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MOVADO MOTION AKILLI SAATLER – 
SIK SORULAN SORULAR (SSS) 
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S. SAAT, AKILLI TELEFON OLMADAN ÇALIŞIR MI?  

Evet. Saat akıllı telefona bağlı olsa da olmasa da, 
analog kadranı zamanı gösterir. Bildirimler ve aktivite 
takibi gibi eksiksiz akıllı saat işlevleri için bir akıllı 
telefon ve uygulama gerekir. Saat tabletle kullanılamaz. 

S. SAAT SU GEÇIRMEZ MI?  

Saatiniz suya dayanıklılık için uluslararası standartları 
karşılamak üzere ilgili testlerden geçmiştir. Suya 
dayanıklılığını belirlemek için saatinizin ürün 
belirtimlerine bakın. Movado Group, Inc. (MGI) 
yüzerken veya duş alırken saatinizi çıkarmanızı önerir. 

Saatinizi suya batırmamalı veya temas pimlerinin 
ıslanmasına izin vermemelisiniz. Nem ve elektrolit 
kalıntıları (tuzlar ve klorürler) korozyona ve hatta temas 
pimlerinin kısa devre yapmasına neden olabilir. Temas 
pimleri ıslanırsa izopropil alkolle silin ve yumuşak bir  
bezle kurulayın. 

NOT: Şarj kablosunu takmadan önce temas pimleri 
nemsiz olmalıdır.

Suya dayanıklılığını korumak için yıllık bakım gereklidir. 
Kasanın su geçirmezliğini sağlayan contalar ve kurma 
kolu normal kullanımla yıpranıp bozulabilir. Saatiniz, pil 
değiştirme de dahil olmak üzere servis için açıldığında 
bu parçalar muayene edilip gerekirse değiştirilmelidir. 
Tüm servis siparişlerinde, yetkili bir saat onarım merkezi 
rutin bir adım olarak saatinizin suya dayanıklılığını 
otomatik olarak yeniden test edecektir. Lütfen bölgeniz 
için uygun onarım merkezini bulun:  

KUZEY VE GÜNEY AMERIKA: 
MGI 
109 State Street 
Moonachie, New Jersey 07074 

AVRUPA VE ORTA DOĞU: 
Tel: +800.0066.4700
Tel: +800.328.71224 (Yalnızca Türkiye)
E-posta customercare@mgiluxury.com 

NOTLAR: Suya dayanıklılık yalnızca saatin kasası için 
geçerlidir; bazı saat kayışlarının su altında takılmaması  
ve ıslak koşullara maruz bırakılmaması gerekebilir. 

Saatinizi düşürmeyin veya sert yüzeylere çarpmayın. 
Şiddetli darbe aldıktan sonra suya dayanıklılık tekrar 
kontrol edilmelidir. 

DİKKAT EDİLECEKLER: Saatinizin ürün özelliklerinde 
belirtilen derinlikten daha yüksek bir basınca/derinliğe 
maruz bırakmayın; yoksa, saatiniz hasar görebilir ve 
garantiniz geçersiz kalır.

Saatiniz ıslakken veya sualtında saatin düğmesiyle 
oynamayın veya kurma kolunu dışarı çekmeyin.

NOT: Movado Group, Inc. (MGI), kasa, kurma kolu, 
contalar veya kristalin uygun olmayan kullanımı veya 
hasar görmesinden dolayı ortaya çıkan sızıntılardan 
kaynaklanan veya bunlarla ilişkili hasarlardan dolayı 
sorumluluk kabul etmez.

S. SAATIN SERI NUMARASINI NEREDE 
BULABILIRIM?

Seri numarası, saatin arkasına işlenmiştir. Uygulama, 
akıllı telefonda yüklendikten ve saatle telefon 
eşleştirildikten sonra, seri numarasına uygulamanın 
içinden de erişebilirsiniz. AYARLAR simgesine dokunun, 
ardından YARDIM VE DESTEK seçeneğine dokunun ve 
ekranın üst kısmında seri numarasını bulun. 

S. NEDEN UYGULAMADAKI SERI NUMARASI 
SAATIN ARKASINDAKIYLE EŞLEŞMIYOR?  

Saatiniz bir servis merkezinde onarımdan geçtiyse 
ve orijinal modül değiştirildiyse, saatin arkasına 
işlenmiş seri numarası uygulamada gösterilenle artık 
eşleşmeyebilir. 

AKILLI SAATLERLE ILGILI GENEL BILGILER:
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AKILLI TELEFON UYGULAMASINI YÜKLEME: 

S. HANGI IOS VEYA ANDROID SÜRÜMLERI 
DESTEKLENIR?  

Uygulama, iOS sürüm 9 ve üstünü veya Android sürüm 
4.4 ve üstünü çalıştıran çoğu akıllı telefonda çalışacak 
şekilde tasarlanmıştır. 

NOT: 15 Eylül 2016 tarihinden sonra, iOS sürüm  
8.4.1 artık desteklenmemektedir.

S. HANGI TELEFONLAR DESTEKLENIYOR? 

iOS sürüm 9 ve üstü veya Android sürümü 4.4 ve 
üstünü çalıştıran çoğu akıllı telefon desteklenir. Motorola 
Droid Turbo 2 uygulama tarafından desteklenmez.  

S. TABLETLER DESTEKLENIR MI?  

Hayır. iPad ve Android tabletler de dahil olmak üzere 
hiçbir tablet desteklenmez. Uygulama, sadece iOS 
sürüm 9 ve üstünü veya Android sürüm 4.4 ve üstünü 
çalıştıran akıllı telefonlarla çalışır. 

