksia ("Muistuta, että soitan illalla äidille" ("Remind me to call mom tonight")).

Käytä puhelimesi sovelluksia
Sinun on ladattava Android Wear -sovellus, jotta voit yhdistää kellon ja puhelimen, ja voit hallita kellon asetuksia.
Kun olet tehnyt tämän, suosikkisovelluksesi toimivat Android Wearin kanssa automaattisesti, eikä sinun tarvitse
ladata uusia sovelluksia.

Valitse, mitä kellossasi näkyy
Voit valita, mitkä kortit ja ilmoitukset näytetään kellossasi, muuttamalla ilmoitus- ja Google Now -asetuksia.

Kellon käyttö
Aloita kellon käyttö selaamalla kortteja ja käyttämällä ääntäsi vastausten hakemiseen ja päivittäisten tehtävien
suorittamiseen. Tee näin:

1. Aloita kellotaulusta (jossa näet ajan)
Aloita avaamalla kello. Jos kellon näyttö on himmennetty, voit avata kellon seuraavasti:
• Koskettamalla näyttöä.
• Kääntämällä rannettasi niin, että kellotaulu on pystyasennossa.
• Painamalla kellon painiketta (jos siinä on painike).
Himmennä näyttö nopeasti: paina näyttöä kämmenelläsi, kunnes se värisee. Tämä tuo
kellotaulun takaisin näkyviin.
Kellotaulun vaihtaminen: pidä kotinäytön taustan mitä tahansa kohtaa painettuna
kahden sekunnin ajan. Selaa ulkoasuja pyyhkäisemällä oikealle tai vasemmalle ja valitse
ulkoasu koskettamalla sitä.
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2. Katso hyödyllisiä tietoja korteista
Näet korttien pilkistävän näytön alareunasta pitkin päivää. Saat kortteja
ilmoituksille, kuten tekstiviesteille ja muistutuksille, ja hyödyllisille tiedoille, kuten
liikenne- ja säätiedotuksille. Tärkeimmät kortit näytetään ensin.
Voit katsoa kortteja pyyhkäisemällä näytön alareunasta ylöspäin. Näet
lisätietoja koskettamalla korttia. Näet lisää kortteja pyyhkimällä uudelleen
ylöspäin näytön alareunasta.
Jos kellosi on vaimennettu, näytön alareunasta ei pilkistä kortteja, ja sinun on
pyyhkäistävä ylöspäin, jotta näet ne, eikä kello värise ilmoitusten saapuessa.

3. Katso korttien lisätietoja ja toimi
Joissakin korteissa on lisätietoja tai toimia, jotka voit suorittaa.
Esimerkiksi sääkortissa näet 4 päivän ennusteen. Gmail-kortissa näet valinnat,
joilla voit arkistoida, vastata tai avata Gmailin puhelimessasi.
Näet lisätietoja pyyhkäisemällä korttia oikealta vasemmalle.

4. Pyyhkäise kortit pois, kun olet valmis
Kun olet katsonut kortin, voit poistaa sen.
Voit poistaa kortin pyyhkäisemällä vasemmalta oikealle.
Kortit tulevat automaattisesti takaisin, kun uutta jaettavaa tietoa on saatavilla.
Jos poistat kortin kellosta, sama kortti tai ilmoitus hylätään puhelimessa. Jos poistat ilmoituksen puhelimesta, sitä
ei näytetä kellossa.

5. Esitä kysymyksiä ja tee päivittäisiä tehtäviä
Aloita kellon käyttö äänellä seuraavasti:
1 Jos näyttö on himmeä, avaa kello koskettamalla näyttöä.
2 Sano "OK Google" tai kosketa näytön taustan mitä tahansa kohtaa. Näet valkoisen näytön, jossa on
punainen g-kirjain.
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3 Sano kysymys tai tehtävä.
Kokeile seuraavia: "Miten sanotaan hei ranskaksi?" ("How do you say hello in French?") tai "Muistuta, että ostan
maitoa kun tulen kotiin" ("Remind me to buy milk when I get home").
Lue lisää kysymyksistä ja tehtävistä, jotka toimivat Android Wearin kanssa.

6. Katsoa valikon tehtävistä, jotka voit tehdä
Voit myös katsoa suoraan kellossa valikon tehtävistä, jotka voit tehdä:
1 Jos näyttö on himmeä, avaa kello koskettamalla näyttöä.
2 Sano "OK Google" tai kosketa näytön taustan mitä tahansa kohtaa. Näet valkoisen näytön, jossa on
punainen g-kirjain.
3 Kun kosketat näytön mitä tahansa kohtaa uudelleen, näet valikon tehtävistä, jotka voit tehdä.
4 Näet eri vaihtoehdot pyyhkäisemällä.
5 Valitse valinta koskettamalla sitä.

Katso navigointivinkkejä
Tässä on hyödyllisiä tietoja kellon käyttöön:
Mitä haluat tehdä?
Avata kotinäytön
Katsoa kortteja

Pyyhkäise näytön alareunasta ylöspäin.

Katsoa lisätietoja

Pyyhkäise oikealta vasemmalle.

Pyyhkäise kortit pois
Käyttää ääntäsi
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Toimi
Kosketa näyttöä.
Käännä rannetta itseäsi kohti. Paina kellon
painiketta (jos siinä on painike).

Pyyhkäise vasemmalta oikealle.
Sano "OK Google", tai kosketa näytön taustan
mitä tahansa kohtaa ja sano kysymys tai
tehtävä.

Mitä haluat tehdä?

Toimi

Katsoa valikon tehtävistä, jotka voit
tehdä

1. Sano "OK Google", tai kosketa näytön
taustan mitä tahansa kohtaa. Näet valkoisen
näytön, jossa on punainen g-kirjain.
2. Kun kosketat näytön mitä tahansa kohtaa
uudelleen, näet valikon tehtävistä, jotka voit
tehdä.
3. Näet muita valintoja vierittämällä.

Himmentää näytön

Paina näyttöä kämmenelläsi, kunnes se värisee.

Katsoa jäljellä olevan akun keston
tai päivämäärän

 yyhkäise näytön yläreunasta alaspäin
P
puoleenväliin.

Mykistää kellon ilmoitukset tai
poistaa mykistyksen

 yyhkäise näytön yläreunasta alareunaan.
P
Kello värisee ja näet valinnan "mykistä" tai
"poista".

Muuttaa kellotaulua

1. Pidä näytön taustan mitä tahansa kohtaa
painettuna kahden sekunnin ajan.
2. Selaa ulkoasuja pyyhkäisemällä oikealle tai
vasemmalle.
3. Valitse uusi ulkoasu koskettamalla sitä.
Voit vaihtaa kellotaulua myös Asetuksissa.

