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Ülevaade

Tutvustus
Teie uus Moto 360 (2. gen.) kell hoiab teid märkamatult 
kõige vajalikuga kursis. Pilguheit randmele annab ülevaate 
uuendustest. Lausuge küsimuse esitamiseks või 
häälkäskluse andmiseks "OK Google". Ööseks pange kell 
laadimisalusele, mis on ühtlasi ka lauakell. 

Märkus: käesolev juhend on kõigile Moto 360 kelladele. 
Pildid on illustreerivad. 

Kell vastab riiklikele ja rahvusvahelistele SAR 
nõuetele. 

SAR suunised juhinduvad kõigi inimeste ohutusest, 
olenemata nende vanusest ja tervisest.

Toitenupp

Mikrofon

Kella kuva

Hoidke 
muutmiseks
sõrme peal

Staatus
Näidikud 

Taustavalguse
andur

Südametöö
andur
(taga)

Võimalused lühidalt
Tundke ja kasutage oma kella võimalusi.

• Üks kell, mitu kuva: muutke kella välimust vaid mõne
ekraanile vajutusega. Vt “Muutke kella kuva”.

• Teavitused: info, mida te parajasti vajate. Vt 
“Teavitused”.

• Juhised randmelt: kell juhatab teid ohutult ja
märkamatult sihtkohta. Vt “Navigeerimine”.

• Häälkäsklused:  öelge kellale, mida te vajate. Võite 
üllatuda, kui palju Google™ teid oma päeva planeerimises 
aidata saab. Vt “häälkäsklused”.

• Hoidke end vormis: olge kursis oma aktiivsuse ja 
südametööga. Vt “Moto Body”.

Veekindlus: seade vastab vee- ja tolmukindluse 
standardile IP67 — ei ole veekindel. Mitte kasutada 
ujudes, sukeldudes või teiste veealuste tegevuste 
puhul. Vältida pikaaegset kokkupuudet veega ja/või 
nahkrihma kokkupuudet veega. 

Ülevaade
Tutvustus
Võimalused lühidalt
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Laadimine
Enne Moto 360 (2. gen.) esmakordset kasutamist 
eemaldage tagumiselt küljelt plastikkile ja laadige kaks 
tundi või kuni laadimistaseme näidik ekraanil näitab 
100%.

1 Sisestage mikro USB kaabel laadimisalusesse ja 
ühendage kaabel vooluvõrguga. Kell töötab kõige 
paremini Motorola Wireless Charging Dock alusel (2. 
gen.). Kasutage alati kellaga kaasasolevat kaablit ja 
seinalaadijat.

3 Laadimistaseme näidik kuvab kella laadimistaseme.

10:10

Laadimistaseme
näidik

Laadidistaseme 
näidik

Laadimistuli

Libistage laadimisel 
ekraanivärvi muutmiseks 
sõrmega üle ekraani alla  

2 Asetage kell laadimisalusele.
Start 
   Laadimine 
eAllalaadimine ja sidumine 
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Allalaadimine ja sidumine*
Telefoni ja kella sidumine on kiire ja lihtne.
 1 Kui teil on Android telefon, laadige alla Android Wear  

rakendus, toksates esmalt Apps >   Play Store. Kui teil 
on Apple iPhone, laadige Apple App Store poest alla 
Android Wear rakendus.

2 Avage telefonis Android Wear rakendus ja järgige 
sidumisjuhiseid. Veenduge, et Bluetooth® on sisse 
lülitatud.

* Telefon peab toetama Android 4.3+ või IOS 8.2+.

Pairing with
Moto 360 XXXX

PAIRING HELP

Accept the prompts that appear on your phone to 
continue.

3 Kui jätate telefoni teise tuppa või tööle, saate Wi-Fi** 
kaudu endiselt seotuks jääda. Wi-Fi sisse- või 
väljalülitamiseks libistage ekraanil sõrmega vasakule ja 
kerige alla: Settings > Wi-Fi settings.

** Ei toeta neid Wi-Fi võrke, millele on ligipääs läbi suletud
portaali. Apple iPhone ei toeta seda.

Mobiiltelefon
või
Wi-Fi

Bluetooth

Pilv

Wi-Fi
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4 Aktiveerige kella märguanded, nii et teie telefon saaks 
kellale saata uuendusi. Lülitage Android Wear 
märguanded telefoni seadete menüüst sisse/välja.

Nipp: lisainfo Android Wear rakenduse kohta:  
“Android Wear”.

Sisse- ja väljalülitamine

Hoiatus: enne seadme kasutamist tutvuge 
põhjalikult ohutusnõuete ja juriidilise infoga:  
www.motorola.com/moto360legal

sisselülitamine - 
hoidke toitenuppu all 
seni kuni kell vibreerib. 

väljalülitamine - libistage 
sõrmega vasakule, kerige 
alla ja toksake Settings > 
Power Off. 
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Nipid ja nõuanded
• Usaldusväärne*:   kella esmakordsel seadistamisel ja 

telefoniga sidumisel võib telefon teilt küsida, kas olete 
veendunud ühendatava seadme usaldusväärsuses. Kui 
nõustute, püsib telefon kella levipiirkonnas aktiivsena ja 
on telefoniga ühendatud. *
Märkus: määrake telefonile ekraanilukustus ja määratlege 
kell usaldusväärse seadmena. Võimalik, et teie telefoni 
turvanõuded  ei luba seda kasutada.

