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P. O RELÓGIO FUNCIONA SEM UM 
SMARTPHONE? 

Sim. O relógio tem um visor analógico que mostra 
as horas mesmo sem um smartphone conectado. 
O relógio precisa de smartphone e aplicativo para 
oferecer todas as funcionalidades de um smartwatch, 
como notificações e monitoramento de atividades. O 
relógio não pode ser usado com um tablet. 

P. O RELÓGIO É À PROVA D’ÁGUA? 

O relógio foi testado para atender a padrões 
internacionais de resistência à água. Verifique as 
especificações do relógio para determinar sua 
resistência à água. O Movado grupo, Inc. (MGI) não 
recomenda que você leve o relógio com você ao 
tomar banho ou nadar. 

Evite submergir o relógio na água e molhar os pinos 
de contato. Umidade e resíduos de eletrólitos (sais e 
cloretos) podem causar ferrugem e gerar curto-circuito 
nos pinos de contato. Se os pinos de contato forem 
molhados, limpe-os com álcool isopropílico e seque-os 
com um pano macio. 

NOTE: Ao conectar o cabo de carregamento, 
certifique-se de que não haja umidade nos pinos de 
contato.

Para manter a resistência à água, uma manutenção 
anual deve ser realizada. As gaxetas e a coroa que 
vedam o corpo do relógio estão sujeitas a desgaste 
e deterioração do uso cotidiano. Essas peças devem 
passar por inspeção e ser substituídas conforme a 
necessidade sempre que o relógio for aberto para 
manutenção, incluindo ao trocar a bateria. Um centro 
de reparo autorizado do relógio tornará a testar 
automaticamente a resistência de seu relógio à água 
em uma etapa rotineira de qualquer manutenção. 
Procure o centro de reparo autorizado de sua região: 

AMÉRICAS: 
MGI 
109 State Street 
Moonachie, New Jersey 07074 

EUROPA E ORIENTE MÉDIO (EXCETO TURQUIA): 
Telefone: +800-0066-4700 
E-mail: customercare@mgiluxury.com 

TURQUIA: 
Telefone: +800-328-71224 

A resistência à água se aplica somente ao corpo do 
relógio; algumas pulseiras de relógio não devem ser 
molhadas ou submergidas. 

Não deixe o relógio cair ou se chocar contra 
superfícies duras. A resistência à água deve ser 
verificada novamente sempre que o relógio sofrer 
algum choque violento. 

CAUTION: Não submeta o relógio a pressão 
ou profundidade maior que a determinada nas 
especificações do relógio, isso pode danificar o 
relógio e anular a garantia.

CAUTION: Não opere o botão do relógio nem 
puxe a coroa quando o relógio estiver molhado ou 
submerso.

NOTE: O Movado Group, Inc. (MGI) não se 
responsabiliza por danos causados por ou 
relacionados a vazamentos decorrentes do manuseio 
incorreto ou de danos ao corpo do relógio, à coroa, 
às gaxetas ou ao cristal.

P. ONDE ENCONTRO O NÚMERO DE SÉRIE DO 
RELÓGIO? 

O número de série do relógio está localizado na 
parte de trás do relógio. Depois que o aplicativo for 
instalado em seu smartphone e o relógio e o telefone 
forem emparelhados, você também poderá acessar 
o número de série pelo aplicativo. Toque no ícone de 
CONFIGURAÇÕES, toque em AJUDA E SUPORTE e 
veja o número de série no alto da tela. 

INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O SMARTWATCH:
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P. QUAIS VERSÕES DO IOS E ANDROID SÃO 
COMPATÍVEIS? 

O aplicativo foi projetado para uso com a maioria 
dos smartphones executando o iOS versão 9 ou 
posterior ou o Android versão 4.4 ou posterior. 

NOTE: O suporte ao iOS versão 8.4.1 se encerrou 
no dia 15 de setembro de 2016.

P. QUAIS TELEFONES SÃO COMPATÍVEIS? 

A maioria dos smartphones executando o iOS versão 
9 ou posterior ou o Android versão 4.4 ou posterior 
é compatível. O Motorola Droid Turbo 2 não é 
compatível com o aplicativo. 

P. TABLETS SÃO COMPATÍVEIS? 

Não. Tablets, incluindo iPads e tablets Android, não 
são compatíveis. O aplicativo funciona somente com 
smartphones executando o iOS versão 9 ou posterior 
ou o Android versão 4.4 ou posterior. 