Katsoa Asetuksia

1. Sano "OK Google" tai kosketa näytön
taustan mitä tahansa kohtaa. Näet valkoisen
näytön, jossa on punainen g-kirjain.
2. Kun kosketat näytön mitä tahansa kohtaa
uudelleen, näet valikon tehtävistä, jotka voit
tehdä.
3. Vieritä alas, kunnes näet Asetukset .
4. Valitse Asetukset .
Toinen tapa päästä asetuksiin on sanoa "Ok
Google, asetukset" ("Ok Google, Settings")
aktiivisesta kellonäkymästä.
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Mitä Android Wearilla voi tehdä?
Tässä on hyödyllisiä tietoja kellon käyttöön:

Tee asioita
Määritä muistutuksia
Lisää muistiinpanoja
• Aseta hälytyksiä ja ajastimia
• Käytä sekuntikelloa
• Tarkista aikataulusi
• Hallitse musiikkia
Lue lisää asioiden tekemisestä.
•
•

Lue viestit ja vastaa niihin
Lue tekstiviestit ja viestit ja vastaa niihin
Lue sähköpostiviestit ja vastaa niihin
• Katso saapuvat puhelut
• Lähetä valmiita tekstiviestejä, jos et voi vastata saapuvaan puheluun
Lue lisää viestien lukemisesta ja niihin vastaamisesta.
•
•

Matkusta
Hae yksityiskohtainen navigointi
Hae liikennetiedot
• Etsi paikka tai yritys
• Etsi yrityksen tiedot
• Tarkista lento- tai hotellivaraukset
Lue lisää matkustamisesta.
•
•

Hae nopeita vastauksia
•
•
•
•
•
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Hae urheilutulokset ja aikataulut
Tarkista sää
Katso aika muilla aikavyöhykkeillä
Käännä sanoja tai lauseita
Hae kalorimääriä

Etsi sanoja
Tarkista osaketiedot
• Muunna yksiköitä
• Suorita laskutehtäviä
• Etsi tietoja tapahtumista
• Etsi satunnaisia tietoja
Lue lisää nopeiden vastausten hakemisesta.
•
•

Seuraa kuntoasi
Katso, montako askelta otat päivässä
Aseta yksinkertaiset tavoitteet askelille
Lue lisää kunnon seuraamisesta.
•
•
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Mitä Android Wearilla voi tehdä?
Tee asioita muistutusten, hälytysten ja muistiinpanojen
avulla
Voit asettaa muistutuksia ja hälytyksiä, lisätä muistiinpanoja ja tarkistaa aikataulun kellollasi. Katso alla olevista
esimerkeistä, mitä Android Wearilla voi tehdä.
Äänivinkkien kielet
Useimmat alla olevat vinkit toimivat, jos kieleksi on asetettu englanti, ranska, saksa,
italia, japani, korea, venäjä, espanja tai Brasilian portugali. Jotkin äänikomennot eivät ole
käytettävissä kaikilla kielillä ja kaikissa maissa.

Aseta muistutuksia ja lisää muistiinpanoja
Aseta muistutus
Voit asettaa muistutuksen äänikomennolla. Voit asettaa muistutuksia jonkin asian tekemiselle tiettynä aikana tai
tietyssä paikassa.
Kun olet asettanut muistutuksen, näet kortin, kun muistutus käynnistyy.
Aseta muistutus äänikomennolla
1 Varmista, että kello on hereillä.
2 Sano "OK Google". Näet valkoisen näytön, jossa on punainen g-kirjain.
3 Sano seuraava:
• "Muistuta, että soitan Johnille klo 18." ("Remind me to call John at 6 PM.")
• "Muistuta, että tyhjennän hiekkalaatikon, kun menen kotiin." ("Remind me to empty the litter box when I
get home.")
Lisää tai katso muistiinpano
Voit lisätä muistiinpanon äänikomennolla tai katsoa olemassa olevia muistiinpanoja käyttämällä Androidsovelluksia, kuten Google Keepiä. Voit myös katsoa ja muokata luetteloita Google Keepissä.
Lisää tai katso muistiinpano äänikomennolla
1 Varmista, että kello on hereillä.
2 Sano "OK Google". Näet valkoisen näytön, jossa on punainen g-kirjain.
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3 Sano seuraava: "Lisää muistiinpano: kokeile Main Streetin uutta ravintolaa." ("Take a note: Try the new
restaurant on Main Street.")

Aseta hälytyksiä ja ajastimia
Hälytyksen asettaminen
Voit asettaa hälytyksen äänikomennolla. Voit asettaa hälytyksen kelloon myös näytön valikon avulla.
Kellon ja puhelimen hälytykset ovat erillisiä. Kun lisäät kelloon hälytyksen, se ei näy
puhelimessa, ja päinvastoin.
Kun hälytys käynnistyy, kello värisee ja näyttää kortin.
• Poista käytöstä: vedä Hereillä-kuvaketta
vasemmalta oikealle.
• Aseta torkku: vedä Torkku-kuvaketta
oikealta vasemmalle.
Aseta hälytys äänikomennolla
1 Varmista, että kello on hereillä.
2 Sano "OK Google". Näet valkoisen näytön, jossa on punainen g-kirjain.
3 Sano seuraava: "Aseta hälytys klo 18." ("Set an alarm for 6PM.")
Aseta hälytys valikosta
1 Varmista, että kello on hereillä.
2 Kosketa näytön taustan mitä tahansa kohtaa. Näet valkoisen näytön, jossa on punainen g-kirjain.
3 Kun kosketat näytön mitä tahansa kohtaa uudelleen, näet valikon tehtävistä, jotka voit tehdä.
4 Vieritä näyttöä ja valitse Aseta hälytys (Set an alarm) . Valitse aika.
Katso nykyiset hälytykset
1 Varmista, että kello on hereillä.
2 Kosketa näytön taustan mitä tahansa kohtaa. Näet valkoisen näytön, jossa on punainen g-kirjain.
3 Kun kosketat näytön mitä tahansa kohtaa uudelleen, näet valikon tehtävistä, jotka voit tehdä.
4 Vieritä näyttöä ja valitse Näytä hälytykset (Show alarms) .
Aseta ajastin
Voit asettaa ajastimen äänikomennolla. Voit asettaa ajastimen kelloon myös näytön valikon avulla.
Kun olet asettanut ajastimen, saat uuden kortin, jossa on lähtölaskenta. Kortin taukopainikkeella voit pysäyttää ja
käynnistää ajastimen.
Kun asetat ajastimen kelloon, se ei näy puhelimessa, ja päinvastoin.

19

ALA KÄYTTÄÄ ANDROID WEARIA
Aseta ajastin äänikomennolla
1 Varmista, että kello on hereillä.
2 Sano "OK Google". Näet valkoisen näytön, jossa on punainen g-kirjain.
3 Sano seuraava: "Aseta ajastin 25 minuutille." ("Set a timer for 25 minutes.")
Aseta ajastin valikosta
1 Varmista, että kello on hereillä.
2 Kosketa näytön taustan mitä tahansa kohtaa. Näet valkoisen näytön, jossa on punainen g-kirjain.
3 Kun kosketat näytön mitä tahansa kohtaa uudelleen, näet valikon tehtävistä, jotka voit tehdä.
4 Vieritä näyttöä ja valitse Aseta ajastin (Set a timer) .
5 Pyyhkäise ylös ja alas, jotta näet eri ajat. Valitse haluamasi aika koskettamalla.
Hylkää ajastin
Kun ajastin käynnistyy, hylkää se pyyhkimällä vasemmalta oikealle näytössä.
Käytä sekuntikelloa
Voit käynnistää sekuntikellon äänikomennolla. Voit käynnistää sekuntikellon myös näytön valikon avulla.
Kun käynnistät sekuntikellon, saat uuden kortin. Pysäytä ja käynnistä sekuntikello koskettamalla painiketta.
Käynnistä sekuntikello äänikomennolla
1 Varmista, että kello on hereillä.
2 Sano "OK Google". Näet valkoisen näytön, jossa on punainen g-kirjain.
3 Sano seuraava: "Käynnistä sekuntikello." ("Start stopwatch.")
Käynnistä sekuntikello valikosta
1 Varmista, että kello on hereillä.
2 Kosketa näytön taustan mitä tahansa kohtaa. Näet valkoisen näytön, jossa on punainen g-kirjain.
3 Kun kosketat näytön mitä tahansa kohtaa uudelleen, näet valikon tehtävistä, jotka voit tehdä.
4 Vieritä näyttöä ja valitse Käynnistä sekuntikello (Start stopwatch) .
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Tarkista aikataulusi
Tarkista aikataulusi
Tulevat tapahtumasi näkyvät automaattisesti korttina. Voit myös käyttää äänikomentoa tai näytön valikkoa
kalenterin avaamiseen.
Katso aikataulu äänikomennolla
1 Varmista, että kello on hereillä.
2 Sano "OK Google". Näet valkoisen näytön, jossa on punainen g-kirjain.
3 Sano seuraava:
• "Miltä huominen päivä näyttää?" ("What does my day look like tomorrow?")
• "Milloin seuraava kokous on?" ("When's my next meeting?")
Katso aikataulu valikosta
1 Varmista, että kello on hereillä.
2 Kosketa näytön taustan mitä tahansa kohtaa. Näet valkoisen näytön, jossa on punainen g-kirjain.
3 Kun kosketat näytön mitä tahansa kohtaa uudelleen, näet valikon tehtävistä, jotka voit tehdä.
4 Vieritä näyttöä ja valitse Työjärjestys (Agenda) .
Näet kalenterikortin.

