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F. FUNGERAR KLOCKAN UTAN EN 
SMARTPHONE? 
Ja. Klockan har en analog skärm som visar tiden, 
om klockan är ansluten till en smarttelefon eller 
inte. Klockan kräver en smarttelefon och appen för 
fullständig smartwatch-funktionalitet, till exempel 
meddelanden och aktivitetsspårning. Klockan kan inte 
användas med en surfplatta. 

F. ÄR KLOCKAN VATTENSÄKER? 
Din klocka har testats så att den uppfyller 
internationella standarder för vattenskydd. Kontrollera 
produktspecifikationerna för din klocka för att avgöra 
dess vattenskydd. Movado Group, Inc. (MGI) 
rekommenderar att du inte har din klocka på dig när 
du duschar eller simmar. 

Du bör undvika att ha din klocka under vatten och att 
kontaktstiften blir våta. Fukt och elektrolytrester (salter 
och klorider) kan orsaka korrosion och eventuellt 
kortslutning av kontaktstiften. Om kontaktstiften blir våta 
torkar du av dem med isopropylalkohol för att sedan 
torka dem torra med en mjuk trasa. 

NOTE: Kontaktstiften måste vara helt fria från fukt innan 
du ansluter laddningskabeln.

För att upprätthålla vattenskyddet krävs årligt underhåll. 
Packningarna och kronan som förseglar höljet utsätts 
för slitage och försämring under normal användning. 
Dessa delar bör inspekteras och bytas efter behov 
varje gång du öppnar din klocka för service, 
inklusive batteribyten. En auktoriserad klockreparatör 
kommer alltid att testa din klockas vattenskydd varje 
gång du lämnar in den på service. Hitta lämpligt 
reparationscenter för din region: 

NORD- OCH SYDAMERIKA: 
MGI 
109 State Street 
Moonachie, New Jersey 07074 

EUROPA OCH MELLANÖSTERN  
(EXKLUSIVE TURKIET): 
Ring +800.0066.4700 
E-post customercare@mgiluxury.com 

TURKIET: 
Ring +800.328.71224 

Vattenskyddet gäller endast din klocka; vissa 
klockarmband bör inte användas under vatten eller 
utsatts för väta. 

Tappa inte klockan eller stöt i den mot en hård yta. 
Vattenskyddet måste kontrolleras efter varje våldsam 
stöt. 

CAUTION: Utsätt inte din klocka för ett tryck/djup 
större än djupet som anges i produktspecifikationen 
för din klocka. Klockan kan skadas och din garanti 
ogiltigförklaras.

CAUTION: Använd inte klockans knapp eller dra ut 
kronan medan din klocka är våt eller under vatten.

NOTE: Movado Group, Inc. (MGI) kommer inte att ta 
ansvar för skada som orsakats av eller i samband med 
läckage som härrör från felaktig hantering eller skador 
på boett, krona, packningar eller kristall.

F. VAR FINNS KLOCKANS SERIENUMMER? 
Klockans serienummer är etsad på baksidan av 
klockan. När appen är installerad på din smarttelefon 
och klockan och telefonen är ihopparade kan du  
också komma åt serienumret inuti appen. Tryck på 
ikonen INSTÄLLNINGAR och sedan på HJÄLP  
OCH SUPPORT så kan du se serienumret längst  
upp på skärmen. 

ALLMÄN INFORMATION OM SMARTWATCH: 
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F. VILKA VERSIONER AV IOS OCH ANDROID 
STÖDS? 
Appen är utformade för användning med de flesta 
smartphones som kör iOS version 9 och senare eller 
Android 4.4 och senare. 

NOTE: Efter 15 september 2016 stöds inte längre iOS 
version 8.4.1.

F. VILKA TELEFONER STÖDS? 
De flesta smartphones som kör iOS version 9 och 
senare eller Android version 4.4 och senare stöds. 
Motorola Droid Turbo 2 stöds inte av appen. 

F. STÖDS SURFPLATTOR? 
Nej. Surfplattor, inklusive iPad och Android-surfplattor, 
stöds inte. Appen fungerar bara med smartphones som 
kör iOS version 9 och senare eller Android 4.4 och 
senare. 

