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Komme i gang
Innledning
Med SmartWatch 2 kan du ha oversikt over hva som skjer på Android™-enheten din
uten å ta den ut av lommen eller vesken. Når det kommer et anrop, melding eller annet
varsel, vibrerer SmartWatch 2. Når SmartWatch 2 ikke er tilkoblet Android™-enheten din,
fungerer SmartWatch 2 som en vanlig klokke, og enkelte apper på SmartWatch 2 er
fortsatt tilgjengelige.

Oversikt

1. Lyssensor

5 Tilbake-tast

2. Strømknapp

6 Berøringsskjerm

3 Handlinger-tast

7. NFC-registreringsområde

4 Hjemtast

8. Port for lader/USB-kabel

Lading
Før du bruker SmartWatch 2 for første gang, må du lade den i ca. 30 minutter. Det
anbefales å bruke Sonys ladere/USB-kabler.
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Slik lader du SmartWatch 2

1
2

Plugg den ene enden av USB-kabelen inn i laderen eller USB-porten på en
datamaskin.
Plugg den andre enden av kabelen inn i Micro USB-porten på SmartWatch 2.
I enkelte land kan telefonen leveres uten lader.

Slå på og av
•

Slik slår du på eller av SmartWatch 2
Trykk på og hold nede til SmartWatch 2 vibrerer.

Konfigurere SmartWatch 2
Den raskeste måten å komme i gang med SmartWatch 2 på, er ved å koble den til
Android™-enheten din med NFC. Hvis Android™-enheten din ikke støtter NFC, kan du
koble til med å bruke standardmetoden for Bluetooth®-paring i Android™-enhetens
innstillinger.
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Konfigurere ved bruk av NFC
Slik konfigurerer du med NFC

For å spare datakostnader må du sørge for at Android™-enheten er koblet til et Wi-Fi®nettverk.

1
2
3
4
5
6

Android™-enheten: Sørg for at NFC-funksjonen er slått på og at skjermen er aktiv
og ulåst.
SmartWatch 2: Trykk på og hold inne for å slå på SmartWatch 2.
Plasser Android™-enheten over baksiden på SmartWatch 2 slik at NFCregistreringsområdene på begge enhetene berører hverandre. Hvis du allerede har
en oppdatert Smart Connect™-app, hopper enheten din automatisk til trinn 6.
Android™-enheten: Følg instruksjonene som vises på skjermen for å installere
eller oppdatere Smart Connect-appen fra Google Play™.
For å tilkoble plasserer du Android™-enheten over baksiden på SmartWatch 2 slik
at NFC-registreringsområdene på begge enhetene berører hverandre.
Android™-enheten: Følg instruksjonene på skjermen for å installere SmartWatch
2-appen fra Google Play™. SmartWatch 2 starter deretter automatisk på nytt for å
fullføre konfigureringen.

Konfigurere ved bruk av Bluetooth®-funksjonen
Hvis Android™-enheten din ikke støtter NFC, kan du koble til med å bruke
standardmetoden for Bluetooth®-paring i Android™-enhetens innstillinger.
Slik konfigurerer du med Bluetooth®-funksjonen
For å spare datakostnader må du sørge for at Android™-enheten er koblet til et Wi-Fi®nettverk.

1
2
3
4
5

Android™-enheten: Kontroller at du har Smart Connect-appen installert på
Android™-enheten, som er tilgjengelig på Google Play™.
Android™-enheten: Kontroller at Bluetooth®-funksjonen er slått på.
SmartWatch 2: Trykk på og hold inne for å slå på SmartWatch 2.
Android™-enheten: Skann etter Bluetooth®-enheter og velg deretter SmartWatch
2 i listen over tilgjengelige enheter under Innstillinger > Bluetooth.
Android™-enheten: Følg instruksjonene på skjermen for å installere SmartWatch
2-appen fra Google Play™. SmartWatch 2 starter deretter automatisk på nytt for å
fullføre konfigureringen.
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Legge til funksjoner til SmartWatch 2
Installer flere apper for SmartWatch 2 for å legge til flere funksjoner. Du kan for eksempel
bruke SmartWatch 2 til å styre musikkspilleren på Android™-enheten din.
Slik avinstallerer du en app fra Android™-enheten din
1
2
3
4

Dra statuslinjen nedover og trykk på SmartWatch 2.
Velg en app fra listen. Hvis du vil søke etter en app som ikke er i listen, trykker du
på Søk etter apper og følger deretter instruksjonene på skjermen.
Når Google Play™ åpnes, trykker du på installer.
Følg instruksjonene på skjermen for å installere appen. Et ikon for appen vises på
skjermen til SmartWatch 2 etter at installasjonen er fullført.
Noen apper krever ytterligere konfigurering fra SmartWatch 2-appen på Android™-enheten
din.

