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Introduktion

Knappar och gester
Klockan är utrustad med en färgpekskärm som är mycket känslig för dina pekningar och som
kan svepas i olika riktningar.

Övre knappen

Åtgärd Funktion Kommentarer

Tryck på • Väck klockans skärm om
den är av.

• Öppna skärmen med
applistan från startsidan.

• Gå tillbaka till startsidan.

Det finns vissa särskilda
scenarion, till exempel för
samtal och träningspass.

Tryck på och håll ned • Slå på klockan om den är
av.

• Öppna omstarts-/
avstängningsskärmen när
klockan är på.

Nedre knappen

Åtgärd Funktion Kommentarer

Tryck på Öppna träningsappen.
Öppna den anpassade
funktion du har ställt
in.

Det finns vissa särskilda scenarion, till exempel för samtal
och träningspass.

Tryck på
och håll
ned

• Lås eller lås upp
skärmen.

• Väck
röstassistenten.

Lås-/upplåsningsfunktionen är endast tillgänglig med
följande modeller: HONOR MagicWatch-serien, HONOR
Watch VIVIENNE TAM-versionen, HONOR Watch Magic/
Dream-serien och HUAWEI WATCH GT-serien.
Om du använder en HUAWEI WATCH GT 2, HUAWEI
WATCH GT 2e eller HUAWEI WATCH GT 2 Pro, kan du
endast trycka på den övre knappen för att låsa eller låsa
upp skärmen och trycka på den nedre knappen för att
växla mellan skärmar under träningspass. Klockans skärm
är låst som standard under simträning och kan inte låsas
upp.
Röstassistenten är endast tillgänglig med telefoner som
kör EMUI 10.1.
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Gester

Åtgärd Funktion

Peka på Välj och bekräfta.

Peka och håll kvar på startsidan Byta urtavla.

Svep uppåt på startsidan Visa aviseringar.

Svep nedåt på startsidan Visa genvägsmenyn.

Svep åt vänster eller höger Visa pulsdata, träningsdata, väderinformation.

Svepa åt höger Gå tillbaka till föregående skärm.

Väck skärmen

• Tryck på den övre knappen.

• Lyft på handleden eller rotera den inåt.

• Svep nedåt på startsidan för att öppna genvägsmenyn. Om du aktiverar Visa tid (Show
Time) förblir skärmen på i 5 minuter.

Du kan aktivera Lyft på handleden för att väcka skärmen (Raise wrist to wake
screen) i appen Huawei Hälsa genom att gå till klockans detaljskärm.

Stänga av skärmen

• Sänk handleden eller rotera den utåt.

• Skärmen stängs av automatiskt efter 5 sekunder om ingen åtgärd utförs inom denna
tidsperiod. Om någon åtgärd vidtas stängs skärmen av 15 sekunder efter att den har slagits
på.

Tryck på den övre knappen på startsidan och gå till Inställningar > Skärm > Avancerat
(Advanced) för att justera den tid det tar innan klockan går till viloläge och skärmen
stängs av. Varaktigheten är inställd på Auto som standard.

Parkoppla klockan med telefonen
Om du precis har tagit ut klockan ur förpackningen håller du den övre knappen nedtryckt
tills klockan vibrerar och en startsida visas. Klockan är nu redo att parkopplas via Bluetooth
som standard.

• För Android-användare:

1 Ladda ned och installera appen Huawei Hälsa från AppGallery eller en annan appbutik.
Om du redan har installerat den ska du kontrollera att den är uppdaterad.

2 Öppna appen Huawei Hälsa och följ instruktionerna på skärmen för att ge appen

nödvändiga behörigheter. Gå till  > Lägg till > Smart klocka (Smart Watch) och
peka på enheten du vill parkoppla.

3 Peka på PARKOPPLING så söker appen automatiskt efter tillgängliga Bluetooth-enheter
i närheten. När klockan hittats pekar du på namnet för att börja parkoppla.
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4 När en parkopplingsbegäran visas på klockskärmen pekar du på  för att parkoppla
klockan med telefonen. Bekräfta också parkopplingen på telefonen.

• För iOS-användare:
När du parkopplar en iOS-telefon ska du kontrollera att enheten har tagits bort från
föregående enhetens lista över parkopplade enheter. Om den parkopplats tidigare ska
du kontrollera att den även tas bort från Huawei Hälsa, och sedan gå till Inställningar
> Bluetooth, peka på ikonen Inställningar bakom Bluetooth-namnet och peka på Glöm
den här enheten. Parkoppla sedan enheterna för att ansluta dem igen.

• Följ de här stegen för att parkoppla HUAWEI WATCH GT2 (46 mm) och HUAWEI
WATCH GT 2 Pro:

1 Logga in på App Store på telefonen och sök efter Huawei Hälsa. Ladda ned och
installera appen och kontrollera att den är helt uppdaterad.

2 Öppna Inställningar > Bluetooth på telefonen. Klockan bör visas automatiskt, peka

på enheten och peka sedan på  för att slutföra parkopplingen.

3 Öppna appen Hälsa och öppna inställningsskärmen, peka på + högst upp till höger
och välj Smarta klockor. Välj din enhetsmodell.

4 Peka på PARKOPPLING så söker appen automatiskt efter tillgängliga Bluetooth-
enheter i närheten. När klockan hittats pekar du på namnet för att börja parkoppla.

5 När en parkopplingsbegäran visas på klockskärmen pekar du på  för att
parkoppla klockan med telefonen. Bekräfta också parkopplingen på telefonen.

Följ de här stegen för att parkoppla andra klockor:

1 Ladda ned och installera appen Huawei Hälsa från App Store. Om du redan har
installerat den ska du kontrollera att den är uppdaterad.

2 Öppna appen Huawei Hälsa, gå till Enheter (Devices) > + > Smart klocka (Smart
Watch) och peka på enheten du vill parkoppla.

3 Peka på PARKOPPLING så söker appen automatiskt efter tillgängliga Bluetooth-enheter
i närheten. När klockan hittats pekar du på namnet för att börja parkoppla.

4 När en begäran om parkoppling visas på klockans skärm pekar du på  för att
parkoppla klockan och telefonen.

Introduktion

3



• När du parkopplar för första gången kan du använda telefonen till att skanna QR-
koden på klockans skärm för att ladda ned appen Huawei Hälsa.

• Om klockan inte svarar när du pekar på  för att bekräfta parkopplingsbegäran,
håller du den nedre knappen nedtryckt för att låsa upp klockan och påbörjar en ny
parkopplingsprocedur.

• På klockans skärm visas en ikon som informerar dig om att parkopplingen har
genomförts. Nu får klockan information (som datum och tid) från telefonen.

• Om det inte går att parkoppla visas en ikon på skärmen som meddelar dig att
parkopplingen inte kunde genomföras. Den återgår sedan till startsidan.

• En klocka kan endast anslutas till en telefon i taget. Om du vill parkoppla klockan med
en annan telefon kopplar du bort klockan från den nuvarande telefonen med hjälp av
appen Huawei Hälsa och parkopplar sedan klockan med en annan telefon med hjälp
av appen Huawei Hälsa.

Slå på, stänga av och starta om klockan
Slå på klockan

• När klockan är avstängd håller du ned den övre knappen för att slå på klockan.

• När klockan är avstängd slås klockan på automatiskt om du laddar den.

Om du slår på klockan när batterinivån är kritiskt låg påminner klockan dig om att ladda
den och klockans skärm stängs av efter 2 sekunder. Du kan inte slå på klockan förrän du
har laddat den.

Stänga av klockan

• När klockan är påslagen håller du ned den övre knappen och pekar sedan på Stäng av.

• När klockan är påslagen trycker du på den övre knappen på startsidan, sveper uppåt eller
nedåt tills du hittar Inställningar, pekar på Inställningar och går till System > Stäng av
följt av √ för att bekräfta.

• Om batterinivån är kritiskt låg vibrerar klockan och stängs sedan av automatiskt.

• Om batteriet inte har laddats under en längre tid vibrerar klockan och stängs sedan av
automatiskt.

Starta om klockan

• När klockan är påslagen håller du ned den övre knappen och pekar sedan på Starta om.

• När klockan är påslagen går du till startsidan, trycker på den övre knappen och sveper tills
du hittar Inställningar, pekar på Inställningar och går till System > Starta om följt av √ för
att bekräfta ditt val.
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Framtvinga omstart av klockan

• Tryck på och håll ned den övre knappen minst 16 sekunder för att framtvinga en omstart
av klockan.

Ladda klockan
Ladda

1 Anslut USB Typ-C-porten och nätadaptern och anslut sedan nätadaptern.

2 Placera klockan ovanpå laddaren och kontrollera att kontakterna på klockan och vaggan
är inriktade med varandra. Vänta tills laddningsikonen visas på skärmen.

3 När klockan är fulladdad visas 100 % på klockans skärm och den slutar ladda
automatiskt. Om batterinivån är under 100 % och laddaren fortfarande är ansluten till
klockan, startar laddningen automatiskt.