Nipp: manuaalne kella seadistamine usaldusväärsena: 
rakendused >        Settings > Security > Smart Lock
> Trusted devices.

• Ekraani kiire pimenemine: vajutage toitenupule või 
peopesaga ekraanile kuni seade vibreerib. Ekraani 
aktiveerimiseks vajutage toitenuppu või toksake ekraanil. 

• Aku laadimistase: aku laadimistaseme nägemiseks 
lohistage ekraani ülaservast keskele. 

• Oleku näidik: oleku näidik kella ekraanil annab teada 
sellest,  kas  märguanded  on  välja  lülitatud        , kas 
ühendus telefoniga on kadunud , kas GPS asukoha 
jälgimine on aktiivne     või kas kell on lülitatud lennure- 
žiimile .   .

* Telefon peab toetama Android 5.0+.

• Häälkäsklused:  häälkäsklustee aktiveerimisekse  öelge “Ok
Google”. Valgel ekraanil kuvatakse punane           ikoon. 
Öelge häälkäsklus.
Nipp: kerige alla ja vaadake juba koostatud häälkäsklusi, 
mida on võimalik toksamisega aktiveerida.

• Märguannete seadistamine: märguannete 
seadistamiseks tõmmake ekraani allapoole. dLibistage 
sõrmega vasakule ja aktiveerige režiim Theater (ekraan ja 
märguanded väljas). Libistage sõrmega vasakule, 
suurendage eredust või avage seadete menüü Settings.

• Ekraani eredus: ekraani ereduse muutmiseks libistage 
sõrmega ekraanil vasakule, kerige alla ja toksake Settings 
> Adjust brightnesss.

• Teksti suurus:  ekraanil kuvatava teksti suuruse 
muutmiseks libistage sõrmega ekraanil vasakule, kerige 
alla ja toksake seadetel: Settings > Font size.

• Käed-vabad otsing: käed-vabad otsingu aktiveerimiseks/
deaktiveerimiseks libistage sõrmega ekraanil vasakule, 
kerige alla ja toksake  seadetel: Settings > Wrist 
Gestures. (Lisainfo: “Käed-vabad otsing”.)

• Wi-Fi:  Wi-Fi sisse-/väljalülitamiseks libistage sõrmega 
ekraanil vasakule, kerige alla ja toksake Settings > Wi-Fi 
settings. (Lisainfo: “Allalaadimine ja sidumine”.)

Start 
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• Bluetooth seadmed: teise Bluetooth seadmega 
sidumiseks libistage sõrmega kella ekraanil vasakule ning 
kerige alla. Valige Settings (seaded) > Bluetooth devices 
(Bluetooth seadmed).

• Always-on screen: see valik hoiab ekraani nõrgalt 
valgustatud ka siis, kui tegevust ei toimu. Lisaks hoiab see 
pidevalt aktiveeritud rakendused akut säästval režiimil (nt 
kaardid ja treeningud). Valiku aktiveerimiseks libistage 
sõrmega ekraanil vasakule, kerige allapoole ja toksake 
Settings > Always-on screen. Märkus: aku kestvuse 
pikendamiseks laadimiste vahepeal lülitage see välja, kui 
te seda parajasti enam ei vaja.

• Märguanded käeviipega:  käemärguannete 
aktiveerimiseks ja käed-vabaks otsinguks, libistage esmalt 
sõrmega ekraanil vasakule, kerige alla ja valige Settings >
Wrist gestures. (Lisainfo: “Käed-vabad otsing”.)

• Lennurežiim: libistage ekraanil sõrmega vasakule, kerige 
alla ja toksake Settings > Airplane mode.

• Asukoht (mudelil Moto 360 Sport): GPS asukoha 
aktiveerimiseks libistage ekraanil sõrmega vasakule, 
kerige allapoole ja toksake Settings > Location.

• Juurdepääs: juurdepääsu seadete kohandamiseks 
libistage sõrmega esmalt ekraanil vasakule, kerige alla ja 
toksake Settings > Accessibility.

• Taaskäivitamine: libistage sõrmega ekraanil vasakule, 
kerige alla ja toksake Settings > Restart.

• Tehase seadete taastamine: libistage sõrmega ekraanil 
vasakule, kerige allapoole ja toksake Settings > Factory 
reset.
Kasutage valikut kõigi seadete ja teabe kustutamiseks 
kellaga seotud telefoni kohta. Seejärel saate kella siduda 
teise telefoniga. 
Hoiatus: tehase seadete taastamisel kustub kõik 
salvestatud ja allalaaditud info ja rakendused. Kella 
taaskäivitamisel EI taastata tehase seadeid. 

• Ekraani lukustamine: kasutage kella eemaldamisel 
ekraani automaatset lukustust. Libistage ekraanil 
vasakule, kerige alla ja toksake Settings > Screen lock. 
Järgige juhiseid ekraani aktiveerimiseks mustri 
joonistamisega. 