Seuraa paketteja
Seuraa pakettia
Pakettiesi tila näkyy automaattisesti korttina, jos sinulla on tilausvahvistus Gmailissa.

Nauti musiikista
Hallitse musiikkia
Kun soitat musiikkia puhelimellasi, näet musiikkikortin kellossasi. Voit käyttää raitojen taukoja, toistoa ja ohitusta.
Kaikki sovellukset, jotka näyttävät toiston, tauon ja ohituksen lukitusnäytössä, kuten Google Play Music, näkyvät
kellossasi.
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Lue viestit ja vastaa niihin
Voit esimerkiksi lukea teksti- ja sähköpostiviestit, vastata niihin ja katsoa soittajan. Katso alla olevista
esimerkeistä, mitä Android Wearilla voi tehdä.
Äänivinkkien kielet
Useimmat alla olevat vinkit toimivat, jos kieleksi on asetettu englanti, ranska, saksa,
italia, japani, korea, venäjä, espanja tai Brasilian portugali. Jotkin äänikomennot eivät ole
käytettävissä kaikilla kielillä ja kaikissa maissa.

Lue sähköpostiviestit ja vastaa niihin
Voit käyttää Android Wearin kanssa suosikkisähköpostisovelluksiasi, esimerkiksi Gmailia. Lue lisää siitä, miten
Gmailia käytetään Android Wearin kanssa.
Lue sähköpostit
Uudet sähköpostiviestit näkyvät korttina. Saat sähköpostikortteja, jos saat sähköposti-ilmoitukset puhelimeesi.
Pyyhkäisemällä oikealta vasemmalle voit suorittaa eri toimia, kuten arkistoida tai vastata. Jos haluat saada
sähköposti-ilmoitukset puhelimeen, mutta et kelloon, voit estää sähköpostisovellusta lähettämästä ilmoituksia
kelloon. Jos käytät Gmailia, voit lukea lisää siitä, miten Gmail toimii Android Wearin kanssa.
Lähetä sähköpostiviesti
Voit lähettää sähköpostia henkilölle äänikomennolla tai sanoa sähköpostiosoitteen.
Lähetä sähköpostiviesti äänikomennolla
1 Varmista, että kello on hereillä.
2 Sano "OK Google". Näet valkoisen näytön, jossa on punainen g-kirjain.
3 Sano seuraava: "Lähetä Alex Jonesille sähköpostiviesti, että odotan huomista illallista." ("Send email to Alex
Jones that I’m looking forward to dinner tomorrow.")
Jos käytät Gmailia, voit lukea lisää siitä, miten Gmail toimii Android Wearin kanssa.
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Vastaa sähköpostiviestiin
Sähköpostiviestit näkyvät korttina. Pyyhkäisemällä oikealta vasemmalle voit suorittaa eri toimia, kuten
arkistoida tai vastata. Jos käytät Gmailia, voit lukea lisää siitä, miten Gmail toimii Android Wearin kanssa.

Lue tekstiviestit ja viestit ja vastaa niihin
Voit käyttää Android Wearin kanssa suosikkiviestisovelluksiasi, esimerkiksi Hangoutsia. Lue lisää siitä, miten
Hangoutsia käytetään Android Wearin kanssa.
Lue tekstiviesti tai viesti
Uudet tekstiviestit tai viestit näkyvät korttina. Näet kortit, jos saat viesti-ilmoitukset puhelimeesi.
Pyyhkäisemällä oikealta vasemmalle voit suorittaa eri toimia, kuten vastata. Jos haluat saada ilmoitukset
puhelimeen, mutta et kelloon, voit estää tiettyjä sovelluksia lähettämästä ilmoituksia kelloon. Jos käytät
Hangoutsia, opettele, kuinka Hangouts toimii Android Wearin kanssa.
Tekstiviestin lähettäminen ystävälle
Voit lähettää viestin yhteystiedoissa olevalle henkilölle sanomalla hänen nimensä kellolle. Tämä lähettää
tekstiviestin.
Tekstiviestin lähettäminen puhumalla
1 Varmista, että kello on hereillä.
2 Sano "OK Google". Näet valkoisen näytön, jossa on punainen g-kirjain.
3 Sano seuraava:
• "Tekstaa Stevelle, olen 5 minuuttia myöhässä." ("Text Steve I'm running 5 minutes late.")
• "Lähetä Kirstenille viesti, että käyn kaupassa." ("Send Kirsten a message that I’m going to pick up dinner.")
Muista, että kun sanot "lähetä viesti" ("send a message"), tekstiviesti lähetetään.
Jos käytät Hangoutsia, opettele, kuinka Hangouts toimii Android Wearin kanssa.
Tekstiviestiin vastaaminen
Viesti näkyy korttina. Kun pyyhkäiset oikealta vasemmalle, näet vastaustoiminnon. Valitse Vastaa ja sano
viestisi. Jos käytät Hangoutsia, opettele, kuinka Hangouts toimii Android Wearin kanssa.
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ALA KÄYTTÄÄ ANDROID WEARIA
Katso puhelut
Katso saapuvat puhelut
Saapuvat puhelut näkyvät kellossasi.
Vastaaminen:
1 Pyyhkäise vihreää painiketta oikealta vasemmalle kohti näytön keskiosaa.
2 Puhu soittajan kanssa puhelimella.
Soittajan siirtäminen vastaajaan: Pyyhkäise punaista painiketta vasemmalta oikealle kohti näytön
keskiosaa.
Vastaaminen esikirjoitetulla viestillä: Pyyhkäise nuolta näytön alareunasta yläreunaan ja kosketa viestiä.