Introduktion
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• Använd den avsedda laddningskabeln, laddningsvaggan, nominell utgångsspänning på
5 V och nominell utgångsström på 1 A eller mer för att ladda klockan. Använd en
standardladdare från Huawei med nominell utgångsström på 2 A för att ladda
HUAWEI WATCH GT 2 Pro. Att ladda klockan med en laddare som inte är från Huawei
eller en powerbank kan resultera i att det tar längre tid att ladda, att enheten inte kan
laddas helt, överhettning eller liknande problem. Därför rekommenderas det att du
köper en officiell Huawei-laddare från en officiell Huawei-återförsäljare.

• Använd en nätadapter från Huawei eller andra nätadaptrar som uppfyller lokala och
internationella säkerhetsstandarder. Adaptrar som inte uppfyller säkerhetsstandarden
kan orsaka säkerhetsproblem.

• Håll ytan på laddningsvaggan ren. Kontrollera att klockan är korrekt placerad i
laddningsvaggan och att laddningsstatusen visas på klockan. Undvik att placera
metallobjekt på laddarens metallkontakter för länge eller att fästa och ta bort
metallobjekt på kontakterna upprepade gånger, eftersom det kan leda till kortslutning
och andra faror. (Om du använder ett metallarmband ska du kontrollera att klockans
metallkontakter är i korrekt kontakt med laddarens metallkontakter under laddning.
Försök att hålla armbandets metallänkar från att röra vid laddarens metallkontakter.)

• Endast HUAWEI WATCH GT 2 Pro kan laddas omvänt med en telefon. För närvarande
kan klockan laddas med följande telefonmodeller: HUAWEI Mate 20 Pro, HUAWEI
Mate 30, HUAWEI Mate 30 Pro, HUAWEI P30 Pro, HONOR V30, HUAWEI P40 Pro och
HUAWEI P40 Pro+.

• Ladda inte och använd inte klockan i farliga miljöer, och kontrollera att det inte finns
något lättantändligt eller explosivt i närheten. När du använder laddningsvaggan ska
du kontrollera att det inte finns någon kvarvarande vätska eller andra främmande
föremål i laddningsvaggans USB-port. Håll laddningsvaggan borta från vätskor och
eventuellt lättantändligt material. Rör inte vid laddningskontakterna medan enheten
laddar och ta inte några andra onödiga säkerhetsrisker.

• Det finns magneter i laddningsvaggan och på grund av deras natur attraherar de även
andra metallföremål, så det är viktigt att kontrollera efter eventuella metallobjekt
innan du använder laddaren. Laddningsvaggan innehåller magnetiskt material. Det är
viktigt att inte låta den överhettas genom att placera den i solen eller på en för varm
plats.

• Det rekommenderas att du lyfter upp laddningsvaggan för att fästa den på din klocka.
Se till att klockans sida med knapparna är inriktad med laddningsuttaget på vaggan.
När vaggan och klockan har anslutits korrekt kontrollerar du om laddningsikonen visas.
Om du inte kan se laddningsikonen kan du behöva justera vaggans läge något tills
kontakt har upprättats och laddningsikonen visas.

• När du bär och förvarar laddningsvaggan ska du kontrollera att laddaren hålls torr,
särskilt USB-porten på basen, och rengöra den för att förhindra att främmande föremål
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kommer in i USB-porten, eftersom de kan orsaka skada på laddaren och leda till andra
säkerhetsrisker.

• Klockan stängs av automatiskt när batterinivån är för låg. När klockan har laddats ett
tag slås den på automatiskt.

Laddningstid

Klockan laddas helt inom två timmar. När laddningsindikatorn visar 100 % är klockan
fulladdad. Koppla bort klockan från nätadaptern när den är fulladdad.

• Ladda klockan i en torr och väl ventilerad miljö.

• Innan du laddar ska du kontrollera att laddningsuttaget och alla metalldelar är rena
och torra för att förhindra kortslutning eller andra risker.

• Innan laddningen ska du se till att laddningsuttaget är torrt. Torka av vatten eller svett.

• Laddningsvaggan är inte vattentät så den ska hållas torr hela tiden.

• Det rekommenderas att omgivningstemperaturen är mellan 0 och 45 °C.

• För att skydda batteriet sänks laddningsströmmen om omgivningstemperaturen är låg,
vilket förlänger laddningstiden utan att påverka batteriets livslängd.

Kontrollerar batterinivån

Använd en av följande tre metoder för att kontrollera batterinivån:

Metod 1: När klockan är ansluten till laddaren kan du kontrollera batterinivån på
laddningsskärmen som visas automatiskt. Tryck på den övre knappen för att stänga
laddningsskärmen.

Metod 2: Svep nedåt från startsidans övre del och kontrollera sedan batterinivån i
rullgardinsmenyn.

Metod 3: Kontrollera batterinivån på skärmen med enhetsinformation i appen Huawei Hälsa.

Introduktion
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Professionella träningspass

Starta ett träningspass
Klockan har stöd för flera träningslägen. Välj ett träningsläge och börja träna.

Löpkurser

Klockan har förinstallerats med en serie löpkurser, från nybörjare till avancerad, med
personlig anpassning och tips i realtid. Du kan välja olika kurser på klockan.

1 Tryck på den övre knappen på startsidan, svep tills du hittar Träning, peka på Träning, välj
Löpkurser, välj en kurs som du vill använda och börja sedan springa enligt uppmaningen
på klockan.

2 Under träningen trycker du på den övre knappen för att pausa eller avsluta löpkursen,
låsa skärmen eller justera volymen för uppmaningar under träningen. Tryck på den nedre
knappen för att växla mellan skärmar och visa olika träningsdata.

3 Peka på Träningsposter efter ett träningspass för att visa detaljerade träningsposter,
inklusive träningseffekter, total prestation, hastighet, steg, total höjd, puls, pulszon, rytm,
takt och VO2max.

Om du vill visa detaljerade träningsdata kan du också öppna appen Huawei Hälsa och
peka på Träningsposter (Exercise records).

Starta ett träningspass

Starta ett träningspass på klockan:

1 Tryck på den övre knappen på startsidan, svep tills du hittar Träning och peka sedan på
Träning.

2 Svep nedåt eller uppåt för att hitta din träningstyp. Innan ett träningspass kan du peka på
ikonen Inställningar bredvid varje träningsläge för att konfigurera mål, påminnelser och
skärminställningar.

Det finns ingen Inställningsikon bredvid Triathlon-läget.
I Triathlon-läget trycker du på den nedre knappen för att gå vidare till nästa gren.
Inställning av träningsmål stöds inte för skidåkning och snowboard, men de och
längdskidåkning har emellertid stöd för SpO2-mätning under träning.

3 Peka på ikonen Start för att starta ett träningspass. Under ett träningspass kan du peka
och hålla kvar på skärmen med träningsdata tills klockan vibrerar, peka på träningsdata
(exempelvis puls, hastighet, distans och tid) och sedan välja de data som du vill visa på
skärmen i realtid.

4 Under ett träningspass trycker du på den övre knappen för att pausa eller avsluta
löparkursen eller justera volymen för uppmaningar under träningen. Tryck på den nedre
knappen för att växla mellan skärmar och visa olika träningsdata.(Ta läget Löpning
utomhus som ett exempel. Under träningen kan du se ett antal data som visas bredvid
puls, takt, distans, tid, steg, rytm, totalt antal kalorier och total stigning. Olika
träningslägen visar olika typer av data.)
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5 Tryck på den övre knappen efter ett träningspass och peka på stoppikonen eller håll ned
den övre knappen för att avsluta träningssessionen. Peka på Träningsposterför att visa
detaljerade träningsposter.

Om du har valt ett träningsläge som inkluderar simning låses klockans skärm efter att
du startat träningssessionen. Tryck på och håll ned den övre knappen för att avsluta
träningen.
Efter att simningssessionen är slutförd vibrerar klockan av och till medan den visar ett
meddelande som indikerar att klockan töms på vatten.

Starta ett träningspass med hjälp av appen Huawei Hälsa:

Om du vill starta ett träningspass med appen Huawei Hälsa måste du föra samman
telefonen och klockan för att kontrollera att de är ordentligt anslutna.

1 Öppna appen Huawei Hälsa, peka på Träning (Exercise), välj ett träningsläge och peka
sedan på ikonen Starta för att starta ett träningspass.

2 När du har startat ett träningspass synkroniserar klockan träningspuls, steg, hastighet och
tid.

3 Under ett träningspass visar appen Huawei Hälsa träningstid och andra data.

• Om träningspassets distans eller tid är för kort registreras inte resultaten.

• För att undvika att tömma batteriet ska du se till att peka på stoppikonen efter ett
träningspass för att avsluta det.

• Anslut klockan till telefonen med appen Huawei Hälsa och starta ett träningspass i
appen. När du startar det från appen kan data mellan klockan och appen
synkroniseras.