• Kella info: teabe nägemiseks kella kohta (tarkvara 
versioon, sidumise olek, süsteemi uuendused, juriidilised 
teated jne), libistage sõrmega kellaekraanil vasakule, 
kerige alla ja toksake Settings > About.

Start 
   Laadimine 
eAllalaadimine ja sidumine 
eSisse- ja väljalülitamine 
eNipid ja nõuanded



Back Next

MoreMenu

Android Wear

Kiirjuhend: Android Wear
Peale telefoni ja kella sidumist (vt “Laadi alla ja paarista”), 
seadistage kell Android Wear rakenduse abil oma telefonist.

Toksake  >  Android Wear avab rakenduse.

Watch faces MORE

Essential watch apps MORE

Minimal ClassicBlossoms

Moto 360
Connected

Ühendage kell telefonist 
lahti, lugege teateid, otsige 
abi ja palju muud.

Muutke kella seadeid.

Siduge uue kellaga.

Muutke kella kuva.

Kuvage rakendused, 
häältegevused ja palju 
muud.  

Üldseadistus
Toksake Android Wear rakenduses       ja kohaldage 
üldised seaded.

• Kalendri seadistused: kuvage/peitke telefoni 
kalendrirakenduse ja/või  oma Google™ kontoga seotud 
kalendri teavitused. 

• Keelake rakenduse teavitused: keelake määratud 
rakenduste teadete saatmine kellale. 

• Vaigistage teavitused & kõned: telefoni teavituste ja 
kõnede vaigistamine, kui telefon on kellaga ühendatud. 
(Sõltuvalt telefoni rakenduse seadistustest võib kell 
teavituste puhul vibreerida.) 

• Cloudsync:     sisselülitamisel kasutab kell telefoni
Bluetooth® levialast väljas olles Wi-Fi ühendust.

• Koos:  siduge oma kella kuva sõbra kellaga, jagamaks 
fotosid, emoji'sid ja oma tegevusi (näiteks kui olete 
trennis, räägite telefoniga või olete liiklusummikus). 

Android Wear
Kiirjuhend: Android Wear    
Üldseadistus 
Seadete muutmine    
Rakendused ja häältegevused
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Android Wear

Seadete muutmine
Toksake Android Wear rakenduses t    , seejärel valige 
seadete muutmiseks Moto 360.

• Ühendatud:  toksake lülitit ja ühendage Moto 360 kell oma
telefonist lahti. Toksake lülitit veelkord, et kell ja telefon 
taasühendada. 

• Alati sees ekraan:  ekraan on ka mitteaktiivses olekus 
mahedalt valgustatud. Sisselülitamiseks toksake lülitit. 
Nipp: aku säästmiseks lülitage funktsioon välja, kui te 
seda ei vaja. 

• Kallutage ekraani selle aktiveerimiseks: pöörake 
kellaekraani aktiveerimiseks rannet.

• Kaartite eelvaated:  toksake lülitit kaartide eelvaadete 
mittekuvamiseks kellaekraanil.Märguannete nägemiseks 
lohistage sõrmega ekraanil. 

• Tegevused:  kasutage häälkäskluste andmiseks Google 
rakendusi või teisi rakendusi. Valige nimekirjast tegevus 
ning rakendus, mida soovite kasutada. 

• Vaadake aku taset: vaadake kellalt aku laadimistaset. 
• Mäluruum: vaadake, kui palju mäluruumi on

rakendustega kaetud ja kui palju veel kasutamata.
• Sünkroniseerige rakendused uuesti:  sünkroniseerige 

kõik rakendused oma kellal.

• UNUSTA KELL:  kustutage Androide Weare rakendusest kogu 
Moto 360e  kellae kohtae käive info.  . 
Nipp: kasutage seda võimalust, kui soovite oma telefoniga 
siduda mitut kella.

Määrake häälkäsklustele rakendused
Kasutage häältegevuste puhul erinevaid rakendusi. Valige 
Android Wear telefonirakenduses Jump into action with 
watch apps. Toksake MORE ACTIONS, valige tegevus ja 
rakendus.

Android Wear
Kiirjuhend: Android Wear    
Üldseadistus 
Seadete muutmine    
Rakendused ja häältegevused
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Omadused

Muutke kella kuva 
Leidke oma stiil.

Live dials - info reaalajas
Mõned kella kuvad edastavad 
reaalajas infot näiteks ilma ja 
astutud sammude kohta. 
Seadistage Live Dials, toksates 
kella kuvadele.

Seadistage Live Dials oma lemmik rakendustega*
nagu MyFordMobile ja Shazam. (Rakendus peab olema 
telefoni allalaaditud). Toksake rakenduse avamisel Live Dial.

*Apple iPhone ei toeta.

Dials

1 Hoidke sõrme ekraanil 
kõigi kuvade nägemiseks.
2 Valige meelepärane kuva.

3 Toksake seadetel või 
kella kuval ja valige 
meelepärane kuva.

Teavitused
Teavitused annavad teile õigel ajal vajalikku infot. Kerge 
vibreerimine teavitab teid sissetulevast kõnest, sõnumist ja 
muust. Kiirest pilgust kellale piisab, et teada, kes soovib 
teiega ühendust saada.
Mõne märguande puhul saate tegevusi juhtida ka kellalt. 
Libistage märguandel vasakule, et näha, kas tegevus on 
saadaval. 