S. UYGULAMAYI TELEFONUMA NASIL YÜKLERIM?  

Telefonunuzda uygulama mağazasını açıp saatin  
adını arayın ve uygulamayı indirip yükleyin. Alternatif 
olarak, uygulama www.smartsupport.mgiservice.com 
adresinden indirilebilir. 

S. UYGULAMA KAÇ OTURUM AÇMA 
DENEMESINE IZIN VERIR?  

Üçüncü kez yanlış parola girdikten sonra tekrar  
oturum açmayı denemeden önce 15 dakika kadar 
beklemeniz gerekecektir. 
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AKILLI SAATI KULLANMA: 

S. NEDEN SAAT ILK KURULUM SIRASINDA  
YANIT VERMIYOR?  

Saat satın alındığında “nakliye modunda” olabilir. Saati 
etkinleştirmek için en az dört saat boyunca şarj edin ve 
ardından ışıklar kadranın etrafında dönmeye başlayana 
kadar saat düğmesini basılı tutun. Etkinleştirme 5 ila 10 
saniye alabilir. 

S. SAATI NASIL AYARLARIM?  

Kurma kolunu tık edene kadar usulca dışarı çekin. Akrep 
ve yelkovanı doğru saate ayarlamak için kurma kolunu 
istediğiniz yöne çevirin ve sonra tekrar yerine itin. 

S. KARANLIKTA ZAMANI GÖRÜNTÜLEMEK  
IÇIN IŞIĞI YANIYOR MU?  

Evet. Saatin LED ışıklarını kullanarak zamanı gösteren 
Dijital Zaman görünümü için saat düğmesine bir kez 
basın. Telefon uygulaması tarafından belirlenen geçerli 
saati göstermek için ışıklar yanar. Simge ve saat ışığı 
yanar. Dakika ışığı yanıp söner.  

Örneğin saat 10:09 ise, saat 10 ışığı yanar ve saat 
1 ışığı yandıktan sonra dört kez hızla yanıp sönerek 
saatin 10:05’i dört dakika geçtiğini, yani 10:09 
olduğunu gösterir. Saat 10:10 ise, saat 10 ışığı yanar 
ve saat 2 ışığı yanar (yanıp sönmeden) ve böylece 
saatin tam 10:10 olduğunu gösterir. 

Saat ve dakika aynı ışıkla gösteriliyorsa, ışık saati 
göstermek için yanar ve ardından dakikayı göstermek  
için bir kez yanıp söner. Zaman tam dakikadaysa 
(örneğin, 10:50), ışık yeniden yanıp sönmez. Aksi 
takdirde, işaret ışığından sonra kaç dakika geçtiyse 
hızlıca o kadar yanıp söner. Saat 10:51 ise, saat 10 
ışığı yanar, bir kez yanıp söner ve ardından hızla tekrar 
yanıp sönerek saatin 10:51 olduğunu gösterir.  

S. SAATIN MÜLKIYETI NASIL AKTARILIR VEYA SAATI 
BAŞKA BIR TELEFONLA KULLANABILIR MIYIM?  

1.   Uygulamada, AYARLAR simgesine dokunun.  
Ardından OTURUMU KAPAT veya SAATI KALDIR 
seçeneğine dokunun. 

2.   Açılan iletişim kutularına yanıt verin. Uygulama,  
oturum açma ekranına döner.  

3.   Oturumu kapattığınızda veya saati kaldırdığınızda, 
saat telefona aktif olarak bağlıysa otomatik olarak 
fabrika ayarlarına sıfırlanır. 

 Oturumu kapattığınızda veya saati kaldırdığınızda, 
saat telefona aktif olarak bağlı değilse aşağıdaki 
adımları izleyerek saati fabrika ayarlarına sıfırlayın: 

a.  Saat düğmesini 22 saniye boyunca basılı 
tutun. 

b.  Tüm ışıklar saat yönüne bir kez döndükten 
sonra düğmeyi bırakın. 

c.  Işıklar saat yönünün tersine bir kez döner  
ve ardından saat sıfırlanır. 

NOT: Fabrika ayarlarına sıfırlandıktan sonra, ışıklar 
saat yönünde dönerek saatin Bluetooth eşleştirme 
modunda olduğunu gösterir.

Android kullanıyorsanız, şimdi saatin eşleşmesi 
kaldırılmıştır ve saat başka bir telefonla eşleşmeye 
hazırdır.  

iOS kullanıyorsanız: 
a.   Telefonun AYARLAR menüsünü açtıktan sonra 

BLUETOOTH seçeneğine dokunun. 
b.   Saatin adının yanında yer alan I  

simgesine dokunun.  
c.   BU AYGITI UNUT seçeneğine dokunun. 

Şimdi saatin eşleşmesi kaldırılmıştır ve saat 
başka bir telefonla eşleşmeye hazırdır. 

S. OTURUMU KAPATMA ILE SAATI KALDIRMA 
ARASINDAKI FARK NEDIR? 

OTURUMU KAPAT başka bir hesapla açılmış oturumu 
silmenizi sağlar. Oturum kapatıldıktan sonra yeni bir 
hesapla oturum açılması, uygulama verileri ve aktivite 
bilgileri gibi yerel olarak depolanan kullanıcı verilerinizi 
siler. 

SAATI KALDIR oturumunuzu açık tutmanızı ve 
hesabınızla yeni bir saati ilişkilendirmenizi sağlar. 

