
Ofte stillede spørgsmål (FAQ) 
Smartwatches med display udviklet af HP 
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S. FUNGERER URET UDEN EN SMARTPHONE? 

Ja. Uret har en analog skærm, som viser klokkeslættet, 
uanset om det er forbundet til en smartphone eller ej. 
Uret kræver en smartphone og den tilhørende app for 
fuld smartwatch-funktionalitet, såsom meddelelser og 
sporing af aktiviteter. Uret kan ikke bruges sammen 
med en tablet. 

S. ER URET VANDTÆT? 

Dit ur er testet for at overholde internationale standarder 
for vandbestandighed. Se produktspecifikationerne for 
dit ur for at fastslå dets vandbestandighed. Movado 
Group, Inc. (MGI) anbefaler, at du ikke har uret på, 
når du tager brusebad eller svømmer. 

Du bør undgå at nedsænke uret i vand, eller at 
kontaktstifterne bliver våde. Fugt og elektrolytrester 
(salte og klorider) kan forårsage korrosion og muligvis 
kortslutte kontaktstifterne. Hvis kontaktstifterne bliver 
våde, skal du først tørre dem af med isopropylalkohol 
og derefter med en tør, blød klud. 

NOTE: Kontaktstifterne skal være fri for fugt, før du 
tilslutter opladerkablet.

For at opretholde vandbestandigheden er et årligt 
serviceeftersyn påkrævet. Pakningerne og kronen, 
som forsegler kabinettet, slides og nedbrydes 
under normal brug. De skal derfor kontrolleres og 
udskiftes efter behov, hver gang uret åbnes for 
serviceeftersyn, herunder udskiftning af batterier. Et 
autoriseret servicecenter vil automatisk teste dit ur for 
vandbestandighed som en del af det rutinemæssige 
eftersyn. Find det relevante servicecenter i dit område: 

NORD-, CENTRAL- OG SYDAMERIKA: 
MGI 
109 State Street 
Moonachie, New Jersey 07074, USA 

EUROPA OG MELLEMØSTEN  
(UNDTAGEN TYRKIET): 
Tlf. +800.0066.4700 
E-mail customercare@mgiluxury.com 

TYRKIET: 
Tlf. +800.328.71224 

Vandbestandigheden gælder kun urets kabinet. Nogle 
urremme bør ikke bæres under vand eller udsættes for 
våde forhold. 

Tab ikke uret, og slå det ikke mod hårde flader. 
Vandbestandigheden skal tjekkes, hver gang uret har 
været udsat for et hårdt slag. 

CAUTION: Udsæt ikke dit ur for større tryk/dybde end 
den dybde, der er anført i produktspecifikationerne for 
uret, da det kan blive beskadiget, og garantien  
kan bortfalde.

CAUTION: Betjen ikke urets knapper, og træk ikke 
kronen ud, hvis uret er blevet vådt eller er under vand.

NOTE: Movado Group, Inc. (MGI) kan ikke holdes 
ansvarlig for eventuelle skader, der skyldes eller relaterer 
sig til lækage på grund af forkert håndtering eller skader 
på kabinettet, kronen, pakninger eller urglasset.

S. HVOR FINDER JEG URETS SERIENUMMER? 

Serienummeret er indgraveret på bagsiden af uret. 
Når appen er installeret på din smartphone, og 
uret og telefonen er parret, kan du også få adgang 
til serienummeret i appen. Tryk først på ikonet 
INDSTILLINGER og derefter på HJÆLP OG SUPPORT. 
Du finder serienummeret øverst på skærmen. 

GENERELLE OPLYSNINGER OM DIT SMARTWATCH: 
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S. HVILKE VERSIONER AF IOS ELLER ANDROID 
UNDERSTØTTES? 

Appen er designet til brug sammen med de fleste 
smartphones, der har iOS version 9 og nyere eller 
Android version 4.4 og nyere. 

NOTE: Efter 15. september 2016 understøttes iOS 
version 8.4.1 ikke længere.

S. HVILKE TELEFONER UNDERSTØTTES? 

De fleste smartphones, der har iOS version 9 og 
nyere eller Android version 4.4 og nyere, understøttes. 
Motorola Droid Turbo 2 understøttes ikke af appen. 

