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Како да ја поставите 
технологијата на паметен дом

Паметниот звучник може 
да биде центар на еден 

едноставен паметен дом

Поставувањето на технологијата на паметен дом може да биде изненадувачки 
лесно. Ајде да видиме како ќе го направите тоа.

Вашиот паметен дом
Најпрво, ајде да видиме што ни треба за да 
поставиме еден едноставен паметен дом:
• Паметниот звучник е основен. Дури и еден евтин, 

малечок модел како што е Google Nest Mini ќе 
ви биде доволен. Ќе ви овозможи да поставите 
потсетници, да емитувате радио преку интернет, 
па дури и да добивате извештај за времето ако го 
побарате.

• Поврзување со домашен интернет.
• Вашиот пакет за домашен интернет треба да има 

доволно податоци ако размислувате да емитувате 
музика или видеозаписи.

• Исто така, неопходна е домашна Wi-Fi-мрежа, бидејќи повеќето паметни уреди мора 
да се поврзат на Wi-Fi. 

• Мобилен уред, како што е паметен уред или таблет, поврзан со вашата Wi-Fi-мрежа.
• Сметка на Google, Amazon или Apple. Овие е бесплатни.

Како да изберете говорен помошник
Постојат повеќе различни видови говорни помошници. Ајде да видиме што треба да 
земете предвид кога избирате звучник за вашиот дом:
• Сите системи на паметен дом функционираат со говорен помошник. Главните 

се Помошникот на Google (Google Assistant), Алекса на Amazon (Amazon Alexa) 
и Сири на Apple (Apple Siri). Помошникот на Google и Алекса на Amazon се двата 
највообичаените и голем број уреди работат или со едниот или со другиот.
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• Различните говорни помошници не работаат еден со друг. Ако го изберете помошникот 
на Google, сите уреди во паметниот дом треба да носат ознака Работи со Помошникот 
на Google (Works with Google Assistant). Ако ја изберете Алекса, побарајте ја ознаката 
Работи со Алекса на Amazon (Amazon Alexa). Ако ја изберете Сири (Siri), побарајте ја 
ознаката Работи со HomeKit на Apple (Works with Apple HomeKit).

• Голем број уреди, како што се паметните прекинувачи, звучници и ТВ-уреди, 
работаат и со Помошникот на Google и со Алекса на Amazon.

• Во овој момент, на повеќе паметни звучници и апликации се поддржува само 
ограничен број јазици, но нивниот број може да се зголеми со тек на време.

Апликацијата Google Home
Отсега натаму, ќе го користиме системот Google како 
наш пример:
• Пред да можете да го користите Помошникот на 

Google со паметен звучник, треба да го поставите 
користејќи ја апликацијата Google Home (Google 
Home app) на мобилниот уред. Таа функционира на 
телефони и таблети со Android, iPhone и iPad, но не 
со компјутери.

• Google Home можеби веќе се наоѓа на вашиот 
уред со Android и веќе сте создале сметка кога го 
поставувавте вашиот телефон или таблетот. Ако ја 
немате на уредот со Android, можете да ја преземете 
од Google Play.

• Ако имате iPhone или iPad, можете да ги инсталирате апликациите Google Home и 
Помошник на Google од App Store. Ако сè уште немате сметка на Google, можете да 
создадете користејќи ги овие апликации.

• Кога Google Home ќе се стартува и ќе се најавите, таа ќе побара компатибилни паметни 
уреди во вашиот дом и ќе ви помогне да ги поврзете со домашната Wi-Fi-мрежа.

Како да го поставите Google Nest Mini
Ајде да видиме како Google Home поставува нов звучник Google Nest Mini:

1.  Стартувајте ја Google Home на телефонот или таблетот и обезбедете дека сте се 
најавиле на вашата сметка на Google.

2.  Вклучете го Google Nest Mini во напојувањето, како што е прикажано на 
картичката во кутијата.

3.  Бидете сигурни дека вашиот мобилен уред е поврзан со домашната Wi-Fi-мрежа, 
во спротивно нема да може да зборува со Google Nest Mini.

4.  Google Home ќе пребара дали постои некој нов паметен звучник.

На паметниот дом што го 
употребува Помошникот 

на Google му треба 
апликацијата Google Home 
на вашиот мобилен уред
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5.  Кога Google Home ќе го најде звучникот, ќе ви помогне да го поставите и ќе 
ви постави некои прашања, вклучувајќи го и името на собата во која се наоѓа 
звучникот. Тоа може да биде кујната (Kitchen) или дневната соба (Family Room). 
Тоа е практично за да се означат разните звучници во различните соби во кои се 
наоѓаат.

6.  Исто така, може да ви побара да изговорите некоја фраза или „OK Google“ 
неколкупати. Целта е да се „обучи“ звучникот да го разбира вашиот глас.

Како да го искористите максимално вашиот нов 
паметен звучник
Паметниот звучник може да прави многу нешта 
за вас. Ајде да видиме неколку команди што 
функционираат со Помошникот на Google и како да 
ги направите да работат најсигурно:
• „OK Google, какво е времето? (OK Google, what’s 

the weather like?)“ најдобро е да направите кратка 
пауза после „OK Google“ сè додека не се појави 
светло на звучникот, за да знаете дека ве слуша.

• “OK Google, постави потсетник утре да ја платам 
сметката за интернет. (OK Google, set a reminder 
for tomorrow to pay the internet bill.)“ Ако не го 
наведете точното време, Помошникот на Google 
ќе претпостави дека мислите во 8 наутро. Но, 
можете да изговорите и „утре во 9 наутро“.

• „OK Google, емитувај ја ABC jazz. (OK Google, play 
ABC jazz.)“ Google ќе ја емитува радиостаницата 
ABC Jazz преку звучникот.

Помошникот на Google може 
да ви одговори речиси на 
сите прашања што ќе ги 

поставите
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