S. BIR ARAMAYI VEYA MESAJI YANITLAMAK IÇIN 
SAATIMI KULLANABILIR MIYIM? 

Hayır, saat akıllı telefonunuzdan yalnızca arama ve 
mesaj bildirimleri alır. Gelen aramaları yanıtlamak veya 
mesajlara yanıt yazmak için telefonunuzu kullanın. 
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AKILLI SAATINIZI TELEFONUNUZLA EŞLEŞTIRME: 

Bir bildirimi kapatmak veya aramayı reddetmek için üst 
saat düğmesine bir kez basın. 

S. TELEFONUMUN BLUETOOTH ÖZELLIĞINI NASIL  
AÇIP KAPATABILIRIM? 

Bluetooth, genellikle iOS ve Android telefonların 
Ayarlar menüsünde bulunur. Aygıtınızın özel Bluetooth 
etkinleştirme veya devre dışı bırakma talimatları için 
üreticinin belgelerine bakın. 

S. SAATI TELEFONUMLA NASIL EŞLEŞTIRIRIM?  

1.  Telefonunuzda Bluetooth özelliğinin etkin 
olduğundan emin olun. 

2.  Saat uygulamasını açın, yeni bir hesap oluşturun 
veya oturum açın ve ardından ekranda görüntülenen 
talimatları izleyin. 

3.  Uygulama, otomatik olarak yakındaki saatleri arar. 
Sizden istendiğinde, saat düğmesine basıp bırakın. 
Işıklar kadranın etrafında döner.  

  NOT: Düğmeye bastıktan sonra saat ışıkları kadranın 
etrafında dönmüyorsa, saat hâlâ nakliye modunda 
olabilir. Nakliye modundan çıkmak için, ışıklar 
kadranın kenarında dönene kadar saat düğmesini 
basılı tutun. Etkinleştirme 5 ila 10 saniye alabilir.

4.  Telefon uygulaması saatinizi bulduğunda, SAATI 
BAĞLA seçeneğine dokunun. İstenirse, saat 
düğmesine basıp bırakın. Telefon ve saat başarıyla 
eşleştiğinde, telefon uygulaması bunu size bildirir. 

5.  Telefon uygulamasında BILDIRIMLERE ERIŞIM, 
KIŞILERE ERIŞIM ve TAKVIMLERE ERIŞIM ayarlarını 
etkinleştirin. Saatinizin düzgün çalışması için her 
üçüne de erişimi etkinleştirmeniz gerekir. Ardından, 
ILERI’ye dokunun.  

6.  Saatinizi kullanma hakkında daha fazla bilgi 
almak için uygulama eğitimi üzerinde kaydırarak 
ilerleyin ve ardından kurulumu tamamlamak için saat 
bildirimlerini ve tercihleri yapılandırın. 

  NOT: Daha ayrıntılı bilgi almak için, çevrimiçi 
kullanıcı kılavuzuna bakın.

S. TELEFONUMLA BIRDEN FAZLA SAATI  
EŞLEŞTIREBILIR MIYIM?  

iOS: Evet, telefonunuzu birden fazla saatle 
eşleştirebilirsiniz, ancak telefon tek bir saate bildirim 
gönderir. Bildirimleri farklı bir saatin üzerinde 
almak için, şu anda eşleştirilmiş olan saati kaldırın 
ve ardından diğer saatle eşleştirin. iPhone’unuz 
Bluetooth üzerinden bildirimler alabilen herhangi bir 
aygıtla (örneğin, metin mesajlarını alan bir araba ses 
sistemiyle) eşleştirilmişse, saatiniz bildirimleri almaz. 

Android: Evet, telefonunuzu birden fazla saatle 
eşleştirebilirsiniz ve telefonunuz tüm eşleştirilmiş  
saatlere ve aygıtlara bildirimleri gönderecektir. 

S. TELEFONUM NEDEN SAATIMI BULUP 
BAĞLANAMIYOR? 
• Telefon ayarlarında Bluetooth özelliğinin etkin 
olduğundan emin olun. 

• Saati telefona yaklaştırarak sinyal gücünü artırın. 

• Kurulum ekranı görüntülenene kadar alt saat 
düğmesine basarak saatin eşleştirme moduna 
girdiğinden emin olun. 
• Saatin şarjı olduğundan emin olun. 
• iOS kullanıyorsanız, Bluetooth ayarlarını kontrol  
ederek saatinizin bir sistem düzeyinde zaten bağlı  
olup olmadığından emin olun ve gerekirse bağlı  
saatleri unutturun. 

S. SAATIMIN TELEFONUMLA BAĞLANTISI SÜREKLI 
KESILIYOR. ONLARI TEKRAR BIRBIRINE NASIL 
BAĞLAYABILIRIM?  
• Saat ve telefon bir saatten fazla bir süre için Bluetooth 
aralığının dışında kalırsa, saat düğmesine basarak 
saatle telefonu yeniden birbirine bağlayın. Yeniden 
bağlamak için telefonunuzdaki uygulamayı açmanız 
gerekebilir. 
• Saatin Uçak Modunda olmadığından ve Bluetooth 
özelliğinin etkin olduğundan emin olun. 
• Telefonda, Bluetooth özelliğini kapatıp açın ve UÇAK 
MODUNU açıp kapatın. 
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• Saat iletişim kurmuyorsa veya telefon uygulaması saatle 
bağlantısının kesildiğini belirtiyorsa uygulamayı kapatıp 
yeniden başlatın. 
• iOS’da, telefonun giriş düğmesine çift dokunup 
uygulamayı yana kaydırarak uygulamayı kapatın. Saati 
yeniden bağlamak için uygulamayı yeniden başlatın. 
• Android’de, uygulamayı kapanmaya zorlayın. 
Aygıtınıza özel talimatlar için üreticisinin belgelerine 
bakın. Saati yeniden bağlamak için uygulamayı 
yeniden başlatın. 
• Telefonu yeniden başlatın ve ardından yeniden 
bağlamak için uygulamayı açın. 
• Yukarıdaki saati ve telefonu yeniden bağlama 
çözümlerinden hiçbiri işe yaramadıysa uygulamayı 
telefonunuzdan silin ve saati fabrika ayarlarına sıfırlayın.  