S. UNDERSTØTTES TABLETS? 

Nej. Tablets, herunder iPads og Android-tablets, 
understøttes ikke. Appen fungerer kun med 
smartphones, der har iOS version 9 og nyere eller 
Android version 4.4 og nyere. 

S. HVORDAN INSTALLERER JEG APPEN PÅ MIN 
TELEFON? 

Åbn App Store på din telefon, søg efter urets navn, og 
download og installer appen. Du kan også downloade 
appen fra www.smartsupport.mgiservice.com. 

S. HVOR MANGE LOGONFORSØG GIVER  
APPEN MIG? 

Hvis du har indtastet en forkert adgangskode fem 
gange, skal du vente 60 sekunder, før du forsøger  
at logge på igen. 

INSTALLATION AF SMARTPHONE-APPEN: 
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S. HVORFOR REAGERER URET IKKE UNDER DEN 
INDLEDENDE OPSÆTNING? 

Når du køber uret, er det muligvis i “forsendelsestilstand”. 
Oplad uret i mindst fire timer, og tryk derefter på urets 
øverste knap, og hold den, indtil opsætningsskærmen vises. 

S. HVORDAN INDSTILLER JEG KLOKKESLÆTTET? 

Træk forsigtigt urets krone ud til yderste position. Drej 
kronen i begge retninger for at flytte den lille og den 
store viser til det rigtige tidspunkt, og skub den derefter 
ind igen. 

S. HVORDAN OVERFØRER JEG EJERSKAB AF URET 
ELLER BRUGER URET MED EN ANDEN TELEFON? 

1. Tryk på ikonet INDSTILLINGER i appen. Tryk 
derefter på enten LOG UD eller FJERN UR. 

2. Besvar eventuelle dialogbokse, som åbnes. Appen 
vender tilbage til logonskærmen. 

3. Hvis uret er aktivt tilsluttet telefonen, når du logger 
ud eller fjerner det, nulstilles det automatisk til 
fabriksindstillingerne. 

Hvis uret ikke er aktivt forbundet til telefonen, når 
du logger ud eller fjerner det, skal du nulstille det til 
fabriksindstillingerne ved at følge trinnene nedenfor: 

a. Tryk på og hold den nederste knap, mens 
du trykker på den øverste knap tre gange. 

b. Når du bliver bedt om at bekræfte 
nulstillingen og fjerne alle brugerdata, skal 
du trykke på urets nederste knap for at 
fuldføre nulstillingen. 

Hvis du bruger Android, er uret nu uparret og klar til at 
blive parret med en anden telefon. 

Hvis du bruger iOS: 

a. Åbn menuen INDSTILLINGER på telefonen, 
og tryk på BLUETOOTH. 

b. Tryk på ikonet I ud for urets navn. 

c. Tryk på GLEM DENNE ENHED. Uret er 
nu uparret og klar til at blive parret med en 
anden telefon. 

S. HVAD ER FORSKELLEN MELLEM LOG UD OG 
FJERN UR? 

LOG UD giver dig mulighed at slette logon med en 
anden konto. Når du logger på med en ny konto, efter 
du har logget ud, slettes dine lokalt gemte brugerdata, 
f.eks. appindstilling og aktivitetsoplysninger. 

FJERN UR gør det muligt at forblive logget på og 
tilknytte et nyt ur til din konto. 

S. KAN JEG BRUGE MIT UR TIL AT BESVARE ET 
OPKALD ELLER EN SMS? 

Nej, uret kan kun modtage sms’er og 
opkaldsmeddelelser fra din smartphone. Brug din 
telefon til at besvare opkald eller sms’er. 

Du afviser en sms eller et opkald ved at trykke på urets 
øverste knap én gang. 

S. HVORDAN NAVIGERER JEG MELLEM DE 
FORSKELLIGE FUNKTIONER PÅ URET? 

Standardvisningen på uret viser det lokale klokkeslæt. 

Tryk på urets øverste knap for at navigere mellem 
Verdensur og Aktivitetssporing. 

Du kan få vist tiden i den næste by, du vælger, eller se 
gårsdagens antal skridt i Aktivitetssporing ved at trykke 
på urets nederste knap. 

SÅDAN BRUGER DU DIT SMARTWATCH: 
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S. HVORDAN SLÅR JEG BLUETOOTH TIL ELLER FRA 
PÅ MIN TELEFON? 
Du finder normalt Bluetooth under INDSTILLINGER på 
både iOS- og Android-telefoner. Se dokumentationen 
fra producenten for specifik vejledning til at aktivere 
eller deaktivere Bluetooth på din enhed. 