• Efter ett träningspass öppnar du appen Huawei Hälsa och pekar på Träningsregister
(Exercise records) för att visa detaljerade träningsdata. Peka och håll kvar på en post
för att radera den från appen. Posten är fortfarande tillgänglig på klockan. Upp till 10
träningsposter kan sparas på klockan. Om du har fler än 10 poster kommer de äldsta
att skrivas över av de nya. Poster på klockan kan inte raderas manuellt. Du kan
återställa klockan till fabriksinställningarna för att rensa träningsposterna. Detta rensar
emellertid även andra data på klockan.

Träningsstatus
Appen Träningsstatus på klockan kan visa variationen för din konditionsstatus och din
träningsbelastning de senaste sju dagarna. Du kan granska och ändra din nuvarande
träningsplan med hjälp av appen. Appen kan också visa din återhämtningstid, höga
effektivitetsnivåer, högsta nivå, träningsavbrott samt låga effektivitetsnivåer. På skärmen
Träningsbelastning kan du se hur du har tränat de senaste sju dagarna. Träningsbelastningen
klassificeras som hög, låg eller optimal, och du kan ställa in din nivå enligt din kondition.

Professionella träningspass

9



Appen Träningsstatus spårar huvudsakligen dina träningsbelastningar och variationer i
VO2max.

Klockan samlar in din träningsbelastning från träningslägen som spårar din puls, till exempel
löpning, promenad och cykling, och samlar in ditt värde för VO2max när du startar ett

träningspass utomhus. Klockan kan inte visa din träningsstatus om den inte har samlat in
några värden för VO2max. Variation av VO2max visas endast om du använder läget Löpning

utomhus minst en gång i veckan (minst 2,4 kilometer på 20 minuter vid varje träningspass)
och om klockan samlar in minst två värden för VO2max med ett intervall som är längre än

en vecka.

Tryck på den övre knappen på startsidan, svep tills du hittar Träningsstatus, peka på
Träningsstatus och svep sedan uppåt på skärmen för att visa din träningsstatus.

Variation av konditionsstatus (VO2max) är en viktig indikator på din träningsstatus.

Klockan visar variation av VO2max och träningsstatus endast om du använder läget

Löpning utomhus minst en gång i veckan och klockan samlar in minst två värden för
VO2max med ett intervall som är längre än en vecka.

Spåra dina dagliga aktiviteter
Din klocka är utrustad med en rörelsesensor, vilket innebär att den kan spåra och visa dina
steg, antalet förbrända kalorier, aktivitetsintensiteten och hur länge du står upp.

Ha klockan på dig på rätt sätt för att automatiskt registrera data kopplade till kalorier,
distans, steg, varaktighet för aktiviteter i måttlig till hög intensitet och andra aktiviteter.

Du kan visa aktivitetsposterna så här:

Metod 1:Visa aktivitetsposter på klockan

Tryck på den övre knappen på startsidan, svep tills du hittar Aktivitetsposter, peka på
Aktivitetsposter och svep sedan uppåt eller nedåt för att visa data kopplade till kalorier,
distans, steg, varaktighet för aktiviteter i måttlig till hög intensitet och andra aktiviteter.

Metod 2: Visa aktivitetsposter med appen Huawei Hälsa

Öppna appen Huawei Hälsa för att visa aktivitetsposter på startsidan.

• Om du vill visa aktivitetsposterna i appen Huawei Hälsa ska du se till att klockan är
ansluten till telefonen.

• Klockans träningsdata kan synkroniseras med appen Huawei Hälsa, men data som
registreras i appen kan inte synkroniseras med klockan.

Automatisk detektering av träning
Klockan kan detektera träningsstatusen automatiskt. Efter att du har aktiverat Automatisk
detektering av träning genom att gå till Inställningar > Träningsinst. på klockan påminner
klockan dig om att börja registrera träningen när den detekterar en ökad aktivitet. Du kan
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välja att ignorera eller starta registrering av träningssessionen. För närvarande kan den här
funktionen detektera träning med löpning, elliptisk träningsmaskin och rodd.

Returrutt
Klockan registrerar rutter och förser dig med navigeringstjänster. När du når
måldestinationen kan du använda funktionen för returrutt för att komma tillbaka till platsen
du började på.

På klockan öppnar du applistan, sveper på skärmen och pekar på Träning. Starta en enskild
träningssession utomhus. Svep på skärmen och välj Returrutt eller Rak linje för att komma
tillbaka till startplatsen.

Professionella träningspass
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Hälsa och fitness

Introduktion till tre ringarna i Aktivitetsposter på
klockan
De tre ringarna i Aktivitetsposter på klockan visar tre typer av data: steg, aktivitet i måttlig
till hög intensitet och aktiva timmar.

1） Steg: Den här ringen indikerar mängden steg jämfört med målet för antal steg.
Standardmålet är 10 000 steg. Du kan ändra målinställningarna i Huawei Hälsa efter dina
önskemål.

2）  Varaktighet för aktivitet i måttlig till hög intensitet (enhet: minuter): Standardmålet är
30 minuter. Din wearable beräknar den totala varaktigheten för aktiviteten i måttlig till hög
intensitet baserat på ditt tempo och pulsens intensitet. Vi rekommenderar fem
träningssessioner på 30 minuter per vecka i måttlig intensitet för att hålla dig frisk.

3） Aktiva timmar: Den här ringen representerar hur många timmar du har stått upp
under dagen. Om du har promenerat i mer än 1 minut på en timme, t.ex. 1 minut mellan
10:00 och 11:00, räknas den här timmen som en aktiv timme. Att sitta för länge är skadligt
för hälsan. Vi rekommenderar att du står upp en gång i timmen och har minst 12 aktiva
timmar varje dag.

Sömnspårning
Klockan samlar in sömndata och identifierar din sömnstatus om du har den på dig medan du
sover. Den 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 Hälsa.

Klockan mäter dina sömndata från 20:00 till 20:00 följande dag (totalt 24 timmar). Om du
till exempel sover i 11 timmar från 19:00 till 06:00 beräknar klockan hur länge du sovit före
klockan 20:00 den första dagen såväl som resten av tiden du sov under andra dagen.

Tryck på den övre knappen på startsidan, svep tills du hittar Sömn, peka sedan på Sömn och
svep uppåt på skärmen för att visa hur länge du sov på natten och under tupplurar. Din
sömnvaraktighet på dagen visas under Tupplurar.

Du kan se dina historiska sömndata i appen Huawei Hälsa. Öppna appen Huawei Hälsa och
peka på Sömn för att se din dagliga, veckovisa, månatliga och årliga sömnstatistik.

När du sover under dagen räknas det som Tupplurar. Om du sover mindre än 30 minuter
eller om du rörde dig för mycket under en middagslur, kan klockan felaktigt registrera att
du var vaken.

Du kan aktivera HUAWEI TruSleepTM i appen Huawei Hälsa.
12



När du har aktiverat HUAWEI TruSleepTM samlar klockan in dina sömndata, detekterar när
du somnar, vaknar och om du sover lätt, djupt eller i REM-sömn och identifierar tiderna för
när du vaknar och din andningskvalitet för att ge dig en sömnkvalitetsanalys och förslag som
hjälper dig att förstå och förbättra sömnkvaliteten.

När klockan detekterar att du sover avaktiverar den automatiskt skärmen Alltid på,
meddelandepåminnelser, aviseringar vid inkommande samtal, Rör på handleden för att väcka
skärmen och andra funktioner så att de inte stör din sömn.

Mätning av syremättnad i blodet (SpO2)
1 Håll armen stilla och ha på dig klockan på rätt sätt.

2 Tryck på den övre knappen på startsidan och svep tills du hittar SpO2. Peka på SpO2.
Klockan mäter din nuvarande puls.
Om du inte har klockan på dig eller inte använder den på rätt sätt visas ett
felmeddelande. Läs instruktionerna på skärmen om hur du använder den korrekt och peka
på Försök igen för att starta om mätningen.
Notera:

• Mätningen avbryts om du sveper åt höger på klockans skärm, startar ett träningspass
med appen Huawei Hälsa eller får en avisering om ett inkommande samtal eller larm.

• För att garantera en noggrann mätning av puls ska du ha klockan på dig och
kontrollera att armbandet sitter ordentligt. Kontrollera att själva armbandet är i direkt
kontakt med din hud.

• Håll dig så stilla som möjligt under mätningen.

• Varje mätning varar i ungefär 1 minut och den visade SpO2-nivån uppdateras var

tredje sekund.

• Under mätningen mäter klockan också din puls.

• För att mäta syremättnaden under bergsklättring sveper du uppåt eller nedåt på
klättringsskärmen, väljerSpO2 och pekar på Mät.

• Om du vill använda den här funktionen uppdaterar du HUAWEI WATCH GT 2 och
HONOR MagicWatch 2 till 1.0.6.32 eller senare, eller HUAWEI WATCH GT 2e till
1.0.1.20 eller senare. Uppdatera appen Huawei Hälsa till 10.0.5.311 eller senare.

• Den här funktionen är inte tillgänglig för användare i Japan, Sydkorea eller Taiwan
(Kina).

