
1. Alustamine 
Käevõ ru ülevaade  

 
Kontrollige pakendi sisu. Pakend  peaks sisaldama 1 käevõru, 1 laadimishoidik, 1 laadimiskaabel ja 1 kasutusjuhend. 

Oma käevõru aktiveerimine  
Et aktiveerida oma käevõru, ühendage see  ühendades laadimishoidik telefoni laadijaga, 
smart pesa või läbi USB pordi arvutiga. Kinnitage oma käevõru kindlalt laadimisaluse metall 
kontaktidesse kuni ilmub järgmine ikoon. 

Te ei pea oma käevõru lülitama sisse või välja. Laadige aku, kui käevõru 
esmakordselt kasutate.  
Aku ikoon hakkab vilkuma, kui aku tase on madal. Laadige käevõru viivitamata. 

Oma käevõ ru kandmine 
 
 
 
 
 

Et saavutada täpsema südame löögisageduse, kandke oma käevõru täpselt 
randmel, 2 kuni 3 cm randme luust kaugusel. 

Huawei Wear allalaadimine 
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1. Veenduge, et telefon on ühendatud internetiga kasutades mobiilse andmesidet või Wi-Fi t. 
2. Kasutage oma telefoni, et skaneerida järgmise QR koodi või otsige Huawei Wear Google Play poest või Apple 
App poest. Laadige alla ja installige Huawei Wear rakendus, ja ühendage oma käevõru telefoniga. 
3. Täpsema info leiate Huawei Wear rakendusest 

      
Oma käevõ ru telefoniga ühendamine 
1. Oma käevõru telefoniga esimest korda sidumisel 
Käevõru telefoniga sidumiseks, avage Huawei Wear rakendus ja puudutage 
sidumine, seejärel valige HUAWEI Värvus Band A2> HUAWEI band A2-XXX. 

Puudutage  oma käevõrul ja kinnitage ühendus. Teie käevõru on nüüd 
telefoniga seotud. 
 
2. Oma käevõru ja telefoni sidumise lõpetamine  
Et katkestada oma käevõru ja telefoni side, avage Huawei Wear rakendus, valige Seadme juhtimine, siis HUAWEI 

bänd A2-XXX, pärast pühkige vasakule ja puudutage . 

Teie telefon peab omama Android 4.4 või uuema versioon, või iOS 8.0 või uuema versioon. Siduge oma 
käevõru telefoniga Huawei Wear rakenduse kaudu. Veenduge, et Bluetooth on teie telefonil aktiveeritud. Ä rge 
otsige oma käevõru otse Bluetooth telefoni ekraanilt. Ä rge laadige oma käevõru ühenduse ajal.  
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Žestid 
Puudutage ja pühkige oma käevõru ekraani, et tagada järgmised tegevused. 
Pühkige ülesse või alla: muutke ekraani. 
Puudutage ekraani: kinnitus.  

: Tagasi eelmise ekraani peale. 
Puudutage ja hoidke ekraani: Väljuda sõnumi ekraanilt, tagasi avakuvale. 
 

2. Fitnessi ja une jälgimise andmed 
Teie käevõru jälgib teie fitnessi ja une andmeid reaalajas. Puudutage avakuva, et vaadata oma päeva sammude 
arvu, kaloreid ja une andmeid. 

 

Une andmed on registreeritud kella 20:00 jooksva päeva ja kella 20.00 järgmise päev vahel. 

3. Fitnessi jälgimine  
Te võite alustada, peatada ja lõpetada treeningu info oma käevõrul. Võite 
vaadata treeningu statistikat nii oma käevõrul, kui ka Huawei Wear 
rakendusest (pärast sünkrooniseerimist). 

 

Käevõru jälgib teie südame löögisagedust kogu päeva jooksul, kui fitnessi 
jälgimise režiim on sees. Lülitage välja fitnessi režiimi pärast treeningut. Täpsema 
informatsiooni saamiseks vaadake Huawei Wear rakendust. 
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4. Südame löögisageduse jälgimine 

Pulsimonitori tarbeks puudutage ekraani , et alustada pideva südame 
löögisageduse analüüsi. Puudutage uuesti, et väljuda pideva südame 
löögisageduse analüüsist. 
Pideva südame löögisageduse analüüs kuvab teie südame löögisageduse 
staatust ajavahemike järel määratud Huawei Wear rakenduses. 

