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Komma igång

Ha bandet på dig
För att garantera att aktivitet och sömnspårning samt pulsmätning fungerar ordentligt ska
du se till att du har bandet på dig korrekt så som visas i följande bild.

Bandets armband har en design med ett U-format spänne så att det inte lossnar lätt. Ta på
dig bandet genom att sätta i den ena änden av bandet genom det U-formade spännet och
spänn sedan spännet. Armbandets ände är avsiktligt böjt för att göra det lättare att ha på
sig.

• Bandet är tillverkat av material som är säkra att använda. Om du upplever hudbesvär
när du har bandet på dig ska du sluta använda det och rådfråga läkare.

• Kontrollera att du har armbandet på dig på rätt sätt för maximal komfort.

Justera eller byta armbandet
Justera armbandet: Armbanden är designade med U-formade spännen. Justera armbandet
efter handledens storlek.

Byta armband: Ta försiktigt bort fästet för att demontera armbandet. Följ stegen i omvänd
ordning för att montera ett nytt armband. Se till att bandets huvuddel sitter ordentligt i
armbandet innan du sätter tillbaka fästet.
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Fästet som följer med bandet är litet, så var försiktig så att du inte tappar det under
demonteringen.

Parkoppla bandet med telefonen
När du använder bandet för första gången behöver du bara ansluta det till en strömkälla för
att det ska starta automatiskt. Bandet öppnar läget för Bluetooth-parkoppling som standard.

Komma igång
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• Bandet kan endast parkopplas med telefoner som kör Android 4.4 eller senare eller iOS
9.0 eller senare. Kontrollera att du har aktiverat Bluetooth på telefonen innan du börjar
parkopplingen.

• När parkopplingen är klar visas enhetens namn i meddelandet och Bluetooth-listan i
Inställningar. HWSynergy visas under namnet om det har stöd för funktionen.
Telefonen måste köra EMUI-version 8.0 eller senare för att använda det.

• För Android-användare:

1 Sök efter den senaste versionen av Huawei Health-appen i en appbutik på telefonen och
installera den. (Användare med Huawei-enheter kan söka efter och installera Huawei
Health-appen via AppGallery.)

2 Öppna Huawei Health-appen, gå till Enheter > LÄGG TILL > Smart Band och välj
bandets namn.

3 Peka på KOPPLA för att få Huawei Health-appen att börja söka efter bandet. Välj sedan
rätt enhets namn i listan över tillgängliga enheter så börjar den parkopplingen på egen
hand.

När du slår på bandet för första gången eller när du parkopplar det med telefonen
efter en fabriksåterställning, uppmanas du att välja ett språk före parkoppling. När
bandet har parkopplats med telefonen anpassas bandet efter telefonens
systemspråk.

4 Bandet vibrerar när det får en parkopplingsförfrågan. Peka på  för att bekräfta
parkopplingen.

• Bandets skärm visar en ikon när parkopplingen är klar. Det tar ungefär 2 sekunder
att synkronisera viktig information från telefonen (t.ex. datum och tid).

• Annars visas en annan ikon på bandets skärm för att informera dig om att
parkopplingen misslyckades innan bandet går tillbaka till startsidan 2 sekunder
senare.

• För iOS-användare:

1 Sök efter Huawei Health-appen i en appbutik på telefonen och installera den.

2 Öppna Huawei Health-appen, peka på Enheter, gå till + > Smart Band och peka på
bandets namn.

Komma igång
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3 Huawei Health-appen söker efter bandet automatiskt. Välj rätt enhet i listan över
tillgängliga Bluetooth-enheter så startar parkopplingen automatiskt.

När du slår på bandet för första gången eller när du parkopplar det efter en
fabriksåterställning, uppmanas du att välja ett språk före parkoppling. När bandet
har parkopplats med telefonen visas språket som ställts in på telefonen på bandet.

4 Bandet vibrerar när det får en parkopplingsförfrågan. Peka på  för att bekräfta
parkopplingen.

5 När begäran om Bluetooth-parkoppling visas på telefonen pekar du på KOPPLA för att
börja parkoppla.

Starta/stänga av och starta om bandet
Starta bandet

Bandet startas automatiskt när du laddar det.

Stänga av bandet

Svep på skärmen tills du hittar Mer och gå sedan till System > Avstängd. När du har läst

uppmaningen pekar du på .
För att starta bandet när det har stängts av är det bara att ansluta det till en strömkälla
så startar det automatiskt.

Starta om bandet

Svep på skärmen tills du hittar Mer och gå sedan till System > Starta om.

Ladda bandet
Ladda bandet genom att rikta in plastgummikontakterna med laddningsuttaget på
handledsbandet och fäst kontakterna för att garantera att laddningsuttaget är i kontakt med
dem. Laddningsikonen och batterinivån visas på bandets skärm.

• Innan du laddar ska du kontrollera att laddningsuttaget och metalländen är rena och
torra för att förhindra kortslutningar eller andra problem.

• Om bandets skärm blir svart eller svarar långsamt ska du ansluta bandet till
laddningsvaggan för att starta om det.

Laddningstid: Det tar cirka 100 minuter att ladda bandet helt i ett rum med en temperatur
på 25 °C. När batteriikonen är full indikerar det att bandet är fulladdat.

Komma igång
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För att optimera batteriets säkerhet minskar laddningsströmmen avsevärt när
omgivningstemperaturen är låg. Det betyder att det tar längre tid att ladda. Vi
rekommenderar att du laddar bandet i en miljö med en omgivningstemperatur i minst
20 °C.

Kontrollerar batterinivån:

• Om skärmen är på är det bara att peka på den för att kontrollera batterinivån.