2

Swipe right to
dismiss the
notification from 
your watch
and phone.

Libistage 
vasakule,
et näha 
rohkem infot 
ja valikuid

Libistage üles, et näha
rohkem teavitusi

Libistage alla, et peita 
teavitused ja pöörduda 
tagasi koduekraanile.

73°
Chicago

14 20 %

1

Lohistage üles,
et näha 
teavituse kaarti

73°
Chicago

Omadused
Muutke kella kuva
Teavitused
Rakendustest kontaktide ja tegevusteni  
Häälkäsklused
Navigeerimine
Moto Body
Moto Body Running (Moto 360 Sport)    
Muusika teie kellas
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Käed-vabad otsing
Sirvige käeviibetega saabunud teavitusi. Käeviibete 
(de)aktiveerimiseks, libistage kella kuval vasakule, libistage 
alla ja toksake Settings > Wrist Gestures.
Järgmise teavituse nägemiseks: lükake käsi kiirelt 
ettepoole ja seejärel aeglaselt tagasi. 

Uued käeviiped
Android Wear võib käeviipeid aegajalt uuendada. Kell 
annab teile uutest käeviibetest märku. 

Kiire

Eelmine teavitus: lükake kätt aeglaselt ettepoole ja tooge 
seejärel järsu liigutusega tagasi. 

Kiire

Teavituste haldamine
Enamik teavitusi saabuvad ka teie nutikellale ja on kellalt 
hallatavad.
• Blokeerige teavitused määratud rakendusest: avage 

teavituse kaart, libistage ekraanil vasakule ja blokeerige 
rakendus, toksates Block app. Kinnitage valik.  
Teavituste blokeeringu vabastamiseks avage telefonis 
Android Wear, toksake seadetel ning valige seejärel  
> Block app notifications. Toksake seejärel   

 soovitud rakenduse järel.

Nipp: Google Now kaartide peitmiseks lülitage 
telefonist Google Now välja.

• Valige teavitamise tüübid (Android 5.0+ telefonidel): 
kellal kuvatavate teavituse tüüpide muutmiseks lohistage 
kellaekraani ülaosast alla. Toksake ekraanil kuvatud 
ikoonil, valides None, Priority või All ning lohistage tagasi 
üles. 

• Vaigistage kell (Android 4.3 ja 4.4 telefonid): teavituste 
märguannete (valgus/vibreerimine) väljalülitamiseks 
lohistage ekraan ülalt alla ja valige Mute (Vaigista). 
Toksake ekraanil, et vaigistamine sisse (On) või välja (Off) 
lülitada ning lohistage seejärel ekraani alt üles. Ekraanile 
ilmub vaigistatud oleku ikoon.    

Omadused
Muutke kella kuva
Teavitused
Rakendustest kontaktide ja tegevusteni  
Häälkäsklused
Navigeerimine
Moto Body
Moto Body Running (Moto 360 Sport)    
Muusika teie kellas
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• Teavituste ajutine väljalülitamine (Theater):
teavituste kuvamise ja vibreerimise väljalülitamiseks 
vajutage kaks korda kiirelt toitenuppu. Ekraani 
aktiveerimiseks (ja Theater-režiimist väljumiseks), 
vajutage veelkord toitenuppu.  

Rakendustest kontaktide ja tegevusteni
Rakenduste avamiseks hoidke toitenuppu all kuni kell 
vibreerib või libistage ekraanil vasakule. Viimati kasutatud 
rakendused kuvatakse nimekirja ülaosas. 
Libistage uuesti vasakule, et näha kontaktide nimekirja. 
Kontaktil toksates kuvatakse kiirvalikud helistamiseks ja 
sõnumi või e-kirja saatmiseks. 
Häälkäskluste valiku kuvamiseks libistage esmalt vasakule 
ja seejärel alla. 

Häälkäsklused
Häälkäsklustega alustamiseks öelge: “Ok Google”. 
Kuvatakse valge ekraan     punase ikooniga
Nipp: kerige häälkäskluste kuva alla, et näha häälkäskluste 
nimekirja, kust saate soovi korral sobiva käskluse 
aktiveerida. 
Proovige mõnda järgmistest käsklustest:

• “Remind me to buy flowers for Ana.” (Tuleta mulle 
meelde, et ostaksin Anale lilli.)

• “What is my agenda for today?” (Mis mul täna plaanis on.)
• “How tall is the Eiffel Tower?” (Kui kõrge on Eiffeli torn?)
• “Will it rain today?” (Kas täna hakkab sadama?)
• “Wake me up in 30 minutes.” (Ärata mind 30 min pärast.)

• “Show me my steps.” (Näita minu kõnnitud samme.) 

Navigeerimine*
Samm-sammulised navigeerimisjuhised teie randmel - mis 
võiks veel lihtsam olla? 
Öelge oma kellale, kuhu te soovite minna. Järgige juhiseid 
oma kella ekraanilt.
Nipp: telefonile seadistatud navigeerimisjuhised kuvatakse 
ka teie kellaekraanil.   

* Apple iPhone ei toeta.