P. COMO INSTALAR O APLICATIVO  
NO TELEFONE? 

Abra a loja de aplicativos em seu telefone, procure 
pelo nome do relógio e baixe e instale o aplicativo. 
Uma alternativa é baixar o aplicativo pelo site  
www.smartsupport.mgiservice.com. 

P. O APLICATIVO OFERECE QUANTAS TENTATIVAS 
DE LOGIN? 

Se você inserir a senha errada cinco vezes, terá 
que aguardar 60 segundos para tentar fazer login 
novamente. 

INSTALAR O APLICATIVO PARA SMARTPHONE:
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P. POR QUE O RELÓGIO NÃO RESPONDE 
DURANTE A CONFIGURAÇÃO INICIAL? 

Quando adquirido, o relógio pode estar em “modo de 
transporte”. Carregue o relógio por pelo menos quatro 
horas e, em seguida, mantenha o botão superior do 
relógio pressionado até que a tela Configuração  
seja exibida. 

P. COMO AJUSTAR A HORA? 

Puxe cuidadosamente a coroa do relógio para fora, 
deixando-a em sua abertura máxima. Gire a coroa em 
qualquer direção para mover os ponteiros de horas e 
minutos até a posição correta e empurre-a de volta. 

P. COMO TRANSFERIR A PROPRIEDADE DO 
RELÓGIO OU USÁ-LO COM OUTRO TELEFONE? 

1. No aplicativo, toque no ícone de 
CONFIGURAÇÕES. Toque em SAIR ou 
REMOVER RELÓGIO. 

2. Responda às caixas de diálogo que abrirem.  
O aplicativo retorna à tela de login. 

3. Se o relógio estiver conectado ativamente 
ao telefone quando você sair ou remover o 
relógio, ele será redefinido automaticamente às 
configurações de fábrica. 

Se o relógio não estiver conectado ativamente ao 
telefone quando você sair ou remover o relógio, 
redefina-o às configurações de fábrica seguindo as 
instruções abaixo: 

a. Mantenha o botão inferior pressionado e 
pressione simultaneamente o botão superior 
três vezes. 

b. Quando solicitado a confirmar a 
redefinição e remover todos os dados 
de usuário, pressione o botão inferior do 
relógio para concluir a redefinição. 

Se você estiver usando o Android, o emparelhamento 
do relógio será cancelado e o relógio estará pronto 
para ser emparelhado com outro telefone. 

Se estiver utilizando o iOS: 

a. Abrir o menu de CONFIGURAÇÕES do 
telefone e toque em BLUETOOTH. 

b. Toque no ícone I ao lado do nome  
do relógio. 

c. Toque em ESQUECER ESTE DISPOSITIVO. 
O emparelhamento do relógio será 
cancelado e o relógio estará pronto para 
ser emparelhado com outro telefone. 

P. QUAL É A DIFERENÇA ENTRE SAIR E  
REMOVER RELÓGIO? 

SAIR permite que você faça um login de exclusão em 
outra conta. Fazer login com uma nova conta depois 
de sair da sua conta excluirá seus dados de usuário 
armazenados localmente, bem como as informações 
de atividade. 

REMOVER RELÓGIO permite que você continue 
conectado e associe um novo relógio à sua conta. 

P. POSSO USAR MEU RELÓGIO PARA RESPONDER 
A CHAMADAS OU TEXTOS? 

Não, o relógio só recebe textos e notificações de 
chamadas de seu smartphone. Use o telefone para 
atender a chamadas ou responder a textos 

Para ignorar um texto ou recusar uma chamada, 
pressione o botão superior do relógio uma vez. 

P. COMO POSSO NAVEGAR PELOS DIVERSOS 
RECURSOS DO RELÓGIO? 

A exibição padrão do relógio mostra a hora local. 

Pressione o botão superior do relógio para navegar 
entre o relógio mundial e o monitor de atividade. 

Para exibir a hora na próxima cidade selecionada ou 
ver os passos do dia anterior no monitor de atividade, 
pressione o botão inferior do relógio. 

USO DO SMARTWATCH:
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P. COMO ATIVAR OU DESATIVAR O BLUETOOTH 
NO MEU TELEFONE? 