S. HVORDAN PARRER JEG URET MED  
MIN TELEFON? 

1. Kontrollér, at Bluetooth er aktiveret på telefonen. 

2. Åbn urets app, opret en ny konto, eller log på, og 
følg derefter instruktionerne på skærmen. 

3. Appen søger automatisk efter ure i nærheden. Når 
uret er fundet, skal du trykke på BRUG DETTE UR. 

4. Når du bliver bedt om det, skal du trykke på og 
slippe urets øverste knap. 

5. Indtast pinkoden, der vises på uret, og tryk derefter 
på SEND. Appen angiver, at uret er tilsluttet. 

6. Aktivér FÅ ADGANG TIL MEDDELELSER, FÅ 
ADGANG TIL KONTAKTER og FÅ ADGANG 
TIL KALENDERE i telefonappen. Du skal aktivere 
adgang til alle tre, for at dit ur kan fungere korrekt. 
Klik derefter på NÆSTE. 

7. Stryg gennem appens selvstudie for at få 
flere oplysninger om, hvordan du bruger uret, 
og konfigurer derefter urets meddelelser og 
præferencer for at fuldføre opsætningen. 

NOTE: Du kan finde flere oplysninger i 
brugervejledningen online.

S. KAN JEG PARRE FLERE URE MED MIN TELEFON? 

iOS: Ja, du kan parre flere ure med din telefon, men 
telefonen sender kun meddelelser til ét ur. Hvis du vil 
modtage meddelelser på et andet ur, skal du fjerne 
det ur, der i øjeblikket er parret, og derefter parre det 
andet ur. Hvis din iPhone er parret med en enhed, der 
kan modtage meddelelser via Bluetooth (f.eks. en bils 
lydsystem, der modtager sms’er), vil dit ur ikke  
modtage meddelelser. 

Android: Ja, du kan parre flere ure med din telefon, og 
din telefon vil sende meddelelser til alle dine parrede 
ure og enheder på samme tid. 

S. HVORFOR KAN MIN TELEFON IKKE FINDE 
ELLER OPRETTE FORBINDELSE TIL URET? 
• Kontrollér, at Bluetooth er aktiveret i 
telefonindstillingerne. 
• Forøg signalstyrken ved at flytte uret tættere på 
telefonen. 
• Sørg for, at uret er i parringstilstand, ved at trykke på 
urets nederste knap, indtil opsætningsskærmen vises. 
• Uret skal være opladet. 
• Hvis du bruger iOS, skal du sørge for, at uret ikke 
allerede er tilsluttet på et systemniveau, ved at tjekke 
Bluetooth-indstillingerne og glemme eventuelle andre 
tilsluttede ure. 

S. MIT UR BLIVER VED MED AT AFBRYDE 
FORBINDELSEN TIL MIN TELEFON. HVORDAN 
KAN JEG GENOPRETTE FORBINDELSEN  
MELLEM DEM? 
• Sørg for, at uret ikke er i Flytilstand. Tryk på og slip 
nederste og øverste knap på samme tid for at slå 
Flytilstand til eller fra. 
• Sørg for, at Bluetooth er aktiveret. 
• Slå Bluetooth til og fra på telefonen, og slå Flytilstand 
til og fra. 
• Hvis uret ikke kommunikerer, eller telefonappen 
angiver, at den er frakoblet uret, skal du lukke appen 
og starte den igen. 
• I iOS skal du lukke appen ved at trykke to gange på 
telefonens startside-knap og stryge opad på appen. 
Genstart appen for at oprette forbindelse til uret igen. 
• I Android skal du tvinge appen til at lukke. Se 
telefonproducentens dokumentation for vejledninger, 
der gælder specifikt for din enhed. 

Genstart appen for at oprette forbindelse til uret igen. 

SÅDAN PARRER DU DIT SMARTWATCH MED DIN TELEFON: 
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SÅDAN PARRER DU DIT SMARTWATCH MED DIN TELEFON: 

• Genstart telefonen, og åbn derefter appen for at 
oprette forbindelse igen. 

Hvis ingen af ovenstående løsninger fungerer, så ur og 
telefon igen er forbundet, skal du slette appen fra din 
telefon og nulstille uret til fabriksindstillingerne. 