NOT: Saati fabrika ayarlarına sıfırlama tüm kullanıcı 
verilerini saatten kaldırır. Yalnızca diğer tüm sorun 
giderme yöntemlerini denedikten sonra çözemediğiniz 
ciddi bir sorun yaşıyorsanız veya saatin mülkiyetini 
başkasına aktarıyorsanız, saati sıfırlayın.

Aşağıdaki adımları uygulayarak saati fabrika  
ayarlarına sıfırlayın:

1.  Saat düğmesini 22 saniye boyunca basılı tutun. 
2.   Tüm ışıklar saat yönüne bir kez döndükten sonra 

düğmeyi bırakın. 

3.   Işıklar saat yönünün tersine bir kez döner ve 
ardından saat sıfırlanır. 

NOT: Fabrika ayarlarına sıfırlandıktan sonra, ışıklar  
saat yönünde dönerek saatin eşleştirme modunda 
olduğunu gösterir.
• Saat yine bağlanmazsa, yardım veya onarım için  
destek ile iletişime geçin. Uygulamada, AYARLAR 
simgesine dokunun, ardından YARDIM VE DESTEK 
seçeneğine dokunun ve ekranın alt kısmındaki  
müşteri servis numarasını bulun. Alternatif olarak,  
www.smartsupport.mgiservice.com adresini  
ziyaret edebilirsiniz. 

AKILLI SAATINIZI TELEFONUNUZLA EŞLEŞTIRME:
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BILDIRIMLER VE AYARLAR:

S. IŞIKLI BILDIRIMLER NE GÖSTERIR? 
• Gelen aramalarda simge yanıp söner. 
• Metin mesajı veya diğer yüksek öncelikli, üçüncü taraf 
uygulaması bildirimlerini aldığınızda simge ve 11,  
12 ve 1 ışıkları hızla yanıp söner. 
• E-posta veya diğer düşük öncelikli, üçüncü taraf 
uygulaması bildirimlerini aldığınızda simge ve 11,  
12 ve 1 ışıkları yavaşça yanıp söner. 
• Bir takvim etkinliğinden önce hatırlatma saati  
geldiğinde saat yanar ve ardından ışıklar etkinliğin  
saat ve dakikasını gösterir. 
• Simge yanar ve günlük adım hedefinize ulaştığınızda 
diğer tüm ışıklar sırayla yanar. 
• Sık kullanılan bir kişiden arama veya metin 
geldiğinde, simge ve sık kullanılan kişiye karşılık gelen 
LED ışıklarından biri yanıp söner. Saat sık kullanılan 
kişilerden gelen aramalar için sekiz uzun titreşim, 
metinler için dört kısa titreşim yapar. 

NOT: Saat bildirimlerini özelleştirmeyle ilgili talimatlar  
da dahil olmak üzere bildirimler hakkında daha fazla  
bilgi için çevrimiçi kullanıcı kılavuzuna bakın.

S. FARKLI TITREŞIM KALIPLARI NE GÖSTERIR? 

Yüksek öncelikli bildirimlerin çoğu, düşük öncelikli 
bildirimlere kıyasla daha uzun titreşim kalıpları kullanır. 

Aşağıdaki tabloda varsayılan titreşim bildirim  
kalıpları açıklanmaktadır: 

BİLDİRİM

TUŞ = Kısa titreşim = Uzun titreşim 

Gelen arama 

Metin mesajı 

Aktivite hedefine ulaşıldı 

Takvim hatırlatıcısı 

E-posta 

Sosyal medya 

Diğer 

Açık 

Açık 

Açık 

Açık 

Kapalı 

Kapalı 

Kapalı 

TİTREŞİM KALIBI VARSAYILAN

NOT: Saat bildirimlerini özelleştirmeyle ilgili talimatlar  
da dahil olmak üzere bildirimler hakkında daha fazla 
bilgi için çevrimiçi kullanıcı kılavuzuna bakın.

S. SAATTEKI BIR BILDIRIMI NASIL KAPATIRIM? 

Bir bildirimi kapatmak veya aramayı reddetmek için 
saat düğmesine bir kez basın.  

S. BILDIRIMLERINI GEÇICI OLARAK NASIL 
DEVRE DIŞI BIRAKIRIM VE SAATI UYARMALARINI 
ENGELLERIM?  

Bildirimleri bir süreliğine devre dışı bırakmak için:  

1.  Uygulamada, AYARLAR simgesine dokunun. 

2.   Sessiz modunu açıp kapamak için [XX] ILE [XX] 
ARASINDA SAAT BILDIRIMLERINI SESSIZE AL  
metninin yanındaki açma/kapama  
düğmesine dokunun. 