Övervaka din puls
Klockan har en optisk pulsmätare som kan övervaka och registrera din puls hela dagen. Om
du vill använda den här funktionen måste du aktivera Kontinuerlig pulsövervakning
(Continuous heart rate) i appen Huawei Hälsa.

Hälsa och fitness
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När klockan upptäcker att användaren har somnat, aktiverar den ett icke-synligt ljus för
att mäta din puls, så att du kan sova gott.

Mäta pulsen

1 Håll armen still och ha klockan på dig på rätt sätt.

2 Tryck på den övre knappen på startsidan och svep tills du hittar Puls. Peka på Puls.
Klockan mäter din nuvarande puls.

3 Pausa pulsmätningen genom att svepa åt höger på klockans skärm.
Det tar vanligtvis cirka 6 till 10 sekunder att visa det första mätvärdet (1 till 2 sekunder
om Kontinuerlig pulsövervakning (Continuous heart rate monitoring) är aktiverad i
appen Huawei Hälsa och ÖVERVAKNINGSLÄGET är inställt på Realtid (Real-time)) och
data uppdateras därefter var 5:e sekund. En fullständig mätning tar cirka 45 sekunder att
slutföra.

För att garantera en mer noggrann mätning av pulsen ska du ha klockan på dig och
kontrollera att armbandet sitter fast ordentligt. Kontrollera att klockan sitter säkert på
handleden. Kontrollera att själva klockan är i direkt kontakt med din hud utan något
hinder.

Beräkningsmetod för att ställa in pulszonen

Pulsintervallet kan beräknas baserat på en procent av maxpulsen eller HRR-procent. Om du
vill ställa in en beräkningsmetod för pulsintervall öppnar du appen Huawei Hälsa, går till Jag
(Me) > Inställningar > Pulsgränsintervall och varning (Heart rate limit and zones) och
ställer in Beräkningsmetod (Calculation method) på antingen Procent av maxpuls
(Maximum heart rate percentage) eller HRR-procent (HRR percentage).

• Om du väljer Procent av maxpuls som beräkningsmetod, beräknas pulszonen för olika
typer av träningsaktiviteter (Extrem, Anaerob, Aerob, Fettförbränning och
Uppvärmning) baserat på maxpuls (”220 – din ålder” som standard). Puls = Maxpuls x
Procent maxpuls.

• Om du väljer HRR-procent som beräkningsmetod beräknas pulsintervallet för olika
typer av träningsaktiviteter (Avancerad anaerob, Bas anaerob, Mjölksyra, Avancerad
aerob och Bas aerob) baserat på din pulsreserv (HRmax – Vilopuls). Puls = Pulsreserv x
Procent pulsreserv + Vilopuls.

• Beräkningsmetoderna för pulszonen medan du springer påverkas inte av
inställningarna i appen Huawei Hälsa. För de flesta löpkurserna väljs HRR-procent
som standard.

Din klocka visar olika färger när din puls når motsvarande zoner under ett träningspass.

Mäta pulsen under en träning

1 När du startar en träning sveper du på klockans skärm för att kontrollera realtidspuls och
pulszon.

Hälsa och fitness
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2 När träningen är klar kan du kontrollera genomsnittlig puls, maxpuls och pulszon på
skärmen med träningsresultat.

3 Du kan visa diagram med ändringar i pulsen, maxpuls och genomsnittlig puls för varje
träningspass under Träningsposter i appen Huawei Hälsa.

• Din puls visas inte om du tar bort klockan från handleden under träningen. Klockan
fortsätter dock att söka efter din puls ytterligare en stund. Mätningen återupptas när
du har klockan på dig igen.

• Klockan kan mäta pulsen när du ansluter den till telefonen och börjar träna med hjälp
av appen Huawei Hälsa.

Kontinuerlig pulsövervakning

Aktivera den här funktionen genom att ansluta klockan till telefonen med hjälp av appen
Huawei Hälsa och aktivera Kontinuerlig pulsövervakning (Continuous heart rate
monitoring) i Huawei Hälsa. När den här funktionen är aktiverad kan din klocka mäta din
puls i realtid.

Ställ in ÖVERVAKNINGSLÄGET på Smart eller Realtid.

• Smart läge

1 Pulsmätningen utförs var tionde minut vid aktiviteter med låg intensitet (t.ex. när du
inte rör på dig).

2 Pulsmätningen utförs var tionde minut vid aktiviteter med medelhög intensitet (t.ex. när
du promenerar).

3 Pulsmätningen utförs en gång i sekunden vid aktiviteter med hög intensitet (t.ex. när du
springer) och det tar mellan sex och tio sekunder att visa det första pulsvärdet, men
detta kan variera för olika individer).

• Läget Realtid: Pulsmätningen utförs en gång per sekund för alla typer av
aktivitetsintensiteter.

När den här funktionen är aktiverad mäter klockan din puls kontinuerligt i realtid. Du kan se
pulsdiagram i appen Huawei Hälsa.

Om du använder läget Realtid ökar klockans strömförbrukning medan Smart läge
justerar pulsmätningsintervallet baserat på aktivitetens intensitet och minskar på så sätt
energiförbrukningen.

Mäta vilopulsen

Vilopuls avser pulsen i en lugn och avslappnad miljö när du är vaken. Den är en allmän
indikator på kardiovaskulär hälsa.

Den bästa tiden för att mäta vilopulsen är direkt efter att du har vaknat på morgonen. Din
faktiska vilopuls kan inte visas eller mätas korrekt om din puls mättes vid fel tidpunkt.

Mät din puls automatiskt genom att aktivera Kontinuerlig pulsövervakning (Continuous
heart rate monitoring) i appen Huawei Hälsa.

Hälsa och fitness
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Om ”--” visas som vilopuls, indikerar det att klockan inte kunde mäta vilopulsen. Kontrollera i
detta fall att du mäter vilopulsen i en lugn och avslappnad miljö när du är vaken. Det
rekommenderas att du mäter vilopulsen omedelbart efter att du vaknat på morgonen för att
få det mest exakta resultatet.

Om du avaktiverar Kontinuerlig pulsövervakning (Continuous heart rate monitoring)
efter att du har kontrollerat vilopulsen, förblir vilopulsen som visas i appen Huawei Hälsa
densamma.

Pulsvarning

När du har startat ett träningspass med klockan, vibrerar den för att varna dig om din puls
överskrider den övre gränsen i mer än 10 sekunder. Gör följande för att visa och konfigurera
pulsgränsen:

Öppna appen Huawei Hälsa, gå till Jag (Me) > Inställningar > Pulsgränsintervall och
varning (Heart rate limit and zones) och välj önskad pulsgräns. Följande bild visar hur du
ställer in din pulsgräns:

• Standardpulsgränsen är 220 – din ålder, enligt din angivna personliga information.

• Om du avaktiverar röstvägledning för enskilda träningspass blir du bara varnad genom
vibrationer och kortuppmaningar.

• Pulsvarningar är endast tillgängliga under aktiva träningspass och genereras inte under
daglig övervakning.

Pulsvarningar

Aktivera Varning för hög puls för din vilopuls genom att öppna appen Huawei Hälsa, peka
på Enheter (Devices), peka på din enhet, gå till Kontinuerlig pulsövervakning (Continuous
heart rate monitoring) > Varning för hög puls (High heart rate alert) och ställa in din
övre pulsgräns. Peka sedan på OK. När du inte tränar får du en varning om din vilopuls
överstiger din inställda gräns i mer än 10 minuter.

Aktivera Varning för låg puls för vilopulsen genom att öppna appen Huawei Hälsa, peka på
Enheter (Devices), peka på din enhet, gå till Kontinuerlig pulsövervakning (Continuous
heart rate monitoring) > Varning för låg puls (Low heart rate alert) och ställa in din
nedre pulsgräns. Peka sedan på OK. När du inte tränar får du en varning när din vilopuls är
under din inställda gräns i mer än 10 minuter.

Testa stressnivåer
Du kan använda din klocka för att testa stressnivån en gång eller regelbundet.

• Mäta din stressnivå en gång: Öppna appen Huawei Hälsa, peka på Stress och peka sedan
på Stresstest (Stress test). När du använder den här funktionen för första gången måste
du kalibrera stressvärdet. Följ instruktionerna på skärmen i appen Huawei Hälsa för att
svara på frågorna för ett bättre resultat.

Hälsa och fitness
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• Mäta din stressnivå regelbundet: Öppna appen Huawei Hälsa, peka på Enheter (Devices),
peka sedan på enhetens namn, aktivera Automatiskt stresstest (Automatic stress test)
och följ instruktionerna på skärmen för att kalibrera stressvärdet. Kontrollera att du har
klockan på dig korrekt så testar klockan din stressnivå regelbundet.

Visa stressdata:

• Visa stressdata på klockan: Tryck på den övre knappen på startsidan, svep uppåt eller nedåt
tills du hittar Stress och peka på Stress för att visa diagrammet över förändringar i
stressnivån, som innehåller ett stolpdiagram för stress, din stressnivå och ditt stressintervall.

