Instrukcija

GUDRĀS
MĀJAS
mAZAIS
ASISTENTS
Ar balss komandām ērti atrodi nepieciešamo
informāciju, vadi gudrās ierīces, baudi TV
un mūziku, kā arī organizē savu dienu!

Izmanto visas Google
priekšrocības

Pārvaldi audio
saturu

Atrodi faktus un informāciju.
Izmēģini receptes.
Tulko un meklē vārdus vārdnīcās.
Izmanto kalkulatoru, vienību
konvertēšanu, uztura kalkulatoru.
Seko finanšu informācijai, sporta
rezultātiem u. c.

Mūziku (Spotify un Google Play).
Ziņas.
Podcast.
Radio.
Audiogrāmatas (Google Play).
StoryNory stāsti.

Pārvaldi multivides saturu
Iespējams pārraidīt saturu no telefona vai Google konta uz TV ekrānu. To var izdarīt,
savienojot Android TV vai parasto TV ar Chromecast vai Android TV Box.
Daudzfunkcionālo audio (nepieciešams Chromecast Audio).
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Gatavojies paveikt
vairāk
Vadi ar balsi – atpazīst līdz sešiem
cilvēkiem, kas ar balss komandām
var atskaņot tieši savu mīļāko
dziesmu sarakstu. Ikviens var piekļūt
savam kalendāram, ikdienas darbu
sarakstam un citam saturam.
Sāc rītu ar Mana diena – dienas
kopsavilkums, kurā vari izvēlēties,
kādu informāciju gribi klausīties.
Piemēram, laika ziņas, kalendāru,
sabiedriskā transporta kustību
sarakstu un jaunumus.

Saņem atgādinājumus.
Aktivizē taimeri.
Saņem trauksmes signālus.
Uzzini laika prognozi.
Pārlūko kalendāru.
Uzzini visu par satiksmi.
Izmanto vietējo ceļvedi.
Atrodi pazudušu tālruni.
Izmanto piezīmes: vari uzticēt
asistentam atcerēties mātes mīļāko
kūku vai pat velosipēda slēdzenes
drošības kodu.

Gudrās mājas Mazā asistenta iestatīšanai
un lietošanai nepieciešams:
Wi-Fi savienojums – telefonam un
mājas asistentam ir jābūt vienā
Wi-Fi tīklā.
Mobilā ierīce (Android 4.4 un jaunāka
versija vai iOS 9.1 un jaunāka versija).
Mobilajā ierīcē jābūt ieslēgtai lokācijas
noteikšanas funkcijai.

Gudrās mājas Mazā asistenta
iestatīšanas laikā mobilās ierīces
valodai jābūt angļu valodai (vai
jebkurai citai no atbalstītajām
valodām – franču, vācu, itāļu vai
japāņu).

! Papildu informācija:
Dažām ierīcēm un funkcijām tavās mājās ir nepieciešama saderīga viedā ierīce.
Piemēram, vaicājumam “Play Stranger Things on my TV” ir nepieciešams televizors
ar iebūvētu Android TV vai televizoram pievienots Chromecast. Savukārt, lai ar balsi
vadītu apgaismojumu, nepieciešamas spuldzes, kas atbalsta Google Home funkcijas.
Lai piekļūtu noteiktam saturam, piemēram, mūzikai Spotify,
var būt nepieciešams abonements.
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Uzsāc darbu
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1. solis

Pievieno barošanas kabeli Gudrās
mājas asistentam.

2. solis

Lejupielādē un atver Google Home
aplikāciju saderīgā tālrunī vai
planšetdatorā. Lai saņemtu papildu
palīdzību, apmeklē g.co/home/setup.

Google Home aplikāciju, redzēsi paziņojumu:
! Atverot
1 device found (GoogleHomexxx is ready for setup).
Izvēlies Set up un seko tālākajām norādēm.
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3. solis

Sāc, sakot: “OK, Google!” vai “Hey, Google!”
Visas komandas jāizrunā angļu valodā.
Populārākās balss komandas:

Klausoties mūziku un radio:

“Stop”
“Turn it up”
“Volume level 6”
“Repeat that”
“What can you do?”

“Play some music”
“Play music by Carnival Youth”
“Play Welcome to my country”
“Pause”
“Next song”
“What’s this song?” vai “Who’s playing?”

Plānojot dienu:

“When's my first event tomorrow?”
”Wake me up at 6am tomorrow”
“Tell me about my day”
“How long will it take to get to work?”

Nodrošinot palīdzību virtuvē:

Iegūstot informāciju:

Meklējot informāciju par kādu uzņēmumu:

“What's the weather today?”
“What's the latest news?”
“How is Jelena Ostapenko doing?”
“How many euros are there in
100 british pounds?”

“Where is the nearest pharmacy?”
“When do they close?”
“What is their phone number?”
“I want pizza”
“Give me the phone number of the
second one”

“Set a timer for 15 minutes”
“How many grams are in 1 tablespoon?”
“Add butter to my shopping list”

Organizējot savas izklaides:

“Play how to make a lemon
drizzle cake on TV”
“Pause the Living Room speaker”
Izklaidējoties:

“Tell me a fun fact”
“I'm bored”
“What sound does a cow make?”
darbotos dažas no komandām,
! Lai
vispirms nepieciešams veikt
iestatījumus Google Home aplikācijā
un/vai saderīgajās viedierīcēs.

Lai uzzinātu vairāk, apmeklē g.co/home/explore

Jautājot Google:

“What does circumlocution mean?”
“How many calories in a banana?”
“How do you say ”thank you” in Italian?”
“What's 25 times 83?”
“What is the capital of Spain?”
“What is the radius of the Sun?”