NOTE: Nulstilling af uret til fabriksindstillingerne 
sletter alle brugerdata fra uret. Nulstil kun uret, hvis du 
oplever et alvorligt problem, der ikke er blevet løst, 
efter du har prøvet alle andre fejlfindingsmetoder, eller 
hvis du vil overføre ejerskab af uret til en anden.

Tryk på og hold urets nederste knap, mens du trykker på 
urets øverste knap tre gange. Når du bliver bedt om at 
bekræfte nulstillingen og fjerne alle brugerdata, skal du 
trykke på urets nederste knap for at udføre nulstillingen 
eller trykke på urets øverste knap for at annullere. Udfør 
opsætnings- og parringsproceduren igen. 

Hvis uret stadig ikke kan oprette forbindelse, skal 
du kontakte support for hjælp eller reparation. I 
appen skal du trykke på ikonet INDSTILLINGER og 
derefter trykke på HJÆLP OG SUPPORT. Du finder 
kundeservicenummeret nederst på skærmen. Du kan 
også gå til www.smartsupport.mgiservice.com. 
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S. HVAD INDIKERER VIBRATIONSMØNSTRENE? 

De fl este meddelelser med høj prioritet bruger et 
længere vibrationsmønster end meddelelser med lav 
prioritet. 

Følgende tabel beskriver standardvibrationsmønstrene 
for meddelelser: 

MEDDELELSE VIBRATIONSMØNSTER STANDARD

Indgående opkald Tændt 

Sms Tændt 

Aktivitetsmål nået Tændt 

Kalenderpåmindelse Tændt 

E-mail Slukket 

Sociale medier Slukket 

Andet Slukket 

TAST  = Kort puls       = Lang puls 

Du kan aktivere en meddelelsesvibration for eventuelle 
tredjeparts-apps. Alle meddelelsesvibrationer, der ikke 
er aktiveret som standard, indstilles automatisk til 
lav prioritet. 

NOTE: For at få fl ere oplysninger om meddelelser, 
herunder vejledning til tilpasning af urmeddelelser, 
henvises til den online brugervejledning.

S. HAR ALLE MEDDELELSER ET 
VIBRATIONSMØNSTER? 

Ja, alle meddelelser har vibrationer. 

S. HVORFOR VISER URETS SKÆRM STADIG 
ENGELSK TEKST, EFTER AT JEG HAR INDSTILLET 
TIL ET ANDET SPROG I APPEN? 

Systemetiketter på uret vises kun på engelsk, 
uanset hvilket sprog der er indstillet til i appen. 
For eksempel vises opsætningsskærmbilleder, 
nulstillingsskærmbilleder, meddelelse om lavt batteri, 
status for fl ytilstand og meddelelser om opnåede 
aktivitetsmål på engelsk. 

E-mails, sms’er og indhold i andre meddelelser på uret 
vises på det sprog, de blev oprettet i. Ikke-latinske tegn 
(såsom kinesiske tegn) bliver ikke vist. 

S. HVOR MANGE TEGN KAN MEDDELELSERNE 
INDEHOLDE? 

De første 128 bliver vist. 

S. HVORDAN AFVISER JEG EN MEDDELELSE PÅ 
URET? 

Du afviser en meddelelse eller et opkald ved at trykke 
på urets øverste knap én gang. 

For at afvise alle meddelelser skal du trykke på og 
holde urets øverste knap i to eller tre sekunder. 

S. HVORDAN DEAKTIVERER JEG MIDLERTIDIGT 
MEDDELELSER OG FORHINDRER DEM I AT GIVE 
BESKED PÅ URET? 
• Gør følgende for at deaktivere meddelelser i et 
bestemt tidsinterval: 

1. Tryk på ikonet INDSTILLINGER i appen. 

2. Tryk på skydeknappen TÆND/SLUK ud for 
LYDDÆMP URMEDDELELSER MELLEM [XX] 
OG [XX] for at slå stilletilstand til eller fra. 

3. Indtast værdier i felterne STARTTIDSPUNKT 
og SLUTTIDSPUNKT for at angive det 
tidsinterval, hvor du ønsker at lyddæmpe 
meddelelser. Dette starter og afslutter 
stilletilstanden på et bestemt tidspunkt og 
kan indstilles til at blive gentaget, ligesom 
en alarm. 