• Visa stressdata i appen Huawei Hälsa: Öppna appen Huawei Hälsa och peka på Stress för
att se din senaste stressnivå och dina dagliga, veckovisa, månatliga och årliga stresskurvor
och motsvarande råd. Samtidigt kan du hänvisa till innehåll under STRESSASSISTENTEN
för att minska din stress och koppla av.

• Stresstester är endast tillgängliga med en HUAWEI WATCH GT 2/HUAWEI WATCH GT
2e och behöver en Android-telefon.

• Under stresstestet ska du ha klockan på dig korrekt och vara stilla.

• Klockan kan inte detektera din exakta stressnivå under ett träningspass eller när du rör
på handleden för ofta. I detta fall utför klockan inte något stresstest.

• Noggrannhet av data kan påverkas av koffein, nikotin, alkohol och vissa psykotropa
läkemedel. Hjärtsjukdomar, astma, träning eller en felaktig position på handleden
påverkar också data.

• Klockan är inte någon medicinteknisk enhet och data är endast för referens.

Aktivitetspåminnelse
När Aktivitetspåminnelse är aktiverat övervakar bandet/klockan aktiviteten stegvis under
hela dagen (inställt på 1 timme som standard). Bandet/klockan vibrerar och slår på skärmen
för att påminna dig om du inte har rört dig under den tidsperioden, så att du kan ha en bra
balans mellan aktivitet och vila under dagen.

Avaktivera Aktivitetspåminnelse i appen Huawei Hälsa om du inte vill bli störd. Gör detta
genom att öppna appen Huawei Hälsa, peka på Hälsoövervakning (Health monitoring)
och avaktivera Aktivitetspåminnelse.

• Bandet/klockan vibrerar inte för att skicka dig aviseringar när Stör ej är aktiverat eller
när du sover.

• Bandet/klockan skickar endast aktivitetspåminnelser mellan 08:00 och 12:00 samt
14:00 och 22:00.

Hälsa och fitness
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Förutsäga menstruationscykeln
Enheten kan förutsäga din menstruationscykel baserat på dataposter du har lagt till i appen
och förutsäga din menstruation och ditt fertilitetsfönster. Data och påminnelser för Kalender
för menstruationscykel kan visas i klockan, men data kan endast registreras med appen
Kalender för menstruationscykel i appen Huawei Hälsa.

1 Öppna appen Huawei Hälsa, peka på Kalender för menstruationscykel (Cycle
Calendar) och ge motsvarande behörigheter för snabbappen.

Om Kalender för menstruationscykel inte visas på startsidan pekar du på REDIGERA
nära botten för att lägga till kortet på startsidan.

2 Du kan registrera din menstruation samt redigera genomsnittlig cykel och
menstruationens längd i appen. Använd ikonen Mer (tre prickar) för att aktivera
påminnelser om menstruationscykel.

3 Du kan ställa in påminnelser för start och slut av menstruationen och fertilitetsfönstret.

• Du kan visa och ändra data för menstruationen i fliken Poster (Records).

• Din wearable påminner dig om menstruationens start 08:00 på dagen den förutsägs
starta, alla andra påminnelser är för händelsens dag och påminner dig 08:00 den
dagen.

• Om du har wearablen på dig vibrerar den bara för att påminna dig och du kan peka
på skärmen för att se informationen. Om du inte har wearablen på dig vare sig
vibrerar eller tänds den för att meddela dig. Peka på skärmen avslöjar inte heller
informationen. Du kan endast visa påminnelsen.

• Tester för menstruationscykel är endast tillgängliga med en HUAWEI WATCH GT 2/
HUAWEI WATCH GT 2e/HONOR MagicWatch 2 och behöver en Android-telefon.

Hälsa och fitness
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Bekvämt vägledning

Få aviseringar och radera meddelanden
Få aviseringar

Kontrollera att klockan är parkopplad med telefonen med hjälp av appen Huawei Hälsa och
gör sedan följande:

För Android-användare: Öppna appen Huawei Hälsa, peka på Enheter och peka sedan på
din enhet. Peka på Aviseringar och aktivera Aviseringar. Slå på växeln för appar som du vill
få aviseringar från.

För iOS-användare: Öppna appen Huawei Hälsa, peka på Enheter och peka sedan på din
enhet. Peka på Aviseringar och aktivera Aviseringar. Slå på växeln för appar som du vill få
aviseringar från.

Klockan vibrerar för att meddela dig när ett nytt meddelande visas i telefonens statusfält.

Svep uppåt eller nedåt på klockans skärm för att visa meddelandets innehåll. Högst 10 olästa
meddelanden kan förvaras på klockan. Om det finns fler än 10 olästa meddelanden visas
endast de 10 senaste meddelandena. Varje meddelande kan visas på en skärm.
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• Meddelanden från följande appar kan visas på klockan: SMS, E-post, Kalender och
olika sociala medieplattformar.

• När en ny avisering kommer vibrerar klockan för att meddela dig, men skärmen slås
inte på.

• Telefonens aviseringsinställningar avgör om du kan se detaljerat meddelandeinnehåll
på klockan eller inte. När du avaktiverar visning av meddelandeinnehåll visas inte
avsändaren och meddelandets innehåll i statusfältet och du kan heller inte se
detaljerat meddelandeinnehåll på din wearable.

• Klockans förmåga att ta emot aviseringar för röst- och videosamtal beror på
aviseringspanelens visning och telefonens systemversion.
När Banderoller är valt under Aviseringar kan telefoner med EMUI 10.0 eller senare
endast ta emot aviseringspåminnelser, men inte svara på samtal direkt. När
alternativet för helskärm är valt får du ingen avisering. Om klockan är parkopplad med
en annan typ av Android-telefon skickar den ingen avisering. Om klockan är
parkopplad med en iOS-telefon visas aviseringar på den.

• Klockan vibrerar inte för att påminna dig om inkommande meddelanden under en
träningssession. Du kan visa meddelanden i meddelandecentret. Klockan skickar
aviseringar för inkommande samtal.

• Klockan tar fortfarande emot meddelanden, men dufår ingen varning om klockan är i
läget Stör ej eller Sömn, eller om den känner att du har tagit av digklockan.

• Om du får ett nytt meddelande medan du läser ett annat meddelande, visas det nya
meddelandet på klockan. Du kan inte läsa innehåll i e-postmeddelanden på klockan.

• När klockan befinner sig i läget Stör ej eller Sömn eller under ett träningspass tar den
fortfarande emot aviseringar, men varnar dig inte om detta. Du kan svepa uppåt på
klockans startsida för att visa nya meddelanden.

• Om telefonen och klockan är anslutna till varandra, skickar telefonen en push-varning
till klockan med Bluetooth när det kommer ett inkommande samtal eller meddelande
på telefonen. På grund av den korta förseningen som uppstår när information skickas
med Bluetooth, kan telefonen och klockan inte ta emot varningen vid exakt samma
tidpunkt.

• När du visar meddelanden på telefonen raderas de på samma gång från klockan.

• Påminnelser och aviseringar om inkommande samtal på klockan påverkas inte om
andra Bluetooth-enheter också är anslutna till telefonen.

• Du kan ta emot röstmeddelanden och bilder från tredje parts appar för sociala medier,
men du kan inte lyssna på röstmeddelanden eller öppna bilder.

Radera meddelanden

Om du vill radera ett meddelande sveper du åt höger på det. Om du vill radera alla
meddelanden pekar du på Radera (Clear All).

Bekvämt vägledning
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Svara på eller avvisa inkommande samtal
När klockan ansluts till telefonen och du får ett samtal, vibrerar klockan och uppringarens
nummer och namn visas på klockans skärm. Du kan välja att svara på eller avvisa samtalet.

• HUAWEI WATCH GT 2e, HUAWEI WATCH GT och HONOR MagicWatch har endast stöd
för avisering för inkommande samtal och avvisning av samtal.

• Information om inkommande samtal som visas på klockan matchar informationen som
visas på telefonen. Om den som ringer är okänd visas telefonnumret. Om du har
numret sparat i dina kontakter visas uppringarens namn.

• Klockan vibrerar inte och slår inte på skärmen vid inkommande samtal när Stör ej är
aktiverat eller när du inte har klockan på dig.

• Du kan stoppa klockan från att vibrera genom att trycka på den övre knappen.

• Du kan avvisa ett inkommande samtal genom att peka på avvisningsikonen på
klockans skärm.

• Du kan justera volymen under samtal.

Kontrollera din samtalslogg
1 Tryck på den övre knappen på startsidan, svep tills du hittar Samtalslogg och peka sedan

på det för att visa samtalsloggarna.

2 Peka på en post för att ringa tillbaka.

3 Svep nedåt till botten av skärmen och peka på Rensa för att rensa alla samtalsloggar.

Spela upp musik
Funktionen för att lägga till musik stöds endast på telefoner som kör Android 5.0 eller
senare. Om du använder en iOS-telefon och vill lägga till låtar i klockan ansluter du
klockan till en Android-telefon och följer metoderna nedan för att lägga till musik på
klockan. Anslut sedan klockan till iOS-telefonen igen. Om du vill ansluta klockan till en
ny telefon öppnar du applistan på klockan, går till Inställningar > System > Koppla
från. Återställ inte klockan medan du ansluter till en ny telefon. Du kan endast spela upp
och styra låtar som är lagrade på klockan.

