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Alustamine 
Sissejuhatus 
 
Android operatsioonisüsteemidega ühilduv SmartWatch 3 nutikell haldab teie infot 
ja annab teile soovitusi veel enne, kui jõuate küsida. Kasutage nutikella sõnumite 
vastuvõtmiseks ja saatmiseks, meeldetuletuste ja ilmateate vaatamiseks – kogu 
info saate mugavalt kätte oma randmelt. Seni kuni nutikell on Bluetooth® 
ühenduse abil teie telefoni või tahvelarvutiga seotud, näete kõiki teateid oma 
SmartWatch 3 nutikellalt.  
 
Häälkäskluste abil saate kiired vastused küsimustele näiteks oma järgmise 
koosoleku toimumisaja või teejuhiste kohta rongijaama. Lisaks sellele on 
SmartWatch 3 nutikellal peal sammulugeja funktsioon, mis hoiab silma peal teie 
päevasel liikumisel. Funktsionaalsuse lisamiseks saate Google Play poest igal ajal 
uusi rakendusi alla laadida. Kasulike rakenduste ja juba installeeritud rakenduste 
uuenduste nimekirja täiendatakse pidevalt. Uuenduste lisamisel saate nende kohta 
automaatsed teated. 
 
Sony SmartWatch 3 nutikäekell on loodud ühilduma Bluetooth ühenduse abil 
kõikide Android operatsioonisüsteemiga nutitelefonidega alates versioonist 4.3. 
Külastage lehte http://g.co/WearCheck, veendumaks, kas teie Android™ seade 
kellaga ühildub.  
 
Optimaalseimaks kasutamiseks kasutage kellarihma koos SmartWatch 3 kellaga.  
 

Ülevaade 
 

 

1.   Mikrofon  

2.   Valgusandur  

3.   Puuteekraan  

4.   Toitenupp 

5.   Kell 

6.   NFC tuvastamine 

7.   Laadija/mikro-USB sisend 

8.   Kellarihm 
 

Laadimine 
Enne SmartWatch 3 esmakordset kasutamist, laadige seadet umbes 30 minutit. 
Kasutage soovitatavalt Sony laadijaid/USB kaableid. 

http://g.co/WearCheck
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SmartWatch 3 laadimiseks 

 

1 Sisestage üks USB kaabli ots oma SmartWatch 3 nutikella Micro USB-liidesesse.   
2 Sisestage teine kaabli ots laadijasse või arvuti USB-liidesesse. 
3 Veenduge, et laadija või arvuti on vooluvõrguga ühendatud. 

Aku laadimistaseme vaatamine 

• Libistage ajanäitu kuvaval koduekraanil sõrmega ekraani ülaosast keskele. 

 

Sisse- ja väljalülitamine 
 
SmartWatch 3 sisselülitamiseks 

• Vajutage ja hoidke toitenuppu all kuni SmartWatch 3 vibreerib. 

 
SmartWatch 3 väljalülitamiseks 

1 Vajutage ja hoidke toitenuppu all Settings (seaded) menüü kuvamiseni. 
2 Valige seadme väljalülitamine ning toksake . 

 
 

SmartWatch 3 seadistamine 
SmartWatch 3 nutikella seadistamiseks laadige Android™ operatsioonisüsteemi 
kasutavale telefonile või tahvelarvutile uusim Android Wear rakendus. Seejärel 
paaristage ja ühendage seade nutikellaga. Seadistamiseks on kaks võimalust. 
NFC abil kuvatakse teile Google Play poes automaatselt Android Wear 
allalaadimise lehekülg. Juhul kui teie telefon NFC lähiväljasidet ei toeta, saate 
kasutada manuaalset seadistust. Pange tähele, et SmartWatch 3 nutikella saate 
korraga paaristada ühe telefoni või tahvelarvutiga. 
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SmartWatch 3 seadistamine NFC abil  
 

1 Veenduge, et teie Android™-mobiiltelefon või tahvelarvuti oleks kogu 
eadistusprotsessi jooksul Wi-Fi® võrku ühendatud. 

2 Mobiiltelefon või tahvelarvuti: veenduge, et NFC lähiväljaside on sisse lülitatud 
ning ekraan on aktiivne. 

3 Asetage oma mobiiltelefon ja SmartWatch 3 üksteise vastu, nii et mõlema seadme 
NFC signaali väljundid puutuvad kokku. Ekraanil kuvatakse Google Play™ 
veebipoes rakenduse Android Wear allalaadimise lehekülg. 

4 Mobiiltelefon või tahvelarvuti: Android Wear rakenduse installeerimiseks järgige 
uhiseid ekraanil. 

5 Mobiiltelefon või tahvelarvuti: kui Android Wear on installeeritud, avage rakendus 
ja järgige juhiseid ekraanil. 

6 Mobiiltelefon või tahvelarvuti: kui Bluetooth® ei ole sisse lülitatud, tehke seda, kui 
ekraanil kuvatakse vastav käsklus. 

7 Mobiiltelefon või tahvelarvuti: valige Bluetooth™-seadmete nimekirjast 
SmartWatch 3. Seejärel kuvatakse ühilduvuskood nii teie mobiiltelefoni või 
tahvelarvuti kui ka SmartWatch 3 ekraanil. 

8 Kinnitage kood mõlemal seadmel. SmartWatch 3 alustab seejärel uuenduste 
otsimist ning võib automaatselt taaskäivituda. 

9 Mobiiltelefon või tahvelarvuti: järgige seadistamise lõpetamiseks ekraanil kuvatud 
juhiseid. 

10 Seadistamise järel pakub SmartWatch 3 erinevate lisafunktsioonide nagu Google 
Now ja Location allalaadimist, mis parandavad kasutusmugavust veelgi. Soovi 
korral järgige allalaadimisjuhiseid ekraanil.  
 

SmartWatch 3 esmakordsel paaristamisel ja ühildamisel uue mobiiltelefoni või 
tahvelarvutiga võib protseduur mõned minutid aega võtta. Aja pikkus oleneb 
võrguühendusest. 

 
Kui teie SmartWatch 3 nutikell on juba mõne teise mobiiltelefoni või tahvelarvutiga 
paaristatud, peate selle enne teise mobiiltelefoni või tahvelarvutiga seadistamist 
lähtestama. Lähtestamise kohta lugege lisainfot: Tehaseseadmete taastamine. 

 
SmartWatch 3 manuaalne seadistamine 
 

1 Veenduge, et teie Android™-mobiiltelefon või tahvelarvuti oleks kogu 
eadistusprotsessi jooksul Wi-Fi® võrku ühendatud. 

2 Lülitage sisse SmartWatch 3. 
3 Mobiiltelefon või tahvelarvuti: laadige Google Play™ veebipoest alla rakendus 

Android Wear ning installeerige see. 
4 Mobiiltelefon või tahvelarvuti: kui Android Wear on installeeritud, avage rakendus 

ja järgige juhiseid ekraanil. 
5 Mobiiltelefon või tahvelarvuti: kui Bluetooth® ei ole sisse lülitatud, tehke seda, kui 

ekraanil kuvatakse vastav käsklus. 
6 Mobiiltelefon või tahvelarvuti: valige Bluetooth™-seadmete nimekirjast 

SmartWatch 3. Seejärel kuvatakse ühilduvuskood nii teie mobiiltelefoni või 
tahvelarvuti kui ka SmartWatch 3 ekraanil. 