• Alternativt kan du gå till Mer > Batteri.

• Du kan även öppna Huawei Health-appen på den anslutna telefonen och peka på Enheter
för att visa batterinivån.

Batterinivån visas som ett procentvärde i heltal.

Varning för lågt batteri

Om batterinivån är 10 % vibrerar bandet och bandets skärm visar  för att påminna dig
om att ladda bandet så snart som möjligt.

Ikoner
Förinstallerade urtavlor:

Komma igång
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• Faktiska ikoner kan variera med bandets version. Följande ikoner är endast för referens.

•  indikerar att bandet är anslutet till telefonen via Huawei Health-appen. 

indikerar att Stör inte under hela dagen är aktiverat för bandet.  indikerar att det

finns ett inkommande meddelande på bandet.  indikerar batterinivån

på bandet.  indikerar din stegräkning idag.  indikerar antalet förbrända
kalorier idag.

Huvudmeny:

Aktivitetsregister Puls Viloläge

Träning Meddelanden Mer

Procentnumret som visas i Aktivitetsregistren indikerar nuvarande status för slutförande
av målet.

Aktivitetsregister:

Steg Förbrända kalorier Distans

Träning i måttlig till hög
intensitet

Tid stående -

Träningstyper:

Komma igång
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Löpning utomhus Löpning inomhus Promenad utomhus

Promenera inomhus Cykling utomhus Cykling inomhus

Elliptisk träningsmaskin Roddmaskin Simning i pool

Öppet vatten Övrigt -

Ansluta och parkoppla:

Bluetooth inte anslutet Ansluten via Bluetooth Anslut med Bluetooth

Initial parkoppling Parkoppling Parkoppling klar

Batteri:

Komma igång
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Ladda Varning för lågt batteri Varning för väldigt lågt
batteri

Övrigt:

Aktivitetspåminnelse Uppdaterar Uppdateringsfel

Alarm Hitta telefon Olästa textmeddelanden

Ta ett foto Bekräfta Avbryt

Slut Pausa Start

Väder:

Soligt Molnigt Mulet Skurar

Åskväder Hagelby Lätt regn Regn

Allvarlig regnstorm Snöblåst Lätt snöfall Snöfall

Komma igång
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Kraftigt snöfall Snöstormar Dammstormar Damm

Sand Sandstormar Rökblandad
dimma

Inga data

Dimma Underkylt regn Kraftigt regn Kraftiga regnstormar

Kontrollera bandets skärm
Bandets hela skärm är en pekskärm och kan detektera svepningar uppåt, nedåt och åt höger
samt när du pekar och håller kvar på skärmen. Den fungerar med Hem-knappen för att göra
den ännu enklare att använda.

Steg Funktion Anteckningar

Peka på Hem-
knappen när
skärmen är på

Gå tillbaka till startsidan Det här fungerar inte i vissa fall, t.ex. under
träning eller samtal.

Peka på Hem-
knappen när
skärmen är av

Väcka bandet Om du pekar på Hem-knappen när skärmen
har varit av i mindre än 10 sekunder tas du
tillbaka till den senaste skärmen. Om det har
gått mer än 10 sekunder tar det dig till
startsidan.

Svepa åt höger
på startsidan

Kontrollera meddelanden
på bandet

Du ser endast meddelanden om du har något
meddelande sparat på bandet. Den här
skärmen är för att radera meddelanden.

Svepa åt höger
på andra
skärmar än
startsidan

Återgå till föregående
skärm

-

Svepa uppåt
eller nedåt på
skärm i nivå 1

Bläddra genom funktioner -

Peka på
skärmen

Välja och bekräfta -

Komma igång
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Steg Funktion Anteckningar

Peka och hålla
kvar på
startsidan

Byta urtavla -

Väcka skärmen

Väck skärmen genom att peka på Hem-knappen, lyfta på handleden eller vrida handleden
mot dig. Skärmen går till viloläge igen efter 5 sekunder om du inte gör någonting.

• Du kan aktivera Lyft på handleden för att väcka skärmen i Huawei Health-appen.

• Den längsta tiden som bandets skärm kan vara på är 5 minuter. För att utöka tiden
som skärmen kan vara på gör du följande: gå till Mer > Skärm på och aktivera
Skärmen går till viloläge efter 5 min. Nu slås skärmen av automatiskt efter fem
minuter. De här ändringarna är temporära. Du måste utöka tiden igen när du väcker
skärmen.

Växla mellan skärmar

Växla mellan skärmar när skärmen är på genom att vrida på handleden eller genom att
svepa i valfri riktning på skärmen.

Du kan aktivera Rotera för att byta skärm i Huawei Health-appen.

Slå av skärmen

• Sänk ned handleden eller vrid handleden utåt.

• Skärmen slås av automatiskt när bandet inte används under 5 sekunder.

Justera skärmens ljusstyrka
Gå till skärmen Mer och gå sedan till Ljus > Ljus och justera skärmens ljusstyrka.

Det finns fem nivåer av ljusstyrka för bandet. Skärmens ljusstyrka är inställd på nivå 3
som standard. Nivå 5 är den högsta ljusstyrkan och Nivå 1 är den svagaste.

Du kan aktivera Lägre ljus vid mörker för att automatiskt ställa in bandet på att svagt ljus
från 20:00 till 06:00 nästa dag.

Ställa in tidszon och språk
När bandet har synkroniserats med telefonen synkroniseras tidszonen och
språkinställningarna på telefonen automatiskt med ditt band.

Om du ändrar språk, region, tid eller tidsformat på telefonen synkroniseras ändringarna
automatiskt med bandet, så länge bandet är anslutet till telefonen.