Armbåndsrem
Du kan bruke alle standard 24 mm (0,9 tommer) armbåndsremmer med SmartWatch 2.
Slik bytter du armbåndsremmen

•

Bruk en skrutrekker til å skyve ned på fjærstengene for å ta av og feste en
armbåndsrem.
Vær forsiktig så du ikke riper opp SmartWatch 2 når du bruker skrutrekkeren.
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Grunnleggende informasjon
Slik bruker du berøringsskjermen
Trykke

•
•

Åpne eller velg et element.
Merk av for eller fjern merket for avkrysningsboksen eller alternativet.

Berøre og holde nede

•

Aktiver en elementspesifikk meny.

Sveipe

•
•

Sveip oppover eller nedover i en liste.
Sveip mot venstre eller høyre, for eksempel mellom startskjermruter.
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Bruke tastene
Strøm
• Bytt mellom startskjermen og klokkeskjermen
Tilbake
• Gå tilbake til forrige skjerm i appen eller lukk den.
Hjem
• Gå til startskjermen.
Handlinger
• Åpne en liste over tilgjengelige alternativer på skjermen eller i appen.

Startskjerm
Startskjermen inneholder alle appene på SmartWatch 2. Du kan ordne appikonene på
startskjermen alfabetisk eller etter mest til minst brukt.
•

Slik går du til startskjermen
Trykk på .

•

Slik blar du gjennom startskjermen
Sveip mot venstre eller høyre

•

Slik åpner du en app fra startskjermen
Sveip mot venstre eller høyre for å finne appen, og trykk deretter på appen.
Når SmartWatch 2 er frakoblet Android™-enheten, vil enkelte apper være utilgjengelige, og
ikonene for dem vil vises i grått.

Slik ordner du appene på startskjermen
1
2

Gå til startskjermen, og trykk på .
Velg et alternativ.

Status og varsler
Statuslinjen viser hva som skjer på SmartWatch 2. Den viser for eksempel varselikoner,
batteristatusen og tilkoblingsstatusen.

Status- og varselsikoner
Følgende status- og varselikoner kan vises på skjermen på SmartWatch 2:
Batteristatus
Batteriet lades.
Bluetooth®-funksjonen er aktivert og SmartWatch 2 er tilkoblet Android™enheten.
Bluetooth®-funksjonen er aktivert og SmartWatch 2 er frakoblet Android™enheten.
Nye varsler
Indikator på startskjermruten

Klokkeskjermen
SmartWatch 2 viser klokkeskjermen hvis du ikke bruker den på en stund, så du kan
bruke den som et vanlig armbåndsur.
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Det finnes flere ulike urskiver du kan velge mellom. Du kan også lage en urskive med din
egen stil.
•

Slik går du til klokkeskjermen
Trykk kort på .
Bakgrunnsbelysningen for klokkeskjermen slås på hvis du trykker kort på

•

.

Slik avslutter du klokkeskjermen
Trykk to ganger på .
Slik velger du en urskive

1
2
3

Finn og trykk på på startskjermen.
Trykk på Urskiver, og sveip deretter mot venstre eller høyre for å vise de
tilgjengelige urskivene.
Trykk på urskiven du vil bruke.
Slik redigerer du urskiven fra Android™-enheten din

1
2
3
4
5

Dra statuslinjen nedover, og trykk på SmartWatch 2 > Rediger urskiver.
Trykk på ved siden av urskiven du vil redigere. Hvis du vil legge til en ny urskive,
trykker du på .
Hvis du vil legge til en ny klokke eller modul på urskiven, trykker du på Klokker
eller Moduler, og velger et alternativ.
Hvis du vil flytte et element på urskiven, drar og slipper du det på det ønskede
stedet.
Trykk på . Urskiven lagres automatisk.
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Grunnleggende innstillinger
Grunnleggende innstillinger
Du kan vise og endre Innstillinger-menyen direkte på din SmartWatch 2.
•