7 Kinnitage kood mõlemal seadmel. SmartWatch 3 alustab seejärel uuenduste 
otsimist ning või automaatselt taaskäivituda. 

8 Mobiiltelefon või tahvelarvuti: järgige seadistamise lõpetamiseks ekraanil kuvatud 
juhiseid. 

9 Seadistamise järel pakub SmartWatch 3 erinevate lisafunktsioonide nagu Google 
Now ja Location allalaadimist, mis parandavad kasutusmugavust veelgi. Soovi 
korral järgige allalaadimiseks juhiseid ekraanil.  
 
SmartWatch 3 esmakordsel paaristamisel ja ühildamisel uue mobiiltelefoni või 
tahvelarvutiga võib protseduur mõned minutid aega võtta. Aja pikkus oleneb 
võrguühendusest. 
 
Kui teie SmartWatch 3 nutikell on juba mõne teise mobiiltelefoni või tahvelarvutiga 
paaristatud, peate selle enne teise mobiiltelefoni või tahvelarvutiga seadistamist 
lähtestama. Lähtestamise kohta lugege lisainfot: Tehaseseadmete taastamine lk 11.  
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SmartWatch 3 kasutamise alused 
 

Puuteekraani kasutamine 
 
Libistamine 
 

 
 
 

Libistage üles • Vaadake rohkem kaarte, kui neid on. 
• Sirvige nimekirjas olevaid valikuid allapoole. 

Libistage alla • Vaadake eelmiseid kaarte, kui neid on. 
• Sirvige nimekirjas olevaid valikuid ülespoole. 

Libistage vasakule • Vaadake lisainfot ja tegevusi, kui neid on. 

Libistage paremale • Jätke kaart vahele või sulgege menüü. 

 
Toksamine 
 

 
 

• Avage või valige ekraanil kuvatud valik. 
 
 

Ekraani pimenemine ja aktiveerimine 
Kui teie SmartWatch 3 on sisselülitatud ja seisab mõne hetke jõude, pimeneb 
ekraan automaatselt. Soovi korral saate ekraani igal hetkel ka manuaalselt 
pimendada ja seda siis taas aktiveerida. 

Võimalused ekraani aktiveerimiseks: 

• Kui SmartWatch 3 on teil randmel, pöörake seda enda poole. 
• Toksake ekraani või vajutage lühidalt toitenuppu. 

 
Võimalused ekraani pimendamiseks: 

• Katke ekraan peopesaga. 
• Vajutage lühidalt toitenuppu. 
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Koduekraan 
Koduekraanil kuvatakse kellaaeg, kuupäev ja teie SmartWatch 3 olek. 
Koduekraanilt saate sirvida kaarte ja anda häälkäsklusi. 

Kui ekraan on pimenenud, on kellaaeg, kuupäev ja nutikella olek endiselt 
nähtavad. 
 

Kaardid 
Suur osa informatsioonist, mida oma SmartWatch 3 ekraanil näete, kuvatakse 
„kaartidena“. Olenevalt kuvatavast infost võib kaarti võrrelda märguande või 
meeldetuletuse, uuenduse, hüpikteate või pisipildiga. 

Saate valida kaartide vahel, mis kuvavad ilmateadet,  teie päevast sammumeetrit, 
sissetulnud sõnumeid või vastuseid küsimustele, mida olete esitanud. 

Kaartide sirvimisel saate liikuda ühelt ekraanilt teisele, nähes ühtlasi rohkem infot 
ja võimalusi erinevate tegevuste sooritamiseks. Kui olete kaartide vaatamise 
lõpetanud, saate seda eirata. 

Kaartide vaatamine 

1 Libistage ekraanil sõrmega ülespoole. 
2 Nägemaks kaardil olevate teksti täies ulatuses, toksake kaardil. 

 
Selleks, et näha õpetust, kuidas kaartidega mobiiltelefonis või tahvelarvutis paremini 

toimetada, avage rakenduste põhivaade ning leidke ja toksake Android Wear  
Tutorial. 
 
Detailide kuvamine kaardil ja tegevuste sooritamine 

1 Detailide kuvamiseks kaardil libistage sõrmega kaardil paremalt vasakule. 
2 Tegevuste sooritamiseks toksake vastaval ikoonil . Näiteks tekstisõnumile 

vastamiseks toksake Reply (vasta).  
 

Kaardi eiramine 

• Libistage sõrmega kaardil vasakult paremale. 
Kaardi eiramisel eiratakse ka sellega seonduvat märget teie telefonis või tahvelarvutil, kuid 
sisu (nt e-kiri) ei kustu. 

SmartWatch 3 vaigistamine või hääletoonide aktiveerimine 

• Libistage sõrmega kogu ekraani pikkuses allapoole, kuni teie SmartWatch 3 
vibreerib. 

 
SmartWatch 3 vaigistamise järel ei ilmu teatekaardid enam kellaekraanile. 

Google Now 
Google Now, mis on osa Google Search rakendusest, jätab teie korduvad 
tegevused telefoni või tahvelarvutiga meelde ning sarnast teavet teile kaartidena 
lisaks. 

Google Now kaardid 

Google Now kaardid, mida teie SmartWatch 3 kuvab, hõlmavad järgmiseid 
kategooriaid: 

• Börsiuudised 
• Ilm 
• Meeldetuletused 
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• Spordiuudised 
• Liiklusteated 
• Lennud ja broneeringud 
• Lennupiletid 
• Laevapiletite kinnitamine 
• Rongi- ja bussiliikluse sõiduplaanid 
• Sõprade sünnipäevad 
• Üldised teated 
• Meeldetuletused kokkusaamistele jõudmiseks 
• Hotelli- ja restoranibroneeringud 

 

Google Now kohaldamine mobiiltelefonis või tahvelarvutis 

1 Leidke ja toksake oma mobiiltelefoni või tahvelarvuti rakenduste ekraanil Google. 
2 Toksake ekraani alumises servas . 
3 Valige sobiv väli ja sisestage vastav teave. 

 

Oleku ikoonide vaatamine 
Oleku ikoonid kuvatakse teie SmartWatch 3 ekraanil. Oleku ikoonid annavad infot 
näiteks ühenduse oleku ja aku laadimistaseme kohta. 
 
Oleku ikoonid 
 
Teie SmartWatch 3 ekraanil kuvatakse järgmiseid ikoone: 
  
 

Teie SmartWatch 3 on mobiiltelefonist või tahvelarvutist lahti 
ühendatud 

Teie SmartWatch 3 on hääletu 

Teie SmartWatch 3 ei ole hääletu 

Aku laeb 

Lennurežiim on aktiveeritud 
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Põhiseaded 
Juurdepääs seadetele 
Vaadake ja muutke oma SmartWatch 3 seadistusi Settings (seaded) menüü alt. 
Menüüd saate kasutada nii toitenupu, häälkäskluse või koduekraani abil. 
 
Seadete menüü avamine toitenupuga 

1 1 Veenduge, et teie SmartWatch 3 ekraan on aktiivne. 
2 Vajutage toitenuppu ja hoidke seda all seni kuni ilmub seadete menüü Settings. 

 
Seadete menüü avamine häälkäsklusega 

1 Veenduge, et teie SmartWatch 3 ekraan on aktiivne. 
2 Lausuge „OK Google“. Kui käsklus tuvastatakse, avaneb vaade „Speak now“. 
3 Lausuge „Settings“. 