1 Öppna appen Huawei Hälsa, peka på Enheter (Devices), peka på enhetens namn och
peka sedan på Musik.

2 Peka på Hantera musik (Manage music) > Lägg till låtar (Add songs) och välj önskad
musik i listan och peka på √ högst upp till höger på skärmen.

3 Tryck på den övre knappen på startsidan, svep tills du hittar Musik och peka sedan på
Musik.

Bekvämt vägledning
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4 Välj musik som du har lagt in i appen Huawei Hälsa och peka sedan på
uppspelningsikonen för att spela upp musik.

• Musik kan spelas upp via tredje parts appar i sociala medier, endast MP3- och AAC-
filer (LC-AAC) kan läggas till lokalt på klockan.

• Du kan också skapa en spellista genom att utföra följande: Peka på Ny spellista
(New playlist) i appen Huawei Hälsa och lägg sedan till musik som har
synkroniserats med klockan i spellistan.

• På klockans musikuppspelningsskärm kan du växla mellan låtar, justera volymen
och välja ett uppspelningsläge, t.ex. Spela i ordning, Blanda, Upprepa nuvarande låt
och Upprepa lista. Svep uppåt för att visa musiklistan, peka på ikonen Inställningar i
det nedre högra hörnet på skärmen för att radera musik, anslut klockan till
Bluetooth-hörlurarna, styr musikuppspelning på klockan eller styr musikuppspelning
på telefonen. Användning av klockan för att styra musikuppspelning på telefonen är
endast tillgängligt på Android-telefoner.

• Om du vill använda klockan för att styra musikspelaren på telefonen, öppnar du
appen Huawei Hälsa, pekar på Enheter och väljer din enhets namn, pekar på Musik
och aktiverar Styra telefonens musik.

• Du kan använda klockan för att styra musikuppspelning i tredje parts musikappar
från telefonen.

• Du kan kontrollera tillgängligt lagringsutrymme på klockan i appen Huawei Hälsa
genom att gå till Enheter > Musik > Hantera musik.

• Funktionen för musikuppspelning i HUAWEI WATCH GT 2e kan användas endast
efter att ett Bluetooth-headset har anslutits till telefonen.

Använda stoppur eller timer
Stoppur

Tryck på den övre knappen på startsidan, svep tills du hittar Stoppur och peka sedan på

Stoppur. Peka på  för att starta tidtagning. Peka på  för att nollställa stoppuret. Svep
åt höger på klockans skärm för att stänga stoppuret.

Timer

Tryck på den övre knappen på startsidan, svep tills du hittar Timer och peka sedan på Timer.
Som standard finns 8 tillgängliga nedräkningslägen: 1 minut, 3 minuter, 5 minuter, 10
minuter, 15 minuter, 30 minuter, 1 timme och 2 timmar. Välj ett nedräkningsläge efter dina
behov.

Peka på  för att starta nedräkningen, peka på  för att pausa nedräkningen och peka

på  för att stoppa nedräkningen.
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Du kan också anpassa timern. Öppna skärmen Timer, peka på Anpassa, ställ in tiden och

peka på  för att starta nedräkningen.

Svep åt höger på klockans skärm för att stänga Timer.

Ställa in ett larm
Du kan använda appen Huawei Hälsa för att ställa in ett smart larm eller ett händelselarm
på klockan. Smart larm väcker dig om det upptäcker att du sover en lätt sömn under en
förinställd period. Detta hjälper dig att väcka din hjärna gradvis så att du känner dig piggare.

Metod 1: Ställa in ett larm med din klocka

1 Tryck på den övre knappen på startsidan, svep tills du hittar Larm, peka på Larm och peka
sedan på + för att lägga till ett larm.

2 Ställ in larmtiden, upprepa cykeln och peka på OK.

3 Peka på ett larm för att redigera eller radera det.

• Om du inte ställer in upprepningscykeln är larmet som standard ett engångslarm.

• Arbetsdagar (hoppa över helgdagar) stöds inte för larm inställda på wearables.

• För närvarande vibrerar enheten bara och ringer inte för att informera dig.

Metod 2: Ställa in ett Smart larm/Händelselarm med hjälp av appen Huawei Hälsa

För Android-användare:

1 Öppna appen Huawei Hälsa, peka på Enheter (Devices), peka på din enhets namn och
gå sedan till Larm > SMART LARM eller gå till Larm > HÄNDELSELARM (EVENT
ALARMS).

2 Ställ in larmtiden, tagg och upprepningscykel.

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

4 Svep nedåt på startsidan för att kontrollera att larminställningarna synkroniseras med
klockan.

5 Peka på ett larm för att redigera eller radera det.

För iOS-användare:

1 Öppna appen Huawei Hälsa, peka på Enheter (Devices) och peka sedan på enhetens
namn i enhetslistan.

2 Gå till Larm > Händelselarm (Event alarms) eller gå till Larm > Smart larm.

3 Ställ in larmtiden, tagg och upprepningscykel.

4 Peka på Spara.

5 Svep nedåt på startsidan för att kontrollera att larminställningarna synkroniseras med
klockan.

6 Peka på ett larm för att redigera eller radera det.
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• Händelselarm som ställts in på klockan kan synkroniseras med appen Huawei Hälsa.
Du kan ställa in högst fem Händelselarm.

• Du kan bara ställa in ett Smart larm för klockan.

• Händelselarm ringer vid den angivna tiden. Om du ställer in en tagg för Händelselarm
visas taggen på klockan. Annars visas bara tiden.

• När ett larm ringer pekar du på  på klockskärmen, trycker på den övre knappen

eller sveper åt höger på klockskärmen för att snooza i 10 minuter. Peka på  på
klockans skärm eller håll ned den övre knappen för att stänga av larmet.

• När ett larm ringer stängs larmet av automatiskt efter du har ”snoozat” tre gånger, om
inga andra åtgärder utförs.

• För närvarande kan bara larm som ställts in på Huawei- eller Honor-telefoner som kör
EMUI-version 8.1 eller senare eller Magic UI 2.0 eller senare synkroniseras med
klockan.

Använda Ficklampa
Tryck på den övre knappen på startsidan, svep tills du hittar Ficklampa och peka sedan på
Ficklampa för att tända ficklampan. Peka på skärmen för att släcka ficklampan och peka på
skärmen igen för att tända den. Svep åt höger på klockans skärm för att stänga Ficklampa.

Använda appen Barometer
Du kan använda klockan för att kontrollera höjdnivån och det atmosfäriska trycket där du
befinner dig.

Tryck på den övre knappen på startsidan, svep tills du hittar Barometer och peka Barometer
för att kontrollera höjdnivå och lufttrycket där du befinner dig samt visa ett diagram över
atmosfäriska förändringar för den nuvarande dagen.

Höjd:

Område för mätning av höjd: –800 till 8 800 meter.

Lufttryck:

Område för mätning av lufttryck: 300 till 1 100 hPa.

Svep uppåt eller nedåt för att kontrollera höjd respektive lufttryck.

• Svep på skärmen för att visa värden för lufttryck och höjdnivå.

• På skärmen Höjd pekar du på Kalibrera och justerar den till nuvarande höjdnivå
manuellt.

• På skärmen Lufttryck pekar du på Inställningar och aktiverar eller avaktivera
varningar om farligt väder.
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Varningar om farligt väder
Klockan har stöd för varningar om farligt väder. När klockan detekterar att lufttrycket i din
omgivning ändras snabbt och variationen överskrider det inställda värdet, påminner den dig
om att flytta till ett säkert område på ett tidsenligt sätt.

Tryck på den övre knappen på klockan för att öppna applistan, svep på skärmen och peka på
Barometer, peka sedan på Inställningar på skärmen Lufttryck, aktivera Varningar och ställ
in för vilken trycksänkning du vill aktivera varningen.

• Den här funktionen används främst för att övervaka lufttrycket på fasta platser
utomhus (t.ex. en camping utomhus). Den fungerar inte vid scenarion inomhus eller
vid vissa aktiviteter utomhus (t.ex. transport).

• Varningar för hårt väder påverkas av följande scenarion: simbassänger, hissar eller
förseglade verktyg samt trånga utrymmen.

• Larminformation är endast för referens och kan inte användas som en standard för att
planera för personers eller egendoms säkerhet.

Använda Kompass
Tryck på den övre knappen på startsidan, svep tills du hittar Kompass, peka på Kompass och
följ sedan instruktionerna på skärmen för att kalibrera den. När den har kalibrerats visas
kompassen på klockan.

Kompassen på din wearable visar inte longitud, latitud och altitud. Du kan använda
telefonen för denna information. Du kan också använda barometern på din wearable för
att se nuvarande altitud och lufttryck.

Väderrapporter
Din klocka kan visa dig vädret i ditt lokalområde.