Omadused
Muutke kella kuva
Teavitused
Rakendustest kontaktide ja tegevusteni  
Häälkäsklused
Navigeerimine
Moto Body
Moto Body Running (Moto 360 Sport)    
Muusika teie kellas
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Moto Body
Moto Body rakendus aitab teil jälgida oma aktiivsust ja 
treeninguid, annab nõu eesmärkide saavutamisel ja 
tervisliku eluviisi hoidmisel.  

Jälgige oma samme, põletatud kaloreid, südametegevust ja 
pulssi. Teie andmeid ei jagata ilma teie nõusolekuta 
kolmandate osapooltega. 

Moto Body rakendus*
Täpsema tervisenäitajate saamiseks laadige oma Android 
telefonile Google Play poest alla Moto Body rakendus 
(Apps >       Play Store). Telefonirakendus näitab detailset 
infot teie päevarežiimi kohta.  

Rakenduse paneelid ja tabelid aitavad teil oma tegevustest 
päeva/nädala/kuu lõikes head ülevaadet saada. Võite tellida 
e-mailile iganädalase kokkuvõtte koos detailse ülevaate ja 
soovitustega. Moto Body telefonirakendus salvestab teie 
terviseinfo pilvele. 

Sünkroniseerige rakendus ja andmed teiste Android 
treeningrakendustega nagu Strava, MapMyRun, ja Under 
Armour Record (lisainfo: “Teised treeningrakendused”).

Looge Moto Body rakenduses oma kasutajaprofiil, toksates 
Apps >     Moto Body > Ξ > Settings.

* Apple iPhone ei toeta.

Sisestage oma andmed (pikkus, kaal jne). Kinnitage 
andmed, klõpsates DONE. Teie kasutajainfo salvestatakse 
seadete lehel. 

Motorola kasutab teie isklikku demograafilist informatsiooni, 
et teie treeninguid täpsemalt jälgida. Teie isiklikku infot ei 
jagata ilma nõusolekuta. 

Settings

Hello!
Setup your Motorola ID

ft

lbs

Profile

Preferences

Height

Gender

Weight

Birthdate

Steps

Toksake väljal ja sisestage
oma informatsioon

Valige või seadistage
oma Motorola ID.

Valige US või meeter-
mõõdustik.

Seadete muutmiseks
kerige allapoole

Omadused
Muutke kella kuva
Teavitused
Rakendustest kontaktide ja tegevusteni  
Häälkäsklused
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Sammude arv
Teavituste kaart näitab kellal kui palju samme te iga päev 
teinud olete. Et näha rohkem infot, toksake kaardil. Kaardi 
sulgemiseks lohistage ekraanil paremale. 
Sammude nägemiseks kasutage menüüd: libistage 
ekraanil vasakule, kerige alla ja toksake Moto Body. Kerige 
Moto Body rakenduse ekraanil alla ja toksake sammudel 
Steps. Kellaekraanil kuvatakse käesoleval päeval tehtud 
sammude arv.
Andke sammude teadasaamiseks häälkäsklus: “OK 
Google” aktiveerib häälkäsklused. Seejärel lausuge “Show 
me my steps” (Häälkäskluste seadistamine Moto Body Steps 
rakenduses: toksake Apps 
> Android Wear > Jump into action with watch apps
> MORE ACTIONS > Show me my steps > Moto Body 

Steps.) 
Nipp: hoidke Live dials abiga pidevalt oma päevasel 
sammude arvul silma peal (vt “Live dials”.)

Põletatud kalorid 
Teavituste kaart näitab, kui palju kaloreid te päevas kulutate 
ja kui kaugel olete oma eesmärgi saavutamisest. Kaardi 
sulgemiseks lohistage see sõrmega ekraanil paremale. 
Kasutage kaloriarvestuse nägemiseks menüüd: libistage 
ekraanil vasakule, kerige alla ja toksake Moto Body. Kerige 
Moto Body rakenduse kuva alla ja toksake Calories.

Südametöö
Moto Body ergutab liikuma vähemalt 30 minutit päevas ja viis 
korda nädalas.  Teavituste kaardil kuvatakse südametöö ja 
kaugus püstitatud eesmärgist. Toksake kaardil lisainfo 
nägemiseks. Kaardi sulgemiseks lohistage see ekraanil 
paremale. 
Kasutage südametöö nägemiseks menüüd: libistage 
ekraanil vasakule, kerige alla ja toksake 
Moto Body. Kerige Moto Body rakenduse 
kuva alla ja toksake Heart Activity. Libistage 
sõrmega vasakule - kuvatakse aeg, mil olete olnud 
mitteaktiivne, aktiivne ja väga aktiivne. 