Seadete menüü avamine ekraanile toksates 

1 Toksake ekraanil ning libistage sõrmega ülespoole. 
2 Leidke ja toksake valikul Settings. 

Ekraani seaded 
Te saate seadistada ekraani heledust ning valida alatise pimendatud kella 
kuvamise ekraani jõudeoleku ajal, aktiveerides funktsiooni Always-on 
screen.Lisaks sellele saate valida erinevate ekraanil kuvatavate kellaaja vaadete 
vahel. 
 
Ekraani heleduse muutmiseks 

1 Leidke ja toksake oma SmartWatch 3 seadete menüüs valikul Adjust brightness. 
2 Kerige olekuriba heleduse muutmiseks üles või alla. 

 
Always-on screen funktsiooni sisse- ja väljalülitamine 

• Valige ja toksake oma SmartWatch 3 seadete menüüs valikul Always-on screen, 
lülitamaks funktsiooni sisse või välja. 
 
Kellaaja vaate muutmine koduekraanil 

1 Leidke ja toksake oma SmartWatch 3 seadete menüüs valikul Change watch face. 
2 Libistage erinevate vaadete kuvamiseks paremale või vasakule ning toksake 

meelepärasel vaatel. 
 
Kellaaja vaadet saab muuta ka ekraanile pikemalt vajutades.  

Lennurežiim 
Lennurežiimis on teie SmartWatch 3 Bluetooth® funktsioon välja lülitatud ning 
nutikell ei ole mobiiltelefoni ega tahvelarvutiga ühendatud. Sellegipoolest saate 
kasutada mõnda põhifuktsiooni nagu näiteks taimerit või äratust. 

Lennurežiimi aktiveerimine 

1 Leidke ja toksake seadete menüüst (Settings) Aeroplane mode (lennurežiim). 
2 Kinnitamiseks toksake . 
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Taaskäivitamine ja lähtestamine 
Olukorras, kus teie SmartWatch 3 ei allu enam teie juhtimisele, on soovitatav 
seade taaskäivitada, kasutades selleks toitenuppu või taaskäivitamise valikut 
seadete menüüst (Settings).  Kui nimetatud meetodid ei tööta, võib osutuda 
vajalikuks SmartWatch 3 sundväljalülitamine. Kui taaskäivitate nutikella pärast 
väljalülitamist, ei kustu teie varem salvestatud seaded ega isiklik info. 

Lisaks sellele võite oma SmartWatch 3 lähtestada tehase andmetele, kustutates 
ühtlasi kõik oma isikliku info. See protseduur võib osutuda vajalikuks olukordades 
kus teie SmartWatch 3 ei funktsioneeri enam normaalselt. 

SmartWatch 3 taaskäivitamine seadete menüüst 

1 Leidke ja toksake seadete menüüs valikul Restart (taaskäivitamine). 
2 Kinnitamiseks toksake . 

 
SmartWatch 3 taaskäivitamine toitenupu abil 

• Vajutage ja hoidke all toitenuppu kuni teie SmartWatch 3 vibreerib ja taaskäivitub. 
 
SmartWatch 3 sundväljalülitamine 

• Vajutage ja hoidke oma SmartWatch 3 toitelülitit all ja oodake ära kolm lühikest 
järjestikust vibratsiooni, mille järel nutikell välja lülitub. 
 
Ignoreerige nuppu vajutades ja kolme järjestikust vibratsiooni oodates muid üksikuid 
vibratsioone või taaskäivituskatseid. 
 
Tehase seadete taastamine 

1 Leidke ja toksake oma SmartWatch 3 seadete menüüs valikut Reset device 
(lähtesta seade). 

2 Kinnitamiseks toksake . 
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SmartWatch 3 kasutamine 
SmartWatch 3 aitab teil oma tegemisi organiseerida 
Te võite oma SmartWatch 3 nutikellale anda erinevaid häälkäsklusi nagu näiteks 
meeldetuletuste salvestamine, teadete kirjutamine, tekstisõnumitele vastamine ja 
palju muud. Ekraanile toksates saate nutikellale anda ka lihtsamaid ülesandeid, 
mille valiku leiate menüüst. 

Üldjuhul saate nutikella kasutada järmistes keeltes: inglise, prantsuse, saksa, itaalia, 
jaapani, korea, vene, hispaania ja brasiilia portugali. Mõned häälkäsklused ei pruugi siiski 
igas keeles olemas olla. 
 
Juurdepääs peamenüüle 

1 Veenduge, et teie SmartWatch 3 ekraan oleks aktiivne. 
2 Lausuge „OK Google“. Kui käsklus tuvastatakse, avaneb vaade „Speak now“. 
3 Menüü kuvamiseks libistage sõrmega ülespoole. Kõik võimalikud tegumid 

kuvatakse nimekirjas. 

Rakendused, mis töötavad teie SmartWatch 3 nutikellaga 
Järgnevalt on lisatud nimekiri rakendustest, mida saab Android™ mobiiltelefoni 
või tahvelarvutisse installeerimise järel kasutada SmartWatch 3 nutikellaga. Kõigi 
Android Wear allalaaditavate rakenduste nägemiseks  külastage Google Play™ 
poodi. Soovitav on poodi külastada regulaarselt, kuna uusi rakendusi lisatakse 
pidevalt juurde.  

• Tekstisõnumid 
• E-kirjad 
• Kalender 
• Walkman® ja teised standardsed Android™ muusikapleierid.  
• Lifelog (elulogi) 
• Google rakendused nagu Google Keep, Google Maps, Gmail. 

 
Optimaalseimaks Android Wear rakendusega ühildumiseks võib osutuda vajalikuks 
rakenduste uuendamine. 

Tekstisõnumid 
Kui teie mobiiltelefonile või tahvelarvutisse saabub sõnum, saate seda lugeda 
kaardi kujul oma SmartWatch 3 ekraanilt. Lisaks sellele saate oma mobiiltelefoni 
või tahvelarvutisse salvestatud kontaktidele SmartWatch 3 nutikellalt sõnumeid 
saata. 
 
Sõnumi saatmine 

1 Veenduge, et teie SmartWatch 3 ekraan on aktiivne. 
2 Lausuge „OK Google“. Kui käsklus tuvastatakse, avaneb vaade „Speak now“. 
3 Lausuge „Send a text“ ning teie mobiiltelefoni või tahvelarvutisse salvestatud 

kontakti nimi. Seejärel lugege ette sõnum, mida soovite saata. 
4 Ühtlasi võite lausuda kohe näiteks „Text Jack I´m ready“ („Saada sõnum Jack´ile, 

et ma olen valmis“) või „Send Jane a message that I´m back“ („Saada sõnum 
Jane´ile, et ma olen tagasi“). Mõlemal juhul saadetakse sõnum automaatselt. 
 
Tekstisõnumile vastamine 

1 Valige kaart, mis kujutab tekstisõnumit, millele soovite vastata. 
2 Libistage sõrmega paremalt vasakule ning toksake valikul Reply. 
3 Libistage sõrmega üles ja valige eelkoostatud sõnum või sisestage eelnevalt kõva 

häälega öeldud sõnum. Kui olete lõpetanud, saadetakse sõnum automaatselt. 
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E-kirjad 
Kui teie mobiiltelefonile või tahvelarvutisse saabub sõnum, saate seda lugeda 
kaardi kujul oma SmartWatch 3 ekraanilt. Lisaks sellele saate oma mobiiltelefoni 
või tahvelarvutisse salvestatud kontaktidele SmartWatch 3 nutikellalt e-kirju saata. 
 