Slik åpner du Innstillinger-menyen
Finn og trykk på på startskjermen.
Slik justerer du lysstyrken på skjermen

1
2
3

Finn og trykk på på startskjermen.
Finn og trykk på Skjerm > Lysstyrke.
Dra glidebryteren for å justere lysstyrken.
Angi en lavere lysstyrke for å spare batteri.

Slik aktiverer eller deaktiverer du vibrermodus
1
2
3

Finn og trykk på på startskjermen.
Finn og trykk på Vibrering.
Dra glidebryteren for å aktivere eller deaktivere vibrermodus.

Dato og klokkeslett
SmartWatch 2 synkroniserer automatisk dato og klokkeslett med Android™-enheten din,
men du kan velge å stille inn dato og klokkeslett manuelt i stedet.
Slik angir du dato og klokkeslett manuelt
1
2
3
4
5
6

Finn og trykk på på startskjermen.
Finn og trykk på Dato og klokkeslett > Angi dato og klokkeslett.
Fjern markeringen av Synkroniser med enhet, hvis det er merket av for dette.
Trykk på Angi dato eller Angi klokkeslett.
Sveip opp eller ned for å justere datoen eller klokkeslettet.
Trykk på .

Angi en skjermlås
Du kan angi en PIN-kode for å låse skjermen på SmartWatch 2.
Det er veldig viktig at du husker PIN-koden. Hvis du taster inn PIN-koden feil flere ganger,
må du følge anvisningene på SmartWatch 2 for å tilbakestille til fabrikkinnstillingene. Dette
vil slette alle data på SmartWatch 2-enheten.
Slik oppretter du en PIN-kode for skjermopplåsing
1
2
3
4

Finn og trykk på på startskjermen.
Finn og trykk på Sikkerhet > PIN-kode, og trykk deretter på
Angi en firesifret PIN-kode og trykk deretter på .
Bekreft den firesifrede PIN-koden og trykk deretter på .

.

Slik deaktiverer du PIN-koden for skjermopplåsing
1
2
3

Finn og trykk på på startskjermen.
Finn og trykk på Sikkerhet > Ingen.
Tast inn PIN-koden, og trykk deretter på

.

Tilbakestille og starte på nytt
Du kan tilbakestille SmartWatch 2 til fabrikkinnstillingene. Dette vil slette alle personlige
data på SmartWatch 2. Dette kan av og til være nødvendig hvis SmartWatch 2 slutter å
fungere som den skal.
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Du kan også tvinge SmartWatch 2 til å slå seg av i situasjoner der den henger seg opp
eller ikke starter på nytt på vanlig måte. Når du starter SmartWatch 2 på nytt etter å ha
tvunget den til å slå av, slettes ingen innstillinger eller personlige data.
Slik tilbakestiller du til fabrikkinnstillingene
1
2
3

Finn og trykk på på startskjermen.
Finn og trykk på Tilbakestill SmartWatch.
for å bekrefte.
Trykk på

•

Slik tvinger du SmartWatch 2 til å slå seg av
Trykk på og hold nede til SmartWatch 2 slås av.
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Bruke SmartWatch 2
Vise hendelsesvarsler
Etter du har installert dem, sender mange av SmartWatch 2-appene varsler som du kan
vise på SmartWatch 2. Når det kommer et varsel, vibrerer SmartWatch 2 og appen vises
på skjermen. Hvis SmartWatch 2 er frakoblet Android™-enheten, kan du bare vise
varsler som ble mottatt før frakoblingen. Se Legge til funksjoner til SmartWatch 2 på
siden 6.

•
•
•
•
•
•

Du kan motta følgende typer varsler fra Android™-enheten på skjermen til
SmartWatch 2:
Ubesvarte anrop
Tekstmeldinger
E-poster
Oppdateringer fra sosiale nettverkstjenester, for eksempel Facebook™ og Twitter™
Påminnelser om kalenderhendelser
Gmail
For enkelte apper, som for eksempel Facebook™, må du første logge på tjenesten i
SmartWatch 2-appen på Android™-enheten.