Kontrollige pulssi
Nipp: täpse tulemuse saamiseks peab kell mugavalt ja 
parajalt randmel istuma. 
Nipp: (Moto360 Sport) pulsi või muu Moto Body statistika 
kiireks kuvamiseks valige Sport kella kuva ja toksake 
kuva ümber oleval mõõdustikul.
Kasutage pulsi nägemiseks menüüd: libistage ekraanil 
vasakule, kerige alla ja toksake Moto Body. 
Kerige Moto Body rakenduse kuva alla ja 
toksake  pulsil     Heart Rate        . Kell kuvab hetkel 
mõõdetud pulsi.
Häälkäsklusega pulsi kuvamine: “OK Google” aktiveerib 
häälkäsklused. Lausuge: “Show me my heart 
rate.” (Häälkäskluste seadistamine Moto Body Heart Rate 
rakenduses:  Apps > Android Wear > Jump into action 
with watch apps > MORE ACTIONS > Show me my heart 
rate > Moto Body Heart Rate.) 
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Omadused

Lülitage Moto Body teavitused kellal välja
Selleks, et Moto Body kaardid teile päeva jooksul 
automaatselt kellale ei kuvataks, libistage sõrmega 
kellaekraanil vasakule, kerige allapoole ja toksake 
rakenduse avamiseks Moto Body. Seadete avamiseks 
libistage vasakule, kerige alla ja toksake teavituste 
väljalülitamiseks Moto Body: Notifications enabled.

Moto Body Running (Moto 360 Sport)
Integreeritud GPSiga Moto 360 Sport jälgib teie aktiivsust 
ilma, et peaksite telefoni kaasas kandma.
Moto Body Running rakendus mõõdab ja salvestab aega, 
vahemaad ja pulssi. Saate igal ajal oma jooksu logi vaadata. 
Nipp: aktiveerige always-on screen (alati ekraanil), et jooksu 
ajal pidevalt infot näha. (Libistage sõrmega vasakule, kerige 
alla ja toksake Settings > Always-on screen).
Avage Moto Body Running rakendus
Kõige kiirem ja lihtsam viis Moto Body Running rakenduse 
avamiseks: toksake ekraanil START. (Sport kellakuva 
valimiseks lugege “Kella kuva muutmine”.)

Avage Moto Body Running rakendus menüüst: libistage 
ekraanil   vasakule,   kerige   alla  ja  toksake             
Moto Body Running.

10:10
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START

4,2829 
m

in 4,282

: 2
6892

Sport
Watch Face

Toksake jooksurakenduse  
avamiseks START
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Omadused

Andke Moto Body Running rakendusele häälkäsklus: 
“OK Google” aktiveerib häälkäsklused. Lausuge “Start a 
run” - alusta jooksu. (Häälkäskluste seadistamiseks Moto 
Body Running rakenduse kasutamiseks:  toksake
rakendustel   Apps  >              Android Wear > Jump into 
action with watch apps > MORE ACTIONS > Start a run 
> Running.)

Jooksu alustamine 

• Toksake Moto Body Running rakenduses Start run.
• Valige kas jooksete sise- või välisruumis.
• Valige jooksu eesmärk: Time (kui kaua soovite joosta), 

Distance (vahemaa) või Calorie burn (kalorid). 
Eesmärkideta jooksu alustamiseks toksake Quick start. 

Kui valite jooksu välistingimustes võib kell soovida GPS-i 
kasutamist. GPS-i aktiveerimisel mõõdab kell vahemaad ja 
ringiaega (aeg, mis kulub miili/kilomeetri läbimiseks). 
(Manuaalseks asukoha määramiseks libistage ekraanil 
vasakule, kerige alla ja toksake Settings > Location).

Indoors

Location

Outdoors

Quick start

Goal

Time

Distance

Start run

Run history

Kui GPS on asukoha leidnud, toksake Start      ja alustage 
jooksu.

Jooksu ajal
Kell kuvab andmed ekraanil. Pulsi kuvamiseks libistage 
ekraanil vasakule. Ringiaegade (miil/kilomeeter) 
nägemiseks libistage veelkord ekraanil vasakule. 

Treeningute juhtekraani nägemiseks libistage ekraanil 
paremale (üks või rohkem korda). Treeningu pausile 
panemiseks toksake valikutes  Pause.

Location found

Goal: 30 min

6:32 am

0.81
8:35 10’34”

mi

mm:ss pace

12:05
Moderate

bpm
147

6:18
3

21:572 11’02”
10:551 10’55”

Andmed Pulss Ringiaeg
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Salvestage treening või lõpetage treening (End ) ja 
salvestage seejärel jooksu andmed.

Nipp: aktiivse treeningukuva seiskamiseks topelttoksake 
ekraanil. Jätkamiseks topelttoksake veelkord. 

Treeningu lõpetamine
Libistage ekraanil üks või enam korda paremale kuni 
kuvatakse treeningute juhtkuva. Treeningu lõpetamiseks ja 
andmete salvestamiseks toksake End.

Moto Body Running kuvab kokkuvõtte viimastest 
treeningutest. Kerige kokkuvõtte kuva alla, et näha rohkem 
infot.

End Pause

6:32 am

0.81
8:35 10’34”

mi

mm:ss pace

Treeningute
juhtimine

Andmed

End Pause

Jooksmise ajalugu
• Avage Moto Body Running ja toksake Run history.
• Jooksu kohta kokkuvõtete nägemiseks toksake History

lehel soovitud jooksul.
• Lisainfo nägemiseks kerige Summary lehte alla. 