 Südame löögisageduse täpsust võib mõjutada mitmed tegurid, näiteks kui 
tihedalt kannad oma käevõru, keha temperatuur ja ka toatemperatuur. Südame 
löögisageduse andmeid ei saa kasutada meditsiinilistel eesmärkidel.  

Saate määrata maksimaalse südame löögisageduse ja kontrollida üksikasjalikku statistikat  südame löögisagedus 
intervalli kohta  Huawei Wear rakenduses. 

Täpsema informatsiooni saamiseks vaadake Huawei Wear rakenduses. 

5. Teated 
Sissetulevad kõned 
Teie käevõru vibreerib kui tuleb sisse kõne. 
Et lõpetada oma bändi vibreerimine puudutage ekraani. 
Kõnest keeldumiseks, pühkige ekraanile. 

Kui lubate mitte häirida Huawei Wear, siis käevõru ei teavita teid, kui on tulemas sisenev 
kõne.  
Sõnumid 
Teie Band vibreerib, kui te  saate uue sõnumi oma telefonile. 
Sõnumi vaatamiseks puudutage käevõru ekraani. 

Et võimaldada sõnumi teated, sa pead lubama antud  funktsiooni 
telefonis ja lülitama sisse märguannete  haldamise Huawei Wear Android 
telefonil või teadete meeldetuletus iPhones. 
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Puudutage ja hoidke ekraani väljumiseks sõnum ekraanilt, et naasta avakuvale. Kui lubate Mitte häirida 
Huawei Wear, siis käevõru ei teavita teid, kui on saabunud sõnumid. 

muud teated 

 

puudutage Teie Band teavitab teid jälle 10 minutit hiljem. 
Workout kaugus meeldetuletus on saadaval ainult treening režiimis. 
Täpsema informatsiooni saamiseks vaadake Huawei Wear rakenduses. 

 

6. ülejäänud 
Telefoni Asukoht  
Et leida oma telefoni , pühkige üles või alla käevõru (Band) ekraani kuni ikoon kuvatakse paremal.  

Puudutage . Telefon vastab oma käevõrule. 

Selle funktsiooni kasutamiseks veenduge, et teie käevõru (band) on telefoniga ühendatud üle  
Bluetoothi. 
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7. Veekindlus 
Teie käevõru ( Band) toetab IP67 vee ja tolmu vastupanu võimet. Saate kanda oma käevõru (bandi), kui pesete 
oma käsi, vihma käes, võttes külm dušši või pestes autot. 

 
Ä rge kasutage käevõru (Bandi) ujumise ajal, kuuma dušši all, sukeldumise ajal. 

 

Vesi ja tolmu resistentsus võib mõjutada, kui teie bänd on langenud või allutatud välistele mõjudele. 
Teie bänd on valmistatud nahasõbralikust materjalist, mis ei ole kahjulik organismile. Kui teil tekib naha ärritus, 
kasutades käevõru (Band), siis võtke see ära ja pöörduge arsti poole. 

8. Ohutus Info 
 Ä rge kasutage seda seadet piirkonnas, kus traadita seadmete kasutamine on keelatud. See võib mõjutada teiste 

seadmete tööd  või võib kaasneda käesolevaga muud ohud. 
 Järgige kõiki eeskirju haiglates ja tervishoiuasutustes. Lülitage see seade välja, kui mobiilsideseadmete kasutamine 

on keelatud. 
 Mõned traadita seadmed võivad häirida siirdatavate meditsiiniseadmete ja muude medit siiniliste seadmete tööd, 
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nagu südamestimulaatorid, sisekõrva implantaadi ja kuuldeaparaadid. Konsulteerida tootjaga meditsiinitehnika 
valmistaja poolt. 

 Hoia seade vähemalt 15 cm kaugusel siirdatavatest meditsiiniseadmetest (nagu südamestimulaatorid ja sisekõrva 
implantaadi). 

 Ä rge kasutage seda seadet bensiinijaamades või valdkondades, mis võivad kokku puutuda  plahvatusohtlike 
ainetega. Järgige alati kõiki hoiatussümboleid ja juhiseid kasutades seda seadet või selle lähedal aladel, mis 
sisaldavad õli, kemikaale ja muid süttivad ja plahvatusohtlikud ained, mis  võivad esile kutsuda plahvatuse või 
tulekahju. 

 Ä rge hoidke ega transportige seadet või tarvikuid koos mahutitega kus on  tuleohtlikke vedelikke, gaase või 
lõhkeaineid. 

