
Start Guide  

  

1. Sådan tænder du eller starter op igen efter opladning  

Indsæt opladningsbasen i åbningen på armbåndet og fastgør så 
spændet. Så kan du se batteriniveauet på skærmen.  

1. Pulsmåler 
2. Opladerport  
3. Skærm 
4. Touchfølsom knap  

 

·Tør opladerporten helt tør inden opladning, for at undgå at snavs 
og vand sætter sig på metalkontakterne, da det kan forårsage 
kortslutning eller andre skader.  

·Hvis armbåndet skærm ryster eller går i sort, så tilslut armbåndet til 
opladeren for at genstarte den 

 

 

 

 

 



2. Sådan downloader du Huawei Wear  

For at downloade og installere Huawei Wear appen, skal du scanne 
QR koden herunder, eller lede efter Huawei Wear i Google Play 
Store eller Apple App Store.  

 

3. Dan par mellem armbåndet og din telefon  

For at danne par mellem armbåndet og din telefon, skal du følge 
instruktionerne på skærmen i Huawei Wear appen, og trykke på 
den touchsensitive knap og at fuldføre pardannelsen.  

4. Brug for hjælp?  

Scan QR koden herunder til højre eller ser brugermanualen i 
Huawei Wear appen for at få flere informationer om forbindelse og 
funktioner samt forskellige tips.  

     



 

Anvendelse og sikkerhed 

• Bruger du en ikke godkendt eller ikke-kompatibel strømadapter, 
oplader eller batteri kan forårsage eksplosion, ild eller andre farer.  

● Ideelle temperaturer er fra -10°C til +45°C.  
● Nogle trådløse enheder kan påvirke høreapparater eller 

pacemaker. Henvend dig til din leverandør for at få flere 
informationer. 

● Producenter af pacemaker anbefaler, at man holder minimum 
15 cm afstand mellem enheden og pacemakeren, for at undgå 
eventuelle forstyrrelser på pacemakeren. Hvis du bruger 
pacemaker, så hold enheden på modsatte side af 
pacemakeren og undgå at have enheden i din forlomme.  

● Undgå at lægge enheden på meget varme sted og i direkte 
sollys. Bør ikke lægges i mikroovne, ovne eller på radiatorer.  

● Overhold lokal lovgivning, når du bruger enheden. For at 
undgå uheld, så lad være med at bruge din trådløse enhed, 
når du kører bil.  

● For at undgå skader på enhedens dele eller kredsløb, så brug 
den ikke i støvede, fugtige eller beskidte omgivelser eller tæt 
på magnetfelter. 

● Enheden har et indbygget batteri. Prøv ikke at fjerne batteriet, 
da det kan medføre skader. Kontakt et autoriseret 
servicecenter for at udskifte batteriet.  

  

 

 

 



Tilbehør 

Det anbefales at anvende følgende tilbehør: 

Opladerdock: AF33-1 Opladerkabel  
Produktets softwareversion er ERS-B19: V1.0.19 
Produktets softwareversion er ERS-B29: V1.0.19  

 


