
SMARTKLOKKER, UTVIKLET AV MOVADO MOTION –  
VANLIGE SPØRSMÅL (FAQ) 
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S. FUNGERER KLOKKEN UTEN EN SMARTTELEFON? 
Ja. Se den har en analog visning som viser klokkeslett 
uansett om klokken er koblet til en smarttelefon eller 
ikke. Klokken krever en smarttelefon og app for 
full smartfunksjonalitet, for eksempel meldinger og 
aktivitetssporing. Klokken kan ikke brukes med  
et nettbrett. 

S. ER KLOKKEN MOTSTANDSDYKTIG MOT VANN? 
Klokken din er testet for å tilfredsstille internasjonale 
kompatibilitetsstandarder for vannmotstand. Se 
i produktspesifikasjonene til klokken for å fastslå 
vannmotstanden. Movado Group, Inc. (MGI) anbefaler 
ikke at du bruker klokken når du dusjer eller svømmer. 

Du bør unngå å senke klokken ned i vann eller slik at 
kontaktpinnene blir våt. Fuktighet og elektrolyttrester 
(salter og klorider) kan føre til korrosjon og muligens 
kortslutning av kontaktpinner. Hvis kontaktpinnene blir 
våt, tørk dem med isopropanol, og deretter tørk dem 
med en myk klut. 

NOTE: Kontaktpinnene må være fri for fuktighet før du 
fester ladekabelen.

For å opprettholde vannmotstanden, er det nødvendig 
med årlig vedlikehold. Pakninger og kroner som tetter 
innkapslingen kan slites ut og forringes under normal 
bruk. Disse delene bør inspiseres og byttes etter behov 
hver gang klokken åpnes for service, inkludert bytte av 
batteri. En autorisert klokkereparatør vil automatisk teste 
klokken for vannmotstand som et rutinemessig trinn i 
alle servicebestillinger. Finn den riktige reparatøren for 
din region: 

AMERIKA: 
MGI 
109 State Street 
Moonachie, New Jersey 07074 

EUROPA OG MIDT-ØSTEN (UNNTATT TYRKIA): 
Ring +800.0066.4700 
E-post customercare@mgiluxury.com 

TYRKIA: 
Ring +800.328.71224 

Vannmotstanden gjelder bare for klokkens innkapsling, 
noen klokkeremmer bør ikke brukes under vann eller 
utsettes for å våte forhold. 

Ikke mist ned klokken eller bank den mot en hard 
overflate. Vannmotstanden må være sjekkes igjen etter 
et hardt slag. 

CAUTION: Ikke utsett klokken for trykk/dybder større 
enn dybden angitt i produktspesifikasjonene for 
klokken, dette kan skade klokken og garantien vil falle 
bort.

CAUTION: Ikke betjen klokkens knapper eller trekk ut 
kronen mens den er fuktig eller under vann.

NOTE: Movado Group, Inc. (MGI) vil ikke være 
ansvarlig for eventuelle skader forårsaket av eller knyttet 
til lekkasje som kommer fra feilaktig håndtering eller 
skade på kabinettet, kronen, pakninger eller krystallet.

S. HVORDAN FINNER JEG KLOKKENS 
SERIENUMMER? 
Serienummeret er gravert på undersiden av klokken. 
Når appen er installert på din smarttelefon, og 
klokken og telefonen er sammenkoblet, kan du også 
se serienummeret i appen. Trykk på INNSTILLINGER-
ikonet, og deretter trykk HJELP OG STØTTE og deretter 
finne serienummeret på toppen av skjermen. 

GENERELL INFORMASJON OM SMARTKLOKKEN:
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S. HVILKE VERSJONER AV IOS ELLER  
ANDROID STØTTES? 
Appen er utviklet for bruk med de fleste smarttelefonene 
som kjører iOS versjon 9 og nyere eller Android-
versjon 4.4 og nyere. 

NOTE: Etter 15. september 2016 støttes ikke iOS 
versjon 8.4.1 lenger.

S. HVILKE TELEFONER STØTTES? 
De fleste smarttelefoner som kjører iOS versjon 9 
og nyere eller Android-versjon 4.4 og nyere støttes. 
Motorola Droid Turbo 2 støttes ikke av appen. 

