
 

Настройка на Google Home и Google Home Mini 
Началните стъпки са за потребители на приложението Google Home, които го използват за пръв 
път. Ако вече сте настроили Google Home устройство и настройвате друго такова, можете да 
продължите директно към стъпка 7. 

1. Свържете Google Home. 

2. Инсталирайте приложението Google Home като отидете на g.co/home/setup на 
Вашето устройство с Android, което поддържа Google Home. 

1. Или кликнете тук, за да инсталирате приложението Google Home за Android. 

3. Свържете мобилното си устройство/таблета към същата Wi-Fi мрежа, която ще използвате за 
настройка на устройството с Google Home. 

4. Отворете приложението Google Home чрез натискане на иконката на Вашето устройство с 
Android. 

5. Натиснете Get Started. 

6. Потвърдете Google акаунта: Изберете кой Google акаунт желаете да свържете с Google 
Home. Можете да добавите и различен акаунт, ако не виждате акаунта, който желаете да 
използвате. Натиснете Ok. 

7. Разрешения: 

1. Услуги за местоположение - Ако услугите за местоположение не са включени, 

натиснете Go to settings , намерете приложението Google Home , включете Location 

services , върнете се в приложението Google Home. 

2. Достъп до местоположение - Достъпът до местоположението е необходим за 
намиране на най-близкото устройство, което има нужда от настройка. Натиснете OK. 

8. Сканиране за Google Home устройства: Приложението Google Home сканира близките 
устройства, които за включени и готови за настройка. 

1. Ако не са намерени устройства и Вие настройвате устройство, натиснете Yes. Трябва да 
бъдете близо до Google Home устройството, което настройвате и то да е включено в 
контакта. Натиснете Next. 

2. Ако не са намерени устройства и Вие не настройвате устройство, Натиснете No. 

9. Намерени устройства: 

1. Ако не е намерено устройство, натиснете Next. 

2. Ако са намерени няколко устройства, изберете устройството, което желаете да настроите 

Next. 

3. Ако не виждате Вашето устройство, Натиснете Don’t see your device. 

10. Свързване към Вашето ново устройство: Приложението ще свърже телефона с новия 
Google Home, така че да може да го конфигурирате. 

11. Свързване: Устройството ще издаде сигнал, за да сте сигурни, че настройвате 
правилното устройство. 

1. Ако чуете сигнала, натиснете Yes. 

2. Ако не чуете сигнал, се приближете до Google Home и Натиснете Try again  
Scan for devices. 

3. Настройка на сигурността: Изпращане на потребителски данни на Google за 
подобряване на продукта и настройка на режим за гости. Преместете слайдера, за да 
зададете настройките. 

12. Избор на регион: Може да се наложи да зададете регион. Натиснете списъка с 

региони изберете Вашия регион Continue. Ако не виждате този екран, 
преминете към стъпка 13. 

 
 
 

https://support.google.com/googlehome/answer/7029486
https://g.co/home/setup
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.chromecast.app


 
 

13. Език на асистента: Ако телефона Ви не е зададен с език, който се поддържа от Google 
асистента, трябва да изберете поддържан език. Натиснете Next. 

 Бележка: Езикът, който изберете, ще бъде зададен на всички Ваши Google Home устройства. 

 Ако не виждате този екран, преминете към стъпка 14. 

14. Избор на помещение: Изберете помещение, където се намира Вашето устройство. Това 
ще Ви помогне да идентифицирате устройството, когато желаете да работите с него. 
Натиснете Next. 

 Можете да създадете частна стая като изберете Add custom room въведете името на 

стаята Next. 

15. Wi-Fi връзка: Изберете Wi-Fi мрежата, към която желаете да свържете устройството си. 
Натиснете Next. Ако не виждате Вашата Wi-Fi мрежа, изберете Other Wi-Fi Network... 

0. Парола: 

1. За да извлечете автоматично паролата за тази мрежа на устройството, изберете Get 
Password. Паролата ще се попълни в полето за парола. Бележка: Android L и по-нови 
изискват автоматично извличане на парола. Приложението Google Home ще запомни 
тази мрежа, когато настройвате няколко устройства. Ако не желаете приложението 
Google Home да запомня тази мрежа, премахнете отметката Use this Wi-Fi network to set 
up future devices. Ако изберете Wi-Fi мрежа от списъка, ще трябва да въведете Вашата 
Wi-Fi парола. След това изберете Connect. Приложението Google Home ще запомни 
тази мрежа, когато настройвате няколко устройства. Ако не желаете приложението 
Google Home да запомня тази мрежа, премахнете отметката Use this Wi-Fi network to 
set up future devices. 