3.   Bildirimleri sessize almak istediğiniz saatleri 
belirlemek için Başlangıç saati ve Bitiş saati 
kutularına değerler girin. Bu ayar belirli saatlerde 
sessiz modun başlatılmasını ve bitirilmesini 
sağlar ve bir alarm gibi tekrarlayacak şekilde 
ayarlanabilir. 

• Sessiz modda saatin üzerinde yalnızca aygıt uyarıları 
görüntülenir. Saatin üzerindeki tüm ışıklar kapanır. 
• Belirli uygulamalar için bildirimlerini kalıcı olarak 
devre dışı bırakmak için, uygulamasının giriş ekranında 
BILDIRIMLER’e dokunun. Bu bildirimi açmak veya 
kapamak için bildirimin yanındaki düğmeye dokunun. 
Belirli üçüncü taraf uygulamalardan bildirimleri 
etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için  
DÜZENLE’ye dokunun. 

S. IPHONE’UMDAN E-POSTA BILDIRIMLERI 
SAATIMDE GÖRÜNTÜLENMIYOR. 

Telefonunuzda Bildirim Merkezinin etkinleştirilmiş 
olduğundan emin olun.  

1.   Telefon ayarlarınızı açın. Önce POSTA, ardından 
KIŞILER ve sonra TAKVIMLER’e dokunun. 

2.   Saate bildirim göndermek istediğiniz hesabı seçin. 
BILDIRIM MERKEZINDE GÖSTER ayarının açık 
olduğundan emin olun. 
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BILDIRIMLER VE AYARLAR:

S. IPHONE’UMDAN METIN BILDIRIMLERI  
SAATIMDE GÖRÜNTÜLENMIYOR. 

Saatinizde metin mesajı bildirimleri alabilmeniz için 
iPhone metin uygulamasının kapalı olması gerekir. 
Mesajları almıyorsanız, uygulamanın telefonunuzda  
kapalı olduğundan emin olun.  

S. IPHONE’UMDAKI SAAT UYGULAMASINDA 
BILDIRIMLERI AYARLADIM, ANCAK SAATIMDE 
BILDIRIMLERI ALMIYORUM.  

Bildirimlerin çalışması için telefonunuzdaki saat 
uygulamasının açık olması gerekir. Telefonunuzda 
uygulamanın aktif olduğundan emin olun.  

S. BILDIRIMLER SAATIMDE GÖRÜNTÜLENMIYOR. 
• Bildirimlerin çalışması için telefonunuzdaki saat 
uygulamasının açık olması gerekir. Telefonunuzda 
uygulamanın aktif olduğundan emin olun. 
• Saat ve telefonun Bluetooth aralığında ve birbirine 
bağlı olduğundan emin olun. Uygulamayı açın ve saatin 
bağlı olduğunu onaylayın. 
• Saatinizin telefonunuzdan bildirimler alması için, bu 
uygulamalar için bildirimlerin telefonunuzun ayarlarında 
etkinleştirilmiş olması gerekir. Telefonunuzda uygulama 
bildirimlerini etkinleştirme talimatları için telefonun 
kullanıcı talimatlarına bakın. 
• Saatin yeterince şarjı olduğundan emin olun. 
• Saatin sessiz modda olmadığından emin olun. Sessiz 
mod ayarını kontrol etmek için aşağıdakileri yapın: 

1.   Telefon uygulamasında, AYARLAR simgesine 
dokunun. 

2.   [XX] ILE [XX] ARASINDA SAAT BILDIRIMLERINI 
SESSIZE AL metninin yanındaki açma/kapama 
düğmesini işaretleyin. Sessiz mod açıksa, kapatmak 
ve bildirimleri etkinleştirmek için düğmeye dokunun. 

• Tüm bildirim izinlerinin etkinleştirildiğinden emin 
olun. Uygulama giriş ekranında, AYARLAR simgesine 
dokunun, ardından IZINLER seçeneğine dokunun ve 
uygulamanın bildirimlere, kişilere ve takvime erişmesine 
izin verildiğinden emin olun. 

• Bildirimlerin etkinleştirildiğinden emin olun. Uygulama 
giriş ekranında BILDIRIMLER öğesine dokunun. 
Açıldığını görmek istediğiniz bildirimleri doğrulayın. 

S. ANDROID AYARLARINDA TAKVIM UYGULAMASI 
IÇIN BILDIRIMLERI KAPATTIĞIM HALDE, NEDEN 
HÂLÂ SAATIMDE TAKVIM BILDIRIMLERI ALIYORUM? 

Android Ayarlarında uygulama bildirimlerini kapatmak 
takvim bildirimlerini engellemez. Takvim bildirimlerinin 
saatinize gönderilmemesini sağlamak için aşağıdaki 
adımları uygulayın: 

1.   Uygulama giriş ekranında BILDIRIMLER  
öğesine dokunun.  

2.   Takvim bildirimi açma/kapama anahtarına 
dokunarak KAPALI konumuna getirin.  

3.   Seçtiğiniz takvimlerin bildirimlerini engellemek ve 
diğerlerinin bildirimlerine izin vermek için, Takvim 
grup bildirimi ayarını AÇIK olarak bırakın, ardından 
DÜZENLE’ye dokunun ve engellemek istediğiniz 
takvimlerin seçimini kaldırın. 