E-kirja saatmine 

1 Veenduge, et teie SmartWatch 3 ekraan on aktiivne. 
2 Lausuge „OK Google“. Kui käsklus tuvastatakse, avaneb vaade „Speak now“. 
3 Lausuge „E-kiri“ ning teie mobiiltelefoni või tahvelarvutisse salvestatud kontakti 

nimi. Seejärel lugege ette sõnum, mida soovite saata. 
4 Ühtlasi võite lausuda kohe näiteks „E-mail Jack that I will be there tomorrow“ 

(„Saada e-kiri Jack´ile, et ma olen homme seal“). Mõlemal juhul saadetakse sõnum 
automaatselt. 
 
E-kirjale vastamine 

1 Valige kaart, mis kujutab e-kirja, millele soovite vastata. 
2 Libistage sõrmega paremalt vasakule ning toksake valikul Reply. 
3 Libistage sõrmega üles ja valige eelkoostatud sõnum või sisestage eelnevalt kõva 

häälega öeldud sõnum. Kui olete lõpetanud, saadetakse kiri automaatselt. 
 

Sissetulevad kõned 
Kui teie mobiiltelefonile või tahvelarvutisse tuleb kõne, näete helistajat ka oma 
SmartWatch 3 ekraanilt. Te saate nutikellaga vastata kõnedele ning vestelda 
näiteks Bluetooth® peakomplektiga. Samuti on teil võimalik nutikellalt kõnet tagasi 
lükata. Kõnede eiramine on võimalik ka eelnevalt koostatud sõnumitega.  

Sissetulevale kõnele vastamine 

1 Sissetulevale kõnele vastamiseks libistage oma SmartWatch 3 ekraanil sõrmega 
paremalt vasakule. 

2 Helistajaga vestlemiseks kasutage mobiiltelefoni, tahvelarvutit või Bluetooth® 
peakomplekti. 

Sissetuleva kõne tagasilükkamine 

• Libistage oma SmartWatch 3 ekraanil vasakult paremale. 

Sissetuleva kõne tagasilükkamine eelnevalt koostatud sõnumiga 

• Libistage sõrmega üles ja valige eelkoostatud sõnum. 
 

Navigeerimine 
SmartWatch 3 nutikell annab teile sihtpunkti jõudmiseks detailsed juhtnöörid. 
Lisaks sellele võimaldab nutikell leida lähimad asutused ja anda nende kohta 
informatsiooni.  

Navigeerimine SmartWatch 3 nutikella abil 

1 Veenduge, et teie SmartWatch 3 ekraan on aktiivne. 
2 Lausuge „OK Google“. Kui käsklus tuvastatakse, avaneb vaade „Speak now“. 
3 Lausuge „Navigeerimine“ ja öelge oma sihtpunkt. Võimalik on anda käsklusi nagu 

äiteks „Navigate to the nearest hotel“ („Juhata lähimasse hotelli“). Kui teie käsklus 
on tuvastatud, ilmub teekond teie SmartWatch 3 ekraanile. 
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Info nägemiseks teekonna kohta (nt aeg ja vahemaa sihtkohani) libistage ekraanil 
paremalt vasakule. 

Koha või ettevõtte leidmine 

1 Veenduge, et teie SmartWatch 3 ekraan on aktiivne. 
2 Lausuge „OK Google“. Kui käsklus tuvastatakse, avaneb vaade „Speak now“. 
3 Lausuge näiteks „Find the Eiffel Tower" (Leia Eiffeli torn) või "Where is the closest 

supermarket?" (Kus on lähim pood). Kui teie käsklus on tuvastatud, ilmub vastav 
teave teie SmartWatch 3 ekraanile. 

Välitegevuste jälgimine 
Kui SmartWatch 3 ei ole parajasti mobiiltelefoni või tahvelarvutiga ühendatud, 
salvestab see sellegipoolest infot teie tegemiste kohta nagu näiteks teie asukoht, 
kiirus ja läbitud vahemaa. Info põhjal koostatud statistikat saate jälgida hiljem, kui 
SmartWatch 3 taas oma mobiiltelefoni või tahvelarvutiga ühendate. Muuhulgas 
saate jälgida oma teekonda kaardil. 

Selleks, et ülaltoodud funktsioone kasutada, peate eelnevalt installeerima vastava 
rakenduse nagu Lifelog või My Tracks.  

Teekonna jälgimine Lifelog rakenduse abil 

1 Veenduge, et teie Android™ mobiiltelefoni või tahvelarvutisse on installeeritud 
Lifelog rakendus ning te olete rakendusse sisse loginud.  

2 Leidke ja toksake Lifelog oma mobiiltelefoni või tahvelarvuti rakenduse 
põhiekraanil. 

3 Toksake  Teie praegune teekond ilmub mobiiltelefoni või tahvelarvuti ekraanile. 
4 Eelmiste teekonda vaatamiseks toksake esmalt valikul Today ning valige seejärel 

soovitud kuupäev. 

Muusika 
Kui kuulate oma moboiiltelefonist või tahvelarvutist muusikat (kasutades selleks 
muusikapleieri rakendust nagu näiteks Walkman®), ilmub teie SmartWatch 3 
ekraanile kaart vastava laulu nimega. Kaardi abil saate oma muusika kuulamist 
SmartWatch 3 abil juhtida (kerida, seisata, vahele jätta).  

Lisaks sellele saate oma mobiiltelefonist või tahvelarvutist nutikellale muusikat 
laadida ning kuulata seda ühendatud Bluetooth® peakomplektiga. Sellisel juhul ei 
pea SmartWatch 3 mobiiltelefoni või tahvelarvutiga ühendatud olema ning saate 
muusikat kuulata ka siis kui lähete jooksma või kui olete oma 
mobiiltelefoni/tahvelarvuti koju unustanud.    
 

Muusika laadimine SmartWatch 3 nutikellale 
Walkman® rakendusega saate oma mobiiltelefonist või tahvelarvutist alla laadida 
terveid playliste. Sama saate teha ka Google Play Music rakenduse abil.  
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Playlisti allalaadimine Walkman® rakendusega 

1 Veenduge, et teie SmartWatch 3 aku laadimistase on vähemalt 70%.  
2 Leidke ja toksake oma mobiiltelefoni või tahvelarvuti rakenduste avavaates valikul 

Walkman. 
3 Walkman® menüü avamiseks leidke ja toksake valikul Walkman. 
4 Toksake valikul Playlists ja valige playlist, mida soovite oma nutikellale alla 

laadida.  
5 Alustage allalaadimist. Teie SmartWatch 3 ekraanil kuvatakse kaart, mis annab 

allalaadimisprotsessi kohta infot.  

Selleks, et ülaltoodud funktsioonid töötaksid, võib osutuda vajalikuks Walkman rakenduse 
uuendamine. 

Iga SmartWatch 3 nutikellale allalaaditud playlist kustub, kui lohistate liugurit valiku 
download to wearable kõrval asendisse, mis lülitab playlistide allalaadimise funktsiooni 
välja. 