•

Slik viser du et hendelsesvarsel
Når du kommer inn et varsel, trykker du på appikonet på startskjermen.

Ringe
Når du bruker trådløse Bluetooth®-hodetelefoner kan du enkelt bruke SmartWatch 2
som en fjernkontroll for å håndtere anrop. Hvis du vil utføre anrop fra SmartWatch 2, må
du installere Anrop-appen for SmartWatch 2. Se Legge til funksjoner til SmartWatch 2
på siden 6.
Du kan utføre anrop fra SmartWatch 2 ved å slå telefonnummeret manuelt ved å trykke
på et nummer som er lagret i kontakt- eller favorittlisten, eller ved å trykke på
telefonnummeret i anropslisten.
Slik foretar du et anrop ved å taste nummeret
1
2
3

Finn og trykk på på startskjermen.
Trykk på .
Tast inn nummeret til mottakeren, og trykk på

.

Slik utfører du et anrop fra Kontakter
1
2
3
4
5

Finn og trykk på på startskjermen.
Trykk på .
Trykk på første bokstav i navnet på kontakten.
Finn og trykk på kontakten.
Trykk på .

Slik mottar du anrop
•

Slik besvarer du et anrop
Trykk på .
Svarfunksjonen vises bare på SmartWatch 2 når den er tilkoblet en Sony Android™-enhet. For
Android™-enheter fra andre enn Sony må du svare fra hodetelefonene eller Android™enheten.

•

Slik avslår du et anrop
Trykk på .
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•

Slik demper du Android™-enheten når det kommer inn et anrop
Trykk på .
Du kan bare dempe ringetonen fra Bluetooth®-hodetelefonen ved å trykke på dempeknappen
på Android™-telefonen eller -nettbrettet.

Slik avviser du et anrop med en forhåndsdefinert melding
1
2

Når det kommer et anrop, trykker du på Avvis med melding.
Velg en melding, og trykk deretter på .

Aktive anrop
•

Slik endrer du ørehøyttalervolumet under et anrop
eller .
Trykk på

Bruke anropslisten
Du kan bruke anropslisten til å sjekke dine ubesvarte, mottatte og utførte anrop, og til
å ringe numrene i listen direkte.

Anropslisteikoner
Ubesvart anrop
Mottatt anrop
Ringt anrop

Slik viser du anropslisten
1
2

Finn og trykk på
Trykk på .

på startskjermen.

Slik ringer du et nummer fra anropslisten
1
2
3

Finn og trykk på på startskjermen.
Trykk på og velg deretter nummeret du vil ringe.
Trykk på > .

Meldinger
For å lese tekstmeldinger på SmartWatch 2 må du installere Meldinger-appen for
SmartWatch 2. Se Legge til funksjoner til SmartWatch 2 på siden 6. Du kan også bruke
SmartWatch 2 til å ringe til avsenderen, eller for å svare med en forhåndsdefinert melding
eller emotikoner.
Slik svarer du på en melding
1
2
3

Fra meldingen du vil svare på, trykker du på > .
Trykk på
og velg en forhåndsdefinert melding, eller trykk på
emotikon.
Send meldingen ved å trykke på .

og velg et

Slik ringer du avsenderen av en melding
1
2
3

på startskjermen.
Finn og trykk på
Trykk på meldingen du vil svare på med et anrop.
Trykk på > .
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Musikk
Etter at du har installert Musikk-appen for SmartWatch 2, kan du bruke SmartWatch 2 til
å styre de fleste musikkspillerappene på ulike Android™-enheter. Se Legge til funksjoner
til SmartWatch 2 på siden 6.
Slik spiller du av en sang
1
2

Finn og trykk på
Trykk på .