F. HUR INSTALLERAR JAG APPEN PÅ MIN TELEFON? 
Öppna app store på din telefon och sök efter namnet 
på klockan och hämta och installera appen. Du kan 
också hämta appen från  
www.smartsupport.mgiservice.com. 

F. HUR MÅNGA INLOGGNINGSFÖRSÖK GER 
APPEN MIG? 
När du har angett ett felaktigt lösenord fem gånger 
i rad måste du vänta 60 sekunder innan du försöker 
logga in igen. 

INSTALLERA SMARTPHONEAPPEN:
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F. VARFÖR SVARAR INTE KLOCKAN UNDER 
INSTALLATIONEN? 

När du köper den kan klockan vara i “transportläge”. 
Ladda klockan i minst fyra timmar och tryck sedan 
på och håll ner knappen högst upp på klockan tills 
inställningsskärmen visas. 

F. HUR STÄLLER JAG IN TIDEN? 

Dra försiktigt ut kronan till det yttersta läget. Rotera 
kronan i valfri riktning för att flytta tim- och minutvisarna 
till rätt tid och tryck sedan in den igen. 

F. HUR ÖVERFÖR JAG ÄGARSKAP AV KLOCKAN 
ELLER ANVÄNDER KLOCKAN MED EN ANNAN 
TELEFON? 

1. Knacka på ikonen INSTÄLLNINGAR i appen. 
Tryck sedan antingen på LOGGA UT eller TA 
BORT KLOCKA. 

2. Besvara eventuella dialogrutor som öppnas. Appen 
återvänder till inloggningsskärmen. 

3. Om klockan är aktivt ansluten till telefonen när du 
loggar ut eller tar bort klockan återställs klockan 
automatiskt till fabriksinställningarna. 

Om klockan inte är aktivt ansluten till telefonen när 
du loggar ut eller tar bort klockan kan du återställa 
klockan till fabriksinställningarna med hjälp av följande 
steg: 

a. Håll ned den nedre knappen och tryck 
samtidigt på den övre knappen tre gånger. 

b. När du uppmanas att bekräfta 
återställningen och ta bort all användardata 
trycker du på den nedre knappen för att 
slutföra återställningen. 

Om du använder Android är klockan inte längre parad 
och klar att para ihop med en annan telefon. 

Om du använder iOS: 

a. Öppna telefonens INSTÄLLNINGAR och 
tryck sedan på BLUETOOTH. 

b. Tryck på ikonen I bredvid klockans namn. 

c. Tryck på Glöm den här enheten. Klockan 
är inte längre parad och klar att para ihop 
med en annan telefon. 

F. VAD ÄR DET FÖR SKILLNAD MELLAN LOGGA UT 
OCH TA BORT KLOCKA? 

LOGGA UT låter dig tia bort inloggning med ett annat 
konto. Loggar du in med ett nytt konto efter du loggat 
ut tas din lokalt lagrade användardata bort som till 
exempel appinställning och aktivitetsinformation. 

TA BORT KLOCKA låter dig fortsätta vara inloggad 
och knyta en ny klocka till ditt konto. 

F. KAN JAG ANVÄNDA MIN KLOCKA FÖR ATT 
BESVARA SAMTAL ELLER SMS? 

Nej, klockan tar endast emot SMS och meddelanden 
om samtal från din smartphone. Använd din telefon för 
att svara när det ringer och för att besvara SMS. 

För att avfärda ett SMS eller avvisa ett samtal trycker 
du på den övre knappen en gång. 

F. HUR NAVIGERA JAG BLAND DE OLIKA 
FUNKTIONERNA PÅ KLOCKAN? 

Standardvyn på klockan visar den lokala tiden. 

Tryck på den övre knappen för att navigera mellan 
världsklocka och aktivitetsspårning. 

För att visa tiden i din nästa valda stad eller visa 
gårdagens steg i aktivitetsspåraren trycker du på 
knappen längst ned. 

ANVÄNDA SMARTWATCH:



5

F. HUR SLÅR JAG PÅ ELLER AV BLUETOOTH PÅ MIN 
TELEFON? 

Bluetooth hittar oftast i INSTÄLLNINGAR i både iOS 
och Android-telefoner. Se tillverkarens dokumentation 
för specifika anvisningar för att aktivera eller inaktivera 
Bluetooth på din enhet. 