Komma igång
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1 Om språk- och regioninformationen på telefonen stöds på bandet används samma
språk i bandet som på telefonen.

2 Om språket på telefonen stöds på bandet men regionen inte stöds på bandet, visar
bandet samma språk som det som visas på telefonen. Om språket som visas på
telefonen till exempel är brasiliansk portugisiska, visar bandet europeisk portugisiska
istället.

3 Om språket på telefonen inte stöds på bandet visar bandet engelska som standard.

4 Om systemspråket på telefonen är traditionell kinesiska, visar bandet förenklad
kinesiska.

Visa Bluetooth-namnet, MAC-adressen och
serienumret
Visa Bluetooth-namnet:

Metod 1: Anslut bandet till telefonen med Huawei Health-appen. Enhetens namn som visas i
appen är namnet som visas när du använder Bluetooth.

Metod 2: På bandet går du till Mer > System > Om. Enhetens namn visas på bandets skärm
och det är namnet som visas när du använder Bluetooth.

Visa MAC-adressen:

Metod 1: Gå till Mer > System > Om på bandet. MAC-adressen visas med 12 alfanumeriska
tecken bredvid MAC:.

Metod 2: Kontrollera MAC-adressen på bandets baksida. De 12 alfanumeriska tecknen under
MAC-adressen är bandets MAC-adress.

Metod 3: Om bandet är anslutet till en telefon via Huawei Health-appen öppnar du Huawei
Health-appen, pekar på Enheter och pekar sedan på enhetens namn. Informationen bredvid
Återställ till fabriksinställningar är MAC-adressen.

Visa serienumret:

På bandet går du till Mer > System > Om och svep uppåt från skärmens nedre kant. Bandets
16-siffriga alfanumeriska nummer visas bredvid SN:.

Kontrollera systeminformationen
Metod 1: Kontrollera på bandet.

Kontrollera bandets version genom att gå till Mer > System och peka på Om.

Metod 2: Kontrollera via Huawei Health-appen.

Om bandet är anslutet till Huawei Health-appen öppnar du appen och pekar på Enheter och
på enheten. Peka sedan på Uppdatering av fast program för att kontrollera bandets version.

Komma igång
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Uppdatera ditt band
Metod 1: Anslut bandet till telefonen med Huawei Health-appen. Öppna Huawei Health-
appen, peka på Enheter och peka sedan på enhetens namn. Peka på Uppdatering av fast
program och följ instruktionerna på skärmen för att uppdatera bandet.

Metod 2:

• För Android-användare: Öppna Huawei Health-appen. Peka på Enheter, enhetens namn
och aktivera Uppdatera enheten automatiskt över Wi-Fi. Om en uppdatering finns
tillgänglig visas ett meddelande på bandet. Följ instruktionerna på skärmen för att
uppdatera bandet.

• För iOS-användare: Öppna Huawei Health-appen och peka på profilbilden i det övre
vänstra hörnet. Peka på Inställningar och aktivera Uppdatera enheten automatiskt över
Wi-Fi. Om en uppdatering finns tillgänglig visas ett meddelande på bandet. Följ
instruktionerna på skärmen för att uppdatera bandet.

Under en uppdatering kopplas bandet automatiskt bort från Bluetooth, men ansluts igen
när uppdateringen är klar.

Återställa bandet till fabriksinställningarna
Metod 1: Använda bandet

Svep på skärmen tills du hittar Mer och gå sedan till System > Återställ och peka på .
Att återställa bandet rensar alla data från bandet. Var försiktig när du återställer bandet.

Metod 2: Använda Huawei Health-appen

Öppna Huawei Health-appen, peka på Enheter och peka sedan på enheten. Peka på
Återställ till fabriksinställningar.

Komma igång
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Apphantering

Meddelandepåminnelser
Aktivera meddelanden

Om aktiverat kan meddelanden som visas i telefonens statusfält synkroniseras till bandet.

Meddelanden från följande appar kan visas på bandet: SMS, E-post, Kalender och olika
sociala medieplattformar.

1 Uppdatera bandet och Huawei Health-appen till den senaste versionen.

2 Ställ in Huawei Health-appen som en skyddad app för att garantera att appen körs i
bakgrunden.

3 För Android-användare: Öppna appen Huawei Health, peka på Enheter och peka sedan
på din enhet. Peka på Meddelanden och aktivera Meddelanden. Slå på växeln för appar
som du vill få meddelanden från.
Aktivera också meddelanden i telefonens Inställningar för att få meddelanden från appar.
Användare av telefoner som kör EMUI-version 8.1.0 måste till exempel göra följande: Gå
till Inställningar > Appar och meddelanden > Meddelandehantering, peka på appen du
vill få meddelanden från och aktivera Tillåt meddelanden och Visa i statusfältet.

4 För iOS-användare: Öppna appen Huawei Health, peka på Enheter och sedan enhetens
namn. Aktivera Meddelanden. Slå på växeln för appar som du vill få meddelanden från.
Aktivera även meddelanden i telefonens Inställningar för appar du vill få meddelanden
från.
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• Bandet aviserar dig om meddelanden när du tränar eller i läget Väldigt lågt batteri.
När du är klar med träningen eller avaktiverar läget Väldigt lågt batteri sveper du i
valfri riktning på bandets startsida (förutom åt vänster) för att visa meddelandena.

• Om du aktiverar Stör ej när du inte bär får du nya meddelanden endast när du har
bandet på dig.

• Om du använder en chattapp pushas meddelanden inte till bandet. Till exempel
pushas inte meddelanden på en chattskärm i WhatsApp till bandet.