Muusikafailide allalaadimine Google Play Music rakendusega 

1 Veenduge, et teie SmartWatch 3 aku laadimistase on vähemalt 70%.  
2 Leidke ja toksake oma mobiiltelefoni või tahvelarvuti rakenduste avavaates valikul 

Play Music. 
3 Lohistage ekraani vasakust servast paremale ning toksake Settings. 
4 Märgistage märgistusruut Download to Android Wear. SmartWatch 3 alustab teie 

mobiiltelefoni või tahvelarvutisse salvestatud muusikafailide allalaadimist.Teie 
SmartWatch 3 ekraanil kuvatakse kaart, mis annab allalaadimisprotsessi kohta 
infot. 

Kui teie SmartWatch 3 nutikellas pole piisavalt ruumi kõigi muusikafailide jaoks, laetakse 
automaatselt alla hilisemad albumid ja playlistid. 

Kui eemaldate SmartWatch 3 märgistuskastist Download to Android Wear märgistuse, 
kustuvad nutikellast kõik muusikafailid.  

SmartWatch 3 nutikellale salvestatud muusika kuulamine  
SmartWatch 3 nutikellale salvestatud muusika kuulamiseks tuleb nutikell esmalt 
paaristada Bluetooth® peakomplektiga. Seejärel saate oma muusika kuulamiseks 
valida Walkman® või Google Play Music rakenduste vahel.  

SmartWatch 3 paaristamine Bluetooth® peakomplektiga 

1 Veenduge, et peakomplektil, mida soovite paaristada, on Bluetooth® funktsioon 
aktiveeritud ning see on nähtav teistele Bluetooth® seadmetele. 

2 Toksake SmartWatch 3 seadete menüüs (Settings) valikul Bluetooth devices. Kõik 
saadavalolevad Bluetooth® seadmed kuvatakse nimekirjana ekraanil.  

3 Valige Bluetooth® peakomplekt, mida soovite paaristada. 

Walkman® rakendusega SmartWatch 3 nutikellale salvestatud muusika kuulamine 

1 Veenduge, et SmartWatch 3 on Bluetooth® peakomplektiga ühendatud. 
2 Veenduge, et teie SmartWatch 3 ekraan on aktiivne. 
3 Toksake koduekraanil ja libistage sõrmega ülespoole. 
4 Leidke ja toksake Start... > Walkman. Kuvatakse Walkman® rakenduse kaart. 
5 SmartWatch 3 nutikellale salvestatud muusika kuulamiseks toksake kaardil. 

Kui SmartWatch 3 ei ole mobiiltelefoni või tahvelarvutiga ühendatud, ei saa te häälkäsklusi 
kasutada. 
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Google Play Music rakendusega SmartWatch 3 nutikellale salvestatud muusika 
kuulamine 

1 Veenduge, et SmartWatch 3 on Bluetooth® peakomplektiga ühendatud. 
2 Veenduge, et teie SmartWatch 3 ekraan on aktiivne. 
3 Toksake koduekraanil ja libistage sõrmega ülespoole. 
4 Leidke ja toksake Start... > Google Play Music. Kuvatakse Google Play Music 

rakenduse kaart. 
5 SmartWatch 3 nutikellale salvestatud muusika kuulamiseks libistage ülespoole ja 

valige playlist või album, mida soovite kuulata. 

Kui SmartWatch 3 ei ole mobiiltelefoni või tahvelarvutiga ühendatud, ei saa te häälkäsklusi 
kasutada. 

Meeldetuletused 
Saate anda oma SmartWatch 3 nutikellale häälkäsklusi, määrates ürituste 
meeldetuletusi koos asukoha või kellaajaga. 

Meeldetuletuse sisestamine 

1 Veenduge, et teie SmartWatch 3 ekraan on aktiivne. 
2 Lausuge „OK Google“. Kui käsklus tuvastatakse, avaneb vaade „Speak now“. 
3 Lausuge „Remind me“ ning seejärel tekst, mida soovite meeldetuletuseks panna. 

Näiteks „Remind me to run an 7pm“ („Meeldetuletus – jookse kell 7 õhtul“). 
Meeldetuletus salvestatakse Google Now rakendusse ning kuvatakse SmartWatch 
3 ekraanil, kui see muutub aktiivseks. 

Teated 
Saate anda oma SmartWatch 3 nutikellale häälkäsklusi teadete 
ülestähendamiseks või juba varem Google Keep rakendusse salvestatud teadete 
vaatamiseks. 

Teate loomine 

1 Veenduge, et teie SmartWatch 3 ekraan on aktiivne. 
2 Lausuge „OK Google“. Kui käsklus tuvastatakse, avaneb vaade „Speak now“. 
3 Lausuge „Take a note“ ning seejärel tekst, mida soovite teatena üles tähendada. 

Näiteks „Take a note, try a new restaurant in Viru street“ („Teade, proovi uut 
restorani Viru tänaval“). Tuvastamisel salvestatakse teade rakendusse Google 
Keep. 

Teate lugemine 

1 Veenduge, et teie SmartWatch 3 ekraan on aktiivne. 
2 Lausuge „OK Google“. Kui käsklus tuvastatakse, avaneb vaade „Speak now“. 
3 Lausuge „Start Keep“. SmartWatch 3 ekraanil kuvatakse Google Keep rakendus. 
4 Soovitud teate otsimiseks libistage sõrmega üles- või allapoole. 
5 Teate avamiseks toksake teatel. 

Kalendermärkmik 
Info eelnevalt mobiiltelefoni või tahvelarvuti kalendrisse salvestatud sündmuste 
kohta kuvatakse automaatselt kaartidena teie SmartWatch 3 ekraanil. Saate oma 
nutikellale anda häälkäsklusi kalendermärkmikust oma graafiku kontrollimiseks ja 
päevaplaani nägemiseks. 
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Kalendermärkmiku vaatamine 

1 Veenduge, et teie SmartWatch 3 ekraan on aktiivne. 
2 Lausuge „OK Google“. Kui käsklus tuvastatakse, avaneb vaade „Speak now“. 
3 Lausuge „Agenda“. Kuvatakse kalendri kaart. Kindla ürituse vaatamiseks 

täpsustage oma soovi, näiteks „When´s my next meeting?“ („Millal on mu järgmine 
kohtumine?“). 
 

Kiirvastuste saamine 
SmartWatch 3 võib kasutada lihtsamatele küsimustele kiirvastuste saamiseks. 
Näiteks sporditulemuste, sõnade tähenduste ja kindlate faktide teadasaamiseks, 
nagu näiteks mõne kindla riigi pealinn või kõrgeim mägi Lõuna-Ameerikas. 

Kiirvastuste saamine 

1 Veenduge, et teie SmartWatch 3 ekraan on aktiivne. 
2 Lausuge „OK Google“. Kui käsklus tuvastatakse, avaneb vaade „Speak now“. 
3 Küsige, mida iganes te teada soovite, näiteks: „How do you say ´hello´ in 

Spanish?“ („Kuidas öelda hispaania keeles ´tere´?). Küsimuse tuvastamisel 
kuvatakse vastus SmartWatch 3 ekraanile. 

Kuidas küsimusi fraseerida 
Asjad, mida soovite teada Näited, kuidas küsida 

Sporditulemused ja -üritused When is the next Liverpool game? (Millal on järgmine Liverpooli mäng?) 
Kuidas läks Real Madrid´il? (Kuidas läks Real Madrid´il?) 

Ilm What is the weather in New York tomorrow? (Milline on homne NY ilm?) 

Aeg teises ajavööndis What time is it in London? (Mis on kell Londonis?) 