S. STØTTES NETTBRETT? 
Nei. Nettbrett, inkludert iPad og Android-nettbrett, 
støttes ikke. Appen fungerer bare med smarttelefoner 
som kjører iOS versjon 9 og nyere eller Android-
versjon 4.4 og nyere. 

S. HVORDAN INSTALLERER JEG APPEN PÅ 
TELEFONEN MIN? 
Åpne app-butikken på telefonen, søk etter klokkens 
navn, last ned og installer appen. Du kan også laste 
ned appen fra www.smartsupport.mgiservice.com. 

S. HVOR MANGE INNLOGGINGSFORSØK VIL 
APPEN GI MEG? 
Når du angir feil passord for femte gang, må du vente 
i 60 sekunder før du prøver å logge deg på nytt. 

INSTALLERE SMARTTELEFON-APPEN:
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S. HVORFOR REAGERER IKKE SMARTKLOKKEN 
UNDER FØRSTE OPPSETT? 

Når den kjøpes, kan klokken være i “transport-modus.” 
Lad klokken i minst fire timer, og trykk deretter og 
hold på den øverste knappen på klokken til Setup-
skjermbildet vises. 

S. HVORDAN STILLER JEG KLOKKESLETTET? 

Trekk forsiktig kronen ut av klokken så langt ut som 
mulig. Roter kronen i begge retninger for å flytte time- 
og minutthendene til riktig tid, og trykk den inn igjen. 

S. HVORDAN OVERFØRE EIERSKAP AV KLOKKEN, 
ELLER BRUKE KLOKKEN MED EN ANNEN 
TELEFON? 

1. I appen trykker du på INNSTILLINGER-ikonet. 
Trykk enten LOGG UT eller FJERN KLOKKEN. 

2. Svar på eventuelle dialogbokser som åpnes. 
Appen returnerer til innloggingsbildet. 

3. Hvis klokken er aktivt koblet til telefonen når du 
logger ut eller fjerner klokken, tilbakestilles klokken 
automatisk til fabrikkinnstillingene. 

Hvis klokken ikke er aktivt koblet til telefonen når du 
logger ut eller fjerner klokken, kan du tilbakestille 
klokken til fabrikkinnstillingene ved hjelp av følgende 
fremgangsmåte: 

a. Trykk og hold den nederste knappen mens 
du samtidig trykker den øverste knappen  
tre ganger. 

b. Når du blir bedt om å bekrefte 
tilbakestillingen og fjerne alle brukerdata, 
trykk på klokkens nederste knapp for å 
fullføre tilbakestillingen. 

Hvis du bruker Android, kobles nå klokken fra og er 
klar til å koble sammen med en annen telefon. 

Hvis du bruker iOS: 

a. Åpne telefonen INNSTILLINGER-menyen og 
trykk deretter på BLUETOOTH. 

b. Trykk på I-ikonet ved siden av navnet på 
klokken. 

c. Trykk GLEM DENNE ENHETEN. Klokken 
kobles nå fra og er klar til å koble sammen 
med en annen telefon. 

S. HVA ER FORSKJELLEN MELLOM LOGG AV OG 
FJERNE KLOKKEN? 

LOGG AV gir deg muligheten til å slette pålogging 
med en annen konto. Å logge på med en ny konto 
etter at du har logget av sletter brukerdataene som  
er lagret lokalt, for eksempel appen innstillingen  
og informasjon. 

FJERN KLOKKEN gjør det mulig å forbli pålogget og 
tilknytte en ny klokke til kontoen din. 

S. KAN JEG BRUKE KLOKKEN TIL Å SVARE PÅ ET 
ANROP ELLER EN TEKSTMELDING? 

Nei, klokken kan bare motta tekstmeldinger og varsler 
om anrop fra din smarttelefon. Bruk telefonen å svare 
på anrop til tekstmeldinger. 

Avslå en tekstmelding eller avslå et anrop, trykk på 
øverste klokke-knapp én gang. 

S. HVORDAN JEG NAVIGERE GJENNOM DE ULIKE 
FUNKSJONENE PÅ KLOKKEN? 

Standardvisningen på klokken viser lokal tid. 

Trykk på øverste knapp på klokken for å navigere 
mellom verdensklokke og aktivitetssporing. 