S. AKTIVITE TAKIPÇISINI (GÜNLÜK ADIMLARI 
IZLEME) NASIL AÇIP KAPARIM? 

Aktivite Takibi düğmesini açmak veya kapamak için:  

1.  Uygulamada, AYARLAR simgesine dokunun.  

2.   AKTIVITE TAKIBI’nin yanındaki AÇMA/KAPAMA 
düğmesine dokunun. 

S. GÜNLÜK HEDEFINIZ IÇIN ADIM SAYISINI  
NASIL DEĞIŞTIRIRIM?  

Hedeflenen adım sayısını belirlemek için:

1.  Uygulamada, AYARLAR simgesine dokunun. 

2.   GÜNLÜK HEDEF’in yanındaki geçerli adım  
sayısını seçin

3.   GÜNLÜK HEDEF kutusunun içine dokunun ve  
her gün için hedef adım sayınızı girin. Ardından, 
KAYDET seçeneğine dokunun.  
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S. SAATI ANDROID’DE “GÜVENILIR AYGIT” 
OLARAK AYARLAYABILIR MIYIM?  

Android’de, güvenilir bir aygıt telefonunuzla eşleştiğinde 
ve bağlı olduğunda otomatik olarak telefonun kilidini 
açabilir. Akıllı saat, telefonunuza bağlandığında 
telefonunuzun kilidini açık tutması için güvenilir aygıt 
olarak ayarlanabilir; ancak, saatin üzerinde PIN 
görüntülenemeyebilir.  

S. BLUETOOTH/UÇAK MODUNU NASIL AÇIP 
KAPATIRIM? 
• Uçak Modunun açılmasıyla saatinizde Bluetooth 
özelliği devre dışı bırakılır. Uçak Modunun 
kapatılmasıyla Bluetooth özelliği etkinleştirilir. 
• Hiçbir ışık yanmazken ve hiçbir bildirim aktif değilken 
Uçak Modunu açmak için, on iki ışığın hepsi her iki 
taraftan yukarıdan aşağıya doğru yanıp sönene kadar 
saat düğmesini basılı tutun. Saat bir kez titreştiğinde 
saat düğmesini bırakın. 
• Uçak Modunu kapatmak için, 12 adet ışığın hepsi 
her iki taraftan aşağıdan yukarıya doğru yanıp 
sönene kadar saat düğmesini basılı tutun. Saat bir kez 
titreştiğinde saat düğmesini bırakın. 

NOT: Uçak Modu durumu uygulamada görüntülenmez.

S. SIK KULLANILAN KIŞILER LISTESINE KAÇ KIŞI 
KAYDEDEBILIRIM?  
• Akıllı telefon uygulamasında sık kullanılanlar listesine 
en fazla 12 kişi ekleyebilirsiniz. Aramaları ve 
mesajları filtrelemek için sık kullanılan kişiler listenizi 
kullanabilirsiniz. 
• Sık kullanılan bir kişiden arama veya metin 
geldiğinde, simge ve sık kullanılan kişiye karşılık gelen 
LED ışıklarından biri yanıp söner. Saat sık kullanılan 
kişilerden gelen aramalar için sekiz uzun titreşim, 
metinler için dört kısa titreşim yapar. 
• Yalnızca, sık kullanılan kişilerinizden gelen aramaları 
ve metin mesajlarını almak için, telefon uygulamasında 
BILDIRIMLER seçeneğine dokunun. Ardından sadece sık 
kullanılan kişilerinizden gelen bildirimleri almak için SIK 
KULLANILAN KIŞILER seçeneğinin yanındaki  

düğmeye dokunun. 

NOT: Bir kişinin birden fazla telefon numarası varsa, her 
bir telefon numarası ayrı olarak seçilmelidir ve bunların 
her biri 12 limitine eklenir.

BILDIRIMLER VE AYARLAR:
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PIL VE ŞARJ: 

S. SAAT NASIL ŞARJ EDILIR?  

1.   Güç kablosunun USB ucunu, bilgisayarınızdaki USB 
bağlantı noktası veya elektrik prizine takılmış USB-
AC adaptör gibi bir güç kaynağına bağlayın. 

2.   Kabloyu saate bağlamak için, şarj aletini saatin 
arkasındaki şarj pimleriyle hizalayın ve tık edip 
oturana kadar şarj yuvasına doğru bastırın. Şarj 
aleti düzgün bir biçimde bağlandığında saat iki kez 
titreşir ve uygulamada pil durumu görüntülenir. 

NOT: Pil tamamen tükendiyse, saati şarj aletine ilk 
bağladığınızda saat hemen titreşmeyebilir.

3.  Saati en az dört saat boyunca şarj edin. 

4.   İşlem bittiğinde, ilk önce güç kablosunu güç 
kaynağından çıkarın ve ardından şarj aletini saatten 
çıkarın. 

NOT: Saati her şarj ettiğinizde, kabloyu güç 
kaynağından çıkarın ve şarj aletiyle saatin temas 
pimlerini yumuşak tüy bırakmayan bir bezle iyice 
silin. Temas pimlerini veya şarj aletini temizlemek için 
asla sabun veya başka bir kimyasal kullanmayın.

S. SAATI ŞARJ EDERKEN NE TÜRDE BIR GÜÇ 
KAYNAĞI KULLANMALIYIM?  

Akıllı telefonunuzla birlikte gelen şarj aleti gibi bir USB-
AC şarj aleti kullanın. 

Alternatif olarak, güç kablosunu bilgisayardaki bir USB 
bağlantı noktasına bağlayabilirsiniz, ancak bu yöntemle  
o kadar hızlı şarj olmayabilir. 

S. SAATIN ŞARJ OLMASI NE KADAR SÜRER? 

Pilin %25’ten %100’e şarj olması yaklaşık iki ila üç saat 
sürer. 