• Kun enhedsmeddelelser vises på uret i stilletilstand. 
• Gør følgende for permanent at deaktivere meddelelser 
for specifi kke apps: 

1. På appens startskærm skal du trykke på 
MEDDELELSER. 

2. Tryk på knappen ud for meddelelsestypen 
for at slå denne meddelelse til eller fra. 

3. Tryk på REDIGER for at aktivere eller 
deaktivere meddelelser fra specifi kke 
tredjeparts-apps. 

MEDDELELSER OG INDSTILLINGER: 
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S. E-MAILMEDDELELSER FRA MIN IPHONE BLIVER 
IKKE VIST PÅ MIT UR. 
Sørg for, at Meddelelsescenteret er aktiveret på  
din telefon. 

1. Åbn telefonens indstillinger. Tryk derefter 
på Mail, så på Kontakter og til sidst på 
Kalendere. 

2. Vælg den konto, som du ønsker 
skal underrette uret. Sørg for, at Vis i 
meddelelsescenter er aktiveret. 

S. JEG KONFIGURERER MEDDELELSER VIA URETS 
APP PÅ MIN IPHONE, MEN JEG FÅR INGEN 
MEDDELELSER PÅ MIT UR. 
Urets app skal være åben på din telefon, for at 
meddelelserne fungerer. Sørg for, at appen er aktiveret 
på din telefon. 

S. MEDDELELSER VISES IKKE PÅ MIT UR. 
• Urets app skal være åben på din telefon, for at 
meddelelserne fungerer. Sørg for, at appen er aktiveret 
på din telefon. 
• Kontrollér, at ur og telefon er inden for Bluetooth-
afstand og tilsluttet. Åbn appen, og bekræft, at uret  
er tilsluttet. 
• Kontrollér, at uret er tilstrækkeligt opladet. 
• Kontrollér, at uret ikke er i stilletilstand. Gør følgende 
for at kontrollere indstillingen stilletilstand: 

1. Tryk på ikonet INDSTILLINGER i 
telefonappen. 

2. Kontrollér tænd/sluk-skydeknappen ud for 
LYDDÆMP URMEDDELELSER MELLEM [XX] 
OG [XX]. Hvis stilletilstand er aktiveret, skal 
du trykke på skydeknappen for deaktivere 
den og aktivere meddelelser. 

• Sørg for, at alle meddelelsestilladelser er aktiveret.  
Tryk på ikonet INDSTILLINGER på startskærmbilledet  
i appen og derefter på TILLADELSER, og sørg for,  
at appen får adgang til meddelelser, kontakter  
og kalender. 

• Kontrollér, at meddelelser er aktiveret. På appens 
startskærm skal du trykke på MEDDELELSER. Kontrollér, 
at de meddelelser, du vil se, er aktiveret. 

S. HVORFOR FÅR JEG STADIG 
KALENDERMEDDELELSER PÅ MIT UR, SELVOM 
JEG HAR DEAKTIVERET MEDDELELSER TIL APPEN I 
INDSTILLINGER I ANDROID? 

Selvom du har deaktiveret app-beskeder i Android-
indstillinger, blokerer det ikke for kalendermeddelelser. 
For at sikre, at kalendermeddelelser ikke bliver sendt til 
dit ur, skal du gøre følgende: 

1. På appens startskærm skal du trykke på 
MEDDELELSER. 

2. Tryk på Kalendermeddelelsens TÆND/
SLUK-skydeknap, så den skifter til FRA. 

3. For at blokere for meddelelser fra visse 
kalendere og modtage meddelelser 
fra andre skal du lade indstillingen 
Kalendergruppe for meddelelse stå på TIL. 
Tryk derefter på REDIGER, og fravælg de 
kalendere, du vil blokere. 

S. HVORDAN SLÅR JEG AKTIVITETSSPORING 
(DAGLIG SPORING AF ANTAL SKRIDT) TIL  
ELLER FRA? 

1. Tryk på ikonet INDSTILLINGER i appen. 

2. Tryk på skydeknappen TÆND/SLUK ud for 
AKTIVITETSSPORING. 

S. HVORDAN ÆNDRER JEG ANTALLET AF SKRIDT 
TIL DET DAGLIGE MÅL? 

1. Tryk på ikonet INDSTILLINGER i appen. 

2. Ud for DAGLIGT MÅL skal du vælge det 
aktuelle antal skridt. 

3. Tryk i feltet DAGLIGT MÅL, og indtast dit 
mål for antal skridt. Tryk derefter på GEM. 
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S. KAN JEG INDSTILLE URET SOM EN “PÅLIDELIG 
ENHED” I ANDROID? 