Teised treeningrakendused
Kui telefonile on alla laetud Moto Body rakendus* (vt “Moto 
Body rakendus”), saate oma andmed sünkroniseerida 
teiste treeningrakendustega nagu Strava, MapMyRun, ja 
Under Armour Record.
Moto Body rakenduse esmakordsel avamisel soovitab see 
teil ühenduda ka teiste treeningrakendustega ja jagada 
nendega oma Moto Body treeningandmeid. Toksake 
rakenduse kõrval sisse logimiseks ja Moto Body andmete 
jagamiseks Connect.
Kui te ei soovi kohe Moto Body rakenduste teiste 
treeningrakendustega siduda, saate seda alati teha hiljem. 
Toksake telefonil sidumistega alustamiseks rakendustel:
 Apps >             Moto Body >  >  Settings > Connected apps to 

* Apple iPhone ei toeta

Start run

Run history

Summary

32:33
time

3.09
mi

10’33”
avg pace

9’45”
fastest pace

History

20:45 - 2.1 mi
Wed 9/30 12:32 PM

6:20:45 - 50.1 mi
Tue 9/29 5:20 AM

9:18 - 1.0 mi
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Muusika teie kellas*
Laadige muusika kellale ja kuulake Bluetooth kuularitest. 
See on mugav, kui soovite jooksu või muu trenni ajal 
telefoni koju jätta. 

Laadige muusika oma kellale
Laadige esmalt Google Play Music™ abil muusika oma 
telefoni (toksake oma telefonis rakendustel Apps > 
Play Music, toksake albumil, esitusloendil või laulul ning 
alustage allalaadimist.) 

Sünkroniseerige Google Play Music abil muusika telefonist 
kellale (toksake telefonis rakendustel Apps > Play Music 
Settings. Seejärel märgistage Download to Android Wear).
• Sünkroniseerimise alustamiseks peab kella aku olema 
vähemalt 70% ulatuses laetud. Sünkroniseerimine katkeb, 
kui aku laadimistase jääb alla 50%. 
• Veenduge, et teie kell ja telefon on ühendatud. 
Allalaaditud muusika sünkroniseerub automaatselt teie 
kellaga. 
• Kellale on võimalik salvestada kuni 2.5GB muusikat 
(ca12,5 tundi muusikat Google Play poest).
• Kui telefonis on rohkem laule kui kellale mahub, jõuavad 
kellale hilisemad albumid ja esitusloendid. 

* Apple iPhone.ei toeta.

• Kui mõned laulud, mida soovite kuulata, ei ole veel 
Google Play Music all, lisage need ja sünkroniseerige 
seejärel kellaga. (Juhiste leidmiseks toksake esmalt 
telefonirakendustel    Apps   >    Android Wear ning 
seejärel > Help & feedback.) 

Ühendage Bluetooth kõrvaklapid kellaga
 Libistage ekraanil vasakule, kerige alla ja toksake Settings 
> Bluetooth devices. Toksake  sidumiseks 
Bluetooth kõrvaklappide nimel. 

Kuulake muusikat Bluetooth kõrvaklappidest
Libistage ekraanil vasakule, kerige alla ja toksake Play
Music > Play on Wear.
Kuvatakse telefonist sünkroniseeritud esitusloend, albumid 
või laulud. Libistage üles, et näha erinevaid esitusloendeid/
albumeid/laule. 
Libistage vasakule, et esitada laule suvalises järjestuses. 
Libistage uuesti vasakule, et kuvada kõik esitusloendis või 
albumis olevad laulud.
Toksake kuulamise alustamiseks esitusloendil, albumil või 
laulul. 
Kui muusika mängib, kuvatakse kellal teade. 
Avage teavituskaart ja libistage vasakule, et muuta 
häältugevust ja taasesitusvalikuid. Libistage uuesti vasakule, 
kui soovite rohkem valikuid. 
Eemaldage muusika kellalt
Veenduge, et kell ja telefon on seotud. Toksake 
telefonirakendustel Apps > Play Music >Ξ > Settings ning 
märgistage kustutamiseks Download to Android Wear. 
Muusika on kellalt kustutatud.
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Kellarihmad (ainult Moto 360 trendikellad)

Eemalda/asenda kellarihm
Lihtsalt eemaldatavaid Moto 360 trendikella rihmasid on 
lihtne vahetada. 
Kellarihma eemaldamine: asetage oma Moto 360 kell 
pehmele kangale ekraan allapoole. Vabastage lukusti 
abil rihm kella küljest. Korrake sama teise rihmaga. 

Rihma kinnitamine: võtke üks rihm ja sisestage kinnitus 
kella lukusti vastaspoolel olevasse auku. Lükake lukusti 
kellarihma keskosa suunas ja sisestage kinnitus teise auku. 
Veenduge, et rihk on hoolikalt kinnitatud. Korrake teise 
rihmaga.
Nipp: veenduge, et nahkrihma puhul jääb pannal kella 
pealmisele poole. 

Lükake lukusti
kellarihma
keskosa
suunas

Kellarihma hoiatus
Teie Moto 360 kellale on ettenähtud spetsiaalsed rihmad. 
Standardsed nn riiulirihmad, eriti metallrihmad, võivad kella 
oluliselt kahjustada. Garantii ei kata kahjustusi, mida tekitab 
sobimatu või valesti paigaldatud rihma kasutamine. 