S. SAAT NE SIKLIKLA ŞARJ EDILMELIDIR?  

Saatin şarj edilmesi gerekmeden önce, saati düşük 
kullanım seviyesinde beş ila yedi gün kullanabilmeniz 
gerekir. 

S. DIJITAL PILIN KALAN MIKTARINI NASIL 
GÖRÜNTÜLERIM?  
• Telefon uygulamasında, giriş ekranının en altında kalan 
pili yüzde cinsinden görebilirsiniz. 

• Saatte, hiçbir ışığın yanmazken ve hiçbir bildirim  
aktif değilken, pil durumunu görüntülemek için düğmeye 
üç kez basın. Saat 3 ve saat 9 arasındaki ışıklar kalan  
şarjı gösterir. 
• Saatinizin dijital işlevlerine güç sağlayan pilin şarjı 
%20’nin altına düştüğünde, saatinizde bir bildirim 
görüntülenir. Dijital saat pilinin şarjı %10’un altına 
düştüğünde, diğer bir bildirim görüntülenir. 
• Yedi ışığın tümü yandığında pilin şarjı tamdır. 
• Saat 4 ve saat 8 arasındaki ışıklar yandığında, kalan  
şarj %75’tir. 
• Saat 5 ve saat 7 arasındaki ışıklar yandığında, kalan 
şarj %50’dir. 
• Sadece saat 6 ışığı yandığında, % 25’ten daha az  
şarj kalmıştır. 
• Düşük pil için, saatin üzerinde otomatik düşük pil 
bildirimi vardır. Pil düzeyinin çok düştüğünü işaret etmek 
için alt ışık yanıp söner. 

S. PIL DÜZEYI ÇOK DÜŞTÜĞÜNDE DE DOĞRU 
SAATI GÖSTERMEYE DEVAM EDECEK MI?  

Saatin üzerinde iki pil bulunur. Bir pil saatin dijital 
işlevlerini kontrol eder ve yeniden şarj edilebilir. Diğer 
pil saatin analog işlevlerini kontrol eder ve şarj edilmez. 
Dijital pil seviyesi çok düştüğünde diğer pil analog saat 
işlevleri için güç sağlamaya devam eder.  
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PIL VE ŞARJ: 

S. AKREP VE YELKOVAN HAREKET ETMEYI BIRAKTI, 
ANCAK HÂLÂ BILDIRIMLER ALIYORUM VE SAAT 
TELEFONA BAĞLI.  

Analog saat işlevleri için güç sağlayan pilin 
değiştirilmesi gerekebilir. Pil değişimi için Yetkili Onarım 
Merkezinin hizmetlerinden faydalanmak gerekir. Lütfen 
bölgeniz için uygun onarım merkezini bulun:  

KUZEY VE GÜNEY AMERIKA: 
MGI 
109 State Street 
Moonachie, New Jersey 07074 

AVRUPA VE ORTA DOĞU: 
Tel: +800.0066.4700
Tel: +800.328.71224 (Yalnızca Türkiye)
E-posta customercare@mgiluxury.com 

Saati kesinlikle açmayın veya pilleri kendiniz 
değiştirmeyi denemeyin; saatin kasasını açarsanız 
garanti geçersiz kalır. Movado Group, Inc. (MGI), 
sadece Yetkili Onarım Merkezlerinde verilen hizmetler 
için sorumluluk kabul eder.  

S. SAATIN PILLERINI DEĞIŞTIREBILIR MIYIM?  

Hayır. Pilleri kendiniz çıkarır veya değiştirirseniz garanti 
geçersiz kalır. Pil değişimi için Yetkili Onarım Merkezinin 
hizmetlerinden faydalanmak gerekir. Lütfen bölgeniz için 
uygun onarım merkezini bulun: 

KUZEY VE GÜNEY AMERIKA: 
MGI 
109 State Street 
Moonachie, New Jersey 07074 

AVRUPA VE ORTA DOĞU: 
Tel: +800.0066.4700
Tel: +800.328.71224 (Yalnızca Türkiye)
E-posta customercare@mgiluxury.com 

Saati kesinlikle açmayın veya pilleri kendiniz 
değiştirmeyi denemeyin; saatin kasasını açarsanız 
garanti geçersiz kalır. Movado Group, Inc. (MGI), 
sadece Yetkili Onarım Merkezlerinde verilen hizmetler 
için sorumluluk kabul eder. 

S. SAAT NEDEN ŞARJ OLMUYOR? 

Şarj aleti, saate düzgün bir biçimde bağlanmamış olabilir. 
Şarj aletini, tık sesi duyana kadar saatin arkasına 
sıkıca bastırdığınızdan emin olun. Şarj aleti düzgün bir 
biçimde bağlandığında saat iki kez titreşir ve pil durumu 
görüntülenir. 

NOT: Pil tamamen tükendiyse, saati şarj aletine ilk 
bağladığınızda saat hemen titreşmeyebilir.

