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Како да користите паметни уреди
Ајде да научиме подетално како можете да вршите разни вообичаени задачи со 
паметни уреди.

Што можам да правам со паметните уреди?
Еве неколку нешта што можете да ги правите со 
паметните уреди:
• Побарајте временска прогноза, на пример, „OK Google, 

какво е времето? (OK Google, how’s the weather?)“
• Да ги вклучите или да ги затемните светлата во 

дневната соба.
• Побарајте од паметниот звучник (smart speaker) да 

емитува интернетско радио, како што е ABC Classic FM.
• Кажете му на паметниот телевизор (smart TV) да 

најде и да емитува ТВ-програма, да менува канали 
или да ја намали/зголеми јачината на звукот. 

• Вршете говорен повик со друг паметен звучник 
(smart speaker).

Како да ја користите говорната контрола
Паметниот дом може да има повеќе паметни уреди, а не само звучници и телевизори. 
Ајде да видиме кои други уреди можете да ги контролирате користејќи го говорниот 
помошник во паметниот звучник. 
• Паметните уреди (Smart devices) се слични на уредите без оваа технологија, но може 

да се поврзат со Wi-Fi-мрежа за да ги контролирате со вашиот говорен помошник.
• На пример, една паметна сијалица (smart light bulb) изгледа исто како и 

нормалната ЛЕД сијалица, но можете да ѝ „кажете“ да се вклучи или исклучи.
• Паметниот прекинувач (smart switch) ви овозможува да ги вклучувате или 

исклучувате омилените апарати. Го вклучувате прекинувачот во стандардна точка 
за напојување, а потоа го вклучувате апаратот во прекинувачот.

• На секој паметен прекинувач или паметна сијалица му/ѝ се дава име во 
апликацијата за паметен дом, за да можете да ги контролирате со апликацијата или 
со говорниот помошник.

• Но запомнете, паметниот прекинувач може само да вклучува или да исклучува. Не 
може да ја измени брзината на вентилатор или да поставува температура на грејач.

Паметните звучници може 
да ви помогнат да бидете 

организирани, да ви даваат 
информации и да ви пружаат 

забава 
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• Некои паметни телевизори се конкретно дизајнирани да работат со Помошникот 
на Google (Google Assistant) или со Алекса на Amazon (Amazon Alexa), а некои и со 
двата помошници. Побарајте ја ознаката Работи со (Works with) на телевизорот за 
да проверите кој говорен помошник го користи телевизорот.

Слушајте радио на интернет со паметен звучник
Ајде да видиме како можете да слушате радио на 
интернет со паметен звучник. Во нашиот пример го 
користиме паметниот звучник Google Nest Mini, но 
чекорите се слични и за други модели. 

1.  Проверете дали вашиот паметен звучник е 
поставен правилно. 

2.  Едноставно кажете му на паметниот звучник да 
го емитува она што го сакате, на пример, „OK 
Google, емитувај го Националното радио ABC 
(OK Google, play ABC Radio National).“

3.  Паметниот звучник ќе ви одговори: „Се разбира, еве го Националното радио 
на TuneIn (Sure, here’s Radio National on TuneIn).“ Тогаш ќе ги слушнете добро 
познатите звуци на ABC. TuneIn е бесплатна радио-услуга.

И покрај тоа што на паметните звучници и на другите 
паметни домашни уреди не им требаат многу 
податоци, повеќето ќе престанат да работаат ако ви 
завршат податоците. За да бидете сигурни дека нема 
да пропуштите ниту еден момент во паметниот дом, 
обезбедете дека имате пакет со неограничени податоци.

4.  Можете да ја измените јачината на звукот на емитување велејќи „OK Google, 
зголеми ја јачината на звукот (OK Google, volume up)“ или „звук на 5 (volume 5)“ 
(се зголемува од 1 до 10) или „максимален звук (volume maximum)“ и така натаму.  
Навистина е флексибилно.

5.  А кога ќе завршите, „OK Google, запри (OK Google, stop).“ Или, ако претпочитате, 
„OK Google, те молам запри (OK Google, please stop).”

Со паметниот звучник 
можете да пребарувате и да 
слушате радио на интернет
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Како да го користите Помошникот на Google за да го 
организирате вашиот ден
Помошникот на Google може да биде и ваш личен помошник и да ви помага да го 
организирате вашиот ден. Овој дел се базира врз телефон со Android и паметен 
звучник Google Nest Mini, но Алекса и Сири работат слично:
• Вашата сметка за Помошникот на Google е иста како и Сметката на Google (Google 

Account), па затоа, Помошникот на Google може да го чита вашиот календар и 
контактите на Google ако сте се најавиле на двете сметки.

• Некои команди на Помошникот на Google се 
Подготвени рутини (Ready Made Routines).

• Една таква рутина е „OK Google, доброутро (OK 
Google, good morning)“. Ова ќе ви го каже точното 
време, временската прогноза, кој било настан на 
календарот или потсетници што сте ги поставиле и 
може да емитува некои наслови на вести од ABC.

• Можете да додадете настан на вашиот календар 
користејќи го вашиот говор. „OK Google, создај 
настан наречен „Роденден на Марио“ (OK 
Google, create an event called Mario’s birthday).“ 
Тогаш, Помошникот на Google ќе ве праша: „Кога 
е настанот? (When’s the event?)“ и вие можете да 
одговорите: „утре во 3 попладне (tomorrow at 3 pm)“.

• Кога ќе прашате, „OK Google, што имам на календарот? (OK Google, what’s on my 
calendar?)“ Помошникот на Google ќе ви ги каже ставките што се наоѓаат на вашиот 
календар, вклучувајќи го роденденот на Марио, ако се наоѓа на почетокот на списокот.

Користете го Помошникот на Google за да правите уште повеќе
Еве уште неколку нешта што треба да ги имате на ум 
во врска со вашиот говорен помошник:
• Запомнете, Помошникот на Google не 

функционира со уреди со Алекса или Сири (и 
Алекса и Сири не функционираат една со друга).

• Ако почнавте систем на паметен дом врз основа 
на Помошникот на Google, побарајте ја ознаката 
Работи со Помошник на Google (Works with 
Google Assistant) кога сакате да купите нови уреди. 
Ако имате Алекса, побарајте ја ознаката Работи со 
Алекса на Amazon (Works with Amazon Alexa). Ако 
ја користите Сири, побарајте ја ознаката Работи со 
HomeKit на Apple (Works with Apple HomeKit).

Помошникот на Google 
може да ви помогне да го 
организирате вашиот ден 

Различните говорни 
помошници не работаат еден 

со друг
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• Бидејќи паметните помошници стануваат сè 
попаметни, треба постојано да ги ажурирате 
вашите паметни уреди. Повеќето паметни 
звучници ги ажурираат автоматски нивните 
софтвери како што потребно.

• Сакате да дознаете што друго може да прави? 
Само прашајте: „OK Google, што можеш да 
правиш? (OK Google, what can you do?)“ Прашајте 
повторно за да слушнете повеќе предлози. 
И, едноставно чувствувајте се слободно да 
експериментирате. Нема да го расипете.

• Обидете се дури и да прашате тешки прашања, 
како на пример: „Како Дон Брендмен стана толку 
добар во крикет? (How did Don Bradman get so 
good at cricket?)“ Ќе се изненадите колку корисни 
и интересни одговори ќе добиете. Можете дури и 
да го натерате помошникот да врши пресметки за 
вас.

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

Експериментирајте со 
паметниот звучник за да 

откриете што може да прави
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