Sõnade ja fraaside tõlked How do you say ´hello´ in Spanish? (Kuidas öelda hispaania keeles ´tere´?) 

Peamiste toiduainete kaloraaž How many calories are in a potato? (Kui palju kaloreid on kartulis?) 

Sõnade definitsioonid What does onomatopoeia mean? (Mida tähendab onomatopöa?) 

Turuinfo What is Sony´s stock price? (Mis on Sony turuhind?) 

Valuutakursid, maht, kaal jms 
What is 16 ounces in pounds? (Kui palju on 16 untsi naelades?) 
Convert 100 euros to US dollars. (Konverteeri 100 eurot US dollariteks.) 
How many kilometers are 50 miles? (Mitu kilomeetrit on 50 miili?) 

Matemaatika  What is the square root of 2209? (Kui palju on ruutjuur 2209-st?) 

Eelolevad sündmused 
When is sunset? (Millal päike loojub?) 
When is Midsummer Festival in Scandinavia? (Millal on Skandinaavias 
jaanipäev? 

Faktid How tall is the Eiffel Tower? (Kui kõrge on Eiffeli torn?) 
Where was Albert Einstein born? (Kus sündis Albert Einstein?) 

Sammude lugemine 
Google™ Fit rakendusega näete SmartWatch 3 ekraanil oma päevast läbitud 
vahemaad ja viimase seitsme päeva jooksul tehtud sammude summat. 
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Tehtud sammude vaatamine 

1 Veenduge, et teie SmartWatch 3 ekraan on aktiivne. 
2 Lausuge „OK Google“. Kui käsklus tuvastatakse, avaneb vaade „Speak now“. 
3 Lausuge „Show me my steps“ või „Start Fit“. Ekraanil kuvatakse tehtud sammud. 

Fit rakenduse seaded 
Vaadake ja muutke Fit rakenduse seaded nii, et need vastaksid teie isiklikele trenni 
eesmärkidele. 

Ligipääs Fit rakenduse seadetele 

1 Veenduge, et teie SmartWatch 3 ekraan on aktiivne. 
2 Lausuge „OK Google“. Kui käsklus tuvastatakse, avaneb vaade „Speak now“. 
3 Lausuge „Start Fit“. Ekraanil kuvatakse tehtud sammud. 
4 Seadete menüü kuvamiseks libistage vasakule. 

Ülevaade Fit rakenduse seadetest 
Seade nimi Mida saate teha 
Show step 
card 

SmartWatch 3 ekraanil kuvatakse kaart tehtud sammude 
summaga 

Daily step goal Valige päevane eesmärk tuhandetes sammudes kuni 20 000 
sammuni. 

Save fitness 
data 

Salvestage tehtud sammude summa oma mobiiltelefoni või 
tahvelarvutisse. 

Äratuse panemine 
Andke SmartWatch 3 nutikellale häälkäsklus teie nutiseadmele juba eelnevalt 
määratud äratuse aktiveerimiseks. Äratuse deaktiveerumisel vibreerib teie 
SmartWatch 3 ning nutikella ekraanil kuvatakse äratusekella kaart. 

Äratuse panemine 

1 Veenduge, et teie SmartWatch 3 ekraan on aktiivne. 
2 Lausuge „OK Google“. Kui käsklus tuvastatakse, avaneb vaade „Speak now“. 
3 Lausuge „Set an alarm for“ ja seejärel täpne kellaaeg. Näiteks „Set an alarm for 

8am“ („Pange äratus hommikul kella kaheksaks“). 

Äratuskella helina katkestamine 
• Lohistage  paremale. 

Äratuse edasilükkamine snooze nupu abil 
• Lohistage  vasakule. 

Kõigi äratuste kuvamine 

1 Veenduge, et teie SmartWatch 3 ekraan on aktiivne. 
2 Lausuge „OK Google“. Kui käsklus tuvastatakse, avaneb vaade „Speak now“. 
3 Lausuge „Show alarms“. 

Taimeri aktiveerimine 
Aktiveerige häälkäsklusega SmartWatch 3 nutikellalt pöördloendusega taimer.  
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Taimeri aktiveerimine 

1 Veenduge, et teie SmartWatch 3 ekraan on aktiivne. 
2 Lausuge „OK Google“. Kui käsklus tuvastatakse, avaneb vaade „Speak now“. 
3 Lausuge „Set a timer for“ ning seejärel ajaperiood. Näiteks „Set a timer for 15 

minutes“ (Aktiveeri taimer 15 minutiks“). 

Stopperi kasutamine 
Kasutage SmartWatch 3 nutikella eraldiseisva stopperina. 

Stopperi kasutamine 

1 Veenduge, et teie SmartWatch 3 ekraan on aktiivne. 
2 Lausuge „OK Google“. Kui käsklus tuvastatakse, avaneb vaade „Speak now“. 
3 Stopperi rakenduse avamiseks lausuge „Start stopwatch“. 
4 Stopperi käivitamiseks toksake . 
5 Stopperi seiskamiseks toksake . 

Lendude või hotelli broneeringute kontrollimine 
Gmaili kaudu mobiiltelefonile või tahvelarvutisse saabunud lendude või hotelli 
broneeringud kuvatakse automaatselt kaartidena SmartWatch 3 ekraanil. 

Liiklusteated 
Kaardid liiklusinfoga kalkuleerivad teie koju või tööle jõudmiseks kuluva aja. 
Funktsiooni kasutamiseks peate Google Now rakendusse sisestama oma kodu ja 
töö aadressid. 

Saadetiste jälitamine 
Gmaili kaudu mobiiltelefonile või tahvelarvutisse saabunud pakkide või saadetiste 
kohta tulnud teated kuvatakse automaatselt kaartidena SmartWatch 3 ekraanil. 

SmartWatch 3 kasutamine eraldiseisva seadmena 
Kui SmartWatch 3 on mobiiltelefonist või tahvelarvutist lahti ühendatud, saab siiski 
kasutada mõningaid põhifunktsioone. Kuna häälkäsklused lahtiühendamisel ei 
tööta, peate menüüs navigeerimiseks ja tegevuste kinnitamiseks toksama 
SmartWatch 3 ekraanil. Eraldiseisva seadmega saate teha järgmist: 

• Vaadata kellaaega ja kuupäeva. 
• Panna äratust. 
• Kasutada stopperit. 
• Kasutada taimerit. 
• Vaadata käesoleva päeva plaani kalendermärkmikust. 
• Bluetooth® ühendatud peakomplektiga kuulata SmartWatch 3 nutikellale 

salvestatud muusikat. 
• Salvestada oma välitegevusi. 
• Vaadata sammulugejat. 
• Muuta kella kuva. 
• Lülitada lennurežiimi sisse või välja. 

 Mõne eeltoodud funktsiooni toimimiseks on vaja eelnevalt allalaadida ja installeerida 
vastavad rakendused nagu näiteks muusikapleier või treeningu rakendus. 
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Android Wear rakendus 
 

Android Wear teie mobiiltelefonis või tahvelarvutis 
Kui olete Android Wear rakenduse oma mobiiltelefoni või tahvelarvutisse 
installeerinud, saate kohandada seadistust oma SmartWatch 3 nutikellale. 

Android Wear rakenduse avamine 

• Leidke ja toksake mobiiltelefoni või tahvelarvuti rakenduste avalehel Android 
Wear. 

