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Komma igång
Introduktion
Med SmartWatch 2 kan du hålla koll på vad som händer på din Android™-enhet utan att
behöva ta upp den ur fickan eller väskan. Din SmartWatch 2 vibrerar när du får ett
samtal, meddelande eller någon annan avisering. När din SmartWatch 2 inte är ansluten
till din Android™-enhet fungerar SmartWatch 2 som en vanlig klocka och vissa program
på din SmartWatch 2 är fortfarande tillgängliga.

Översikt

1. Ljussensor

5. Bakåtknapp

2. Strömknapp

6. Pekskärm

3. Åtgärdsknapp

7. NFC-avkänningsområde

4. Startsideknapp

8. Port för laddare/USB-kabel

Ladda
Innan du använder SmartWatch 2 för första gången måste du ladda produkten i cirka 30
minuter. Vi rekommenderar att du använder laddare och USB-kablar från Sony.
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Ladda SmartWatch 2

1
2

Anslut ena änden av USB-kabeln till laddaren eller till USB-porten på en dator.
Anslut andra änden av kabeln till Micro USB-porten på din SmartWatch 2.
En laddare kanske inte ingår vid köpet på alla marknader.

Starta och stänga av
•

Starta eller stänga av SmartWatch 2
Håll intryckt tills SmartWatch 2 vibrerar.

Konfigurera din SmartWatch 2
Det snabbaste sättet att komma igång med SmartWatch 2 är genom att ansluta den till
din Android™-enhet med hjälp av NFC. Om din Android™-enhet inte stöder NFC kan du
ansluta med hjälp av standardmetoden för Bluetooth®-parkoppling i inställningarna för
Android™-enheten.
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Konfigurera med NFC
Konfigurera med NFC

Du kan spara datakostnader genom att se till att Android™-enheten är ansluten till ett Wi-Fi®nätverk.

1
2
3
4
5
6

Android™-enhet: Kontrollera att NFC-funktionen är aktiverad och att skärmen är
aktiv och upplåst.
SmartWatch 2: Starta SmartWatch 2 genom att trycka på och hålla ned .
Placera Android™-enheten över baksidan på SmartWatch 2 så att enheternas
NFC-avkänningsområden rör vid varandra. Om du redan har ett uppdaterat Smart
Connect™-program, går enheten automatiskt vidare till steg 6.
Android™-enhet: Följ instruktionerna som visas på skärmen för att installera eller
uppdatera Smart Connect från Google Play™.
Anslut genom att placera Android™-enheten över baksidan på din SmartWatch 2
så att enheternas NFC-avkänningsområden rör vid varandra.
Android™-enhet: Följ instruktionerna på skärmen för att installera SmartWatch 2
från Google Play™. Konfigurationen avslutas med att SmartWatch 2 startas om
automatiskt.

Konfigurera med Bluetooth®-funktionen
Om din Android™-enhet inte stöder NFC kan du ansluta med hjälp av standardmetoden
för Bluetooth®-parkoppling i inställningarna för Android™-enheten.
Konfigurera med Bluetooth®-funktionen
Du kan spara datakostnader genom att se till att Android™-enheten är ansluten till ett Wi-Fi®nätverk.

1
2
3
4
5

Android™-enhet: Kontrollera att Smart Connect, som finns på Google Play™, är
installerat på Android™-enheten.
Android™-enhet: Kontrollera att Bluetooth®-funktionen är aktiverad.
SmartWatch 2: Starta SmartWatch 2 genom att trycka på och hålla ned .
Android™-enhet: Sök efter Bluetooth®-enheter och välj SmartWatch 2 i listan
med tillgängliga enheter under Inställningar > Bluetooth.
Android™-enhet: Följ instruktionerna på skärmen för att installera SmartWatch 2
från Google Play™. Konfigurationen avslutas med att SmartWatch 2 startas om
automatiskt.
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Lägga till funktioner i din SmartWatch 2
Installera ytterligare program på din SmartWatch 2 om du vill lägga till fler funktioner. Du
kan till exempel använda din SmartWatch 2 till att styra musikspelaren i din Android™enhet.
Installera ett program från Android™-enheten
1
2
3
4

Dra statusfältet nedåt och tryck på SmartWatch 2.
Välj ett program i listan. Om du vill söka efter ett program som inte visas i listan
trycker du på Söka efter program och följer sedan anvisningarna som visas på
skärmen.
När Google Play™ öppnas trycker du på installera .
Följ anvisningarna som visas på skärmen för att installera programmet. En ikon för
programmet visas på skärmen för SmartWatch 2 när installationen är klar.
För vissa program krävs ytterligare konfiguration inifrån SmartWatch 2 på Android™-enheten.