• Bandet har stöd för påminnelser om frånkoppling av Bluetooth. Aktivera den här
funktionen på skärmen med enhetsinformation i appen Huawei Health.
När funktionen Påminnelse vid Bluetooth-frånkoppling är aktiverad, vibrerar bandet
när Bluetooth-anslutningen kopplas från. Se till att bandet är korrekt anslutet till
telefonen.

Avaktivera meddelanden

• Avaktivera meddelanden i Huawei Health-appen så här:

– För Android-användare: Öppna appen Huawei Health, peka på Enheter och peka
sedan på din enhet. Peka på Meddelanden och avaktivera Meddelanden.

– För iOS-användare: Öppna appen Huawei Health, peka på Enheter och peka sedan på
din enhet. Avaktivera Meddelanden.

• Du kan aktivera Stör ej på skärmen med enhetsinformation i appen Huawei Health. När
det här läget aktiveras vibrerar inte bandet och skärmen tänds inte för att informera dig
om inkommande meddelanden under en angiven period. Lyft på handen för att väcka
skärmen är inte heller tillgängligt när Stör ej är aktiverat. För att inte missa viktiga
meddelanden rekommenderar vi att du inte aktiverar läget Stör ej.

Bandet tar endast emot meddelanden och pushar dem inte i läget Stör ej eller Viloläge.
Svep i valfri riktning på bandets startsida (förutom åt vänster) för att visa nya
meddelanden.

Visa meddelanden
Du kan få aviseringar på bandet när nya appmeddelanden visas i telefonens statusfält. Slå på
bandets skärm för att se meddelanden. De inkommande meddelandena visas direkt på
bandets skärm när bandets skärm är på.

En påminnelseikon för oläst meddelande visas i det övre högra hörnet på bandets skärm eller
på skärmen efter att du har pekat på startsidan. Svep åt höger på startsidan eller svep uppåt
eller nedåt i bandets applista för att gå till meddelandeskärmen för att se olästa
meddelanden.

Apphantering
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• Du kan se innehållet direkt i ett enda meddelande när det är det enda som visas.
Annars pekar du för att välja meddelandet du vill läsa.

• Du kan svepa åt höger på bandets skärm med detaljer om olästa meddelanden för att
sluta visa ett meddelande och radera det från centret för olästa meddelanden.

• Högst 10 olästa meddelanden kan sparas på bandet. Om det finns fler än 10 olästa
meddelanden skrivs tidigare meddelanden över. Ett enskilt meddelande kan högst visas
på två skärmar. Svep på skärmen för att visa meddelandet. Du kan se det återstående
innehållet på telefonen.

• Meddelanden som har markerats som lästa kan inte längre visas i bandet. Se telefonen
om du vill visa meddelandehistorik.

• Du kan inte svepa åt höger på bandets startsida när det inte finns några meddelanden
i cachen eftersom centret för olästa meddelanden döljs automatiskt.

Radera meddelanden
Svep på bandets startsida (förutom till vänster) för att visa olästa meddelanden när det finns
nya inkommande meddelanden.

Radera ett meddelande: Svep åt höger på visningsskärmen för meddelandets innehåll.

Radera alla meddelanden: Peka på Rensa alla längst ned i meddelandelistan för att radera
alla olästa meddelanden.

Android-användare: Meddelanden från tredje parts sociala medieappar och
textmeddelanden raderas automatiskt efter att de har lästs eller raderats på telefonen.

iOS-användare: Meddelanden raderas automatiskt efter att de har lästs eller raderats på
telefonen.

Inkommande samtal
Ditt band vibrerar och slår på skärmen för att meddela dig om ett inkommande samtal. Ett
kontaktnamn och nummer visas också. Peka på ikonen för att avvisa samtal eller svep uppåt
längst ned på bandet för att avvisa ett samtal, eller peka på bandets skärm eller knappen
Hem för att ignorera/stänga av ljudet för ett samtal.

Om du inte gör någonting vid ett inkommande samtal visar bandet ett meddelande för att
avisera dig om det missade samtalet. Svep åt höger på startsidan för att rensa meddelandet.

Apphantering
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• Bandets skärm förblir på när den meddelar dig om ett inkommande samtal.

• Bandet kan markera ett okänt nummer. Den här funktionen är endast tillgänglig när
bandet är parkopplat med en telefon som kör EMUI-version 4.0 eller senare.

• Bandet vibrerar och slår på skärmen för att meddela dig om inkommande samtal
under ett träningspass.

• Om bandet är parkopplat med en Android-telefon pekar du på bandets skärm eller
knappen Hem för att gå tillbaka till startsidan och ignorera inkommande samtal. Slå av
ljud för samtal stöds endast på iOS. Om du vill använda den här funktionen pekar du
på bandets skärm eller knappen Hem. Bandet visar en skärm för att slå av ljudet och
sedan startsidan efter två sekunder. Fortsätt för att slå av ljudet för samtal.

Fjärrfotografering
Den här funktionen är endast tillgänglig på Huawei-telefoner som kör EMUI-version 8.1
eller senare.

1 När du har anslutit bandet till telefonen öppnar du kameran på telefonen. Bandets skärm
slås på och kameraikonen som visas nedan visas på skärmen.

2 Peka på kameraikonen på bandets skärm för att ta foton med telefonen. Bandet går
tillbaka till kamerans slutarskärm två sekunder efter att ett foto har tagits.

1 Bandets skärm stängs automatiskt av om ingen åtgärd utförs på kamerans
slutarskärm under fem sekunder.

2 På kamerans slutarskärm trycker du på knappen Hem för att gå tillbaka till
startsidan eller sveper åt höger på bandets skärm för att gå tillbaka till föregående
skärm.

3 Stäng kamerans slutarskärm på bandet genom att stänga kameraappen på
telefonen eller genom att koppla bort telefonen från bandet.