Reittiohjeiden, liikenne- ja lentotietojen ym. hakeminen
Voit saada reittiohjeita, etsiä paikallisia yrityksiä, saada tietoja työmatkastasi, nähdä saapuvat lennot ja paljon
muuta. Katso alla olevista esimerkeistä, mitä Android Wearilla voi tehdä.
Äänivinkkien kielet
Useimmat alla olevat vinkit toimivat, jos kieleksi on asetettu englanti, ranska, saksa,
italia, japani, korea, venäjä, espanja tai Brasilian portugali. Jotkin äänikomennot eivät ole
käytettävissä kaikilla kielillä ja kaikissa maissa.
Hae yksityiskohtainen navigointi
Voit kellolle puhumalla saada yksityiskohtaiset ohjeet määränpäähäsi. Kun sanot määränpääsi, reitti tulee näkyviin
kelloon. Matkan edetessä näet käännöskohtaiset ohjeet.
Kun Sijainti on otettu käyttöön puhelimessa, navigointi toimii kellossa, vaikka puhelin olisi lukittu.
Katso maat, joissa navigointi on saatavilla.
Käännöskohtaisten ohjeiden saaminen puhumalla
1 Varmista, että kello on hereillä.
2 Sano "OK Google". Näet valkoisen näytön, jossa on punainen g-kirjain.
3 Sano seuraava:
• "Navigoi kohteeseen Union Square, San Francisco." ("Navigate to Union Square, San Francisco.")
• "Ohjeet kohteeseen Philz Coffee" ("Directions to Philz Coffee")
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Näe kellonaika ja etäisyys määränpäähän:
1 Pyyhkäise korttia ylöspäin.
2 Pyyhkäise kerran oikealta vasemmalle.
3 Näet reittitiedot.
Navigoinnin peruuttaminen:
1 Pyyhkäise korttia ylöspäin.
2 Pyyhkäise oikealta vasemmalle, kunnes näet Seis-painikkeen.
3 Valitse Seis.
Hae liikennetiedot
Näet liikennekortin, joka näyttää, kuinka kauan koti- tai työmatka kestää. Voit määrittää koti- ja työosoitteen
Google Now -sovelluksessa.
Paikkojen ja yritysten tietojen hakeminen
Voit kellolle puhumalla hakea lähistöllä olevia paikkoja ja liikeyrityksiä. Voit myös hakea yrityksen puhelinnumeron
tai osoitteen ja nähdä, kuinka kaukana yritys sijaitsee.
Paikan tai yrityksen hakeminen puhumalla
1 Varmista, että kello on hereillä.
2 Sano "OK Google". Näet valkoisen näytön, jossa on punainen g-kirjain.
3 Sano seuraava:
• "Etsi Eiffel-torni" ("Find the Eiffel Tower")
• "Missä on lähin huoltoasema?" ("Where’s the closest gas station?")
• "Target-kaupat Denverissä" ("Target stores in Denver")
• "Blue Barn osoite" ("Blue Barn address")
• "Kuinka kaukana Starbucks on kotoani?" ("How far is Starbucks from my home?")
Tarkista lento- tai hotellivaraukset
Lento- ja hotellitietosi näkyvät automaattisesti korttina, kun varauksesi ovat Gmailissa.
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ALA KÄYTTÄÄ ANDROID WEARIA
Sää- ja urheilutietojen ym. hakeminen
Voit saada sääennusteita, kääntää tervehdyksiä monille kielille, muuntaa valuuttoja ja paljon muuta. Katso alla
olevista esimerkeistä, mitä Android Wearilla voi tehdä.
Äänivinkkien kielet
Useimmat alla olevat vinkit toimivat, jos kieleksi on asetettu englanti, ranska, saksa,
italia, japani, korea, venäjä, espanja tai Brasilian portugali. Jotkin äänikomennot eivät ole
käytettävissä kaikilla kielillä ja kaikissa maissa.
Hae urheilutulokset ja aikataulut
Urheilutulokset ja tulevat ottelut näkyvät kortteina. Voit myös puhua kellolle ja saada menossa olevan pelin
tilanteen tai tarkistaa, milloin suosikkijoukkueesi pelaa seuraavan kerran.
Urheilukortit eivät ole saatavilla kaikilla alueilla.
Urheilutietojen näkeminen puhumalla
1 Varmista, että kello on hereillä.
2 Sano "OK Google". Näet valkoisen näytön, jossa on punainen g-kirjain.
3 Sano seuraava:
• "Milloin on seuraava Metsien peli?" ("When is the next Mets game?")
• "Kuinka Leeds United pelasi?" ("How did Leeds United do?")
Valitse, minkä joukkueiden päivityksiä haluat
Voit mukauttaa suosikkijoukkueitasi Google Now -sovelluksessa ja saada niiden päivityksiä.
Tarkista sää
Sää näkyy automaattisesti korttina. Voit kellolle puhumalla saada sijaintisi tai matkakohteesi sääennusteen.
Sääennusteen tarkistaminen puhumalla
1 Varmista, että kello on hereillä.
2 Sano "OK Google". Näet valkoisen näytön, jossa on punainen g-kirjain.
3 Sano seuraava:
• "Sää San Franciscossa." ("Weather in San Francisco.")
• "Millainen sää on New Yorkissa huomenna?" ("What's the weather in New York City tomorrow?")
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Katso aika muilla aikavyöhykkeillä
Voit kellolle puhumalla nähdä kellonajan kaikissa maissa.
Kellonajan näkeminen puhumalla
1 Varmista, että kello on hereillä.
2 Sano "OK Google". Näet valkoisen näytön, jossa on punainen g-kirjain.
3 Sano: "Paljonko kello on Lontoossa?" ("What time is it in London?")
Käännä sanoja tai lauseita
Voit kellolle puhumalla saada sanojen ja lauseiden käännöksiä.
Kääntäminen puhumalla
1 Varmista, että kello on hereillä.
2 Sano "OK Google". Näet valkoisen näytön, jossa on punainen g-kirjain.
3 Sano: "Mitä 'hei' on espanjaksi?" ("How do you say 'hello' in Spanish?")
Kalorimäärien laskeminen
Voit puhua kellolle ja selvittää, kuinka paljon kaloreita yleisissä ruoissa on.
Kalorien laskeminen puhumalla
1 Varmista, että kello on hereillä.
2 Sano "OK Google". Näet valkoisen näytön, jossa on punainen g-kirjain.
3 Sano: "Kuinka monta kaloria avokadossa on?" ("How many calories are in an avocado?")
Sanan hakeminen
Voit kellolle puhumalla oppia sanan määritelmän.
Määritelmien katsominen puhumalla
1 Varmista, että kello on hereillä.
2 Sano "OK Google". Näet valkoisen näytön, jossa on punainen g-kirjain.
3 Sano: "Mitä onomatopoeettinen tarkoittaa?" ("What does onomatopoeia mean?")
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ALA KÄYTTÄÄ ANDROID WEARIA
Tarkista osaketiedot
Osakkeet näkyvät automaattisesti kortteina. Voit myös kellolle puhumalla seurata salkkuasi ja saada reaaliaikaisia
osakehintoja.
Osakkeiden tarkistaminen puhumalla
1 Varmista, että kello on hereillä.
2 Sano "OK Google". Näet valkoisen näytön, jossa on punainen g-kirjain.
3 Sano: "Mikä on Googlen osakehinta?" ("What's Google's stock price?")
Valitse, minkä osakkeiden päivityksiä haluat
Voit mukauttaa Google Now -sovellusta ja valita, mitä osakkeita haluat seurata.
Muunna yksiköitä
Voit kellolle puhumalla muuntaa valuuttoja, tilavuuksia, painoja ja paljon muuta.
Muunnosten tarkasteleminen puhumalla
1 Varmista, että kello on hereillä.
2 Sano "OK Google". Näet valkoisen näytön, jossa on punainen g-kirjain.
3 Sano seuraava:
• "Paljonko 16 unssia on grammoina?" ("What's 16 ounces in pounds?")
• "Muunna 100 euroa USA:n dollareiksi." ("Convert 100 euros to US dollars.")
• "Kuinka monta kilometriä on 50 mailia?" ("How many kilometers is 50 miles?")
Suorita laskutehtäviä
Voit kellolle puhumalla ratkaista matematiikan ongelmia.
Matematiikan laskujen tarkasteleminen puhumalla
1 Varmista, että kello on hereillä.
2 Sano "OK Google". Näet valkoisen näytön, jossa on punainen g-kirjain.
3 Sano: "Mikä on 2209:n neliöjuuri?" ("What is the square root of 2209?")
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Tulevien tapahtumien tarkasteleminen
Voit kellolle puhumalla katsoa tietoja tapahtumista, kuten tulevista juhlapäivistä.
Tapahtumien tarkasteleminen puhumalla
1 Varmista, että kello on hereillä.
2 Sano "OK Google". Näet valkoisen näytön, jossa on punainen g-kirjain.
3 Sano seuraava:
• "Milloin aurinko laskee?" ("When is sunset?")
• "Milloin on kiitospäivä?" ("When is Thanksgiving?")
Etsi satunnaisia tietoja
Voit kellolle puhumalla hakea satunnaisia tietoja.
Kysymyksien kysyminen ihmisistä, paikoista ja asioista puhumalla
1 Varmista, että kello on hereillä.
2 Sano "OK Google". Näet valkoisen näytön, jossa on punainen g-kirjain.
3 Sano seuraava:
• "Missä Albert Einstein syntyi?" ("Where was Albert Einstein born?")
• "Kuinka pitkä Barack Obama on?" ("How tall is Barack Obama?")
• "Kuinka korkea Eiffel-torni on?" ("How tall is the Eiffel Tower?")
• "Kuinka vanha Meryl Streep on?" ("How old is Meryl Streep?")
• "Kuinka kuuma aurinko on?" ("How hot is the sun?")