Hvis du vil vise klokkeslettet i din neste valgte by eller 
vise gårsdagens skritt i aktivitetssporing, trykk på den 
nederste knappen på klokken. 

BRUKE SMARTKLOKKEN:
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S. HVORDAN SLÅR JEG BLUETOOTH PÅ ELLER AV 
PÅ TELEFONEN MIN? 

Bluetooth er vanligvis oppgitt i INNSTILLINGER på 
både iOS og Android-telefoner. Se skjermprodusentens 
dokumentasjon for spesifikke instruksjoner for å aktivere 
eller deaktivere Bluetooth på enheten. 

S. HVORDAN KOBLER JEG KLOKKEN SAMMEN 
MED TELEFONEN MIN? 

1. Kontroller at Bluetooth er aktivert på telefonen. 

2. Åpne klokke-appen, opprett en ny konto eller logg 
deg på og følg deretter instruksjonene på skjermen. 

3. Appen søker automatisk etter klokker som er i 
nærheten. Når klokken er funnet, trykker du BRUK 
DENNE KLOKKEN. 

4. Når du blir bedt om det, trykker du og slipper den 
øverste knappen på klokken. 

5. Skriv PIN-koden som vises på klokken og trykk 
deretter SEND. Appen indikerer at den er koblet til 
klokken. 

6. Aktiver TILGANG TIL MELDINGER, TILGANG 
TIL KONTAKTER og TILGANG TIL KALENDERE 
i telefon-appen. Du må aktivere tilgang til alle tre 
for at klokken skal fungere riktig. Klikk deretter på 
NESTE. 

7. Sveip gjennom appens veiledning for å lære 
mer om hvordan du bruker klokken og deretter 
konfigurer klokkens meldinger og innstillinger for  
å fullføre konfigureringen. 

NOTE: Du finner mer detaljert informasjon i 
brukerhåndboken på nettet.

S. KAN JEG KOBLE SAMMEN FLERE KLOKKER MED 
TELEFONEN MIN? 

iOS: Ja, du kan koble sammen flere klokker med 
telefonen, men telefonen sender varsler til bare en 
klokke. Hvis du vil motta varsler på en annen klokke, 
fjern klokken som for øyeblikket er tilkoblet, og koble 
deretter til den andre klokken. Hvis din iPhone er 

tilkoblet med en enhet som kan motta varsler via 
Bluetooth (for eksempel et billydsystem som mottar 
tekstmeldinger), vil klokken ikke motta varsler. 

Android: Ja, du kan koble flere klokker til telefonen og 
telefonen vil sende varsler for alle sammen klokker og 
enheter på samme tid. 

S. HVORFOR KAN IKKE TELEFONEN MIN FINNE 
ELLER KOBLE TIL KLOKKEN? 
• Kontroller at Bluetooth er aktivert i telefonens 
innstillinger. 
• Du kan øke signalstyrken ved å flytte klokken nærmere 
til telefonen. 
• Kontroller at klokken er i sammenkoblingsmodus ved å 
trykke på den nederste knappen på knappen til Setup-
skjermbildet vises. 
• Kontroller at klokken er oppladet. 
• Hvis du bruker iOS, må du kontrollere at klokken ikke 
allerede er koblet til på et systemnivå ved å kontrollere 
Bluetooth-innstillinger, og glemme alle tilkoblede klokker. 

S. MIN KLOKKER KOBLER FRA TELEFONEN HELE 
TIDEN. HVORDAN KOBLER JEG DEM TIL PÅ NYTT? 
• Kontroller at klokken ikke er i Flymodus. Trykk på og 
slipp både nederste og øverste knapper samtidig for å 
slå flymodus av eller på. 
• Kontroller at Bluetooth er aktivert. 
• På telefonen, slå Bluetooth av og på og slå flymodus 
av og på. 
• Hvis klokken ikke kommuniserer eller telefon-appen 
viser at den er koblet fra klokken, lukk programmet  
og start deretter appen på nytt. 
• I iOS, lukke programmet ved å dobbelttrykke på 
telefonens hjem-knapp og skyve opp på appen. 

Start appen for å koble til klokken. 
• I Android, utfør en tvungen avslutning av appen. 
Se telefonens dokumentasjon for instruksjoner som er 
spesifikk for enheten. 