Använda stoppuret
Utför följande steg för att använda funktionen Stoppur på bandet:

1 Peka på Mer och välj sedan Stoppur.

Apphantering
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2 Peka på  för att starta tidtagning. Stoppuret kan räkna upp till ”59:59.9”. När
stoppuret når det här numret, stannar det automatiskt.

3 Medan Stoppuret körs kan du:

• Peka på  för att stoppa tidtagningen.

• Peka på  för att återuppta tidtagning.

• Peka på  för att avsluta tidtagningen och återställa stoppuret till ”00:00.0”.

• Svep åt höger för att gå tillbaka till skärmen Mer utan att stoppa tidtagningen.

Ställa in en timer
Utför följande steg för att använda timern på ditt band:

1 För att använda den här funktionen går du till Mer > Timer på bandets skärm.

2 Ställa in timern

• När du använder funktionen Timer för första gången ska du öppna skärmen för
timerinställningar på bandet och ställa in timmar, minuter och sekunder.
Värdeintervallet för timmar är 0–11 och 0–59 för minuter och sekunder.

• Om du har använt funktionen Timer tidigare öppnar du Timer-skärmen du öppnade

förra gången, pekar på  och ställer in timmar, minuter och sekunder.

3 Peka på  för att starta timern.

4 Peka på  för att pausa tidtagningen och peka på  för att avsluta den.

5 Bandet vibrerar och skärmen slås på för att meddela dig när den inställda tiden har nåtts.

Svep åt höger på skärmen eller peka på  för att stänga av timern. Om du inte
gör någonting stängs skärmen av automatiskt efter 1 minut.

När timern är aktiverad visas den pågående tidtagningsskärmen när du går tillbaka till
den från startsidan.

Ställa in ett larm
Du kan använda Huawei Health-appen till att ställa in ett Smart larm eller Händelselarm på
bandet.

• Ett Smart larm har två villkor för att aktiveras: det måste ske runt tiden det ställdes in för
och du måste vara i lätt sömn. Den här typen av larm hjälper kroppen att vakna gradvis så
att du känner dig fräschare när du vaknar.

Funktionen Smart larm är endast tillgänglig när HUAWEI TruSleepTM inte är aktiverat.

Apphantering
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• Ett Händelselarm aktiveras alltid vid den angivna tiden. Om du ställer in en tagg för ett
Händelselarm visas taggen på bandet. Annars visas bara tiden.

För Android-användare:

1 Öppna Huawei Health-appen, peka på Enheter, peka på enheten och gå sedan till Larm >
SMART LARM eller Larm > HÄNDELSELARM.

2 Ställ in larmtiden, upprepningscykeln och snoozecykeln under Smart väckning.

3 Peka på √ i det övre högra hörnet för att spara dina inställningar.

4 Svep nedåt på Huawei Health-appens startsida för att kontrollera att larminställningarna
synkroniseras med bandet.

För iOS-användare:

1 Öppna Huawei Health-appen och peka på Enheter.

2 Peka på bandets Bluetooth-namn i enhetslistan.

3 Gå till Larm > SMART LARM eller Larm > HÄNDELSELARM.

4 Ställ in larmtiden, upprepningscykeln och snoozecykeln under Smart väckning.

5 Peka på Spara.

6 Svep nedåt på Huawei Health-appens startsida för att kontrollera att larminställningarna
synkroniseras med bandet.

• När bandet ringer pekar du på Hem-knappen på bandet för att snooza larmet eller så
håller du knappen nedtryckt för att slå av larmet. Att snooza betyder att larmet
aktiveras igen 10 minuter senare.

• Om du inte gör någonting när larmet aktiveras ändras det automatiskt till snooze, och
efter 3 gånger stängs larmet av automatiskt.

Synkronisera ett larm från telefonen
Du kan synkronisera larm från telefonen till bandet (telefonen måste köra EMUI-version 8.1
eller högre). När ett larm aktiveras på telefonen kan du avfärda eller snooza det med bandet.

• Se till att bandet är anslutet till telefonen med Huawei Health-appen.

• Om du inte kan synkronisera larm från telefonen ska du koppla från de två enheterna,
ansluta dem igen och försöka igen.

Väderrapporter
Se till att du använder ett bandtema som visar vädret från startsidan. När detta har
konfigurerats kan du se de senaste väderrapporterna på bandet:

1 Aktivera Väderrapporter på skärmen med enhetsinformation i Huawei Health-appen.

2 Se till att GPS och Plats är aktiverade i meddelandepanelen och att Huawei Health har
fått behörigheten Plats.

Apphantering
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Användare som har telefoner som kör en version tidigare än EMUI-version 9.0 ska välja
Använd GPS, WLAN och mobilnätverk eller Använd WLAN och mobilnätverk för
positioneringsläget istället för Använd endast GPS.

• Om det har konfigurerats korrekt visas vädret och temperaturen på bandet. Om det
inte kan synkroniseras visas informationen inte.

• Väderinformationen som visas på bandet kommer från Huawei Health-appen och
kan skilja sig något från vad som visas på telefonen eftersom informationen
kommer från olika tjänsteleverantörer.

• Du kan växla mellan Celsius (°C) och Fahrenheit (°F) under Väderrapporter i
Huawei Health-appen.

Hitta din telefon med bandet
Öppna skärmen Mer och peka på Hitta telefon. En animering visas på skärmen. Om
telefonen är inom räckhåll för Bluetooth spelar den upp en ringsignal (även i Tyst läge) för
att hjälpa dig hitta den.

• Om du vill använda den här funktionen ska du kontrollera att bandet är anslutet till
telefonen och att Huawei Health-appen körs i bak- eller förgrunden.