O Bluetooth normalmente é encontrado em 
CONFIGURAÇÕES, tanto em telefones iOS quanto 
Android. Consulte a documentação do fabricante para 
obter instruções específicas para ativar ou desativar o 
Bluetooth no seu dispositivo. 

P. COMO EMPARELHAR O RELÓGIO COM  
MEU TELEFONE? 

1. Verifique se o Bluetooth está ativado no telefone. 

2. Abra o aplicativo do relógio, crie uma nova conta 
ou faça login e siga as instruções na tela. 

3. O aplicativo procura automaticamente por 
relógios nas proximidades. Quando o relógio for 
encontrado, toque em USAR ESTE RELÓGIO. 

4. Quando solicitado, pressione e solte o botão 
superior do relógio. 

5. Informe o PIN exibido no relógio e toque em 
ENVIAR. O aplicativo indica que o relógio está 
conectado. 

6. No aplicativo do telefone, ative ACESSAR 
NOTIFICAÇÕES, ACESSAR CONTATOS e 
ACESSAR CALENDÁRIOS. É necessário ativar 
o acesso a esses três recursos para que o relógio 
funcione corretamente. Em seguida, toque em 
AVANÇAR. 

7. Passe o dedo pelo tutorial do aplicativo para 
saber mais sobre como usar o relógio e, em 
seguida, configure as notificações e preferências 
do relógio para concluir a configuração. 

NOTE: Para obter informações mais detalhadas, 
consulte o manual do usuário on-line.

P. POSSO EMPARELHAR VÁRIOS RELÓGIOS COM 
MEU TELEFONE? 

iOS: Sim, você pode emparelhar vários relógios com 
seu telefone, mas o telefone só envia notificações 
para um relógio. Para receber notificações em outro 
relógio, remova o relógio que está emparelhado no 
momento e emparelhe o outro. Se seu iPhone estiver 

emparelhado com um dispositivo capaz de receber 
notificações por Bluetooth (como um sistema de áudio 
de carro que recebe mensagens de texto), o relógio 
não receberá notificações. 

Android: Sim, você pode emparelhar vários relógios 
com seu telefone, e o telefone enviará notificações 
a todos os relógios e dispositivos emparelhados ao 
mesmo tempo. 

P. POR QUE MEU TELEFONE NÃO ENCONTRA 
OU NÃO SE CONECTA AO RELÓGIO? 
• Verifique se o Bluetooth está ativado nas 
configurações do telefone. 
• Aumente a intensidade do sinal aproximando o 
relógio do telefone. 
• Certifique-se de que o relógio esteja no modo de 
emparelhamento, pressionando o botão inferior do 
relógio até que a tela de configuração seja exibida. 
• Certifique-se de que o relógio esteja carregado. 
• Se você estiver usando o iOS, certifique-se de 
que o relógio não esteja conectado no nível do 
sistema, verificando as configurações de Bluetooth e 
esquecendo todos os relógios conectados. 

P. MEU RELÓGIO DESCONECTA DO TELEFONE 
CONSTANTEMENTE. COMO POSSO 
RECONECTÁ-LOS? 
• Certifique-se de que o relógio não esteja no Modo 
avião. Pressione e solte os botões inferior e superior ao 
mesmo tempo para ativar ou desativar o modo avião. 
• Certifique-se de que o Bluetooth esteja ativado. 
• No telefone, desative e ative o Bluetooth e ative e 
desative o modo avião. 
• Se o relógio não estiver se comunicando ou se o 
aplicativo do telefone indicar que está desconectado 
do relógio, feche o aplicativo e abra-o novamente. 
• No iOS, feche o aplicativo tocando duas vezes no 
botão de tela inicial do telefone e passando o dedo 
para cima no aplicativo. Reinicie o aplicativo para 
reconectar o relógio. 

EMPARELHAR O SMARTWATCH COM SEU TELEFONE:
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EMPARELHAR O SMARTWATCH COM SEU TELEFONE:

• No Android, force o encerramento do aplicativo. 
Consulte a documentação do fabricante do telefone 
para obter instruções específicas para seu dispositivo. 
Reinicie o aplicativo para reconectar o relógio. 
• Reinicie o telefone e abra o aplicativo para  
conectar novamente. 

Se nenhuma das soluções acima funcionar para 
reconectar o relógio e o telefone, exclua o aplicativo 
do telefone e redefina o relógio às configurações  
de fábrica. 