Metod 1: Visa väderinformationen på en urtavla som kan visa väderdata

Se till att du använder en klocka som visar väderinformation för att kunna kontrollera den
senaste väderinformationen på startsidan.

Metod 2: Visa väderinformationen på väderskärmen

Svep åt höger på skärmen tills du kommer till väderskärmen för att kontrollera din plats, det
senaste vädret, temperaturen.

Metod 3: Visa väderinformation i appen Väder

Tryck på den övre knappen på startsidan, svep tills du hittar Väder och peka på Väder, nu
kan du se din plats, den senaste väderinformationen, temperaturen och luftkvaliteten.
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• Om du vill kontrollera väderinformationen på klockan rekommenderar vi att du öppnar
appen Huawei Hälsa, pekar på Enheter (Devices), pekar på enhetens namn och sedan
aktiverar Väderrapporter (Weather reports). Du kan ställa in Temperaturenhet på
Celsius °C eller Fahrenheit °F.

• Väderinformationen som visas på klockan kan skilja sig något från den som visas på
telefonen, eftersom informationen samlas in från olika vädertjänster.

• Se till att du har gett telefonen och appen Huawei Hälsa behörighet att komma åt din
plats. För versioner tidigare än EMUI 9.0 väljer du Använd GPS, WLAN och
mobilnätverk (Use GPS, WLAN, and mobile networks) som positioneringsläge
istället för Använd endast GPS (Use GPS only).

Hitta din telefon med klockan
Tryck på den övre knappen på startsidan, svep tills du hittar Hitta min telefon eller svep
nedåt på startsidan och peka på Hitta telefonen. En animering visas på skärmen. Om
telefonen är inom Bluetooth-räckvidd spelar den upp en ringsignal för att varna dig, även i
tyst läge.

Peka på klockans skärm eller lås upp telefonskärmen för att sluta spela upp ringsignalen.
Den här funktionen fungerar bara när telefonen och klockan är anslutna.

Fjärrslutare
När klockan är ansluten till telefonen öppnar du Fjärrslutare på klockan för att starta
kameran på telefonen och tar en bild genom att peka på kameraikonen på klockans skärm.

• Den här funktionen är endast tillgänglig med EMUI 8.1 eller Magic UI 2.0. Funktionen
Fjärrkameraslutare visas endast på klockan när klockan är ansluten till telefonen.

• Klockan behöver en stabil anslutning med telefonen och appen Huawei Hälsa måste
köras i bakgrunden under användningen.

• Du kan inte förhandsgranska eller visa bilderna på klockan. De sparas i Galleri på
telefonen.

• Appen Huawei Hälsa måste uppdateras till version 10.0.5.515 eller senare, klockan
HUAWEI WATCH GT 2e måste uppdateras till version 1.0.2.18 och klockan HUAWEI
WATCH GT 2/HONOR MagicWatch 2 måste uppdateras till version 1.0.7.16.

Ansluta öronsnäckor
1 På klockans startsida trycker du på den övre knappen och går till Inställningar >

Öronsnäckor.
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2 Klockan söker automatiskt efter en lista över Bluetooth-öronsnäckor som kan parkopplas.
Välj namnet på dina öronsnäckor och följ sedan instruktionerna på skärmen för att
slutföra parkopplingen.

• Om du har Bluetooth-öronsnäckor anslutna via klockan och du svarar på ett samtal
från klockan, spelas ljudet upp i klockans högtalare. Samtalsljud kan inte spelas i
öronsnäckorna ännu.

• Om du vill använda dina Bluetooth-öronsnäckor för att ringa samtal, ska du ansluta
dem till telefonen och svara i själva telefonen.

Aktivera läget Stör ej
Aktivera läget Stör ej genom att svepa nedåt på klockans startsida, peka på Stör ej (No
Disturb) och sedan peka på √ för att bekräfta.

När läget Stör ej är aktiverat på klockan:

1 Vibrerar klockan inte vid inkommande samtal, men du kan fortfarande svara eller avvisa
inkommande samtal med klockan.

2 Visas meddelanden och aviseringar inte på klockan, och funktionen Lyft handleden för att
väcka skärmen avaktiveras.

Om klockan inte har stöd för samtalsfunktionen kan du inte svara eller avvisa
inkommande samtal med klockan.
Klockan ringer för larm även om du har aktiverat Stör ej.
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Mer vägledning

Ha klockan på sig
Fäst klockans pulsövervakningsområde ovanpå handleden. För att säkerställa pulsmätningens
noggrannhet ska du ha klockan på dig på rätt sätt och inte över handledens led. Ha den inte
på dig för löst eller för hårt, men se till att klockan sitter ordentligt på handleden.

• Klockan har giftfria material som har klarat stränga hudallergitester. Du behöver inte
oroa dig om att ha den på dig. Om du upplever hudbesvär när du har klockan på dig
ska du ta av dig klockan och rådfråga läkare.

• Ha klockan på dig på rätt sätt för bättre komfort.

• Rengör armbandet kort efter intensiv träning för att undvika bakterietillväxt. Efter
rengöring av armbandet placerar du det på en väl ventilerad plats för torkning. Undvik
att ha armbandet på dig när det är vått.

• Läderremmar är inte vattentåliga. Håll armbandet torrt och torka bort svett och andra
vätskor på en gång. Rengör flätade armband en gång varje eller varannan vecka. Du
kan använda lite tvättmedel för att avlägsna eventuell lukt.

• Du kan ha din klocka på dig på vänster eller höger handled.

Justera och byta klockans armband
Justera armbandet

På klockor med icke-metalliska armband och T-formade spännen kan du justera bandet så
att det sitter bekvämt på handleden.

Om armbandet är tillverkat av metall justerar du det så här:

Justera armband med metallänkar

1. Använd skruvmejseln som medföljer klockan för att ta bort skruvarna från de länkar du vill
ta bort.

2. Ta bort en länk från båda sidorna av spännet så att urtavlan förblir centrerad.

28



3. Montera armbandet igen.

4. Sätt tillbaka skruvarna.

Justera armband med metallnät

1. Lossa på spännet.

2. Dra bottenplattan uppåt så att den har en vinkel på 90° med armbandet.
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3. Skjut på spännet för att justera längden.

4. Rikta in plattan med spåren och kläm tillbaka den. Avsluta med att fästa spännena.

Ta bort och montera armbandet

Ta bort ett icke-metalliskt armband genom att öppna fästet, ta bort det nuvarande
armbandet och sedan släppa fjäderstiftet, så som visas i följande bild. Följ stegen i omvänd
ordning för att montera ett nytt armband.
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Om du vill ta bort ett metallarmband utför du de steg som visas i följande bild. Följ stegen i
omvänd ordning för att montera ett nytt armband.

Ställa in urtavlor i Galleri
• Endast tillgängligt på Android-telefoner. Om du använder iOS ska du koppla ifrån

enhetens parkoppling och sedan parkoppla den med en Android-telefon och följa
instruktionerna för att överföra foton. Fotona sparas och du kan koppla ifrån enhetens
parkoppling och parkoppla den med iOS-telefonen igen

• Den här funktionen kräver att appen Hälsa uppdateras till version 10.0.0.633 eller
senare och att klockan uppdateras till 1.0.1.16 eller senare.

• Du kan eventuellt inte ställa in urtavlor via Galleri i vissa länder och regioner.

1 Öppna appen Huawei Hälsa, peka på Enheter (Devices), gå till Urtavlor (Watch faces) >
Mer > Mina (Mine) och peka på Galleri.

2 Peka på + och välj att antingen ladda upp en bild från telefonens Galleri eller ta ett nytt
foto. Välj sedan önskad bild och peka på Spara.

3 På skärmen Galleri i appen Huawei Hälsa pekar du på Stil för att anpassa teckensnitt och
färg på visad tid och datum.

4 Peka på Layout för att justera positionen för visad tid och datum.

• Endast stillbilder kan användas som urtavlor. Det finns inga begränsningar avseende
filformatet

• Högst 20 bilder kan överföras samtidigt. Om du överför flera bilder väljs en bild
slumpmässigt och visas varje gång skärmen vaknar. Du kan växla mellan bilderna
genom att peka på skärmen medan den är på.
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Animerade urtavlor
Om du vill installera animerade urtavlor öppnar du appen Huawei Hälsa, går till Enheter
(Devices), pekar på enhetens namn, pekar på Mer bredvid Urtavlor (Watch faces), pekar
på Rekommenderad (Recommended), väljer de animerade urtavlorna och installerar dem.

Urtavla för vänteläge
När klockan går till vänteläge visas urtavlan för vänteläge. Urtavlan för vänteläge är
avaktiverad som standard. Gör så här för att aktivera funktionen:

Gå till Inställningar > Skärm > Urtavla för vänteläge (Standby watch face) på klockans

startsida, svep åt vänster eller höger på skärmen och peka sedan på  för att slutföra
inställningen.

För närvarande kan endast förinstallerade urtavlor på klockan användas som urtavla för
vänteläge.