Handledsband
Du kan använda alla handledsband med standardbredden 24 mm tillsammans med
SmartWatch 2.
Byta handledsband

•

Använd en skruvmejsel och tryck ned på bandstiften för att ta av och fästa ett
handledsband.
Var försiktig så att du inte repar din SmartWatch 2 när du använder en skruvmejsel.
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Grunderna
Använda pekskärmen
Knacka

•
•

Öppna eller välja ett objekt.
Markera eller avmarkera en kryssruta eller ett alternativ.

Röra vid och hålla kvar

•

Aktivera en objektspecifik meny.

Dra

•
•

Dra upp eller ner i en lista.
Dra till höger eller vänster, exempelvis mellan startskärmsfönster.
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Använda knapparna
Strömknapp
• Växla mellan startskärmen och klockskärmen
Bakåt
• Gå tillbaka till tidigare skärmar inom programmet eller avsluta programmet.
Startskärmen
• Gå till startskärmen.
Åtgärder
• Öppna en lista över tillgängliga alternativ i den aktuella skärmen eller aktuellt program.

Startskärmen
På startskärmen finns alla program på din SmartWatch 2. Du kan ordna
programikonerna på startskärmen i alfabetisk ordning eller efter hur ofta de används.
•

Så här går du till startskärmen
Tryck på .

•

Bläddra på startskärmen
Dra åt höger eller vänster.

•

Öppna ett program från startskärmen
Hitta programmet genom att dra åt höger eller vänster och tryck sedan på
programmet.
När SmartWatch 2 är frånkopplad från Android™-enheten är vissa program inte tillgängliga och
ikonerna visas då i grått.

Ordna program på startskärmen
1
2

Tryck till på från startskärmen.
Välj ett alternativ.

Status och aviseringar
I statusfältet visas vad som händer i din SmartWatch 2. Där visas till exempel
aviseringsikoner, batteristatus och anslutningsstatus.

Status- och aviseringsikoner
Följande status- och aviseringsikoner kan visas på skärmen på din SmartWatch 2:
Batteristatus
Batteriet laddas.
Bluetooth®-funktionen är aktiverad och SmartWatch 2 är ansluten till din
Android™-enhet.
Bluetooth®-funktionen är aktiverad och SmartWatch 2 är frånkopplad från din
Android™-enhet.
Nya meddelanden
Startskärmens fönsterindikator

Klockskärmen
SmartWatch 2 visar klockskärmen om du inte använder den på ett tag, så du kan
använda den som en fristående klocka.
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Det finns flera olika urtavlor att välja mellan. Du kan också skapa en urtavla i din egen stil.
•

Gå till klockskärmen
Tryck kort på .
Klockskärmens bakgrundsbelysning tänds om du trycker kort på

•

.

Stänga klockskärmen
Tryck på två gånger.
Välja en urtavla

1
2
3

Hitta och tryck till på från startskärmen.
Tryck till på Urtavlor och dra sedan åt höger eller vänster för att visa de tillgängliga
urtavlorna.
Tryck till på urtavlan som du vill använda.
Redigera urtavlan från Android™-enheten

1
2
3
4
5

Dra statusfältet nedåt och tryck till på SmartWatch 2 > Redigera urtavlor.
Tryck till på bredvid den urtavla du vill redigera. Om du vill lägga till en ny urtavla
trycker du till på .
Om du vill lägga till en ny klocka eller en widget på urtavlan trycker du till på
Klockor eller Widgetar och väljer ett alternativ.
Om du vill flytta ett objekt till urtavlan drar du det till önskad plats.
Tryck till på . Urtavlan sparas automatiskt.
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Grundläggande inställningar
Grundläggande inställningar
Visa och ändra inställningar direkt från Inställningar-menyn på din SmartWatch 2.
•

Öppna inställningsmenyn
Hitta och tryck till på från startskärmen.
Justera skärmens ljusstyrka

1
2
3

Hitta och tryck till på från startskärmen.
Hitta och tryck till på Display > Ljusstyrka.
Dra skjutreglaget för att justera ljusstyrkan.
Ställ in lägre ljusstyrka för att spara på batterikraften.

Aktivera eller inaktivera vibrationsläge
1
2
3

Hitta och tryck till på från startskärmen.
Hitta och tryck till på Vibrera.
Dra skjutreglaget för att aktivera eller inaktivera vibrationsläget.

Datum och tid
Din SmartWatch 2 synkar datum och tid automatiskt med din Android™-enhet, men du
kan även välja att ange tid och datum manuellt.
Ange datum och tid manuellt
1
2
3
4
5
6

Hitta och tryck till på från startskärmen.
Hitta och tryck till på Datum och tid > Ange datum och tid.
Avmarkera kryssrutan Synka med enhet om den är markerad.
Tryck till på Ange datum eller Ange tid.
Dra upp eller ned för att justera datum eller tid.
Tryck till på .