I Android kan en pålidelig enhed automatisk låse din 
telefon op, når den er parret og tilsluttet. Dit smartwatch 
kan indstilles som en pålidelig enhed, så din telefon 
forbliver ulåst, når det er tilsluttet. Dog vil uret muligvis 
ikke vise en pinkode. 

S. HVORDAN SLÅR JEG BLUETOOTH/FLYTILSTAND 
TIL ELLER FRA? 
• Når du slår Flytilstand til, deaktiveres Bluetooth på dit 
ur. Når du slår Flytilstand fra, aktiveres Bluetooth. 
• For at slå Flytilstand til eller fra skal du trykke på og 
slippe den øverste og nederste knap på samme tid. 
• Når Flytilstand er aktiveret, viser uret en FLYTILSTAND: 
TIL-bekræftelse. 
• Når Flytilstand er deaktiveret, viser uret en 
FLYTILSTAND: FRA-meddelelse. 

NOTE: Status for Flytilstand vises ikke i appen.

S. HVOR MANGE KONTAKTER KAN JEG GEMME I 
MIN LISTE OVER FORETRUKNE KONTAKTER? 

Du kan tilføje op til 12 foretrukne kontakter til listen i 
smartphone-appen. Du kan bruge listen over foretrukne 
kontakter til at frasortere opkald og sms’er. 

Tryk på MEDDELELSER i telefon-appen for kun at 
modtage opkald og sms’er fra dine foretrukne kontakter. 
Tryk derefter på knappen ud for Foretrukne kontakter 
for kun at modtage meddelelser fra dine foretrukne 
kontakter. 

NOTE: Hvis en kontakt har flere telefonnumre, skal du 
vælge hvert enkelt telefonnummer. Hvert nummer tæller i 
forhold til begrænsningen på 12 kontakter.
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BATTERIER OG OPLADNING: 

S. HVORDAN OPLADER JEG URET? 

1. Slut strømkablets USB-forbindelsespunktet til en 
strømkilde, f.eks. en USB-port på din computer 
eller en USB-til-AC-adapter, der er sluttet til en 
stikkontakt. 

2. Slut opladeren til uret ved at trykke på knapperne 
på hver side af opladeren, og sæt den i 
opladerporten på bagsiden af uret. Uret vibrerer, 
når det er korrekt tilsluttet. 

NOTE: Hvis batteriet er fuldt udtømt, vibrerer uret 
måske ikke, første gang du slutter det til opladeren.

3. Oplad uret i mindst fire timer. 

4. Når du er færdig, skal du først tage netledningen 
ud af strømkilden og derefter tage opladeren ud  
af uret. 

NOTE: Hver gang du oplader uret, skal du frakoble 
kablet fra strømforsyningen og tørre opladerens og 
urets kontaktstifter grundigt af med en blød, fnugfri 
klud. Brug aldrig sæbe eller andre kemikalier til at 
rense urets kontaktstifter eller opladeren.

S. HVILKEN TYPE AF STRØMFORSYNING SKAL JEG 
BRUGE, NÅR JEG SKAL OPLADE URET? 

Brug en USB-til-AC-oplader, f.eks. opladeren, der fulgte 
med din smartphone. Alternativt kan du slutte strømkablet 
til en USB-port på computeren, selvom uret muligvis ikke 
oplader lige så hurtigt ved brug af denne metode. 

S. HVOR LANG TID TAGER DET AT OPLADE URET? 

Det tager ca. to til tre timer at oplade batteriet fra 25  
til 100 %. 

S. HVOR OFTE SKAL JEG OPLADE URET? 

Du skulle kunne bruge uret i tre til fem dage (ved 
almindelig brug), før det skal lades op igen. 