• Funktionen Hitta telefon fungerar i 15 sekunder. Om telefonen inte svarar efter 30
sekunder slås bandets skärm av.

Byta urtavlor
Bandet levereras med flera urtavlor du kan växla mellan. Du kan välja den urtavla som
passar dig bäst. Genomför följande för att ändra urtavla:

• Metod 1: Peka och håll på startsidan tills bandet vibrerar och svep sedan genom
förhandsvisningarna. Peka på en urtavla för att använda den.

• Metod 2: Gå till Mer > Ansikten och svep genom förhandsvisningarna. Peka på en urtavla
för att använda den.

• Metod 3: Öppna Huawei Health-appen, gå till Urtavlor > Mer och peka på INSTALLERA
under föredragen urtavla. Urtavlan byts automatiskt till vald urtavla när den har
installerats. Alternativt kan du peka på en installerad urtavla och sedan peka på STÄLL IN
SOM STANDARD för att ställa in nuvarande urtavla som önskad urtavla.

• Skärmen med urtavlor finns inte på iOS-telefoner. Om du vill ladda ned nya urtavlor
rekommenderar vi att du tillfälligt parkopplar bandet med en Android-telefon. När
nedladdade urtavlor har synkroniserats med din klocka, kan du parkoppla den på nytt
med din iOS-telefon.

• Funktionen för urtavlor är endast tillgänglig i vissa länder och regioner. Kontakta
Huaweis lokala telefonsupport för mer information.

Radera en urtavla:

Apphantering
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Du kan endast radera urtavlor som har laddats ned i Huawei Health-appen. Gör det genom

att peka på den installerade urtavlan och peka sedan på  i det övre högra hörnet.

Styra uppspelning av musik
• Den här funktionen är endast tillgänglig på telefoner som kör Android 5.0 eller senare.

• För att använda den här funktionen måste du uppdatera bandet och Huawei Health-
appen till den senaste versionen.

• Du kan använda bandet till att styra appar för uppspelning av musik som HUAWEI
Musik, Shazam, VLC for Android och Tube Go på telefonen.

1 Öppna Huawei Health-appen, peka på Enheter och peka sedan på enhetens namn.

2 Peka på Musik och aktivera sedan Musikuppspelningskontroll.

3 När du spelar upp musik på telefonen kan du svepa uppåt eller nedåt på bandets startsida
för att styra uppspelning av musik på telefonen.
Du kan använda bandet till att styra volymen, pausa eller spela upp samt byta låt på
telefonen.

Apphantering
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Professionella träningspass

Starta en träning
1 Svep uppåt eller nedåt på bandets startsida för att gå till skärmen Träning.

2 Svep uppåt eller nedåt på skärmen för att välja önskat träningsläge. Följande
träningslägen är tillgängliga på bandet: Utomhuslöpning, Inomhuslöpning,
Utomhuspromenad, Promenad inomhus, Utomhuscykling, Inomhuscykling, Elliptisk
träningsmaskin, Roddmaskin, Simning i pool, Öppet vatten och Annat.

Bandet är utrustat med en inbyggd GPS och kan spåra rutten du tar oberoende, utan
behov av telefonen, när du startar en träning med Utomhuslöpning,
Utomhuspromenad, Utomhuscykling eller Öppet vatten.

3 Du kan ställa in träningsmål som distans, varaktighet eller förbrända kalorier samt ett
påminnelseintervall. När du har valt dina mål pekar du på ikonen längst ner på skärmen,
så börjar bandet registrera dina konditionsdata efter en nedräkning.

• Eftersom simningsdata är unika är motsvarande åtgärder för simning annorlunda.

• Om du ställer in ett påminnelseintervall väcks bandet och vibrerar vid varje intervall.

• Utomhuslöpning/Utomhuspromenad/Inomhuslöpning/Promenad inomhus:
Intervallet för meddelanden är inställt på 1 km som standard. Du kan anpassa
distansen, växla till tidsbaserade intervall i Meddela mig eller avaktivera dem
genom att gå till Meddela mig och välja Inga.

• Utomhuscykling: Intervallet för meddelanden är inställt på 3 km som standard.
Du kan anpassa distansen, växla till tidsbaserade intervall i Meddela mig eller
avaktivera dem genom att gå till Meddela mig och välja Inga.

• Annat/Inomhuscykling/Elliptisk träningsmaskin/Roddmaskin: Intervallet för
meddelanden är inställt på 10 minuter som standard. Du kan anpassa tiden i
Meddela mig eller avaktivera dem genom att gå till Meddela mig och välja
Inga.

4 Visa konditionsdata på bandet under en träning när skärmen är på genom att svepa
uppåt eller nedåt på skärmen. Pausa träningen genom att peka och hålla kvar på Hem-
knappen i 2 sekunder och peka sedan på motsvarande knapp på popup-skärmen för att
återuppta eller avsluta träningen.

• Peka på  för att återuppta träning.

• Peka på  för att avsluta träningen och visa dina konditionsdata.
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• Om träningens distans är kortare än 100 meter registreras den inte.

• Träningen registreras inte om den varar mindre än 1 minut när du använder läget
Utomhuscykling, Inomhuscykling, Annat, Elliptisk träningsmaskin eller
Roddmaskin.

• Peka på stoppikonen när en träning är klar för att förlänga batterilivslängden.

• Under en träning vibrerar bandet och väcker skärmen vid inkommande samtal. Om
du får ett nytt meddelande visas det i bakgrunden. Du kan svepa åt höger på
startsidan för att visa nya meddelanden när du har slutfört träningen.