Konfigurera ett skärmlås
Du kan ange en PIN-kod för att låsa skärmen på din SmartWatch 2.
Det är mycket viktigt att du kommer ihåg din PIN-kod. Om du anger fel PIN-kod flera
gånger måste du följa instruktionerna på din SmartWatch 2 för att utföra en
fabriksåterställning, vilket raderar alla data på din SmartWatch 2.
Skapa en PIN-kod för att låsa upp skärmen
1
2
3
4

Hitta och tryck till på från startskärmen.
Hitta och tryck till på Säkerhet > PIN-kod. Tryck sedan till på
Ange en fyrsiffrig PIN-kod och tryck sedan till på .
Bekräfta den fyrsiffriga PIN-koden och tryck sedan till på .

.

Inaktivera PIN-koden för att låsa upp skärmen
1
2
3

Hitta och tryck till på från startskärmen.
Hitta och tryck till på Säkerhet > Ingen.
Ange PIN-koden och tryck sedan till på .

Återställa och starta om
Du kan återställa din SmartWatch 2 till fabriksinställningarna. Detta raderar alla personliga
data på din SmartWatch 2. Den här åtgärden är ibland nödvändig om SmartWatch 2
slutar fungera som den ska.
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Du kan även tvinga SmartWatch 2 att stänga ned när den hänger sig eller inte startar om
normalt. Inga inställningar eller personliga data försvinner när du startar om din
SmartWatch 2 efter att ha tvingat den att avsluta.
Utföra en fabriksåterställning
1
2
3

Hitta och tryck till på från startskärmen.
Hitta och tryck till på Återställ SmartWatch.
Bekräfta genom att trycka till på .

•

Tvinga fram avstängning av SmartWatch 2
Tryck på och håll ned tills din SmartWatch 2 stängs av.
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Använda SmartWatch 2
Visa händelseaviseringar
När du har installerat SmartWatch 2-apparna skickar många av dem aviseringar som du
kan visa på din SmartWatch 2. När en avisering kommer vibrerar SmartWatch 2 och
programmet visas på skärmen. Om SmartWatch 2 är frånkopplad från Android™enheten kan du endast visa aviseringar som tagits emot före frånkopplingen. Mer
information finns i Lägga till funktioner i din SmartWatch 2 på sidan 6.

•
•
•
•
•
•

Du kan ta emot följande typer av aviseringar från Android™-enheten på SmartWatch 2skärmen:
Obesvarade samtal
SMS
E-post
Uppdateringar från sociala nätverk som Facebook™ och Twitter™
Påminnelser om kalenderhändelser
Gmail
För vissa program, t.ex. Facebook™, måste du först logga in på tjänsten i Android™-enhetens
SmartWatch 2-program.

•

Visa en händelseavisering
När en avisering kommer trycker du till på programikonen på startskärmen.

Ringa
När du använder ett trådlöst Bluetooth®-headset kan du använda SmartWatch 2 som en
fjärrkontroll för att hantera samtal på ett enkelt sätt. Du måste installera programmet
Ringa för SmartWatch 2 om du vill ringa samtal från din SmartWatch 2. Mer information
finns i Lägga till funktioner i din SmartWatch 2 på sidan 6.
Du kan ringa ett samtal från din SmartWatch 2 genom att slå ett telefonnummer
manuellt, genom att trycka till på ett nummer som sparats i din lista med kontakter eller
favoriter eller genom att trycka till på telefonnumret i samtalsloggen.
Ringa genom att slå ett nummer
1
2
3

Hitta och tryck till på från startskärmen.
Tryck till på .
Ange mottagarens nummer och tryck till på

.

Ringa ett samtal från kontakter
1
2
3
4
5

Hitta och tryck till på från startskärmen.
Tryck till på .
Tryck till på första bokstaven i kontaktens namn.
Hitta och tryck till på kontakten.
Tryck till på .

Ta emot samtal
•

Besvara ett samtal
Tryck på .
Svarsfunktionen visas bara i SmartWatch 2 när den är ansluten till en Sony Android™-enhet.
Om du inte använder en Sony Android™-enhet besvarar du samtalet från ditt headset eller din
Android™-enhet.

•

Avvisa ett samtal
Tryck till på .
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•

Tysta Android™-enheten vid ett inkommande samtal
Tryck till på .
Du kan bara tysta ringsignalen som avges av Bluetooth®-headsetet genom att trycka till
knappen för att tysta på Android™-telefonen eller Android™-surfplattan.

Avvisa ett samtal med ett fördefinierat meddelande
1
2

Tryck på Avvisa med meddelande när det kommer ett samtal.
Välj ett meddelande och tryck sedan till på .

Pågående samtal
•

Ändra öronhögtalarens volym under ett samtal
eller .
Tryck till på

Använda samtalsloggen
Du kan använda samtalsloggen för att visa obesvarade, mottagna och uppringda
samtal och för att ringa upp numren i listan direkt.