NOTE: Redefinir o relógio às configurações de 
fábrica remove todos os dados de usuário do relógio. 
Redefina o relógio somente se estiver com problemas 
sérios e não conseguir solucioná-los após tentar todos 
os outros métodos de solução de problemas, ou se 
estiver transferindo a propriedade do relógio para 
outra pessoa.

Mantenha o botão inferior do relógio pressionado 
enquanto pressiona o botão superior três vezes. 
Quando solicitado a confirmar a redefinição e 
remover todos os dados de usuário, pressione o botão 
inferior do relógio para concluir a redefinição ou 
pressione o botão superior do relógio para cancelar. 
Realize novamente o procedimento de configuração  
e emparelhamento. 

Se ainda assim o relógio não conectar, fale com  
o suporte para obter ajuda ou reparar o relógio. No 
aplicativo, toque no ícone de CONFIGURAÇÕES, 
toque em AJUDA E SUPORTE e veja o telefone do 
atendimento ao cliente na parte inferior da tela. Outra 
opção é acessar www.smartsupport.mgiservice.com. 
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P. O QUE OS PADRÕES DE VIBRAÇÃO INDICAM? 

A maioria das notifi cações de alta prioridade usa um 
padrão de vibração mais longo que as notifi cações 
de baixa prioridade. 

A tabela abaixo descreve a confi guração padrão dos 
padrões de vibração de notifi cação: 

NOTIFICAÇÃO PADRÃO DE VIBRAÇÃO
CONFIGURAÇÃO 

PADRÃO

Chamada recebida Ativado 

Mensagens de texto Ativado 

Meta de atividade atingida Ativado 

Lembrete de calendário Ativado 

E-mail Desativado 

Mídia social Desativado 

Outros Desativado 

LEGENDA    = Pulso breve        = Pulso longo 

Você pode ativar uma vibração de notifi cação para 
qualquer aplicativo de terceiros. Todas as vibrações 
de notifi cação que não estivem ativadas por padrão 
serão defi nidas automaticamente como de baixa 
prioridade. 

NOTE: Para obter mais informações sobre notifi cações, 
incluindo instruções sobre como personalizar as 
notifi cações do relógio, consulte o manual do 
usuário on-line.

P. TODAS AS NOTIFICAÇÕES INCLUEM PADRÕES 
DE VIBRAÇÃO? 

Sim, todas as notifi cações incluem vibrações. 

P. POR QUE A TELA DO RELÓGIO CONTINUA 
MOSTRANDO TEXTO EM INGLÊS DEPOIS QUE 
OUTRO IDIOMA É DEFINIDO NO APLICATIVO? 

As etiquetas do sistema no relógio são exibidas 
somente em inglês, seja qual for o idioma defi nido no 
aplicativo. Por exemplo, telas de confi guração, telas 
de redefi nição, notifi cação de bateria fraca, status 
do modo avião e notifi cações de meta de atividade 
atingida são todas exibidas em inglês. 

E-mails, mensagens de texto e outros conteúdos de 
notifi cação do relógio são exibidos no idioma em 
que foram criados. Caracteres não latinos (como 
caracteres chineses) não são exibidos. 

P. QUANTOS CARACTERES PODEM SER EXIBIDOS 
NAS NOTIFICAÇÕES? 

Os primeiros 128 caracteres podem ser exibidos. 

P. COMO IGNORAR UMA NOTIFICAÇÃO 
NO RELÓGIO? 

Para ignorar uma notifi cação ou recusar uma chamada, 
pressione o botão superior do relógio uma vez. 

Para ignorar todas as notifi cações, mantenha 
pressionado o botão superior do relógio de dois 
a três segundos. 

P. COMO DESATIVAR NOTIFICAÇÕES 
TEMPORARIAMENTE E EVITAR QUE ELAS 
ALERTEM O RELÓGIO? 
• Para desativar as notifi cações por um período: 

1. No aplicativo, toque no ícone de 
CONFIGURAÇÕES. 

2. Toque no botão LIGA/DESLIGA ao lado 
de SILENCIAR NOTIFICAÇÕES DO 
RELÓGIO ENTRE [XX] E [XX] para ativar 
ou desativar o modo silencioso. 

3. Insira valores nas caixas de HORÁRIO DE 
INÍCIO e HORÁRIO DE TÉRMINO para 
especifi car o horário em que as notifi cações 
devem ser silenciadas. Isso inicia e encerra 
o modo silencioso em um horário específi co 
e pode ser confi gurado para recorrência, 
como um alarme. 