KOBLE SMARTKLOKKEN SAMMEN MED TELEFONEN:
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KOBLE SMARTKLOKKEN SAMMEN MED TELEFONEN:

Start appen for å koble til klokken. 
• Start telefonen på nytt og åpne deretter appen for å 
koble til igjen. 

Hvis ingen av de ovennevnte forslagene for å koble til 
klokken og telefonen fungerte, slett appen fra telefonen 
og tilbakestille klokken til fabrikkinnstillingene. 

NOTE: Å tilbakestille klokken til fabrikkinnstillingene 
fjerner alle brukerdata fra klokken. Du bør kun 
tilbakestille klokken hvis du har et alvorlig problem som 
ikke har blitt løst når du har prøvd alle andre metoder 
for feilsøking, eller hvis du overfører eierskap av 
klokken til noen andre.

Trykk og hold den nederste knappen på klokken 
mens du trykker på øverste knappen tre ganger. Når 
du blir bedt om å bekrefte tilbakestillingen og fjerne 
alle brukerdata, trykk på klokkens nederste knapp for 
å fullføre tilbakestillingen, eller trykk på den øverste 
knappen for å avbryte. Utfør konfigurasjonen og 
sammenkoblingsprosedyren igjen. 

Hvis klokken fortsatt ikke kobles til, kontakt kundestøtte 
for hjelp eller reparasjon. I appen trykker du på 
INNSTILLINGER-ikonet, klikk på HJELP OG STØTTE, 
og finn deretter nummeret til kundeservice nederst på 
skjermen. Du kan også gå til  
www.smartsupport.mgiservice.com. 
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S. HVA INDIKERER VIBRASJONSMØNSTRENE? 

De fl este høyprioritetsvarslene bruker et lenger 
vibrasjonsmønster enn lavprioritetsvarsler. 

Følgende tabell beskriver standard 
vibrasjonsvarslingsmønstre: 

VARSEL VIBRASJONSMØNSTER STANDARD

Innkommende anrop På 

Tekstmelding På 

Aktivitetsmål oppnådd På 

Kalenderpåminnelse På 

E-post Av 

Sosiale media Av 

Annet Av 

TAST    = Kort puls       = Lang puls 

Du kan aktivere en varselsvibrasjon for eventuelle 
tredjeparts-apper. Alle varselsvibrasjoner som ikke er 
aktivert som standard er satt automatisk til lav prioritet. 

NOTE: For mer informasjon om varsler, inkludert 
instruksjoner for å tilpasse klokkens varsler, kan du se 
brukerveiledningen på nett.

S. INKLUDERER ALLE VARSLER ET 
VIBRASJONSMØNSTER? 

Ja, alle varsler inkluderer vibrasjoner. 

S. HVORFOR VISER KLOKKENS SKJERM FORTSATT 
ENGELSK TEKST ETTER AT JEG ANGITT ET ANNET 
SPRÅK I APPEN? 

Systemetiketter på klokken vises kun på engelsk, uansett 
hvilken språket er angitt i appen. For eksempel vil 
konfi gurasjonsskjermbilder, tilbakestillingsskjermbilder, 
varsler om lavt batterinivå, fl ymodusstatus og varsler om 
aktivitetsmål oppnådd vises på engelsk. 

E-post, tekstmeldinger og andre varslingsinnhold på 
klokken vil vise i språket som de ble komponert i. Ikke-
latinske tegn (for eksempel kinesisk tegn) vises ikke. 

S. HVOR MANGE TEGN KAN VISES I 
VARSLINGER? 

De første 128 tegnene kan vises. 

S. HVORDAN JEG AVVISE ET VARSEL 
PÅ KLOKKEN? 

For å avvise et varsel eller avslå et anrop, trykk på 
øverste klokke-knapp én gang. 

For å avvise alle varsler, trykk og hold på øvre knapp 
på klokken i to til tre sekunder. 