S. HVORDAN KAN JEG FÅ VIST, HVOR MEGET 
STRØM DER ER TILBAGE PÅ DET DIGITALE BATTERI? 
• Du kan se, hvor mange procent der er tilbage af 
batteriets ladning, nederst på startskærmbilledet i 
telefon-appen. 
• Tryk på og hold urets nederste knap for at få vist, hvor 
mange procent der er tilbage af batteriets ladning. 
• Når batteriet, der forsyner dit urs digitale funktioner 
med strøm, har mindre end 20 % ladning tilbage, 
vises en meddelelse på dit ur. Når urets digitale batteri 
har mindre end 10 % ladning tilbage, vises en ny 
meddelelse. 

S. VIL URET STADIG HOLDE TIDEN, HVIS 
BATTERINIVEAUET ER KRITISK LAVT? 

Uret indeholder to batterier. Det ene batteri styrer 
urets digitale funktioner og kan genoplades. Det 
andet batteri styrer urets analoge funktioner og er ikke 
genopladeligt. Når det digitale batteris niveau er kritisk 
lavt, forsyner det andet batteri urets analoge funktioner 
med strøm. 

S. URETS VISERE ER HOLDT OP MED AT BEVÆGE 
SIG, MEN JEG FÅR STADIG MEDDELELSER, OG 
URET ER FORTSAT SLUTTET TIL TELEFONEN. 
Batteriet, der forsyner urets analoge funktioner med 
strøm, skal muligvis udskiftes. Udskiftning af batteri 
skal udføres af et autoriseret servicecenter. Find det 
relevante servicecenter i dit område: 

NORD-, CENTRAL- OG SYDAMERIKA: 
MGI 
109 State Street 
Moonachie, New Jersey 07074, USA 

EUROPA OG MELLEMØSTEN (UNDTAGEN TYRKIET): 
Tlf. +800.0066.4700 
E-mail customercare@mgiluxury.com 

TYRKIET: 
Tlf. +800.328.71224 
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BATTERIER OG OPLADNING: 

Åbn aldrig uret, og forsøg aldrig selv at udskifte 
batterierne. Hvis du selv åbner uret, bortfalder 
garantien. Movado Group, Inc. (MGI) påtager sig kun 
ansvar for service, der er udført på deres autoriserede 
reparationscentre. 

S. KAN JEG UDSKIFTE BATTERIERNE I URET? 

Nej. Hvis du selv fjerner eller udskifter batterierne, 
bortfalder garantien. Udskiftning af batteri skal udføres 
af et autoriseret servicecenter. Find det relevante 
servicecenter i dit område: 

NORD-, CENTRAL- OG SYDAMERIKA: 
MGI 
109 State Street 
Moonachie, New Jersey 07074, USA 

EUROPA OG MELLEMØSTEN (UNDTAGEN TYRKIET): 
Tlf. +800.0066.4700 
E-mail customercare@mgiluxury.com 

TYRKIET: 
Tlf. +800.328.71224 

Åbn aldrig uret, og forsøg aldrig selv at udskifte 
batterierne. Hvis du selv åbner uret, bortfalder 
garantien. Movado Group, Inc. (MGI) påtager sig kun 
ansvar for service, der er udført på deres autoriserede 
reparationscentre. 

S. HVORFOR OPLADER URET IKKE? 

Opladeren er måske ikke sluttet korrekt til uret. Uret 
vibrerer, og ikonet for batteriopladning ( ) vises på 
uret, når opladeren er tilsluttet korrekt. 

NOTE: Hvis batteriet er fuldt udtømt, vibrerer uret 
måske ikke, første gang du slutter det til opladeren.

Hvis uret stadig ikke oplader, kan det være, at du 
skal rense opladerens kontaktstifter på både ur og 
strømkabel. Kobl kablet fra strømforsyningen, og tør 
kontaktstifterne på oplader og ur grundigt af med 
en blød, fnugfri klud. Brug aldrig sæbe eller andre 
kemikalier til at rense urets kontaktstifter eller opladeren. 
Rengøring anbefales, før hver gang du oplader dit ur. 
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SÅDAN OPDATERER OG NULSTILLER DU URET: 

S. HVORDAN OPDATERER JEG URETS FIRMWARE 
ELLER APP? 

NOTE: Uret skal oplades til mindst 80 % og være 
tilsluttet opladeren for at installere en opdatering.

Når en opdatering er tilgængelig, vises en meddelelse 
på appens startskærm. Oplad uret til mindst 80 %, og 
lad opladeren forblive tilsluttet. Tryk på Installer nu og 
derefter Start installation for at installere opdateringen. 
Tryk ikke på urets knap, og luk ikke appen, før 
opdateringen er gennemført. 