 Järgige kõiki kohalikke liiklusseadusi  ja määrusi kasutades seda seadet. Ä rge kasutage seda seadet sõidu ajal.  
 Keskenduge juhtimisele. Sinu esimene ülesanne on sõita ohutult. 
 Juhul kui raadiosignaal  võib segada sõiduki elektrisüsteemi hangi  täiendavat teavet saate sõiduki tootja poolt. 
 Raadiotelefonid võivad tekitada häireid lennuki juhtimissüsteemide. Järgi ge kõiki lennufirma eeskirju ning ärge 

kasutage seda seadet, kui mobiilsideseadmete kasutamine on keelatud.  
 Kasutage ja hoidke Band temperatuuril -20 ° C kuni + 50 ° C. Suhteline õ huniiskus ei tohiks ületada 85%. 
 Ä ra aseta seadet soojusallikate ja lahtise  leegi lähedale, nagu elektriradiaatorid, mikrolaineahjud, ahjud, katlad, ja 

küünlad. 
 Mõned inimesed võivad olla allergilised järgmistele materjalidele nagu plast, nahk, sünteetilised kiud või muud 

materjalid. Kui teil tekib lööve või põletik pärast pikaajalist kokkupuudet seadme kasutamise, siis katkestage 
seadme kasutamine  ja konsulteerige arstiga. 

 Ä rge lubage lastel või lemmikloomad hammustada ega närida seadet või tar vikuid. Selline teguviis võib kahjustada 
seadme või põhjustada plahvatuse. 

 See seade ja selle tarvikud võivad sisaldada mõningaid väikesi komponente, mis võivad tekitada  lämbumisohtu. 
Hoidke seade ja selle tarvikud käeulatusest laste vigastuste vältimiseks või juhusliku rikkumise eest. 

 See seade ei ole mänguasi. Lapsed peaksid kasutama ainult seadet  täiskasvanu juhendamisel. 
 Kasutades mittestandardset  või kolmanda osapoole  toiteallikat, aku või laadijat võib põhjustada tulekahju, 

plahvatuse või muud ohu. 
 Sellel  seadel on sisseehitatud, mitte-eemaldatav aku. Ä rge üritage akut ise eemaldada, muidu võib teie tegevus 
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kahjustada akut või seadet. Aku välja vahetamiseks , viige seade volitatud teeninduskeskusesse. 
 Kui aku on tühi, lae 30 päeva jooksul.  
 Hoidke seade ja selle tarvikud kuivad. Ä rge püüdke kuivatada käevõru välise soojusallikaga, näiteks mikrolaineahju 

või fööniga. 
 Ä rge jätke seadet või tarvikuid nii, et need võivad saada tugevaid lööke või vibratsiooni. 
 Enne puhastamist, sulgege kõik rakendused ja ühendage lahti kõik kaablid. 
 Ä rge kasutage tugevaid kemikaale, pesemis-, või muid  keemilisi  aineid. Kasutage puhast, pehmet ja kuiva lappi.  

 
Seade ja selle lisavarustus. 
 Ä ra ürita avada ja muuta seadet ja selle lisatarvikud. Nii muudab garantii kehtetuks. Kahjustamise korral, võtke 

ühendust volitatud teeninduskeskusega. 
 Käevõrul (Band) on IP67 veekindluse klass. See võib kokku puutuda külma veega lühikeseks ajaks, kuid see ei tohi 

jääda vette (eriti sooja vette) pikka aega või kasutada dušši või ujudes. 
 Kui seade on varustatud heleda rihmaga, vältida kontakti tumedates riided vältida käevõru värvimuutust. 
 Pühi käevõru (Band) kokkupuutel keemiliste ainete või pärast kokkupuudet  vee või higiga. 
 Puhastage Band regulaarselt pehme, kuiva lapiga. Ä rge kasutage orgaanilisi lahusteid.  
 Enne laadimist, kontrollige, et bänd ja laadimisalus on puhtad ja kuivad. 
 See toode on varustatud sisseehitatud akuga. Kui te ei kavatse kasutada käevõru pikemat aega, asetage see 

jahedasse ja kuiva  kohta. 
 Kui bänd ei lae, siis  pühkige laadimisaluse pehme lapiga ning seejärel asetage käevõru külge tagasi laadimishoidik. 