S. HVORDAN MIDLERTIDIG DEAKTIVERE VARSLER 
OG HINDRE DEM FRA VARSLE PÅ KLOKKEN? 
• For å deaktivere varsler for et tidspunkt: 

1. I appen trykker du på INNSTILLINGER-ikonet. 

2. Trykk på AV/PÅ-bryteren ved siden av 
DEMP KLOKKENS VARSLER MELLOM [XX] 
OG [XX] å slå stille-modus på eller av. 

3. Angi verdiene i boksene STARTTIDSPUNKT 
og SLUTTIDSPUNKT spesifi ser tidspunktene 
som du ønsker at varsler skal dempes. Dette 
starter og avslutter stille-modus på et bestemt 
tidspunkt og kan settes til å oppstå igjen, 
som en alarm. 

• Bare enhetsvarsler vises på klokken i stille-modus. 
• Slik deaktiverer du permanent varsler for bestemte apper: 

1. På appens startskjerm, trykk VARSLINGER. 

2. Trykk på knappen ved siden av varselstypen 
for å sette dette varselet på eller av. 

3. Trykk på REDIGER for å aktivere 
eller deaktivere varsler fra spesifi kke 
tredjepartsapper. 

VARSLINGER OG INNSTILLINGER:
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S. E-POSTVARSLER FRA MIN IPHONE VISES IKKE  
PÅ KLOKKEN. 
Kontroller at varselsenteret er aktivert på telefonen. 

1. Åpne telefoninnstillingene. Trykk deretter på 
e-post, og kontakter, og deretter kalendere. 

2. Velg kontoen som du ønsker å varsle klokken. 
Kontroller at Vis i varslingssenter er slått på. 

S. JEG SETTER OPP VARSLER GJENNOM KLOKKE-
APPEN PÅ IPHONE MIN, MEN JEG FÅR IKKE 
VARSLER PÅ KLOKKEN. 
Klokke-appen må være åpen på telefonen for at varsler 
skal fungere. Kontroller at appen er aktiv på telefonen. 

S. VARSLER VISES IKKE PÅ KLOKKEN. 
• Klokke-appen må være åpen på telefonen for at varsler 
skal fungere. Kontroller at appen er aktiv på telefonen. 
• Kontroller at klokken og telefonen er innenfor Bluetooth-
rekkevidde og tilkoblet. Åpne appen, og kontroller at 
den er koblet til klokken. 
• Sørg for at klokken er tilstrekkelig ladet. 
• Kontroller at klokken ikke er i stille-modus. For å 
kontrollere stillemodus-innstillingen, gjør du følgende: 

1. I telefon-appen trykker du på Innstillinger-
ikonet. 

2. Kontroller AV/PÅ-bryteren ved siden av 
DEMP KLOKKENS VARSLER MELLOM  
[XX] OG [XX]. Hvis stille-modus er på, 
trykker du på bryteren for å slå den av  
og aktivere varsler. 

• Kontroller at alle varslingstillatelser er aktivert. På 
appens startskjerm, trykk på ikonet INNSTILLINGER, 
deretter TILLATELSER og sørg for at appen får tilgang 
til meldinger, kontakter og kalender. 

• Pass på at varslinger er aktivert. På appens startskjerm, 
trykk VARSLINGER. Kontroller at varslene du vil se er 
slått på. 

S. HVORFOR FÅR JEG FORTSATT 
KALENDERVARSLINGER PÅ KLOKKEN MIN, SELV 
OM JEG HAR SLÅTT AV VARSLER FOR APPEN I 
ANDROIDS INNSTILLINGER? 

Å slå av app-varsler i Android-innstillinger blokkerer 
ikke kalendervarsler. For å sikre at kalendervarsler ikke 
leveres til klokken, gjør du følgende: 

1. På appens startskjerm, trykk VARSLINGER. 

2. Sett kalendervarslingens PÅ/AV-bryter til AV. 

3. Hvis du vil blokkere varsler fra velg kalendere 
og tillate varsler for andre, la innstillingen 
for kalender-gruppevarsling stå PÅ, velg 
REDIGER og fjern deretter merkingen på 
kalenderne som du vil blokkere. 