Kunnon seuraaminen
Google Fit on kuntoilusovellus, joka on esiasennettu kelloosi. Sen avulla voit
• arvioida, montako askelta otat päivässä
• Aseta tavoitteet päivittäisille askelmäärille
Fit-sovelluksen avulla voit nähdä, montako askelta olet ottanut 7 viime päivän aikana. Tietojasi ei jaeta
kolmansille osapuolille ilman lupaasi.
Kuntoiluanturit on tarkoitettu vapaa-ajan käyttöön sekä hyvinvointi- ja kuntoilutarkoituksiin, ei lääketieteelliseen
käyttöön.
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ALA KÄYTTÄÄ ANDROID WEARIA
Näytä tai piilota Fit-kortit
Näet kellossasi Fit-kortit, joissa on yhteenvedot päivän aikana ottamistasi askeleista. Voit hylätä nämä kortit
milloin tahansa pyyhkäisemällä ne vasemmalta oikealle.
Piilotettuasi Fit-kortin näet uuden kortin vasta klo 17 tai seuraavana päivänä.
Poista Fit-kortit käytöstä kokonaan:
1 Jos näyttö on himmeä, avaa kello koskettamalla näyttöä.
2 Etsi Fit-kortti kellostasi pyyhkäisemällä ylöspäin.
3 Pyyhkäise korttia oikealta vasemmalle harmaaseen näyttöön asti.
4 Valitse Näytä askelkortti. Sen alla lukee Pois käytössä.

Katso arvio tämän päivän askelistasi
Voit nähdä arvion ottamistasi askeleista puhumalla kellollesi. Voit nähdä nämä tiedot myös näytön valikon avulla.
Näe askeleesi puhumalla
1 Jos näyttö on himmeä, avaa kello koskettamalla näyttöä.
2 Sano "OK Google". Näet valkoisen näytön, jossa on punainen g-kirjain.
3 Sano "Näytä askeleeni."
Katso askeleesi valikosta
1 Jos näyttö on himmeä, avaa kello koskettamalla näyttöä.
2 Kosketa näytön taustan mitä tahansa kohtaa. Näet valkoisen näytön, jossa on punainen g-kirjain.
3 Kun kosketat näytön mitä tahansa kohtaa uudelleen, näet valikon tehtävistä, jotka voit tehdä.
4 Vieritä näyttöä ja valitse Näytä askeleeni.

Aseta tavoitteet päivittäisille askelmäärille
Voit asettaa tavoitteet päivittäisille askelmäärillesi. Tarkista kellosta, kuinka lähellä tavoitettasi olet.
Kelloosi on esiasetettu tavoitteeksi 10 000 askelta. Voit muuttaa tavoitteen näin:
1 Jos näyttö on himmeä, avaa kello koskettamalla näyttöä.
2 Kosketa näytön taustan mitä tahansa kohtaa. Näet valkoisen näytön, jossa on punainen g-kirjain.
3 Kun kosketat näytön mitä tahansa kohtaa uudelleen, näet valikon tehtävistä, jotka voit tehdä.
4 Valitse Näytä askeleeni.
5 Pyyhkäise oikealta vasemmalle, kunnes löydät valikon.
6 Vieritä näyttöä ja valitse Päivittäinen askeltavoite.
7 Vieritä näyttöä ja valitse haluamasi tavoite.
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Android Wear -vinkkejä
Tässä on joitakin kellon käyttöön liittyviä vinkkejä:

Näytön himmentäminen kämmenellä
Voit himmentää näytön nopeasti asettamalla kämmenesi kokonaan näytön päälle, kunnes se värisee.

Kellon värinän pysäyttäminen yhdellä pyyhkäisyllä
Voit sammuttaa kaikki kellon värinät mykistämällä kellon pyyhkäisemällä alaspäin kellon näytön yläreunasta
alkaen. Kello värisee ja näet sanan "Mykistä." Voit poistaa mykistyksen pyyhkäisemällä alas uudelleen.

Tiettyjen sovellusten ilmoitusten esto
Jos saat puhelimeesi ilmoituksia, joita et halua nähdä kellossasi, voit estää tiettyjä sovelluksia näkymästä
kellossa. Voit esimerkiksi haluta nähdä sähköpostin puhelimessa mutta et kellossa.
1 Avaa puhelimessa Android Wear -sovellus .
2 Kosketa Asetukset-kuvaketta .
3 Valitse Mute app notifications (Mykistä sovelluksen ilmoitukset).
4 Kosketa Plus-kuvaketta .
5 Valitse sovellus, jonka haluat estää.

Vaimenna puhelin automaattisesti, kun käytät kelloa
Jos haluat vaimentaa puhelimen, kun kello on liitettynä, noudata näitä ohjeita:
1 Avaa puhelimessa Android Wear -sovellus .
2 Kosketa Asetukset-kuvaketta .
3 Valitse kohdan Silence connected phone (Vaimenna yhdistetty puhelin) vieressä oleva ruutu.

Siirtyminen asetuksiin puhumalla
Voit kellolle puhumalla avata nopeasti Asetukset-valikon.
1 Jos näyttö on himmeä, avaa kello koskettamalla näyttöä.
2 Sano "OK Google". Näet valkoisen näytön, jossa on punainen g-kirjain.
3 Sano "Asetukset."
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Yksinkertaisten tehtävien tekeminen puhumalla
Voit nähdä valikon kellon yksinkertaisista tehtävistä ja sanoa kaikki luettelon kohteet ääneen.
Kun olet valikossa, voit esimerkiksi valita Start stopwatch (Käynnistä sekuntikello). Sama toiminto onnistuu
sanomalla "Ok Google, käynnistä sekuntikello" ("Ok Google, start stopwatch") useimmissa näytöissä.
Näet valikon tehtävistä seuraavasti:
1 Jos näyttö on himmeä, avaa kello koskettamalla näyttöä.
2 Sano "OK Google" tai kosketa näytön taustan mitä tahansa kohtaa. Näet valkoisen näytön, jossa on
punainen g-kirjain.
3 Kun kosketat näytön mitä tahansa kohtaa uudelleen, näet valikon tehtävistä, jotka voit tehdä.
4 Näet eri vaihtoehdot pyyhkäisemällä.