Samtalsloggikoner
Obesvarat samtal
Mottaget samtal
Uppringt samtal

Visa samtalsloggen
1
2

Hitta och tryck till på
Tryck till på .

från startskärmen.

Ringa ett nummer från samtalsloggen
1
2
3

Hitta och tryck till på från startskärmen.
Tryck till på och välj sedan det nummer du vill ringa.
Tryck till på > .

Meddelanden
Om du vill läsa SMS på din SmartWatch 2 måste du installera programmet Meddelanden
för SmartWatch 2. Mer information finns i Lägga till funktioner i din SmartWatch 2 på
sidan 6. Du kan också använda SmartWatch 2 om du vill ringa upp avsändaren eller
svara med ett fördefinierat meddelande eller uttryckssymboler.
Svara på ett meddelande
1
2
3

Gå till meddelandet du vill svara på och tryck till på > .
Tryck till på
och välj ett fördefinierat meddelande eller tryck till på
uttryckssymbol.
Tryck till på om du vill skicka meddelandet.

och välj en

Ringa upp en avsändare av ett meddelande
1
2
3

från startskärmen.
Hitta och tryck till på
Tryck till på meddelandet som du vill besvara med ett samtal.
Tryck till på > .
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Musik
När du har installerat programmet Musik för din SmartWatch 2 kan du använda
SmartWatch 2 till att styra de flesta musikspelarprogrammen i olika Android™-enheter.
Mer information finns i Lägga till funktioner i din SmartWatch 2 på sidan 6.
Spela upp en låt
1
2

Hitta och tryck på
Tryck på .

•

Justera ljudvolymen
När musiken spelas trycker du till på

•

Flytta mellan låtar
Dra åt höger eller vänster.

från startskärmen på din SmartWatch 2.

eller på

.
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Support och underhåll
Uppdatera SmartWatch 2
Uppdatera SmartWatch 2 till den senaste programvaruversionen för optimal prestanda
och de senaste förbättringarna.
Uppdatera programmet Smart Connect på en Android™-enhet
1
2
3
4

Tryck till på från startskärmen.
Hitta och tryck till på Smart Connect, tryck sedan till på > Programinformation.
Tryck till på > Sök efter uppdateringar.
Om det finns någon uppdatering tillgänglig följer du instruktionerna som visas på
skärmen.
Du kan minimera datakostnaderna genom att se till att Android™-enheten är ansluten till ett
Wi-Fi®-nätverk.

Uppdatera programmet SmartWatch 2 från Android™-enheten
1
2
3
4

Tryck på på startskärmen.
Tryck på Play Store.
I listan med installerade program letar du fram och trycker på SmartWatch 2.
Om det finns någon uppdatering tillgänglig följer du instruktionerna som visas på
skärmen.
Du kan minimera datakostnaderna genom att se till att Android™-enheten är ansluten till ett
Wi-Fi®-nätverk.

Supportwebbplatsen
Visa supportwebbplatsen från Android™-enheten
1
2

Hitta och tryck på från startskärmen på din SmartWatch 2.
Tryck på Support > Supportwebbplats. Supportwebbplatsen öppnas på
Android™-enheten.
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Viktig information
Juridisk information

SonySW2
Innan du använder produkten bör du läsa broschyren Viktig information som
tillhandahålls separat.
Den här användarhandboken publiceras av Sony Mobile Communications AB eller dess lokala dotterbolag utan
några garantier. Förbättringar och förändringar av den här användarhandboken som är nödvändiga p.g.a.
typografiska fel, felaktigheter i aktuell information eller förbättringar av programvara och/eller utrustning kan göras av
Sony Mobile Communications AB när som helst och utan föregående meddelande. Sådana ändringar kommer att
tas med i nya utgåvor av den här användarhandboken.
Med ensamrätt.
©Sony Mobile Communications AB, 2013
Publikationsnummer: 1277-5617.2
Interoperabilitet och kompatibilitet bland Bluetooth®-enheter varierar. Enheten har vanligtvis stöd för produkter som
använder Bluetooth-specifikation 1.2 eller senare och profilen headset eller handsfree.
Sony är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Sony Corporation. Bluetooth är ett varumärke som
tillhör Bluetooth (SIG) Inc. och det används under licens. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. Med
ensamrätt.
Alla produkt- och företagsnamn som omnämns häri är varumärken eller registrerade varumärken och tillhör sina
respektive ägare. Andra eventuella rättigheter som inte uttryckligen beviljas häri förbehålles. Alla andra varumärken
tillhör respektive ägare.
Mer information finns på www.sonymobile.com.
Bilderna i publikationen är endast illustrativa och ska inte betraktas som exakta avbildningar av tillbehöret.

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:
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•
•
•
•

Reorient or relocate the receiving antenna.
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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