S. HVORDAN SLÅR JEG AKTIVITETSSPORING 
(DAGLIG SKRITTSPORING) PÅ ELLER AV? 

1. I appen trykker du på INNSTILLINGER-ikonet. 

2. Trykk på AV/PÅ-bryteren ved siden av 
Aktivitetssporing. 

S. HVORDAN ENDRER JEG ANTALL SKRITT FOR DET 
DAGLIGE MÅLET? 

1. I appen trykker du på INNSTILLINGER-ikonet. 

2. Ved siden av DAGLIG MÅL, velger du 
gjeldende antall skritt. 

3. Trykk på innsiden av DAGLIG MÅL-boksen 
og skriv inn antall skritt du vil ha som mål. 
Deretter trykker du på LAGRE. 

S. KAN JEG ANGI KLOKKEN SOM EN “KLARERT 
ENHET” I ANDROID? 

I Android kan en klarert enhet automatisk låse opp 
telefonen når den er sammenkoblet og tilkoblet. 
Smartklokker kan angis som en klarert enhet for å 
holde telefonen opplåst når den er koblet; imidlertid vil 
kanskje ikke klokken vise en PIN-kode. 
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S. HVORDAN SLÅR JEG BLUETOOTH/FLYMODUS 
AV ELLER PÅ? 
• Å slå på flymodus deaktiverer Bluetooth på klokken. Å 
slå av flymodus aktiverer Bluetooth. 
• For å slå flymodus av eller på, trykk på og slipp de 
øverste og nederste knappene samtidig. 
• Når flymodus er aktivert, vises klokken en FLYMODUS: 
PÅ bekreftelse 
• Når flymodus er deaktivert, vises klokken en 
FLYMODUS: AV bekreftelse 

NOTE: Flymodus-statusen vises ikke i appen.

S. HVOR MANGE KONTAKTER KAN JEG LAGRE I 
MIN FAVORITTKONTAKT-LISTE? 

Legg til opptil 12 kontakter i listen over favoritter 
i smarttelefon-appen. Du kan bruke listen over 
favorittkontakter for å filtrere anrop og tekstmeldinger. 

For å motta varsler om anrop og tekstmeldinger kun fra 
favorittkontaktene, trykk VARSLER i telefon-appen. Trykk 
på bryteren ved siden av Favorittkontakter for å kun 
motta varsler fra favorittkontakter. 

NOTE: Hvis en kontakt har flere telefonnumre, må hvert 
telefonnummer velges individuelt og vil telle mot grensen 
på 12.
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BATTERI OG LADING:

S. HVORDAN LADER JEG KLOKKEN? 

1. Koble USB-enden av strømledningen til en 
strømkilde, som en USB-port på datamaskinen eller 
en USB-til-AC-adapter koblet til en stikkontakt. 

2. Koble laderen til klokken ved å trykke på knappene 
på hver side av laderen og plassere den på 
baksiden av klokkens ladeport. Klokken vibrerer 
når den er riktig tilkoblet. 

NOTE: Hvis batteriet er helt utladet, kan det hende 
at klokken ikke vibrerer umiddelbart første gang du 
kobler klokken til laderen.

3. Lad klokken i minst fire timer. 

4. Når du er ferdig, kobler du strømledningen fra 
strømkilden og koble deretter klokken fra laderen. 

NOTE: Hver gang du lader klokken, må du koble 
kabelen fra strømforsyningen og grundig tørke 
laderen og klokkens kontaktpinner med en myk og 
lofri klut. Ikke bruk såpevann eller andre kjemikalier 
til å rengjøre klokkens kontaktpinner eller lader.

S. HVA SLAGS STRØMFORSYNING SKAL JEG 
BRUKE VED LADING AV KLOKKEN? 

Bruk en USB-til-AC-lader, for eksempel laderen som 
fulgte med smarttelefonen. Alternativt kan du koble 
strømledningen til en USB-port på datamaskinen, selv 
om klokken ikke kanskje lader like raskt ved å bruke 
denne metoden. 

S. HVOR LENGE VIL DET TA Å LADE KLOKKEN? 

Det tar ca. to til tre timer å lade batteriet fra 25 til 
100%. 

S. HVOR OFTE MÅ JEG LADE KLOKKEN? 

Det skal være mulig å bruke klokken tre til fem dager 
(med typisk bruk) før den må lades opp. 

S. HVORDAN JEG VISE DIGITALT GJENVÆRENDE 
BATTERINIVÅ? 
• Vis gjenværende batteriprosentandel nederst på Hjem-
skjermbildet i telefon-appen. 

• Trykk og hold den nederste knappen på klokken for 
å vise gjenværende batteriprosentandel på klokke-
skjermen. 