Rakenduste valimine häältoimingutega kasutamiseks 
Saate valida rakendused, mida soovite kasutada häälkäsklustega ning seostada 
kindlad toimingud kindlate rakendustega. Mitme mobiiltelefonile või 
tahvelarvutisse installeeritud Android Wear kaardirakenduse puhul saate valida, 
millist rakendust soovite kasutada. Kui kindla häältoimingu jaoks on installeeritud 
vaid üks rakendus, ühendatakse see vaikimisi automaatselt.  

Rakenduse ühendamine häälkäsklusega 

1 Avage mobiiltelefonis või tahvelarvutis Android Wear rakendus. 
2 Toksake häältoimingute seast valiku tegemiseks ekraanil. Kui rakendus on juba 

häältoiminguga seotud, kuvatakse see toimingule toksates. 
3 Kui ekraanile kuvatakse enam kui üks rakenduse valik, valige eelistatud rakendus. 

Kui häältoimingule toksates ei ilmu ühegi rakenduse nime, ei ole see häältoiming saadaval. 
Võib osutuda vajalikuks muu sobiva rakenduse installeerimine näiteks soovitatud 
rakenduste nimekirjast. 

Soovituslike rakenduste installeerimine 
Teil on võimalus otsida ja installeerida rakendusi, mida Android Wear teile 
soovitab. Näiteks Google Keep või muu rakendus, mis lisab SmartWatch 3 
nutikellale funktsionaalsust. 

Soovitatud rakenduse installeerimine 

1 Avage mobiiltelefonis või tahvelarvutis Android Wear rakendus, kerige allapoole 
ning toksake valikul Browse suggested apps. Avaneb Google Play™ pood 
soovitatud rakendustega Android Wear jaoks. 

2 Valige rakendus, mida soovite alla laadida ning järgige installeerimiseks ekraanil 
toodud juhiseid. 

Google Play™ poest saate alati otse toetavaid rakendusi otsida. 

Ühendamine ja taasühendamine 
Saate igal ajal SmartWatch 3 mobiiltelefonist või tahvelarvutist lahti ühendada ning 
siis uuesti taasühendada. Kui SmartWatch 3 on varem sama mobiiltelefoni või 
tahvelarvutiga ühendatud, on paaristamise info mõlemas seadmes juba 
salvestatud ning taasühendamiseks piisab vaid ühest toksamisest. 

Funktsionaalsuse tagamiseks peab Bluetooth® rakendus olema sisse lülitatud. 

SmartWatch 3 lahtiühendamine 

• Avage mobiiltelefonilt või tahvelarvutist Android Wear rakendus ning toksake . 
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SmartWatch 3 taasühendamine 

• Avage mobiiltelefonilt või tahvelarvutist Android Wear rakendus ning toksake   

Paaristamine muu kantava seadmega 
Kui olete mobiiltelefoni või tahvelarvuti Android Wear abil SmartWatch 3 
nutikellaga paaristanud, saate kasutada Android Wear rakendust mobiiltelefoni või 
tahvelarvuti paaristamiseks muu Android Wear’i toetava nutikella või seadmega. 
Pidage meeles, et korraga saab mobiiltelefoni või tahvelarvutit paaristada vaid ühe 
lisaseadmega. 

Muu kantava seadmega paaristamiseks 

1 Käivitage kantav seade, mida soovite paaristada. 
2 Mobiiltelefon või tahvelarvuti: leidke ja toksake rakenduste põhiekraanil Android 

Wear 
 >  > Pair with a new wearable. 

3 Mobiiltelefon või tahvelarvuti: toksake paaristatava seadme nimetusel ning järgige 
ekraanil toodud juhiseid. 

Seadete kohandamine SmartWatch 3 nutikellale 
Kohandage oma SmartWatch 3 nutikella Android Wear rakenduse abil oma 
mobiiltelefonis või tahvelarvutis. Näiteks on teil võimalik valitud rakendusi 
vaigistada või valida, kas soovite, et kalendermärkmiku teavitused ilmuksid teie 
nutikella ekraanil kaartidena või mitte. 

Juurdepääs seadete menüüsse Android Wear rakenduses 
• Avage mobiiltelefonis või tahvelarvutis Android Wear rakendus ning toksake . 

Ülevaade seadetest 

Seade nimi Mida saate teha 
Mute app 
notifications 

Toksake valitud rakenduste märguannete kuvamise lõpetamiseks teie 
nutikellal.  

Screen always on Toksake, kui soovite, et ekraani jõudeolekus oleks kellaekraan 
pimendatud. 

Card preview Valige, kas soovite pimendatud ekraani puhul kaartide kuvamist. 

Silence connected phone Valige, kas soovite, et helimärguanne oleks aktiivne mõlemal ühendatud 
seadmel või ainult SmartWatch 3 nutikellal.  

Show calendar event  
cards 

Selle valiku aktiveerimisel kuvatakse kalendermärkmiku sündmuste 
meeldetuletused kaartidena teie SmartWatch 3 ekraanile. 

Resync apps Toksake, kui soovite mobiiltelefoni või tahvelarvutisse installeeritud 
rakendusi SmartWatch 3 nutikellaga resünkroniseerida. 

 

Android Wear Help 
Online-abi teie mobiiltelefonis või tahvelarvutis oleva Android Wear kohta. 

Abi saamiseks Android Wear kohta  

1 Avage oma mobiiltelefonis või tahvelarvutis rakendus Android Wear, toksake  > 
Help & Feedback. 

2 Valige vastav teema. 
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Oluline teave 
SmartWatch 3 kasutamine märjas ja tolmuses keskkonnas 
Selleks, et SmartWatch 3 oleks maksimaalselt vee- ja tolmukindel, peab Micro USB-liidese 
kate olema kindlalt suletud.  

Teie SmartWatch 3 on vastavalt kaitseklassile IP68 (vt tabel allpool) vee- ja 
tolmukindel. 

Need hinnangud näitavad, et seade on tolmu-  ning ujutamiskindel. See tähendab, 
et seade talub ujutamist 30 minuti jooksul värskes (mitte soolases) vees, 
sügavusel kuni 1,5 meetrit. 
 
Võite seadet kasutada: 

• Tolmuses keskkonnas, näiteks tuulisel rannal. 
• Niiskete kätega. 
• Mõningate äärmuslike ilmastikutingimuste korral nagu näiteks lume- või 

vihmasajuga. 
• Värskes (mitte soolases) vees, sügavusega kuni 1,5 meetrit. Näiteks värske veega 

järves või jões. 
• Klooriveega basseinis. 

 

Sulgege alati hoolikalt micro USB-liides, et tolm ega vesi ei pääseks seadmesse. 
Juhul kui vedelik satub seadmesse (nt korpuse alla), muutub garantii kehtetuks. 
Ärge kunagi kastke seadet soolvette ning vältige micro USB-liidese kokkupuudet 
soolveega. Kokkupuutel ebapuhta veega loputage seadet, eriti micro USB-liidese 
ümbrust puhta veega ja kuivatage see hoolikalt. Vältige seadme kokkupuudet 
vedelate kemikaalidega ning sattumist niiskesse või äärmuslike temperatuuridega 
keskkonda. Micro USB-liidese veekindlust ei ole võimalik igas keskkonnas või 
tingimustes tagada.  

Kasutamisel ja kahjustumisel võib seadme vee- ja tolmukindlus väheneda. 
Seadme vees kasutamise järel kuivatage micro USB-liidese ümbrus.  