•

Slik justerer du lydvolumet
eller når musikk spilles.
Trykk på

•

Slik veksler du mellom spor
Sveip mot venstre eller høyre

på startskjermen på SmartWatch 2.
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Kundestøtte og vedlikehold
Oppdatere SmartWatch 2
Oppdater SmartWatch 2 med den nyeste programvareversjonen for å få optimal ytelse
og de nyeste forbedringene.
Slik oppdaterer du en Smart Connect-appen fra Android™-enheten din
1
2
3
4

Gå til startskjermen, og trykk på .
Finn og trykk på Smart Connect, og trykk deretter på > Appinfo.
Trykk på > Kontroller om det finnes oppdateringer.
Hvis en oppdatering finnes, følg instruksjonene på skjermen.
For å redusere datakostnader til et minimum må du sørge for at Android™-enheten er koblet til
et Wi-Fi®-nettverk.

Slik oppdaterer du SmartWatch 2-appen fra Android™-enheten din
1
2
3
4

Gå til startskjermen, og trykk på .
Finn og trykk på Play-butikken.
Finn og trykk på SmartWatch 2 i listen over installerte apper.
Hvis en oppdatering finnes, følg instruksjonene på skjermen.
For å redusere datakostnader til et minimum må du sørge for at Android™-enheten er koblet til
et Wi-Fi®-nettverk.

Kundestøtte-nettsted
Slik viser du kundestøtte-nettstedet fra Android™-enheten din
1
2

Finn og trykk på på startskjermen på SmartWatch 2.
Finn og trykk på Kundestøtte > Kundestøtte-nettsted. Kundestøtte-nettstedet
åpnes på Android™-enheten din.
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Viktig informasjon
Juridisk informasjon

SonySW2
Les det separate heftet Viktig informasjon før bruk.
Denne brukerhåndboken utgis av Sony Mobile Communications AB eller dets lokale tilknyttede selskap uten
garantier av noe slag. Forbedringer og endringer i denne brukerhåndboken som skyldes typografiske feil,
unøyaktigheter i gjeldende informasjon eller forbedringer av program og/eller utstyr, kan foretas av Sony Mobile
Communications AB når som helst og uten varsel. Slike endringer vil imidlertid bli tatt med i nye utgaver av denne
brukerhåndboken.
Med enerett.
©Sony Mobile Communications AB, 2013
Publikasjonsnummer: 1277-5616.2
Interoperabiliteten og kompatibiliteten mellom Bluetooth®-enheter varierer. Enheten støtter generelt produkter som
følger Bluetooth-spesifikasjonene. 1.2 eller høyere, og hodetelefon- eller håndfriprofil.
Sony er varemerket eller det registrerte varemerket for Sony Corporation. Bluetooth er et varemerke for Bluetooth
(SIG) Inc. og brukes med lisens. Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere. Med enerett.
Alle produkt- og firmanavn som nevnes i dette dokumentet, er varemerker eller registrerte varemerker for sine
respektive eiere. Alle rettigheter som ikke uttrykkelig gis i dette dokumentet, forbeholdes. Alle andre varemerker
tilhører sine respektive eiere.
Se www.sonymobile.com hvis du vil vite mer.
Alle illustrasjoner er kun illustrasjoner og stemmer ikke nødvendigvis med det faktiske utstyret.

Declaration of Conformity forSW2
We, Sony Mobile Communications AB of
Nya Vattentornet
SE-221 88 Lund, Sweden
declare under our sole responsibility that our product
Sony type RD-0050
and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity
with the appropriate standards EN 300 328:V1.7.1, EN 301 489-17:V2.1.1, EN 301
489-3:V1.4.1 and EN 60 950-1:2006 +A11:2009+A1:2010 following the provisions of,
Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive 1999/5/EC.
Lund, July 2013

Anders Grynge

Director, Head of Global Type Approval
We fulfil the requirements of the R&TTE Directive (1999/5/EC).

FCC Statement
This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two
conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept
any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Any change or modification not expressly approved by Sony may void the user's authority to operate the
equipment.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part
15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a
residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed
and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However,
there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by
turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the
following measures:
•

Reorient or relocate the receiving antenna.
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•
•
•

Increase the separation between the equipment and receiver.
Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

AVISO IMPORTANTE PARA MÉXICO
La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible
que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o
dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su
operación no deseada.
Para consultar la información relacionada al número del certificado, refiérase a la etiqueta
del empaque y/o del producto.

Industry Canada Statement
This device complies with RSS-210 of Industry Canada.
Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device
must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Avis d’industrie Canada
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.
L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et, and
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible
d'en compromettre le fonctionnement.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
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