• Når batteriet som driver digitale funksjoner for klokken 
har mindre enn 20 % batterinivå, vises et varsel på 
klokken. Når digitalklokkens batteri har mindre enn en 
10 % batterinivå, vises det enda et varsel. 

S. VIL KLOKKEN FORTSATT HOLDE TIDEN HVIS 
BATTERINIVÅET ER KRITISK LAVT? 

Klokken inneholder to batterier. Ett batteri styrer digitale 
funksjoner for klokken og kan lades opp. Det andre 
batteriet styrer analogfunksjonene for klokken og er 
ikke oppladbart. Når det digitale batterinivået er kritisk 
lavt, fortsetter det andre batteriet å drive den analoge 
funksjonen til klokken. 

S. KLOKKEHENDENE SLUTTET Å BEVEGE SEG, 
MEN JEG FÅR FORTSATT VARSLER OG KLOKKEN 
ER FREMDELES KOBLET TIL TELEFONEN. 
Batteriet som driver klokkens analoge funksjoner 
må kanskje byttes. Batteribytte krever service fra en 
autorisert reparatør. Finn den riktige reparatøren for din 
region: 

AMERIKA: 
MGI 
109 State Street 
Moonachie, New Jersey 07074 

EUROPA OG MIDT-ØSTEN (UNNTATT TYRKIA): 
Ring +800.0066.4700 
E-post customercare@mgiluxury.com 

TYRKIA: 
Ring +800.328.71224 
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BATTERI OG LADING:

Du må aldri åpne klokken eller prøve å bytte ut 
batteriene selv; Å åpne klokkens innkapsling vil gjøre 
garantien ugyldig. Movado Group Inc. (MGI) tar som 
utgangspunkt bare ansvar for service utført hos sine 
autoriserte reparasjonssentre. 

S. KAN JEG BYTTE UT KLOKKENS BATTERIER? 

Nei. Å fjerne eller skifte ut batteriet/-ene kan 
ugyldiggjøre garantidekningen. Batteribytte krever 
service fra en autorisert reparatør. Finn den riktige 
reparatøren for din region: 

AMERIKA: 
MGI 
109 State Street 
Moonachie, New Jersey 07074 

EUROPA OG MIDT-ØSTEN (UNNTATT TYRKIA): 
Ring +800.0066.4700 
E-post customercare@mgiluxury.com 

TYRKIA: 
Ring +800.328.71224 

Du må aldri åpne klokken eller prøve å bytte ut 
batteriene selv; Å åpne klokkens innkapsling vil gjøre 
garantien ugyldig. Movado Group Inc. (MGI) tar som 
utgangspunkt bare ansvar for service utført hos sine 
autoriserte reparasjonssentre. 

S. HVORFOR LADER IKKE KLOKKEN? 

Laderen er kanskje ikke koblet riktig til klokken. Klokken 
vibrerer og ikonet for lading ( ) vises på klokken når 
laderen er ordentlig tilkoblet. 

NOTE: Hvis batteriet er helt utladet, kan det hende at 
klokken ikke vibrerer umiddelbart første gang du kobler 
klokken til laderen.

Hvis klokken fortsatt ikke lader, må du kanskje rengjøre 
ladekontaktpinnene på både klokken og strømkabelen. 
Koble kabelen fra strømforsyningen og grundig tørke 
laderen og klokkens kontaktpinner med en myk og 
lofri klut. Ikke bruk såpevann eller andre kjemikalier 
til å rengjøre klokkens kontaktpinner eller lader. Det 
anbefales å rengjøre før hver gang du lader klokken. 
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OPPDATERING OG TILBAKESTILLING:

S. HVORDAN OPPDATERER JEG KLOKKENS 
FASTVARE ELLER APP? 

NOTE: Klokken må lades opp minst 80 % og være 
koblet til laderen for å installere en oppdatering.

Når en oppdatering er tilgjengelig, vises et varsel  
på appens startskjermbilde. Lad klokken til minst  
80 % og la laderen være tilkoblet. Trykk på Installer 
nå og deretter Start installasjon for å installere 
oppdateringen. Ikke trykk på klokkens knapper eller 
lukk appen før oppdateringen er fullført. 

S. HVA GJØR JEG HVIS EN OPPDATERING 
MISLYKKES? 

Hvis en feilmelding vises, trykker du på Prøv på nytt. 