GPS jälgimisseadme täpsus võib randme ja kella vahele tekkiva kondensatsiooni 
tõttu kannatada. Selle vältimiseks kontrollige regulaarselt ning puhastage 
vajadusel käsi üleliigsest niiskusest. 

Kui mikrofon saab märjaks, võib selle funktsioon peatuda. Kuivamiseks võib 
sõltuvalt keskkonnast kuluda kuni kolm tundi. Samal ajal saate siiski kasutada teisi 
funktsioone, mis mikrofoni ei vaja. Kõik lisad, sh laadijad ja micro USB kaablid, ei 
ole vee- ega tolmukindlad.  

Garantii ei kata kahjustusi, mis on tekkinud seadme pahatahtlikul või 
mittesihipärasel kasutamisel. Lisainfo saamiseks pöörduge meie klienditeeninduse 
poole.  
 
IP kaitseklass 

Teie SmartWatch 3 nutikellal on IP kaitseaste, mis tähendab, et seade on läbinud 
sertifitseeritud testid, mõõtmaks selle vastupidavust nii veele kui tolmule. Esimene 
arv IP-koodis viitab kaitseastmele tahkete esemete vastu, sh tolm. Teine arv viitab 
seadme vastupidavusele vees. Mida kõrgemad on numbrid, seda tugevam on 
kaitse. 

 
Vastupidavus tahketele ainetele ja tolmule 
IP0X. Spetsiaalne kaitse puudub 

Vastupidavus veele 
IP0X. Spetsiaalne kaitse puudub. 

IP1X. Tahkete ainete eest kaitstud > läbimõõt 50 mm  IPX1. Kaitstud tilkuva vee vastu 

IP2X. Tahkete ainete eest kaitstud > läbimõõt 12.5 mm IPX2. Kaitstud tilkuva vee vastu (veekraani 
keeramisel kuni 15 kraadi normaalasendist)  

IP3X. Tahkete ainete eest kaitstud > läbimõõt 2.5 mm  IPX3. Kaitstud pihustatava vee vastu 
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IP4X. Tahkete ainete eest kaitstud > läbimõõt 1 mm  IPX4. Kaitstud pritsiva vee eest 

IP5X. Tolmu eest kaitstud; piiratud sissepääs 
(kahjulikele osakestele) IPX5. Kaitstud veepihusti eest 

IP6X. Tolmukindel IPX6. Kaitstud tugeva survega 
veepihusti eest 

 IPX7. Kaitstud ujutamise toime vastu 
kuni 1 meetrises vees 30 minuti jooksul. 

 

IPX8. Kaitstud korduva kastmise vastu 
enam kui 1 meetri sügavusse vette. 
Täpsed tingimused täpsustab tootja iga 
seadme kohta eraldi. 

 
 

Juriidiline teave 
 
Sony SWR50 
Enne kasutamist lugege palun eraldiseidvat voldikut „Oluline teave“. 

 
Selle kasutusjuhendi on ilma igasuguste tagatisteta välja andnud Sony Mobile  
Communications AB või selle kohalik tütarharu. Sony Mobile Communications AB  
võib sellesse kasutusjuhendisse igal ajal ilma etteteatamiseta sisse viia muudatusi ja  
täiendusi, olgu siis kirjavigade, praeguse informatsiooni ebatäpsuste või  
programmidele ja/või seadmetele tehtud täienduste tõttu. Sellised muudatused saavad  
siiski sisse viidud kasutusjuhendi hilisematesse väljaannetesse.  
Kõik õigused kaitstud 
©2014 Sony Mobile Communications Inc. 
Koostalitlusvõime ja ühilduvus Bluetooth™-seadmete hulgas varieerub. Seade 
toetab üldiselt tooteid, mis kasutavad Bluetooth spec. 1.2 või hilisemaid versioone,  
ja Headseti või Handsfree profiili. 
Kõik siin mainitud toote- ja ettevõttenimed on oma vastavate omanike kaubamärgid  
või registreeritud kaubamärgid. Õigused, millest siinkohal selgesõnaliselt loobutud ei  
ole, on reserveeritud. Kõik ülejäänud kaubamärgid kuuluvad oma vastavatele omanikele. 
Lisainformatsiooni saamiseks külastage www.sonymobile.com 
Kõik joonised on illustratiivse iseloomuga ega pruugi tegelikku tarvikut täpselt  
kujutada. 
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Regulatiivne teave 

 

SWR50 VASTAVUSDEKLARATSIOON 

Meie, Sony Mobile Communications AB 
Nya Vattentornet 
SE-221 88 Lund, Rootsi, 
peame end ainuisikuliselt vastutavaks selle eest, et meie toode 
Sony tüüp RD-0090 
koos meie tarvikutega, millele see deklaratsioon laieneb,  
on vastavuses asjakohaste standarditega EN 300 328:V1.7.1, 
EN 301 489-17:V2.1.1, EN 301 489-3:V1.4.1 ja EN 60 950-1:2006 
+A11:2009+A1:2010,  
järgides sellega raadioseadmete ja telekommunikatsioonivõrgu  
lõppseadmete direktiivi 1999/5/EÜ sätteid. 
 
Lund, July 2014 

 

 
Pär Thuresson, 
Kvaliteediametnik, Kvaliteedi- ja klienditeenindus 

Me täidame R&TTE-direktiivi nõudeid (1999/5/EÜ). 
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FCC-ühilduvuse teave 
 
Käesolev seade vastab FCC reeglite 15. osa nõudmistele. Seadme talitlus peab vastama järgnevale kahele tingimusele: (1) seade 
ei tohi põhjustada kahjulikke häireid ja (2) seade peab vastu võtma kõik häired, sealhulgas need, mis võivad põhjustada 
soovimatut talitlust. 

Mis tahes muudatused või modifikatsioonid, mida Sony Mobile pole selgesõnaliselt heaks kiitnud, võivad tühistada kasutaja 
õiguse seadet kasutada. 

Seadet on testitud ning tunnistatud vastavalt FCC reeglite 15. osale B-klassi  
digitaalseadme kriteeriumidele vastavaks. Need kriteeriumid on välja töötatud selleks,  
et pakkuda mõistlikku kaitset kahjulike häirete vastu eluruumides.  

Seade tekitab, kasutab ja võib kiirata raadiosagedusel energiat ning kui seda ei ole paigaldatud ja ei kasutata vastavalt juhistele, 
võivad ilmneda kahjulikud häired raadiosidele. Ei ole aga mingit garantiid, et häiret mingi konkreetse paigalduse puhul ei esine. 
 
• Orienteerige või paigutage antenn ümber. 
• Suurendage vahemaad seadme ja vastuvõtja vahel. 
• Ühendage seade vastuvõtja omast erinevasse pistikusse või vooluvõrku. 
• Konsulteerige teenusepakkujaga või kogenud raadio- või teletehnikuga. 

 

 
Industry Canada teade 
 
Käesolev seade vastab Industry Canada (Kanada Tööstusministeeriumi) standardile RSS-210. 
Seadme talitlus peab vastama järgnevale kahele tingimusele: (1) seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid ja (2) seade peab vastu võtma 
kõik häired, sealhulgas need, mis võivad põhjustada soovimatut talitlust. 
See B-klassi digitaalne aparaat vastab Kanada standardile ICES-003. 
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