Simning i pool
Bandet är 50 meter vattentätt och du kan ha det på dig när du simmar i en pool. Med en
rörelsesensor med 6 axlar kan bandet identifiera simtag för fjärilsim, ryggsim, frisim och
bröstsim samt registrera kalorier, antal simtag, hastighet, snittfrekvens för simtag, längder,
distans och snitt-SWOLF.

1 Svep uppåt eller nedåt på bandets startsida och öppna skärmen Träning.

2 Svep nedåt på skärmen och peka på Simning i pool. Peka på ikonen Inställningar och
sedan på Mål för att anpassa målet för längder, varaktighet och kalorier. Peka på
Bassänglängder för att ställa in poolens längd. Peka sedan på startikonen för att starta
ett träningspass. Dina träningsdata registreras när nedräkningen tar slut.

3 Bandets skärm låses automatiskt när du simmar.

4 Du kan göra följande när du simmar:

• För att visa nuvarande data slår du på skärmen och följer instruktionerna på skärmen,
sveper åt höger på skärmen eller pekar på knappen Hem för att växla mellan
skärmarna och visa nuvarande data för varaktighet, distans, kalorier och snitthastighet.

• Om du vill pausa eller avsluta träningen slår du på skärmen, följer instruktionerna på
skärmen för att låsa upp skärmen, pekar och håller kvar på knappen Hem i 2 sekunder
för att pausa träningen och pekar sedan på motsvarande alternativ på skärmen eller
avslutar träningen.

5 Du kan göra följande efter simningen:

• Svep uppåt eller nedåt på bandets skärm för att visa detaljer om konditionsdata,
inklusive mest använt simsätt, distans, varaktighet, snitthastighet, kalorier, antal
simtag, snittfrekvens för simtag, snitt-SWOLF, längder och poolens längd.

• När bandet är anslutet till Huawei Health-appen kan du visa detaljerade simdata
under kortet Tränings-register i Huawei Health-appen.

• Pulsövervakning är inte tillgängligt under simning.

• Poolens längd kan justeras från 15 till 60 meter för Simning i pool.

Professionella träningspass
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Öppet vatten
Bandet är vattentätt upp till 50 meter och har en inbyggd GPS som gör att du kan använda
det i miljöer med öppet vatten.

1 Svep uppåt eller nedåt på bandets startsida för att gå till skärmen Träning.

2 Svep uppåt eller nedåt på skärmen och peka på Öppet vatten. Därifrån kan du ställa in
träningsmål för distans, varaktighet och förbrända kalorier samt distansintervall, varefter
simdata visas på skärmen. När du har valt dina mål pekar du på ikonen längst ner på
skärmen, så börjar bandet registrera dina konditionsdata efter en nedräkning.

3 Bandets skärm låses automatiskt när du simmar.

4 När du simmar kan du:

• Visa träningsdata: Slå på bandets skärm och svep uppåt eller nedåt på skärmen för
att låsa upp bandet. Svep åt höger på skärmen eller peka på Hem-knappen och svep
sedan på skärmen för att visa dina träningsdata, inklusive varaktighet, distans,
förbrända kalorier och snittempo.

• Pausa det nuvarande träningspasset: Slå på bandets skärm och svep uppåt eller
nedåt på skärmen för att låsa upp bandet. Håll Hem-knappen intryckt i för att pausa
den nuvarande träningen. Du kan återuppta träningen eller pausa den igen på popup-
skärmen.

5 När du har slutat simma kan du:

• Svepa uppåt eller nedåt på bandets skärm för att visa detaljerad information om din
senaste simträning, till exempel mest använt simsätt, antal simtag, distans, träningens
varaktighet, snittempo, förbrända kalorier och snitt-SWOLF.

• När bandet är anslutet till telefonen med Huawei Health-appen kan du visa
detaljerade simdata under kortet Tränings-register i Huawei Health-appen.

Registrera dina aktivitetsdata
Om du har bandet på dig korrekt registrerar bandet dina aktivitetsdata automatiskt, inklusive
stegräkning, träningspassets distans och förbrända kalorier.

Du kan använda en av följande metoder för att visa dina aktivitetsdata efter träningen.

Metod 1: Visa aktivitetsdata på bandet.

Svep på bandets skärm och växla till skärmen Aktivitet. På den här skärmen sveper du uppåt
och nedåt för att visa stegräkning, förbrända kalorier, träningspassets distans, varaktigheten
för träning i måttlig till hög intensitet och hur länge du står upp.

Metod 2: Visa aktivitetsdata i Huawei Health-appen.

Öppna appen Huawei Health för att visa aktivitetsregister på startsidan.

Professionella träningspass
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• Om du vill visa dina konditionsdata i Huawei Health-appen ska du se till att bandet är
anslutet till telefonen via Huawei Health-appen.

• Dina konditionsdata återställs varje natt vid midnatt.

• Varaktigheten för måttlig till högintensiv träning på bandet synkroniseras inte med
Huawei Health-appen.

Professionella träningspass
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Hälsa och fitness

Övervaka din puls
Enskild pulsmätning

1 Håll armen stilla och se till att du har bandet på dig på rätt sätt.

2 Svep uppåt eller nedåt på startsidan och peka på Puls.

3 Starta en enskild pulsmätning och kontrollera nuvarande puls.

4 Varje avläsning tar cirka 45 sekunder och pulsen som visas uppdateras var 3:e sekund.

5 Under avläsningen kan du trycka på Hem-knappen eller svepa åt höger på skärmen för
att stoppa mätningen.
När du inte har bandet på dig eller om du har det på dig felaktigt visas ”Ha bandet tätt
på handleden och försök igen” på bandets skärm.

• För att garantera noggranna pulsmätningar ska du ha bandet på dig korrekt och se
till att armbandet sitter fast ordentligt. Se till att klockan är i direkt kontakt med
huden utan några hinder.