 
 

9. Kõrvaldamine ja ümbertöötlemine 
Mahakriipsutatud ratastega prügikasti märk teie tootel, akul või pakendil tuletab meelde, et kõik 
elektroonikaseadmeid ning patareisid tuleb eraldada jäätmete kogumispunktidess tööelu lõpus; neid 
ei tohi hävitada tavalise jäätmevoo olmeprügiga koos. See on kasutaja vastutus utiliseerida  seadmed 
peale kasutusaja lõppu  kasutades selleks ettenähtud kogumispunktide teenust eraldi  utiliseerimaks 
elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid (WEEE) vastavalt kohalikele seadustele. 
Nõuetekohase jäätmekäitlus  aitab tagada, et  elektri- ja elektroonikaseadmete (EEE) jäätmeid 
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töödeldakse  ümber viisil, mis säästab väärtuslikke materjale ja kaitseb inimese tervist ja keskkonda, valede, juhusliku 
purunemise, kahju ja / või ebaõige ringlus võib olla kahjulik tervisele ja keskkonnale. Lisateavet selle kohta, kus ja kuidas 
lahkuvad oma EEE jäätmete, võtke ühendust kohalike omavalitsuste, jaemüüja või jäätmekäitluse teenindusest või 
külastage veebilehte http://consumer.huawei.com/en/. 

10. Ohtlike ainete vähendamine 
See seade ja kõik elektrilised lisaseadmed on vastavuses kohalikele kehtivatele  eeskirjadele  kasutamiseks lähtuvalt 
järgmistest EU direktiividest REACH, RoHS külastage palun meie kodulehel http://consumer.huawei.com/certification. 

11. EU regulatsioonile vastavus 

Käesolevaga Huawei Technologies Co., Ltd. teatab, et see seade on vastavuses põhinõuetele ja muudele asjakohastele 

sätetele direktiivi 2014/53 / EL. 
Kõige uuem, tõhus versioon Doc (vastavusdeklaratsioon) saab vaadata http://consumer.huawei.com/certification.  
See seade võib kasutada kõikides liikmesriikides ELi. 
Jälgige riiklike ja kohalike määrustega, kus seadet kasutatakse. 
See seade võib piirata kasutamiseks, sõltuvalt kohaliku võrgu. 

Sertifikaat (SAR) 
See seade vastab SAR sertifikaadi suunistele  raadiolainete mõju kohta. 
Teie seade on madala energiatarbega raadiosaatja ja vastuvõtja. Nagu soovitavad  rahvusvahelised suuniseid, et seade 
ei ole mõeldud ületama lubatud  piirnorme raadio lainete kiirgamisel. Nimetatud piirnormid on välja töötanud 
Rahvusvaheline komisjon mitteioniseeriva kiirguse eest kaitsmise  tarbeks (ICNIRP), sõltumatu teaduslik organisatsioon, 
ning sisaldama ohutuse tagamiseks loodud ohutuse kõigile kasutajatele, sõltumata vanusest ja tervislikust seisukorrast.  
Spetsiaalne neeldumismäära (SAR) on mõõtühikuks summa raadiosagedusliku energia imendub organismi kui 
kasutatakse seadmes. SAR-i väärtus määratakse kõrgeimal lubatud võimsuse tasemel laboritingi mustes, kuid tegelik 
SAR-i tase töötamise ajal võib olla oluliselt madalam väärtus. Seda seetõttu, et seade on konstrueeritud kasutama 
minimaalset vajalikku võimsust võrguga. 
SAR-piirmäär vastu võetud Euroopas on 2,0 W / kg, mis on keskmistatud 10 grammile koele ja kõrgeim SAR-i väärtus 
käesoleva seade vastab selle piiri. 

12. Sagedusalad ja võimsus 
(A) Sagedusribad, mille raadioseade tegutseb: Mõned sagedusalad  ei pruugi olla saadaval kõikides riikides või kõikides 

http://consumer.huawei.com/en/
http://consumer.huawei.com/certification
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piirkondades. Palun täpsusta kohaliku regulatsiooni  üksikasju. 
(B) Maksimaalne raadiosageduslik  võimsus edastatud sagedusribad, mille raadioseadmete tegutseb: maksimaalne 
võimsus kõik ansamblid on väiksem kui kõrgeim piir arvväärtuseni seotud harmoneeritud standard iga. 
Sagedusalad ning edastatud  võimsus (kiirgusvõimsus ja / või läbi) nominaalsed  piirangud, mida kohaldatakse käesoleva 
raadioseadmete on järgmised: 
Bluetooth: 20 dBm. 