• Somente os alertas de dispositivo são exibidos no 
relógio no modo silencioso. 

NOTIFICAÇÕES E CONFIGURAÇÕES:
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• Para desativar permanentemente as notificações de 
aplicativos específicos: 

1. Na tela inicial do aplicativo, toque em 
NOTIFICAÇÕES. 

2. Toque no botão ao lado do tipo de 
notificação para ativar ou desativar a 
notificação. 

3. Toque em EDITAR para ativar ou desativar 
as notificações de aplicativos específicos de 
terceiros. 

P. AS NOTIFICAÇÕES DE E-MAIL DO MEU IPHONE 
NÃO ESTÃO SENDO EXIBIDAS NO MEU RELÓGIO. 
Certifique-se de que a central de notificações esteja 
ativada no seu telefone. 

1. Abra as configurações do telefone. Em 
seguida, toque em E-mail, Contatos e 
Calendários. 

2. Selecione a conta que notificará o relógio. 
Certifique-se de que Mostrar na central de 
notificações esteja ativado. 

P. EU CONFIGUREI NOTIFICAÇÕES PELO 
APLICATIVO DO RELÓGIO NO MEU IPHONE, MAS 
NÃO ESTOU RECEBENDO NOTIFICAÇÕES NO 
MEU RELÓGIO. 
O aplicativo do relógio precisa estar aberto no telefone 
para que as notificações funcionem. Certifique-se de 
que o aplicativo esteja ativo no seu telefone. 

P. MEU RELÓGIO NÃO EXIBE AS NOTIFICAÇÕES. 
• O aplicativo do relógio precisa estar aberto no 
telefone para que as notificações funcionem. Certifique-
se de que o aplicativo esteja ativo no  
seu telefone. 
• Certifique-se de que o telefone e o relógio estejam 
dentro do alcance do Bluetooth e conectados. Abra o 
aplicativo e confirme que o relógio está conectado. 

• Certifique-se de que o relógio esteja devidamente 
carregado. 
• Certifique-se de que o relógio não esteja no modo 
silencioso. Para verificar a configuração do modo 
silencioso, faça o seguinte: 

1. No aplicativo de telefone, toque no ícone 
de CONFIGURAÇÕES. 

2. Verifique o botão LIGA/DESLIGA ao lado 
de SILENCIAR NOTIFICAÇÕES DO 
RELÓGIO ENTRE [XX] E [XX]. Se o modo 
silencioso estiver ativado, toque no botão 
para desativá-lo e ativar as notificações. 

• Certifique-se de que todas as permissões de 
notificação estejam ativadas. Na tela inicial do 
aplicativo, toque no ícone de CONFIGURAÇÕES, 
toque em PERMISSÕES e certifique-se de que o 
aplicativo tenha recebido acesso às notificações,  
aos contatos e ao calendário. 
• Certifique-se de que as notificações estejam 
ativadas. Na tela inicial do aplicativo, toque em 
NOTIFICAÇÕES. Verifique se as notificações que  
você quer ver estão ativas. 

P. POR QUE CONTINUO RECEBENDO 
NOTIFICAÇÕES DE CALENDÁRIO NO 
MEU TELEFONE DEPOIS DE DESATIVAR 
AS NOTIFICAÇÕES DO APLICATIVO NAS 
CONFIGURAÇÕES DO ANDROID? 

Desativar as notificações do aplicativo nas 
configurações do Android não bloqueia as notificações 
de calendário. Para garantir que as notificações de 
calendário não sejam fornecidas a seu relógio, siga 
estas instruções: 

1. Na tela inicial do aplicativo, toque em 
NOTIFICAÇÕES. 

2. Toque no botão LIGA/DESLIGA das 
notificações de calendário, deixando-o na 
posição DESLIGADO. 
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3. Para bloquear as notificações de calendários 
específicos e permitir notificações de outros, 
deixe a configuração de notificações do 
grupo Calendário na posição LIGADO, 
toque em EDITAR e desmarque os 
calendários que deseja bloquear. 