Android Wearin kanssa toimivat Google-sovellukset
Tässä on joitakin puhelimen tai tablet-laitteen Google-sovelluksia, joita voit käyttää Android Wearin kanssa. Voit
käyttää Google-sovelluksia tai muita sovelluksia samaan tapaan kuin Android-puhelimessa.
Google Now
Google Hangouts
Gmail
Google Keep
Google Maps mobiililaitteille
Google Calendar

Google Now -sovelluksen käyttäminen Android Wearin
kanssa
Voit nähdä Google Now -kortteja Android Wearissa, jos sinulla on Google Now Android-puhelimessasi.

Google Now -korttien mukauttaminen
Android Wearissa nähtävät Google Now -kortit tulevat nykyisestä Google Now -syötteestäsi. Kaikki korttiasetuksiin
puhelimessa tehtävät muutokset vaikuttavat myös Android Wearissa nähtäviin kortteihin. Jos haluat muuttaa
kellossa näkyviä kortteja, sinun on mukautettava Google Now -kortteja puhelimessa.
Jos teet muutoksia, päivitä Google Now alla olevien ohjeiden mukaisesti, jotta muutokset synkronoituvat Android
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Wearin kanssa:
1 Avaa puhelimen Google-hakusovellus.
2 Vedä alas ensimmäisestä Google Now -kortista.
3 Tiedät, että kortit päivittyvät, kun hakuruudun alla oleva viiva alkaa vaihtaa väriä.

Android Wearin kanssa toimivat Google Now -kortit
Osakkeet
Sää
• Muistutukset
• Urheilu
• Liikenne
• Lennot
• Tarkastuskortti
• Pakettien toimitusvahvistus
• Läheisten junien ja bussien liikennetiedot
• Ystävien syntymäpäivät
• Julkiset hälytykset
• Muistutus lähteä ajoissa sovittuun tapaamiseen
• Hotelli- ja ravintolavaraukset
Lue lisätietoja Google Now -korteista.
•
•

Hangoutsin käyttäminen Android Wearin kanssa
Hangouts-ohjeen kirjoittajan kirjoittama artikkeli julkaistaan Android Wearin ohjekeskuksessa

Gmailin käyttäminen Android Wearin kanssa
Gmail-ohjeen kirjoittajan kirjoittama artikkeli julkaistaan Android Wearin ohjekeskuksessa
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ASETUKSET
Ilmoitusten hallitseminen
Useimmat puhelimessa näkyvät ilmoitukset näkyvät myös kellossa. Näitä ovat ilmoitukset vastaamattomista
puheluista, tekstiviesteistä, tapahtumamuistutuksista ja muista.
Kun saat ilmoituksen, kellosi värisee eikä päästä ääntä.

Kuinka ilmoitukset toimivat
Kellosi käyttää ilmoitusasetuksia, jotka olet määrittänyt kullekin sovellukselle puhelimessa.
• Jos sovellus värisee tai antaa merkkiäänen ilmoituksen johdosta puhelimessa, kellosi värisee.
• Jos sovellus ei värise tai anna merkkiääntä ilmoituksen johdosta, kello ei värise, mutta näet silti kortin kellossa.
• Jos koko puhelin on äänetön, kello värisee silti, koska se käyttää yksittäisiä sovellusasetuksia.
Jos esimerkiksi sinulla on puhelimessa käytössä Gmailin ääni- ja värinäilmoitukset, kello värisee, kun saat uutta
sähköpostia. Jos kytket pois käytöstä nämä Gmailin ilmoitukset puhelimessa, kello ei värise, mutta näet silti
Gmail-kortit kellossa.
Kun hylkäät ilmoituksen kellossa, se hylätään myös puhelimessa (ja päinvastoin).

Kellon mykistysilmoitukset
Jos et halua nähdä ilmoituksia kellossa, voit mykistää kellon. Kun kello on mykistetty, se ei värise uusien
ilmoitusten johdosta.
Mykistäminen ja mykistyksen poistaminen: Pyyhkäise alaspäin näytön yläreunasta, kunnes kello värisee.
Näet sanan "Mykistä" tai "Poista".
Kun kello on mykistetty, näet
mykistyskuvakkeen näytössä..

Tiettyjen sovellusten kelloilmoitusten kytkeminen pois
käytöstä
Jos saat puhelimeesi ilmoituksia, joita et halua nähdä kellossasi, voit estää tiettyjä sovelluksia näkymästä
kellossa.
1 Avaa puhelimessa Android Wear -sovellus .
2 Kosketa Asetukset-kuvaketta .
3 Valitse Mute app notifications (Mykistä sovelluksen ilmoitukset).
4 Kosketa Plus-kuvaketta .
5 Valitse sovellus, jonka haluat estää.
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Google Now -korttien kytkeminen pois käytöstä: Jos et halua nähdä Google Now -kortteja, sinun on
kytkettävä Google Now pois käytöstä puhelimessa.
Kun kuuntelet musiikkia puhelimella, näet aina musiikkikortin ja tauko- ja toistovalinnat. Tätä korttia ei voi kytkeä
pois käytöstä.

Puhelinäänten sammuttaminen kelloa käytettäessä
Jos haluat vaimentaa puhelimen äänet ja värinät, kun kello on liitettynä, noudata näitä ohjeita:
1 Avaa puhelimessa Android Wear -sovellus .
2 Kosketa Asetukset-kuvaketta .
3 Valitse kohdan Silence connected phone (Vaimenna yhdistetty puhelin) vieressä oleva ruutu.

Akun keston hallitseminen
Jäljellä olevan akun keston tarkistaminen
Kun pyyhkäiset hieman alaspäin kellon näytön yläreunasta, näet akun keston ja päivämäärän. Kokonaan alas
pyyhkäisy mykistää ilmoitukset tai poistaa niiden mykistyksen.

Vinkkejä akkukeston parantamiseksi
•
•
•

Vähennä näytön kirkkautta..
Aseta näyttö sammumaan , kun sitä ei käytetä.
Rajoita kellossa näkyvien ilmoitusten määrää.

Näytön asetukset (kellonäkymä, kirkkaus)
Kellonäkymän muuttaminen
Voit muuttaa kellonäkymää kahdella eri tavalla: joko koskettamalla näytön taustaa tai säätämällä kellon asetuksia.
Näytön taustasta
1 Jos näyttö on himmeä, avaa kello koskettamalla näyttöä.
2 Pidä näytön taustaa painettuna kahden sekunnin ajan. Näet luettelon valittavista näkymistä.
3 Selaa ulkoasuja pyyhkäisemällä oikealle tai vasemmalle.
4 Valitse uusi ulkoasu koskettamalla.
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ASETUKSET
Asetuksista
1 Jos näyttö on himmeä, avaa kello koskettamalla näyttöä.
2 Kosketa näytön taustan mitä tahansa kohtaa. Näet valkoisen näytön, jossa on punainen g-kirjain.
3 Kun kosketat näytön mitä tahansa kohtaa uudelleen, näet valikon tehtävistä, jotka voit tehdä.
4 Vieritä alas, kunnes näet Asetukset .
5 Valitse Asetukset .
6 Vieritä alas, kunnes näet Vaihda kellonäkymä (Change watch face) .
7 Valitse Vaihda kellonäkymä (Change watch face) .
8 Selaa ulkoasuja pyyhkäisemällä oikealle tai vasemmalle.
9 Valitse uusi ulkoasu koskettamalla.
Toinen tapa päästä asetuksiin on sanoa "Ok Google, asetukset" ("Ok Google, Settings")
aktiivisesta kellonäkymästä.