13. Tarvikute ja tarkvara info 

On soovitatav, et järgmised tarvikud tuleks kasutada:patareid: SP281428SE 
Toote tarkvara versioon on 1.0.17. Tarkvarauuendused  väljastab tootja juhul kui nende järgi on tekkinud tehniline 
vajadus. 
Kõik RF parameetreid (näiteks sagedusala  ja väljundvõimsus) lugege palun  http://consumer.huawei.com/certification. 

14. FCC kinnitus 
See seade on testitud ja leitud vastavaks B-klassi digitaalne seade, et lähtuvalt osa 15 FCC reeglitest. Need piirid on 
kehtestatud lähtudes vajadusest pakkuda mõistlikku kaitset kahjulike häirete eest kodus seadme kasutamisel. See seade 
tekitab, kasutab ja võib piirata raadiosageduslikku energiat juhul kui seda ei käsitleta või ei  kasutata vastavalt juhistele, 
võib see põhjustada kahjulikke häireid raadiosides. Siiski puudub garantii, et  häireid ei esine teatud juhtudel. Kui see 
seade põhjustab kahjulikke häireid raadio- või telesignaali vastuvõtul, mida saab kindlaks teha seadet sisse ja välja 
lülitades, soovitatakse kasutajal proovida häireid  vähendada  ühe või mitme järgmisi meetme teel: 
--Orienteeruge ümber või paigutage vastuvõtuantenn. 
--Suurendage distantsi seadme ja vastuvõtja vahel.  
-- Ü hendage seade ja vastuvõtuseadme erinevasse vooluvõrku. 
--Konsulteerige edasimüüja või kogenud raadio / TV-tehnikuga. 
See seade vastab 15 FCC reeglitele. Kasutamisel kehtivad järgmised kaks tingimust: (1) seade ei tohi põhjustada 
kahjulikke häireid ja (2) seade peab vastu võtma kõik häired, sealhulgas häired, mis võivad põhjustada soovimatuid 
tagajärgi. 
Ettevaatust: Kõik seadme muudatused, mis pole selgelt kinnitanud Huawei Technologies Co., Ltd. poolt, võivad viia 
kasutaja õiguse tühistamiseni seade kasutamisel.  

Sertifikaat (SAR) 
See seade on mõeldud ka vastama raadiolainete mõju loodud Federal Communications Commission (USA).  
Poolt SAR vastuvõ etud USA on 1,6 W / kg, mis on keskmistatud üks gramm kude. Kõrgeim SAR väärtus teatatud FCC 

http://consumer.huawei.com/certification
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selle seadme tüüp vastab selle piiri. 

15. IC Statement 
See seade vastab CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B). 
See seade vastab Industry Canada litsentsita RSS standartidele. Kasutamisel kehtivad järgmised kaks tingimust: (1) see 
seade ei tohi põhjustada häireid ja (2) seade peab vastu võtma kõik häired, sealhulgas häired, mis võivad põhjustada 
soovimatuid tagajärgi seade. 

Sertifikaat (SAR)  
See seade on mõeldud ka vastama raadiolainete mõju kehtestatud Industry Canada. 
Poolt SAR vastuvõetud Kanada on 1.6 W / kg, mis on keskmistatud üks gramm kude. Kõrgeim SAR väärtus teatatud IC 
selle seadme tüüp vastab selle piiri. 

16. Õ iguslik avaldus 
Copyright ©  Huawei Technologies Co., Ltd 2017. Kõik õ igused reserveeritud. 
See dokument on üksnes võrdluseks. Miski käesolevas juhendis kujutab endast igasuguse garantiita otseseid või 
kaudseid. 

Isiksuse kaitse 
Et mõista, kuidas me kaitseme  teie isikuandmeid, külastage http://consumer.huawei.com/privacy-policy ja lugeda meie 
privaatsuspoliitikast. 
 
Bluetooth®  kaubamärk ja logod on registreeritud kaubamärgid Bluetooth SIG, Inc. ning nende märkide kasutamine 
ettevõtte poolt Huawei Technologies Co., Ltd litsentsi alusel.  
 
Kõik pildid ja illustratsioonid käesolevaes juhendis, sealhulgas, kuid mitte ainult telefoni värvi, suuruse ja ekraani sisu, on 
ainult viiteks. Tegelik toode võib erineda. Miski käesolevas juhendis kujutab endast igasuguse garantiita otseseid või 
kaudseid. 
Palun külastage http://consumer.huawei.com/us/support/warranty-policy/index.htm viimaste ajakohastatud vihjeliin ja 
e-posti aadress teie riigis või piirkonnas. 