P. COMO ATIVAR E DESATIVAR O MONITOR DE 
ATIVIDADE (CONTADOR DE PASSOS DIÁRIOS)? 

1. No aplicativo, toque no ícone de 
CONFIGURAÇÕES. 

2. Ao lado de Monitor de atividade, toque no 
botão LIGA/DESLIGA. 

P. COMO ALTERAR O NÚMERO DE PASSOS DE 
SUA META DIÁRIA? 

1. No aplicativo, toque no ícone de 
CONFIGURAÇÕES. 

2. Ao lado de META DIÁRIA, selecione o 
número atual de passos. 

3. Toque dentro da caixa META DIÁRIA e 
digite o número desejado de passos. Toque 
em SALVAR. 

P. O RELÓGIO PODE SER DEFINIDO COMO UM 
“DISPOSITIVO CONFIÁVEL” NO ANDROID? 

No Android, um dispositivo confiável pode 
desbloquear automaticamente seu telefone quando 
emparelhado e conectado. O smartwatch pode ser 
definido como um dispositivo confiável para manter seu 
telefone desbloqueado quando conectado; porém, o 
relógio pode não exibir um PIN. 

P. COMO ATIVAR OU DESATIVAR O BLUETOOTH/
MODO AVIÃO? 
• Ativar o modo avião desativa o Bluetooth em seu 
relógio. Desativar o modo avião ativa o Bluetooth. 
• Para ativar ou desativar o modo avião, pressione e 
solte os botões superior e inferior ao mesmo tempo. 

• Quando o modo avião está ativado, o relógio exibe 
MODO AVIÃO: ATIVADO como confirmação. 
• Quando o modo avião está desativado, o relógio 
exibe MODO AVIÃO: DESATIVADO como 
confirmação. 

NOTE: O status do modo avião não é exibido no 
aplicativo.

P. QUANTOS CONTATOS POSSO SALVAR EM 
MINHA LISTA DE CONTATOS FAVORITOS? 

Até 12 contatos podem ser adicionados à lista de 
favoritos no aplicativo do smartphone. Você pode usar 
a lista de contatos favoritos para filtrar chamadas e 
mensagens de texto. 

Para receber notificações de chamadas e mensagens 
de texto apenas de seus contatos favoritos, toque em 
NOTIFICAÇÕES no aplicativo do telefone. Toque 
no botão ao lado de Contatos favorito para receber 
notificações apenas de seus contatos favoritos. 

NOTE: Se um contato tiver vários números de telefone, 
cada número terá que ser selecionado individualmente 
e contará para o limite de 12.



10

BATERIAS E CARGA:

P. COMO CARREGAR O RELÓGIO? 

1. Conecte a extremidade USB do cabo de força a 
uma fonte de alimentação, como uma porta USB 
no computador ou um adaptador de plugue USB 
para CA conectado a uma tomada. 

2. Conecte o carregador ao relógio pressionando os 
botões nas laterais do carregador e encaixando-o 
na porta de carregamento na parte traseira do 
relógio. O relógio vibra quando conectado 
corretamente. 

NOTE: Se a bateria estiver totalmente esgotada, 
talvez o relógio não vibre imediatamente na 
primeira vez em que for conectado ao carregador.

3. Carregue o relógio por pelo menos quatro horas. 

4. Quando o carregamento terminar, desconecte 
primeiro o cabo de força da fonte de  
alimentação e, em seguida, desconecte  
o carregador do relógio. 

NOTE: Sempre que carregar o relógio, 
desconecte o cabo da fonte de alimentação e 
limpe cuidadosamente os pinos de contato do 
carregador e do relógio com um pano macio que 
não solte fiapos. Nunca use sabão nem outros 
produtos químicos para limpar os pinos de contato 
do relógio ou do carregador.

P. QUAL TIPO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO USAR 
PARA CARREGAR O RELÓGIO? 

Use um carregador USB para CA, como o carregador 
que acompanha seu smartphone. Outra opção 
é conectar o cabo de força a uma porta USB no 
computador, mas o relógio não carregará tão 
rapidamente dessa forma. 

P. POR QUANTO TEMPO O RELÓGIO PRECISA 
SER CARREGADO? 

São necessárias de duas a três horas 
aproximadamente para que a bateria seja carregada 
de 25 para 100%. 

P. COM QUE FREQUÊNCIA O RELÓGIO PRECISA 
SER CARREGADO? 

Deve ser possível usar o relógio de três a cinco dias 
(em uso típico) sem a necessidade de recarregá-lo. 

P. COMO SABER QUANTA CARGA A BATERIA 
DIGITAL AINDA TEM? 
• No aplicativo do telefone, observe a porcentagem 
de bateria restante na parte inferior da tela inicial. 

