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Ekstra informasjon om Huaweii/Honour  
 

Telefoner som Hauweii, OnePhone og FairPhone  har problemer med å kjøre Sense.DAT 

24/7 i bakgrunnen. Hovedforklaringen på dette er at disse telefonene har en 

batteristyring for å begrense telefonens resurrser og forlenge batteritiden. Det betyr 

helt enkelt at de avslutter apper som ikke nylig har vært brukt (åpnet).  Den beste 

løsningen for å unngå dette er å markere appen som “beskyttet app”.  Du finner 

oppskriften nedenfor.  

 
____________________________________________________ 
 
Huawei  
De forskjellige modellene til Huawei har delvis forskjellige brukergrensesnitt. I 
dette dokumentet samler vi instruksjoner for korrekt konfigurering av Huawei-
enheter. 
 
Generelt  
Mange Huawei-enheter stopper som standard alle kjørende programmer så snart 
skjermen er låst. De fleste har en innstilling som "Beskyttede apper", som gjør at 
brukeren kan sjekke programmer som har lov til å fortsette å kjøre. Vår app må 
stå imellom. Hvis "Google Play Services" er i listen, må den også være 
"beskyttet". 
Noen enheter tillater også å bestemme hvilke apper som kan starte så snart 
enheten er slått på. Hvis dette alternativet er tilgjengelig, må vår app også være 
mellom. 
 
Sammendrag: 
Start app ved oppstart: Gi app-tillatelsen under Telefonbehandling -> 
Oppstartshåndtering 
Beskyttet app: Kontroller at appen har en beskyttet status under 
Telefonbehandling -> Energibesparing -> Beskyttede apper 
Måten du gjør dette på, kan variere etter telefonmodell. 
Gå til Energisparing> Energiinformasjon> Hold deg aktiv når skjermen er slått av 
for å konfigurere denne funksjonen når du ikke finner listen over beskyttede 
apper. 
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Huawei P10 Tillat appen å fortsette å kjøre i bakgrunnen. Åpne innstillinger -> 
Beskyttede apper: 
Finn appen i listen: Merk av i boksen bak appen, slik at appen er beskyttet: 
 
Huawei P20 (Pro) Fra håndboken til P20 
Optimalisere energiforbruket Når enhetens batteri går tom for strøm på en 
ubeleilig tid, kan det føre til mye ubehag. Strømsparingsfunksjoner kan bidra til å 
forlenge batterilevetiden til telefonen / nettbrettet, slik at du kan spille lenger og 
bruke lengre funksjoner. Åpne Telefonbehandling og trykk på gjenværende for å 
gjøre følgende: 
Administrere apper for å spare energi: Trykk på App oppstartshåndtering for 
automatisk eller manuelt å konfigurere automatisk oppstart av apper, sekundær 
oppstart av programmer og aktivitetene i bakgrunnsprosessene. Systemet vil 
automatisk justere energiforbruket for å spare energi. Du vil motta et varsel hvis 
energiintensive apper er aktive i bakgrunnen. Følg instruksjonene på skjermen 
for å optimalisere  
 