Kontroller at klokken er ladet til minst 80 % og er koblet 
til laderen. 

Hvis problemet vedvarer, kan du avbryte 
oppdateringen og ta kontakt med kundestøtte via delen 
HJELP OG STØTTE i appen. 

S. EN FASTVARE- ELLER PROGRAMVAREOPP-
DATERING MISLYKTES OG NÅ FUNGERER IKKE 
KLOKKEN LENGER. 
Tilbakestill klokken til fabrikkinnstillingene ved å trykke 
og holde på den nederste knappen mens du trykker 
på den øverste knappen på klokken tre ganger. Når 
du blir bedt om å bekrefte tilbakestillingen og fjerne 
alle brukerdata, trykk på klokkens nederste knapp for 
å fullføre tilbakestillingen, eller trykk på den øverste 
knappen for å avbryte. 

NOTE: Å tilbakestille klokken til fabrikkinnstillingene 
fjerner alle brukerdata fra klokken. Du bør kun 
tilbakestille klokken hvis du har et alvorlig problem som 
ikke har blitt løst når du har prøvd alle andre metoder 
for feilsøking, eller hvis du overfører eierskap av 
klokken til noen andre.

S. KLOKKEN REAGERER IKKE. HVORDAN STARTER 
JEG KLOKKEN PÅ NYTT? 

For å starte klokken på nytt, trykk og hold begge 
knappene på klokken i tre sekunder. Trykk på nederste 
knapp på klokken for å fullføre omstarten, eller trykk på 
den øverste knappen på klokken for å avbryte. 

S. HVORDAN TILBAKESTILLER JEG KLOKKEN TIL 
FABRIKKINNSTILLINGER? 

NOTE: Å tilbakestille klokken til fabrikkinnstillingene 
fjerner alle brukerdata fra klokken. Du bør kun 
tilbakestille klokken hvis du har et alvorlig problem som 
ikke har blitt løst når du har prøvd alle andre metoder 
for feilsøking, eller hvis du overfører eierskap av 
klokken til noen andre.

For å tilbakestille klokken til fabrikkinnstillinger, gjør  
du følgende: 

1. Trykk og hold den nederste knappen på klokken 
mens du trykker på øverste knappen tre ganger. 

2. Når du blir bedt om å bekrefte tilbakestillingen 
og fjerne alle brukerdata, trykk på klokkens nederste 
knapp for å fullføre tilbakestillingen, eller trykk på den 
øverste knappen for å avbryte. 
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VEDLIKEHOLD, STØTTE, GARANTI OG REPARASJON:

HVORDAN RENGJØR JEG KLOKKEN? 

Før rengjøring, kontroller at strømledningen er koblet 
fra strømforsyningen. Tørk grundig av laderen, og 
klokkens kontaktpinner med en myk og lofri klut. Bruk 
aldri såpevann eller kjemikalier til å rengjøre klokken 
eller laderens kontaktpinner. Rengjøring anbefales hver 
gang før du lader klokken. 

HVOR KAN JEG FINNE MER INFORMASJON OM 
VEDLIKEHOLD OG STØTTE? 

Åpne appen for ekstra ettersyn av klokken og 
vedlikeholdsinformasjon, i tillegg til kundeservice og 
støtte, og trykk på Innstillinger-ikonet, og trykk deretter 
på Hjelp og støtte. Du kan også gå til  
www.smartsupport.mgiservice.com. 

HVA GJØR JEG OM KLOKKEN MÅ REPARERES? 

Hvis klokken må repareres, justeres eller bytte batteri, 
kan du finne det riktige reparasjonssenteret for  
din region: 

AMERIKA: 
MGI 
109 State Street 
Moonachie, New Jersey 07074 

EUROPA OG MIDT-ØSTEN (UNNTATT TYRKIA): 
Ring +800.0066.4700 
E-post customercare@mgiluxury.com 

TYRKIA: 
Ring +800.328.71224 

Du må aldri åpne klokken eller prøve å bytte ut 
batteriene selv; Å åpne klokkens innkapsling vil gjøre 
garantien ugyldig. Movado Group Inc. (MGI) tar som 
utgangspunkt bare ansvar for service utført hos sine 
autoriserte reparasjonssentre. 