• Försök att hålla dig stilla under pulsmätningar.

• Rådata för puls från manuella avläsningar synkroniseras inte med Huawei Health-
appen.

• Avläsningen avbryts om du sveper åt höger på bandets skärm, får ett inkommande
samtal eller om ett larm aktiveras.

Pulsmätning under träningar

Bandet visar träningspuls i realtid.

När du startar en träning sveper du på bandets skärm för att kontrollera pulsen och
pulszonen. Pulsen som visas uppdateras var 5:e sekund.

Du kan ställa in en övre pulsgräns och målzon på bandet för specifika träningslägen. Om
pulsen överskrider värdet du angett i Huawei Health-appen (”220 – din ålder” som standard)
under träningen vibrerar bandet för att avisera dig. Peka på Hem-knappen eller svep åt höger
på skärmen för att avfärda varningen.

När träningen är klar kan du kontrollera genomsnittlig puls, maxpuls och pulszon för
träningen på resultatskärmen.

Du kan visa diagrammet som visar din puls under träningen samt maxpuls och genomsnittlig
puls för varje träning på skärmen med träningsregister i Huawei Health-appen.
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• Om du tar bort bandet från handleden under träningen visas inte din puls under den
här tidsperioden. Bandet fortsätter dock att söka efter din puls. Bandet återupptar
registreringen av pulsen när du tar på dig bandet igen.

• Bandet kan mäta pulsen via Huawei Health-appen när du ansluter den till telefonen
och börjar träna.

Automatisk pulsmätning

1 Anslut bandet till telefonen. Öppna appen Huawei Health, peka på Enheter och sedan
enhetens namn. Peka på Kontinuerlig pulsövervakning.

2 Aktivera Kontinuerlig pulsövervakning (avaktiverat som standard).

3 Ställ in ÖVERVAKNINGSLÄGE till Smart eller Realtid.

• Smart läge

a Vilopulsen mäts var 10:e minut när bandet detekterar att du inte är i rörelse (t.ex.
när du sitter ned).

b Pulsen mäts var 10:e minut vid aktiviteter med måttlig intensitet (t.ex. när du
promenerar).

c Pulsen mäts varje sekund vid aktiviteter med hög intensitet (t.ex. när du
promenerar). Det tar cirka 6 till 10 sekunder att mäta och visa det första pulsvärdet
även om den initiala fördröjningen kan variera mellan olika personer.

• Läget Realtid: Pulsmätningen genomförs varje sekund oberoende av aktivitetens
intensitet.

När den här funktionen är aktiverad fortsätter bandet att mäta pulsen i realtid. Du kan visa
pulsdiagram i appen Huawei Health.

• Om du aktiverar HUAWEI TruSleepTM visas pulsen inte som standard på natten.
Aktivera Kontinuerlig pulsövervakning för att kontrollera pulsen på natten.

• Realtidsläge ökar strömmen som förbrukas av bandet, medan Smart läge justerar
intervallet för pulsmätningar baserat på aktivitetens intensitet för att hjälpa till att
bevara ström.

• Bandet använder osynligt ljus för att övervaka din puls och växlar mellan synligt ljus
och osynligt ljus för att mäta pulsen baserat på din sömnstatus.

• Bandet kan mäta pulsvärden från 30 till 240 bpm.

Mätning av vilopuls

Vilopuls är en allmän indikator av hjärtats hälsa och hänvisar till pulsen uppmätt i ett tyst,
statiskt, icke-sovande läge.

Mät vilopulsen automatiskt genom att aktivera Kontinuerlig pulsövervakning i Huawei
Health-appen.

Hälsa och fitness
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• Om du avaktiverar Kontinuerlig pulsövervakning efter att du har kontrollerat din
vilopuls, förblir vilopulsen som visas i Huawei Health-appen densamma.

• Den bästa tiden för att mäta vilopulsen är precis efter att du vaknar på morgonen.
Enheten kan inte detektera exakt optimal tid för att kontrollera vilopulsen. Därför visas
den kanske inte hela tiden i appen och kan vara något annorlunda än det faktiska
värdet.

Sömnspårning
Ditt band samlar in sömndata och identifierar din sömnstatus om du har det på dig medan
du sover. Det identifierar automatiskt när du somnar och vaknar samt om du hade en lätt
eller djup sömn. Du kan synkronisera och visa dina sömndata i detalj i appen Huawei Health.

Du kan aktivera HUAWEI TruSleepTM i Huawei Health-appen.

Bandet använder HUAWEI TruSleepTM sömnspårningsteknik för att noggrant identifiera om
du befinner dig i djupsömn, lätt sömn eller REM-sömn (snabb ögonrörelse) eller om du är
vaken, och ger dig bedömningar av sömnkvaliteten samt förslag för att förbättra
sömnkvaliteten.

Att aktivera TruSleep kan minska bandets batterilivslängd något.

Aktivitetspåminnelse
När Aktivitetspåminnelse är aktiverat övervakar ditt band din aktivitet stegvis under hela
dagen (inställt på 1 timme som standard). Ditt band vibrerar och slår på skärmen för att
påminna dig om att din aktivitet ska vara balanserad under dagen.

Avaktivera Aktivitetspåminnelse i appen Huawei Health-appen om du inte vill ta emot
påminnelser.

• Ditt band vibrerar inte för att påminna dig om att röra på dig om du har aktiverat Stör
ej för ditt band i appen Huawei Health.

• Ditt band vibrerar inte när det upptäcker att du sover.

• Ditt band skickar bara påminnelser från 08:00 till 12:00 och från 14:00 till 20:00.

Hälsa och fitness
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