Saat hâlâ şarj olmuyorsa hem saatin, hem de güç 
kablosunun üzerindeki şarj temas pimlerini temizlemeniz 
gerekebilir. Kabloyu güç kaynağından çıkarın ve şarj 
aletiyle saatin temas pimlerini yumuşak tüy bırakmayan 
bir bezle iyice silin. Temas pimlerini veya şarj aletini 
temizlemek için asla sabun veya başka bir kimyasal 
kullanmayın. Saatinizi her şarjdan önce temizlemeniz 
önerilir. 
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GÜNCELLEME VE SIFIRLAMA: 

S. SAATIN ÜRÜN YAZILIMINI VEYA UYGULAMAYI  
NASIL GÜNCELLERIM? 

Bir güncelleme kullanılabilir olduğunda, uygulamanın 
giriş ekranında bir bildirim görüntülenir. Saati en 
%80’e kadar şarj edin ve şarj aletini takılı bırakın. 
Güncellemeyi yüklemek için ŞIMDI YÜKLE seçeneğine 
ve ardından YÜKLEMEYI BAŞLAT öğesine dokunun. 
Güncelleme tamamlanana kadar saat düğmesine 
basmayın veya uygulamayı kapatmayın. 

NOT: Güncelleme yüklemek için saat en az %80 şarj 
edilmeli ve şarj aletine bağlı olmalıdır.

S. BIR GÜNCELLEME BAŞARISIZ OLURSA  
NE YAPMALIYIM?  
• Bir hata mesajı görüntüleniyorsa, YENIDEN DENE 
seçeneğine dokunun. 

• Saatin en az %80 şarj olduğundan ve şarj aletinin 
takıldığından emin olun. 

• Sorun devam ederse, güncellemeyi iptal edin ve 
uygulamanın Yardım ve Destek bölümünden Müşteri 
Desteğiyle iletişime geçin. 

 

S. BIR ÜRÜN YAZILIMI VEYA YAZILIM 
GÜNCELLEŞTIRMESI BAŞARISIZ OLDU VE ARTIK 
SAATIM ÇALIŞMIYOR.  

Aşağıdaki adımları uygulayarak saati fabrika  
ayarlarına sıfırlayın. 

NOT: Saati fabrika ayarlarına sıfırlama tüm kullanıcı 
verilerini saatten kaldırır. Yalnızca diğer tüm sorun 
giderme yöntemlerini denedikten sonra çözemediğiniz 
ciddi bir sorun yaşıyorsanız veya saatin mülkiyetini 
başkasına aktarıyorsanız, saati sıfırlayın. 

1.  Saat düğmesini 22 saniye boyunca basılı tutun.  

2.   Tüm ışıklar saat yönüne bir kez döndükten sonra 
düğmeyi bırakın. 

3.   Işıklar saat yönünün tersine bir kez döner ve 
ardından saat sıfırlanır. 

NOT: Fabrika ayarlarına sıfırlandıktan sonra, ışıklar saat 
yönünde dönerek saatin Bluetooth eşleştirme modunda 
olduğunu gösterir.

S. SAATI FABRIKA AYARLARINA NASIL SIFIRLARIM?  

NOT: Saati fabrika ayarlarına sıfırlama tüm kullanıcı 
verilerini saatten kaldırır. Yalnızca diğer tüm sorun 
giderme yöntemlerini denedikten sonra çözemediğiniz 
ciddi bir sorun yaşıyorsanız veya saatin mülkiyetini 
başkasına aktarıyorsanız, saati sıfırlayın.

Saati fabrika ayarlarına sıfırlamak için aşağıdaki  
adımları uygulayın: 

1.  Saat düğmesini 22 saniye boyunca basılı tutun. 

2.   Tüm ışıklar saat yönüne bir kez döndükten sonra 
düğmeyi bırakın. 

3.   Işıklar saat yönünün tersine bir kez döner ve 
ardından saat sıfırlanır.  

NOT: Fabrika ayarlarına sıfırlandıktan sonra, ışıklar saat 
yönünde dönerek saatin Bluetooth eşleştirme modunda 
olduğunu gösterir.
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BAKIM, DESTEK, GARANTI VE ONARIM: 

S. SAATI NASIL TEMIZLERIM?  

Temizlemeden önce, güç kablosunun güç kaynağına 
bağlı olmadığından emin olun. Şarj aletiyle saatin 
temas pimlerini yumuşak tüy bırakmayan bir bezle iyice 
silin. Saati veya şarj aletinin temas pimlerini temizlemek 
için asla sabun veya başka bir kimyasal kullanmayın. 
Saatinizi her şarjdan önce temizlemeniz önerilir. 

S. ILAVE BAKIM VE DESTEK BILGILERINI  
NEREDE BULABILIRIM? 

Genel saat bakımı ve diğer bakım bilgilerinin yanı  
sıra müşteri hizmet ve desteği için uygulamayı açın, 
Ayarlar simgesine dokunun ve ardından YARDIM  
VE DESTEK seçeneğine dokunun. Alternatif olarak,  
www.smartsupport.mgiservice.com adresini  
ziyaret edebilirsiniz. 

S. SAATIMI ONARMAK GEREKTIĞINDE NE 
YAPMALIYIM? 

Saatiniz için onarım, ayarlama veya yeni bir pil 
gerekiyorsa, lütfen bölgeniz için uygun onarım merkezini 
bulun:  

KUZEY VE GÜNEY AMERIKA:  
MGI 
109 State Street 
Moonachie, New Jersey 07074 

AVRUPA VE ORTA DOĞU: 
Tel: +800.0066.4700
Tel: +800.328.71224 (Yalnızca Türkiye)
E-posta customercare@mgiluxury.com 

Saati kesinlikle açmayın veya pilleri kendiniz 
değiştirmeyi denemeyin; saatin kasasını açarsanız 
garanti geçersiz kalır. Movado Group, Inc. (MGI), 
sadece Yetkili Onarım Merkezlerinde verilen hizmetler 
için sorumluluk kabul eder.  