S. HVAD SKAL JEG GØRE, HVIS EN OPDATERING 
MISLYKKES 

Hvis der bliver vist en fejlmeddelelse, skal du trykke på 
Prøv igen. 

Sørg for, at uret er opladet til mindst 80 % og tilsluttet 
opladeren. 

Hvis problemet fortsætter, skal du annullere 
opdateringen og kontakte Kundesupport via afsnittet 
HJÆLP OG SUPPORT i appen. 

S. EN FIRMWARE- ELLER SOFTWAREOPDATERING 
MISLYKKEDES, OG NU VIRKER MIT UR IKKE. 
Nulstil uret til fabriksindstillingerne ved at trykke på og 
holde urets nederste knap og samtidig trykke på urets 
øverste knap tre gange. Når du bliver bedt om at 
bekræfte nulstillingen og fjerne alle brugerdata, skal du 
trykke på urets nederste knap for at udføre nulstillingen 
eller trykke på urets øverste knap for at annullere. 

NOTE: Nulstilling af uret til fabriksindstillingerne 
sletter alle brugerdata fra uret. Nulstil kun uret, hvis du 
oplever et alvorligt problem, der ikke er blevet løst, 
efter du har prøvet alle andre fejlfindingsmetoder, eller 
hvis du vil overføre ejerskab af uret til en anden.

S. URET REAGERER IKKE. HVORDAN GENSTARTER 
JEG URET? 

Du genstarter uret ved at trykke på og holde urets to 
knapper i tre sekunder. Tryk på urets nederste knap for 
at fuldføre genstarten, eller tryk på urets øverste knap 
for at annullere. 

S. HVORDAN NULSTILLER JEG URET TIL 
FABRIKSINDSTILLINGERNE. 
NOTE: Nulstilling af uret til fabriksindstillingerne 
sletter alle brugerdata fra uret. Nulstil kun uret, hvis du 
oplever et alvorligt problem, der ikke er blevet løst, 
efter du har prøvet alle andre fejlfindingsmetoder, eller 
hvis du vil overføre ejerskab af uret til en anden.

Gør følgende for at nulstille uret til fabriksindstillingerne: 

1. Tryk på og hold urets nederste knap, mens du 
trykker på urets øverste knap tre gange. 

2. Når du bliver bedt om at bekræfte nulstillingen og 
fjerne alle brugerdata, skal du trykke på urets nederste 
knap for at udføre nulstillingen eller trykke på urets 
øverste knap for at annullere. 
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VEDLIGEHOLDELSE, SUPPORT, GARANTI OG REPARATION: 

HVORDAN RENGØR JEG URET? 

Kontrollér, at netledningen er frakoblet 
strømforsyningen, inden du rengør uret. Tør opladerens 
og urets kontaktstifter grundigt af med en blød, 
fnugfri klud. Brug aldrig sæbe eller nogen former 
for kemikalier til at rense urets eller opladerens 
kontaktstifter. Rengøring anbefales, før hver gang du 
oplader dit ur. 

HVOR KAN JEG FINDE YDERLIGERE OPLYSNINGER 
OM VEDLIGEHOLDELSE  
OG SUPPORT? 

Du får yderligere generelle oplysninger om 
vedligeholdelse, teknisk service og support ved at 
åbne appen, trykke på ikonet Indstillinger og derefter 
på Hjælp og support. Du kan også gå til  
www.smartsupport.mgiservice.com. 

HVAD SKAL JEG GØRE, HVIS MIT UR SKAL 
REPARERES? 

Hvis dit ur skal repareres, justeres eller have et nyt 
batteri, kan du finder det relevante servicecenter i dit 
område her: 

NORD-, CENTRAL- OG SYDAMERIKA: 
MGI 
109 State Street 
Moonachie, New Jersey 07074, USA 

EUROPA OG MELLEMØSTEN (UNDTAGEN TYRKIET): 
Tlf. +800.0066.4700 
E-mail customercare@mgiluxury.com 

TYRKIET: 
Tlf. +800.328.71224 

Åbn aldrig uret, og forsøg aldrig selv at udskifte 
batterierne. Hvis du selv åbner uret, bortfalder 
garantien. Movado Group, Inc. (MGI) påtager sig kun 
ansvar for service, der er udført på deres autoriserede 
reparationscentre. 