Kellon kirkkauden muuttaminen
Näytön kirkkauden muuttaminen:
1 Jos näyttö on himmeä, avaa kello koskettamalla näyttöä.
2 Kosketa näytön taustan mitä tahansa kohtaa. Näet valkoisen näytön, jossa on punainen g-kirjain.
3 Kun kosketat näytön mitä tahansa kohtaa uudelleen, näet valikon tehtävistä, jotka voit tehdä.
4 Vieritä alas, kunnes näet Asetukset .
5 Valitse Asetukset .
6 Valitse Säädä kirkkaus .
7 Valitse kirkkaustaso koskettamalla vaihtoehtoa.
Toinen tapa päästä asetuksiin on sanoa "Ok Google, asetukset" ("Ok Google, Settings")
aktiivisesta kellonäkymästä.
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Näytön käynnistäminen ja sammuttaminen
Kun kello on lepotilassa, voit määrittää näytön:
• Sammumaan kokonaan.
• Pysymään aina päällä ja näyttämään kellonajan sekä yläkortin.
Kellon näytön sammuttaminen kokonaan parantaa akkukestoa.
Voit muuttaa tätä asetusta puhelimesta tai kellosta.
Puhelimesta tai tablet-laitteesta
1 Avaa puhelimessa Android Wear -sovellus .
2 Kosketa Asetukset-kuvaketta .
3 Valitse tai poista valinta kohdan Näyttö aina päällä (Screen always on) vieressä olevasta ruudusta.
Kellosta
1 Jos näyttö on himmeä, avaa kello koskettamalla näyttöä.
2 Kosketa näytön taustan mitä tahansa kohtaa. Näet valkoisen näytön, jossa on punainen g-kirjain.
3 Kun kosketat näytön mitä tahansa kohtaa uudelleen, näet valikon tehtävistä, jotka voit tehdä.
4 Vieritä alas, kunnes näet Asetukset .
5 Valitse Asetukset .
6 Käynnistä tai sammuta valitsemalla Näyttö aina päällä (Always-on screen).
Toinen tapa päästä asetuksiin on sanoa "Ok Google, asetukset" ("Ok Google, Settings")
aktiivisesta kellonäkymästä.
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ASETUKSET
Äänitoiminnoissa käytettävien sovellusten muuttaminen
Voit määrittää, mitä sovelluksia käytät eri äänitoiminnoissa. Voit esimerkiksi vaihtaa sovellusta, jota käytät
hälytysten asettamiseen tai viestien lähettämiseen.
1 Avaa puhelimessa Android Wear -sovellus .
2 Näytön alaosassa kohdan Äänitoiminnot (Voice actions) alla on luettelo toiminnoista.
3 Selaa ja valitse toiminto. Voit valita käytettävissä olevista sovelluksista.
• Voit myös valita Selaa yhteensopivia sovelluksia (Browse compatible apps). Tämä avaa Play Storen, jossa
näet valikoiman sovelluksia, jotka toimivat Android Wearin kanssa.

Lentokonetilan käynnistäminen ja sammuttaminen
Jos olet lentokoneessa tai muussa tilanteessa, jossa haluat katkaista kellon langattoman tai mobiilidatayhteyden,
voit laittaa kellon lentokonetilaan.
Noudata näitä ohjeita:
1 Jos näyttö on himmeä, avaa kello koskettamalla näyttöä.
2 Kosketa näytön taustan mitä tahansa kohtaa. Näet valkoisen näytön, jossa on punainen g-kirjain.
3 Kun kosketat näytön mitä tahansa kohtaa uudelleen, näet valikon tehtävistä, jotka voit tehdä.
4 Vieritä alas, kunnes näet Asetukset .
5 Valitse Asetukset .
6 Selaa, kunnes näet asetuksen Lentokonetila.
7 Kytke tai sammuta tila koskettamalla asetusta Lentokonetila.
Toinen tapa päästä asetuksiin on sanoa "Ok Google, asetukset" ("Ok Google, Settings")
aktiivisesta kellonäkymästä.
Opettele, mitkä toiminnot toimivat edelleen, kun kello on lentokonetilassa
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Mikä toimii edelleen, kun kelloa ei ole liitetty pariksi
Jos et ole puhelimesi lähettyvillä tai purat kellon ja puhelimen pariliitoksen, voit silti käyttää joitakin kellon
perustoimintoja.
Voit käyttää seuraavia toimintoja koskettamalla näyttöä. Et voi käyttää äänitoimintoja.
• Kellonaika ja päivämäärä
• Hälytyksen asettaminen
• Käytä sekuntikelloa
• Ajastimen käyttäminen
• Kuluvan päivän kalenterin tarkasteleminen
• Askelmäärän tarkasteleminen
• Kellonäkymän muuttaminen
• Kellon laittaminen lentokonetilaan