• Mantenha pressionado o botão inferior do relógio 
para ver a porcentagem de bateria restante na tela 
do relógio. 

• Quando a carga da bateria que alimenta as funções 
digitais do relógio for inferior a 20%, uma notificação 
será exibida no relógio. Quando a bateria do 
relógio digital tiver menos de 10% de carga, outra 
notificação será exibida. 

P. O RELÓGIO CONTINUARÁ MARCANDO AS 
HORAS SE O NÍVEL DE CARGA DA BATERIA FOR 
MUITO BAIXO? 

O relógio contém duas baterias. Uma bateria controla 
as funções digitais do relógio e pode ser recarregada. 
A outra bateria controla as funções analógicas do 
relógio e não pode ser recarregada. Quando o nível 
da bateria digital fica muito baixo, a outra bateria 
continua alimentando a função do relógio analógico. 
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BATERIAS E CARGA:

P. OS PONTEIROS DO RELÓGIO PARARAM DE 
SE MOVER, MAS CONTINUO RECEBENDO 
NOTIFICAÇÕES E O RELÓGIO AINDA ESTÁ 
CONECTADO AO TELEFONE. 
Talvez seja necessário substituir a bateria que alimenta 
as funções do relógio analógico. Para substituir a 
bateria, você deve recorrer aos serviços de um centro 
de reparo autorizado. Procure o centro de reparo 
autorizado de sua região: 

AMÉRICAS: 
MGI 
109 State Street 
Moonachie, New Jersey 07074 

EUROPA E ORIENTE MÉDIO (EXCETO TURQUIA): 
Telefone: +800-0066-4700 
E-mail: customercare@mgiluxury.com 

TURQUIA: 
Telefone: +800-328-71224 

Nunca abra o relógio nem tente substituir as baterias 
por conta própria; abrir o corpo do relógio anula 
a garantia. O Movado Group Inc. (MGI) assume a 
responsabilidade somente sobre o serviço realizado 
em seus centros de reparo autorizados. 

P. POSSO SUBSTITUIR AS BATERIAS? 

Não. Remover ou substituir as baterias por conta 
própria anula a cobertura da garantia. Para substituir 
a bateria, você deve recorrer aos serviços de um 
centro de reparo autorizado. Procure o centro de 
reparo autorizado de sua região: 

AMÉRICAS: 
MGI 
109 State Street 
Moonachie, New Jersey 07074 

EUROPA E ORIENTE MÉDIO (EXCETO TURQUIA): 
Telefone: +800-0066-4700 
E-mail: customercare@mgiluxury.com 

TURQUIA: 
Telefone: +800-328-71224

Nunca abra o relógio nem tente substituir as baterias 
por conta própria; abrir o corpo do relógio anula 
a garantia. O Movado Group Inc. (MGI) assume a 
responsabilidade somente sobre o serviço realizado 
em seus centros de reparo autorizados. 

P. POR QUE O RELÓGIO NÃO ESTÁ 
CARREGANDO? 

Talvez o carregador não esteja conectado 
corretamente ao relógio. O relógio vibrará e o ícone 
de carregamento ( ) será exibido no relógio quando 
o carregador for conectado corretamente. 

NOTE: Se a bateria estiver totalmente esgotada, 
talvez o relógio não vibre imediatamente na primeira 
vez em que for conectado ao carregador.

Se o relógio ainda não estiver carregando, talvez 
seja necessário limpar os pinos de contato do 
carregador tanto no relógio quanto no cabo de força. 
Desconecte o cabo da fonte de alimentação e limpe 
cuidadosamente os pinos de contato do relógio e do 
carregador com um pano macio que não solte fiapos. 
Nunca use sabão nem outros produtos químicos 
para limpar os pinos de contato do relógio ou do 
carregador. Antes de recarregar o relógio, sempre 
faça uma limpeza. 
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ATUALIZAR E REDEFINIR:

P. COMO ATUALIZAR O FIRMWARE OU O 
APLICATIVO DO RELÓGIO? 

NOTE: O relógio deve ter pelo menos 80% de carga 
e estar conectado ao carregador para que seja 
possível instalar uma atualização.

Quando houver uma atualização disponível, uma 
notificação será exibida na tela inicial do aplicativo. 
Carregue o relógio pelo menos 80% e deixe o 
carregador conectado. Toque em Instalar agora e 
Iniciar instalação para instalar a atualização. Não 
pressione os botões do relógio nem feche o aplicativo 
até que a atualização seja concluída. 