Installera, ersätta och radera urtavlor
Ladda ned och installera ännu fler coola urtavlor så här:

1 Öppna appen Huawei Hälsa och peka på klockans namn. Gå till Urtavlor (Watch faces)
> Mer för att se alla urtavlor som stöds på klockan.

2 Välj önskad urtavla och peka på Installera (Install). När urtavlan har installerats visar
klockan automatiskt den nya urtavlan.

3 Välj en installerad urtavla och peka på ANGE SOM STANDARD så växlar klockan
automatiskt till den nya urtavlan.

Radera en urtavla:

Om du vill radera en urtavla öppnar du appen Huawei Hälsa och pekar på Enheter
(Devices), Urtavlor (Watch faces) och Mina (Mine), väljer den installerade urtavlan du vill

radera och pekar sedan på  högst upp till höger, så raderas den installerade urtavlan
från klockan. Vissa förinstallerade urtavlor kan inte raderas.

• Du kan inte ladda ned ytterligare urtavlor i appen Huawei Hälsa på en iOS-telefon. Om
du vill ladda ned nya urtavlor rekommenderar vi att du tillfälligt parkopplar klockan
med en Android-telefon. När nedladdade urtavlor har synkroniserats med klockan, kan
du parkoppla den på nytt med iOS-telefonen.

• Uppdatera klockan och appen Huawei Hälsa till de senaste versionerna för att ladda
ned eller radera urtavlor.

• Du kanske inte kan ladda ned eller radera urtavlor i vissa länder och regioner. Kontakta
Huaweis lokala hotline för mer information.
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Ställa in favoritkontakter (använda klockan för att
ringa/ta emot ett samtal)
1 Öppna appen Huawei Hälsa och peka på Enheter. Peka på enhetens namn för att komma

åt klockans inställningsskärm. Peka på Favoritkontakter.

2 Gör sedan följande:

• Peka på LÄGG TILL för att visa telefonens kontaktlista. Markera sedan den kontakt du
vill lägga till.

• Peka på Sekvens för att sortera kontakterna du har lagt till.

• Peka på Ta bort för att ta bort en kontakt du har lagt till.

3 Tryck på den övre knappen på startsidan och svep tills du hittar Kontakter för att ringa
dina favoritkontakter från klockan.

1 Högst 10 favoritkontakter kan synkroniseras till klockan.

2 Kontrollera att klockan och telefonen är anslutna till varandra innan du ringer ett
samtal från klockan.

3 Justera volymen under ett samtal genom att peka på högtalarikonen på skärmen eller
trycka på den övre knappen eller den nedre knappen.

4 Max. 30 samtalsposter kan sparas.

5 Bluetooth-samtal stöds endast på HUAWEI WATCH GT 2 (46 mm) och HUAWEI
WATCH GT 2 Pro.

Ställa in tid och språk
Du behöver inte ställa in tid och språk på klockan. När klockan ansluts till telefonen
synkroniseras tid- och språkinställningarna automatiskt med klockan.

Om du ändrar språk, tid eller tidsformat på telefonen synkroniseras ändringarna automatiskt
med klockan medan den är ansluten till telefonen.

• För iOS-användare: Lås upp telefonen, gå till Inställningar > Allmänt > Språk och
region (Language & Region), ställ in språk och region och anslut sedan klockan till
telefonen för att synkronisera inställningarna.

• För Android-användare: Med EMUI 9.0 som exempel, lås upp telefonen, välj
Inställningar > System > Språk och inmatning (Language & input), ställ in språket
och anslut sedan klockan till telefonen för att synkronisera inställningarna.
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Justera ringsignalen
• Den här funktionen är endast tillgänglig på HUAWEI WATCH GT 2 (46 mm) version

1.0.2.28 eller senare och HUAWEI WATCH GT 2 Pro.

• Om du vill använda den här funktionen uppdaterar du appen Huawei Hälsa till version
10.0.0.651 eller senare.

1 På klockans startsida trycker du på den övre knappen, sveper på skärmen och går till
Inställningar > Ljud > Volym och drar sedan för att justera ringsignalens volym.

2 Om du har aktiverat Tyst läge, vibrerar klockan endast för att informera dig om
inkommande samtal och meddelanden. Annars ringer och vibrerar klockan när du tar
emot nya samtal eller meddelanden.

Klockans ringsignal för inkommande samtal, larm och aviseringar är standardljudet och
kan inte anpassas.

Anpassa den nedre knappen
1 På klockans startsida trycker du på den övre knappen och går till Inställningar > Nedre

knappen (Down button).

2 Peka på en app i listan. Denna app öppnas när du trycker på den nedre knappen.
Som standard öppnar den nedre knappen träningsappen.

Välja favoritappar
1 Gå till Inställningar > Skärm > Favoriter på klockan och välj apparna du använder mest,

t.ex. Resekort, Alipay, Sömn, Stress, Puls, Musik, Väder och Aktivitetsposter.

2 När du är klar pekar du på OK. Sedan kan du se dina favoriter genom att svepa åt höger
eller vänster på huvudskärmen.

• Den här funktionen är endast tillgänglig på HUAWEI WATCH GT 2e och HUAWEI
WATCH GT 2 Pro. Var uppmärksam på de senaste uppdateringarna om du använder
en annan klocka i GT 2-serien.

• På skärmen Favoriter pekar du på  för att flytta appen överst i listan.

• På skärmen Favoriter pekar du på  för att ta bort appen från listan.

• Du kan välja upp till sex appar.

Justera skärmens ljusstyrka
Tryck på den övre knappen på startsidan och gå till Inställningar > Skärm > Ljusstyrka
(Brightness) för att justera skärmens ljusstyrka. Ljusstyrkan är inställd på Auto som
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standard. Auto justerar skärmens ljusstyrka automatiskt baserat på din miljö. Nivå 5 är den
högsta ljusstyrkan och Nivå 1 är den svagaste inställningen.

Uppdatera klockan och appen Huawei Hälsa
Uppdatera klockan

Metod 1:

Anslut klockan till telefonen med hjälp av appen Huawei Hälsa, öppna appen, peka på
Enheter (Devices), peka på enhetens namn, välj Uppdatering av fast program (Firmware
update) och följ sedan instruktionerna på skärmen för att uppdatera klockan om det finns
några nya uppdateringar.

Metod 2:

• För Android-användare: Öppna appen Huawei Hälsa, peka på Enheter (Devices), peka på
enhetens namn och aktivera sedan Ladda ned uppdateringspaket automatiskt via Wi-Fi
(Auto-download update packages over Wi-Fi). Om det finns några nya uppdateringar
visar klockan uppdateringspåminnelser. Följ instruktionerna på skärmen för att uppdatera
klockan.

• För iOS-användare: Öppna appen Huawei Hälsa, peka på profilbilden i det övre vänstra
hörnet på startsidan, peka på Inställningar och aktivera sedan Ladda ned
uppdateringspaket automatiskt via Wi-Fi (Auto-download update packages over Wi-
Fi). Om det finns några nya uppdateringar visar klockan uppdateringspåminnelser. Följ
instruktionerna på skärmen för att uppdatera klockan.

Uppdatera appen Huawei Hälsa

För Android-användare: Öppna appen Huawei Hälsa, peka på Jag (Me) och peka sedan på
Sök efter uppdateringar (Check for updates).

För iOS-användare: Uppdatera appen Huawei Hälsa i App Store.

Under en uppdatering kopplas klockan automatiskt bort från telefonen.

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

• Gå till Inställningar > Om på klockan. Namnet som visas under Enhetens namn är
enhetens Bluetooth-namn.

• Alternativt kan du öppna appen Huawei Hälsa och öppna skärmen för enhetsinställningar.
Namnet på den anslutna enheten är Bluetooth-namnet.

Visa MAC-adressen:

Gå till Inställningar > Om på klockan för att visa MAC-adressen.
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Visa serienumret (SN):

Gå till Inställningar > Om på klockan. Klockans serienummer visas bredvid SN:.

Modell:

• Gå till Inställningar > Om på klockan så visas modellnamnet under Modell.

• De lasergraverade tecknen efter ordet ”MODEL” på klockans baksida är modellnamnet.

Visa versionen:

• Gå till Inställningar > Om på klockan för att visa klockans version.

• Öppna appen Huawei Hälsa, gå till skärmen för enhetsinställningar och peka sedan på
Uppdatering av fast program (Firmware update) för att se klockans version.

Återställa klockan till fabriksinställningarna
Metod 1: Tryck på den övre knappen på startsidan, svep tills du hittar Inställningar, peka på
Inställningar, gå till System > Återställ och peka sedan på √ för att bekräfta. Eftersom alla
data på klockan tas bort när du återställer klockan till fabriksinställningarna, ska du tänka
dig för innan du bekräftar.

Metod 2: Öppna appen Huawei Hälsa, peka på Enheter (Devices), peka på enhetens namn
och peka sedan på Återställ till fabriksinställningar (Restore factory settings).

När du parkopplar klockan med telefonen för första gången eller befinner dig på
skärmen System under Inställningar följer du instruktionerna på skärmen för att
återställa klockan till fabriksinställningarna.
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