2. За ръчно въвеждане на парола, изберете Enter manually въведете 

паролата Connect. Приложението Google Home ще запомни тази мрежа, когато 
настройвате няколко устройства. Ако не желаете приложението Google Home да 
запомня тази мрежа, премахнете отметката Use this Wi-Fi network to set up future 
devices. 

1.  Ако изберете Other Wi-Fi network, ще трябва да въведете ръчно име на мрежа, парола 
и да изберете режима за сигурност, който използвате за мрежата. 

16. Настройка на Google асистент:  Настройте Вашия асистент за персонализирана употреба. 

Изберете Next прочетете разрешенията Yes I’m in. 

 Ако не приемате разрешенията, изберете Cancel. Бележка: Помнете, че няма да можете да 
използвате Вашия Google асистент или гласови команди. Устройството може да се използва 
само като говорител. Изберете I’m sure. 

17. Научете Вашия асистент да разпознава гласа Ви: Можете да научите Вашия асистент да 
разпознава гласа Ви. Това позволява на асистента да предоставя персонализирани 
резултати, когато разпознае гласа Ви. Следвайте запитванията. 

 Бележка: След като сте заучили асистента на Вашия глас, все още другите хора във Вашия 
дом ще могат да използват Google Home, но те няма да получават персонализирани отговори, 
докато не научат асистента да разпознава техния глас. 

 Ако не научите асистента, ще бъдете запитани дали да Ви бъдат предоставяни персонални 
резултати. Това означава, че всеки, който говори с устройството, ще има достъп до 
персонализираните резултати, докато асистента не може да разпознава Вашия глас и да 
различава хората в дома Ви. 

18. Адрес: Приложението Google Home ще Ви запита за местоположението за попълване на 
адреса. Ако позволите достъп, адресът Ви ще бъде попълнен. В противен случай, ще трябва 
да го въведете ръчно. Това е адресът, на който се намира Вашето устройство. Въведете 

адреса Next. 

 Бележка: Можете да пропуснете (Skip) въвеждането на адреса, но асистента няма да 
отговаря на въпроси за времето, трафика или услуги. 

 
 



 
 

19. Имейл абонамент: Открийте съвети и нови функции с имейл актуализации за Вашето 
устройство и Google асистента. Изберете Subscribe. 

20. Медийни услуги: Дава достъп до Вашите музикални и видео услуги. 

0. Музикални услуги: Изберете + и следвайте стъпките за акаунта. Натиснете Next. 

1. Музикални услуги по подразбиране: Ако имате повече от една свързана музикална 
услуга, ще бъдете запитани да изберете музикална услуга по подразбиране: Изберете 

услугата, която желаете да използвате по подразбиране  Next. Ако не сте свързали 
акаунт, следвайте стъпките. 

2. Видео услуги: Изберете + и следвайте стъпките за акаунта. Натиснете Next. 

21. Свързване на телевизори и говорители: За да управлявате своите Chromecast 
устройства с гласа си, трябва да ги свържете с Google Home. Поддържаните устройства в 
същата Wi-Fi мрежа се избират автоматично. 

0. За да премахнете устройство, натиснете върху името му. 

1. Натиснете Next. 

22. Задайте имена на свързаните устройства: Ако свързаните устройства имат имена със 
специални символи, ще бъдете запитани да ги преименувате, за да бъдат лесни за 

произнасяне и асистента да ги разпознава. Въведете имена за Вашите устройства Next. 

23. Видео услуги: Дава достъп до Вашите любими видео услуги. 

0. Свързване на услуги: Изберете + и следвайте стъпките за акаунта. Натиснете Next. 

24. Екран с обобщение: Това е изглед на зададеното от Вас. Можете да изберете да 

зададете други функционалности. Изберете Continue Finish setup. 

25. Настройката е успешна. Готово! 

26. Научете повече за Google асистент: Прочетете как да използвате Вашето устройство и 
препоръчителни гласови команди. Изберете Finish Setup. 