P. O QUE FAZER SE UMA ATUALIZAÇÃO FALHAR? 

Se uma mensagem de erro for exibida, toque em Repetir. 

Certifique-se de que o relógio esteja pelo menos 80% 
carregado e conectado ao carregador. 

Se o problema persistir, cancele a atualização e fale 
com o Suporte ao cliente HP usando a seção AJUDA 
E SUPORTE do aplicativo. 

P. UMA ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE OU 
SOFTWARE FALHOU E AGORA MEU RELÓGIO 
NÃO FUNCIONA. 
Redefina o relógio às configurações de fábrica, 
mantendo pressionado o botão inferior do relógio 
enquanto pressiona três vezes o botão superior do 
relógio. Quando solicitado a confirmar a redefinição e 
remover todos os dados de usuário, pressione o botão 
inferior do relógio para concluir a redefinição ou 
pressione o botão superior do relógio para cancelar. 

NOTE: Redefinir o relógio às configurações de 
fábrica remove todos os dados de usuário do relógio. 
Redefina o relógio somente se estiver com problemas 
sérios e não conseguir solucioná-los após tentar todos 
os outros métodos de solução de problemas, ou se 
estiver transferindo a propriedade do relógio para 
outra pessoa.

P. O RELÓGIO NÃO RESPONDE. COMO 
REINICIAR O RELÓGIO? 

Para reiniciar o relógio, mantenha seus dois botões 
pressionados por três segundos. Pressione o botão 
inferior do relógio para concluir a reinicialização, ou 
pressione o botão superior para cancelar. 

P. COMO REDEFINIR O RELÓGIO ÀS 
CONFIGURAÇÕES DE FÁBRICA? 

NOTE: Redefinir o relógio às configurações de 
fábrica remove todos os dados de usuário do relógio. 
Redefina o relógio somente se estiver com problemas 
sérios e não conseguir solucioná-los após tentar todos 
os outros métodos de solução de problemas, ou se 
estiver transferindo a propriedade do relógio para 
outra pessoa.

Para redefinir o relógio às configurações de fábrica, 
siga as instruções abaixo: 

1. Mantenha o botão inferior do relógio pressionado 
enquanto pressiona o botão superior três vezes. 

2. Quando solicitado a confirmar a redefinição e 
remover todos os dados de usuário, pressione o botão 
inferior do relógio para concluir a redefinição ou 
pressione o botão superior do relógio para cancelar. 
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MANUTENÇÃO, SUPORTE, GARANTIA E REPAROS:

COMO LIMPAR O RELÓGIO? 

Antes de fazer a limpeza, certifique-se de que o 
cabo de força esteja desconectado da fonte de 
alimentação. Limpe cuidadosamente os pinos de 
contato do carregador e do relógio com um pano 
macio que não solte fiapos. Nunca use sabão nem 
outros produtos químicos para limpar os pinos de 
contato do relógio ou do carregador. Sempre faça 
uma limpeza antes de recarregar o relógio. 

ONDE POSSO ENCONTRAR MAIS 
INFORMAÇÕES SOBRE MANUTENÇÃO E 
SUPORTE? 

Para informações gerais sobre cuidado e manutenção 
do relógio, além de suporte e serviço ao cliente, abra 
o aplicativo e toque no ícone de Configurações. Em 
seguida, toque em Ajuda e suporte. Outra opção é 
acessar www.smartsupport.mgiservice.com. 

O QUE FAZER SE O RELÓGIO PRECISAR DE 
REPAROS? 

Se o relógio precisar de reparos, ajustes ou de uma 
bateria nova, recorra ao centro de reparo apropriado 
em sua região: 

AMÉRICAS: 
MGI 
109 State Street 
Moonachie, New Jersey 07074 

EUROPA E ORIENTE MÉDIO (EXCETO TURQUIA): 
Telefone: +800-0066-4700 
E-mail: customercare@mgiluxury.com 

TURQUIA: 
Telefone: +800-328-71224  

Nunca abra o relógio nem tente substituir as baterias 
por conta própria; abrir o corpo do relógio anula 
a garantia. O Movado Group Inc. (MGI) assume a 
responsabilidade somente sobre o serviço realizado 
em seus centros de reparo autorizados. 