Nahkrihma hooldus
Kui kannate nahkrihma, pange tähele, et see on kvaliteetse 
tulemuse nimel kaetud mitme värvikihiga. Võimalikud on 
värvimuutused. Nagu teistegi värvitud nahkesemetega, 
olege heledate riiete kandmisel ettevaatlik. 
Puhastage puhta ja pehme niiske lapiga. Ärge kasutage 
kreeme.Vältige otsest kokkupuudet veega. 

Metallrihma ümbertegemine
Kas soovite metallrihma väiksemaks või suuremaks teha? 
Soovitame viia Moto 360 kell juveliiri või kellasepa juurde. 

Kellarihmad (ainult Moto 360 trendikellad)
Eemalda/asenda kellarihm    
Kellarihma hoiatus
Nahkrihma hooldus   
Metallrihma ümbertegemine
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Soovite lisainfot?

Lisainfo
Lisainfo, uuendused ja tugi:

• Abi:  lisainfo ja tugi kella kasutamise kohta: toksake
telefonis    Apps >  Android Wear > Menu
> Help & Feedback.

• Õpetused ja uuendused: õpetused samm-sammult, tugi, 
juhised, tarkvarauuendused ja palju muud:
www.motorola.com/mymoto360.

• Ühinege foorumiga: jagage kogemusi teiste Moto 360
kasutajatega meie     Google+™ kommuunis:
moto360community.com.

• Uudised:  kõige uuemad uudised, rakendused, nipid ja 
nõuanded, videod ja palju muud:

YouTube™ www.youtube.com/motorola 
Facebook® www.facebook.com/motorola 
Twitter www.twitter.com/motorola

Soovite lisainfot?
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Veaotsing

Kokkujooksmine
Kella kokkujooksmine on väga ebatõenäoline, kuid kui see 
siiski peaks juhtuma, hoidke toitenuppu 25 sekundit all, et 
seade välja lülituks. Seejärel käivitage kell uuesti (vt 
“Sisse- ja väljalülitamine”).

Tehase seadete taastamine
Libistage ekraanil vasakule, kerige alla ja toksake Settings 
> Factory reset.

Kasutage seda võimalust käesoleval hetkel paaristatud 
telefoni seadete ja info kustutamiseks, et saaksite kella 
siduda teise telefoniga. 

Hoiatus: tehase seadete taastamisel kustutatakse kogu 
kasutajainfo ja allalaaditud rakendused. Tehase seadete 
taastamine kellal ei mõjuta teie telefoni või tahvelarvutit. 

Uuendused
Kui kellale on saadaval tarkvarauuendus, annab kell teada, 
et uuendus on installeerimiseks valmis. Järgige juhiseid.

Veaotsing
Kokkujooksmine        
Tehase seadete taastamine   
Uuendused
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Juriidiline info

Autoriõigus ja kaubamärgid
Autoriõigus & kaubamärgid Motorola Mobility LLC
222 W. Merchandise Mart Plaza
16th Floor
Chicago, IL 60654
www.motorola.com
Teatud funktsioonid, teenused ja rakendused sõltuvad võrgust ja ei pruugi olla igal pool 
kättesaadavad. Lisanduda võivad lisatingimused ja -tasud. Küsige lisainfot oma teenusepakkujalt.
Kõik funktsioonid ja käesolevas kasutusjuhendis toodud teave põhineb meie parimal usul ja 
teadmistel. Motorola jätab endale õiguse muuta siintoodud infot eelneva etteteatamise kohustuseta. 
Märkus: kasutusjuhendis toodud pildid on illustratiivsed.
MOTOROLA ja stiliseeritud M Logo on Motorola Trademark Holdings, LLC registreeritud 
kaubamärgid. Android, Google ja teiste kaubamärkide omanik on Google Inc.
Androidi robot on taastoodetud või modifitseeritud Google'i abil ja seda kasutatakse vastavalt
Creative Commons 3.0 Attribution License tingimustele. Apple ja iPhone on Apple Inc. kaubamärgid, 
mis on registreeritud USA-s ja teistes riikides. Kõik teised teenuse või toote nimed kuuluvad nende 
omanikele.
© 2015 Motorola Mobility LLC. Kõik õigused kaitstud.
Hoiatus: Motorola ei vastuta vastuvõtjaga muutmise eest.
Toote ID: Moto 360 (2. gen.) (Mudelid 360L, 360S, 360SP)
Kasutusjuhendi number: 68018037001-B
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	Moto 360 Interactive User's Guide
	At a glance
	First look
	Quick start

	Start
	Charge up
	Download & pair
	Power on & off
	Tips & tricks

	Android Wear
	Quick start: Android Wear
	Adjust general settings
	Adjust device settings
	Assign apps to voice actions

	Features
	Change watch faces
	Notifications
	Swipe from apps to contacts to actions
	Voice commands
	Navigation
	Moto Body
	Moto Body Running (Moto 360 Sport only)
	Music on your watch

	Watch bands
	Remove/replace your watch band
	Watch band warning
	Care for the leather watch band
	Resize your metal watch band

	Want more?
	Get help

	Troubleshooting
	Unresponsive watch
	Factory reset
	Updates

	Legal
	Copyright & Trademarks