Kellon uudelleenkäynnistäminen
Joissakin tilanteissa kellon uudelleenkäynnistäminen on tarpeen. Voit käynnistää kellon uudelleen kahdella eri
tavalla: joko asetuksista tai kellon laitteistoa käyttämällä.
Uudelleenkäynnistäminen asetuksista:
1 Jos näyttö on himmeä, avaa kello koskettamalla näyttöä.
2 Kosketa näytön taustan mitä tahansa kohtaa. Näet valkoisen näytön, jossa on punainen g-kirjain.
3 Kun kosketat näytön mitä tahansa kohtaa uudelleen, näet valikon tehtävistä, jotka voit tehdä.
4 Vieritä alas, kunnes näet Asetukset .
5 Valitse Asetukset .
6 Vieritä alas, kunnes näet asetuksen Käynnistä uudelleen , ja valitse se, jolloin kello käynnistyy
uudelleen.
Toinen tapa päästä asetuksiin on sanoa "Ok Google, asetukset" ("Ok Google, Settings")
aktiivisesta kellonäkymästä.
Voit myös käynnistää kellon uudelleen käyttämällä kellon laitteistoa.
Jos sinun on poistettava kaikki tiedot kellosta, voit palauttaa kellon tehdasasetukset.
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ASETUKSET
Kellon tehdasasetusten palauttaminen
Palauttamalla kellon tehdasasetukset voit poistaa kaikki kelloon tallennetut tiedot. Näitä tietoja ei voi palauttaa.
Näitä tietoja ovat aktiiviset ilmoitukset ja kortit, kuntotiedot, asennetut kolmansien osapuolien sovellukset ja niiden
tallentamat tiedot sekä järjestelmäasetukset ja valinnat. Google-tilille tallennetut tiedot pysyvät ennallaan.
Kellon nollaaminen ei palauta puhelimen tai tablet-laitteen tehdasasetuksia.
Kun olet palauttanut kellon tehdasasetukset, sinun on muodostettava pariliitos kellon ja puhelimen välille
uudelleen.
Voit palauttaa tehdasasetukset seuraavasti:
1 Jos näyttö on himmeä, avaa kello koskettamalla näyttöä.
2 Kosketa näytön taustan mitä tahansa kohtaa. Näet valkoisen näytön, jossa on punainen g-kirjain.
3 Kun kosketat näytön mitä tahansa kohtaa uudelleen, näet valikon tehtävistä, jotka voit tehdä.
4 Vieritä alas, kunnes näet Asetukset .
5 Valitse Asetukset .
6 Vieritä alas, kunnes näet vaihtoehdon Palauta laite , ja valitse se, jos haluat palauttaa tehdasasetukset.
Toinen tapa päästä asetuksiin on sanoa "Ok Google, asetukset" ("Ok Google, Settings")
aktiivisesta kellonäkymästä.
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ANDROID WEARIN VIANMÄÄRITYS
Kello ei muodosta pariliitosta puhelimen kanssa
Jos kello ei muodosta pariliitosta puhelimen kanssa, yritä seuraavia ratkaisuja:
• Tarkista, että puhelimessa tai tablet-laitteessa on Android 4.3 tai uudempi. Voit tarkistaa yhteensopivuuden
käymällä puhelimella osoitteessa http://g.co/WearCheck.
• Varmista, että puhelin on kellon vieressä.
• Tarkista, että Bluetooth on päällä.
• Tarkista, että puhelin on yhteydessä Internetiin. Yritä avata puhelimella verkkosivu, kuten news.google.com,
jotta saat varmistuksen yhteydestä.
• Tarkista, että seuraavat sovellukset ovat ajan tasalla puhelimessa:
• Google Play Services., versio 5.0.77 tai uudempi
• Google-haku, versio 3.5.12 tai uudempi
• Android Wear, versio 1.0 tai uudempi
Sovelluksen version tarkistaminen
1 Avaa puhelimen Asetukset-sovellus.
2 Valitse kohdan Laite alta Sovellukset.
3 Pyyhkäise näytön yläosassa oikealta vasemmalle sanan Ladattu yli, kunnes näet sanan Kaikki.
4 Etsi tarkistettava sovellus ja kosketa sovelluksen nimeä.
5 Versiotiedot ovat näytön yläreunassa sovelluksen nimen alla.
Joissakin puhelimissa on erilaiset asetukset. Kysy lisätietoja tarvittaessa valmistajalta.
Sovellusten päivittäminen
1 Avaa puhelimessa
Google Play Store -sovellus.
2 Näet ladatut sovellukset koskettamalla
Play Store -kuvaketta > Omat sovellukset. Sovellukset, joihin
on saatavilla päivityksiä, on merkitty sanalla Päivitä.
3 Valitse yksittäisiä päivitettäviä sovelluksia tai valitse Päivitä kaikki , jos haluat ladata kaikki saatavilla olevat
päivitykset.
Vinkki: Joissakin tilanteissa laite on käynnistettävä uudelleen sovelluksen päivittämiseksi.
• Käynnistä kello uudelleen pitämällä virtapainiketta painettuna, kunnes laitteeseen tulee jälleen virta.
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ANDROID WEARIN VIANMÄÄRITYS
Ei Internet-yhteyttä -virhe
Jos yrität muodostaa pariliitosta kellon ja puhelimen välille ja näet tämän virheen, kokeile seuraavia ratkaisuja.
Kello yrittää jatkaa pariliitoksen muodostamista puhelimen kanssa, joten tarkista jokaisen vaiheen jälkeen, onko
virheviesti poistunut.
• Jos sinulla on Internet-yhteys, mutta kello ei muodosta pariliitosta, käynnistä puhelin uudelleen.
• Tarkista, että seuraavat sovellukset ovat ajan tasalla puhelimessa:
• Google Play Services., versio 5.0.77 tai uudempi
• Google-haku, versio 3.5.12 tai uudempi
• Android Wear, versio 1.0 tai uudempi
Sovelluksen version tarkistaminen
1 Avaa puhelimen Asetukset-sovellus.
2 Valitse kohdan Laite alta Sovellukset.
3 Pyyhkäise näytön yläosassa oikealta vasemmalle sanan Ladattu yli, kunnes näet sanan Kaikki.
4 Etsi tarkistettava sovellus ja kosketa sovelluksen nimeä.
5 Versiotiedot ovat näytön yläreunassa sovelluksen nimen alla.
Joissakin puhelimissa on erilaiset asetukset. Kysy lisätietoja tarvittaessa valmistajalta.
Sovellusten päivittäminen
1 Avaa puhelimessa
Google Play Store -sovellus.
2 Näet ladatut sovellukset koskettamalla
Play Store -kuvaketta > Omat sovellukset. Sovellukset, joihin
on saatavilla päivityksiä, on merkitty sanalla Päivitä.
3 Valitse yksittäisiä päivitettäviä sovelluksia tai valitse Päivitä kaikki , jos haluat ladata kaikki saatavilla olevat
päivitykset.
Vinkki: Joissakin tilanteissa laite on käynnistettävä uudelleen sovelluksen päivittämiseksi.
• Pyyhkäise kellossa
oikealta vasemmalle virhekortissa, kunnes näet vihreän painikkeen, jossa on pyöreä
nuoli
. Kosketa painiketta.
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•

•

Noudata puhelimen Android Wear -sovelluksessa näitä ohjeita, kun haluat katkaista tai muodostaa kellon
yhteyden:
1 Avaa Android Wear -sovellus .
2 Valitse näytön ylälaidasta
kellokuvake. Kellon yhteys katkaistaan.
3 Muodosta yhteys uudelleen valitsemalla näytön ylälaidasta
kellokuvake.
4 Pyyhkäise kellossa oikealta vasemmalle virhekortissa, kunnes näet vihreän painikkeen, jossa on
pyöreä nuoli . Kosketa painiketta.
Käynnistä kello uudelleen pitämällä virtapainiketta painettuna, kunnes laitteeseen tulee jälleen virta. Laite
yrittää muodostaa yhteyden. Jos yhteyttä ei voida muodostaa, käynnistä puhelin uudelleen.
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Vanhojen laitteiden hävittäminen
1 Kaikki elektroniset laitteet ovat ongelmajätettä, joten ne on toimitettava paikalliseen
keräyspisteeseen.
2 Vanhan laitteen asianmukainen hävittäminen ehkäisee mahdollisia ympäristöön ja terveyteen
kohdistuvia haittavaikutuksia.
3 Lisätietoa vanhan laitteen hävittämisestä saat ottamalla yhteyden paikallisiin viranomaisiin,
kierrätyskeskukseen tai jälleenmyyjään, jolta ostit laitteen.
Paristojen ja akkujen hävittäminen
1 Merkin yhteydessä voi olla myös kemiallisen aineen merkki, kuten elohopea (Hg), kadmium (Cd)
tai lyijy (Pb), jos paristossa/akussa on yli 0,0005 % elohopeaa, yli 0,002 % kadmiumia tai yli
0,004 % lyijyä.
2 Kaikki paristot/akut ovat ongelmajätettä, joten ne on toimitettava paikalliseen keräyspisteeseen.
3 Vanhojen paristojen/akkujen asianmukainen hävittäminen ehkäisee mahdollisia ympäristöön ja
terveyteen kohdistuvia haittavaikutuksia.
4 Lisätietoa vanhojen paristojen/akkujen hävittämisestä saat ottamalla yhteyden paikallisiin
viranomaisiin, kierrätyskeskukseen tai jälleenmyyjään, jolta ostit laitteen.

Ota yhteyttä seuraavaan toimistoon tuotteen vaatimustenmukaisuuskysymyksissä:
LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Allmänna frågor
<LG kundinformation>
0770 LG LG LG (54 54 54)
* Kontrollera att numret stämmer innan du ringer.
Generelle henvendelser
<LG kundesenter>
800 187 40
* Kontroller at nummeret stemmer før du ringer.
Generelle spørgsmål
<LG Kundeinformationscenter>
8088 5758
* Kontroller, at nummeret er korrekt, før du foretager et opkald.
Yleiset tiedustelut
<LG:n asiakaspalvelukeskus>
0800 0 LG LG (54 54)
* Varmista numeron oikeellisuus ennen soittamista.