F. HUR PARAR JAG IHOP KLOCKAN MED MIN 
TELEFON? 

1. Kontrollera att Bluetooth är aktiverat på telefonen. 

2. Öppna appen för klockan, skapa ett nytt konto 
eller logga in och följ sedan anvisningarna på 
skärmen. 

3. Appen söker automatiskt efter näraliggande 
klockor. När klockan hittas trycker du på 
ANVÄND DEN HÄR KLOCKAN. 

4. När du tillfrågas trycker du och släpper den övre 
knappen. 

5. Ange PIN-koden som visas på din klocka och tryck 
sedan på SKICKA. Appen indikerar att klockan är 
ansluten. 

6. I telefonappen aktiverar du ÅTKOMST TILL 
MEDDELANDEN, ÅTKOMST TILL KONTAKTER 
och ÅTKOMST TILL KALENDRAR. Du måste 
aktivera åtkomst för alla tre för att din klocka ska 
fungera ordentligt. Knacka sedan på NÄSTA. 

7. Svep genom app-handboken för att lära dig mer 
om att använda din klocka och konfigurera sedan 
klockans meddelanden och inställningar för att 
slutföra installationen. 

NOTE: Mer detaljerad information finns i online-
handboken.

F. KAN JAG PARA IHOP FLERA KLOCKOR MED 
MIN TELEFON? 

iOS: Ja, du kan para ihop flera klockor med telefonen 
men telefonen skickar bara meddelanden till en 
klocka. Ta bort den klocka som för närvarande parats 
ihop för att ta emot meddelanden på en annan 

klocka och para sedan den andra klockan. Om din 
iPhone paras ihop med någon annan enhet som kan 
ta emot meddelanden via Bluetooth (till exempel ett 
billjudsystem som tar emot SMS) kommer din klocka 
inte att ta emot meddelanden. 

Android: Ja, du kan para ihop flera klockor med din 
telefon och din telefon kommer att skicka meddelanden 
till alla ihopparade klockor och enheter samtidigt. 

F. VARFÖR KAN INTE MIN TELEFON HITTA ELLER 
ANSLUTA TILL KLOCKAN? 
• Kontrollera att Bluetooth är aktiverat i telefonens 
inställningar. 
• Öka signalstyrkan genom att flytta klockan närmare 
telefonen. 
• Kontrollera att klocka är i ihopparningsläge genom att 
trycka på den nedre knappen tills inställningsskärmen 
visas. 
• Kontrollera att klockan är laddad. 
• Om du använder iOS kontrollerar du att klockan inte 
redan är ansluten med systemet genom att kontrollera 
Bluetooth-inställningarna och glömmer eventuella 
anslutna klockor. 

F. MIN KLOCKA TAPPAR OFTA KONTAKTEN MED 
MIN TELEFON. HUR FÅR JAG DEM ÅTERANSLUTA? 
• Kontrollera att klocka inte i är i FLYGPLANSLÄGE. 
Tryck och släpp knapparna längst ned och högst upp 
samtidigt för att slå på eller stänga av flygplansläget. 
• Kontrollera att Bluetooth är aktiverat. 
• På telefonen stänger du av och slår på Bluetooth  
och flygplansläget. 
• Om klockan inte kommunicerar eller om telefonappen 
indikerar att den kopplats bort från klockan startar du 
om appen. 
• I iOS avslutar du appen genom att dubbelknacka på 
telefonens startknapp och sedan dra uppåt på appen. 
Starta om appen för att återansluta till klockan. 

PARA IHOP DIN SMARTWATCH MED DIN TELEFON: 
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PARA IHOP DIN SMARTWATCH MED DIN TELEFON: 

• I Android tvångsavslutar du appen. Se 
telefontillverkarens dokumentation för instruktioner som 
är specifika för din enhet. Starta om appen för att 
återansluta till klockan. 
• Starta om telefonen och öppna sedan appen för att 
återansluta. 

Om ingen av ovanstående lösningar fungerade 
för att återansluta klockan och telefonen tar du 
bort appen från telefonen och återställer klocka till 
fabriksinställningarna. 

NOTE: Återställning av klockan till 
fabriksinställningarna tar bort all användardata från 
klockan. Återställ bara klockan om du upplever ett 
allvarligt problem som inte löstes när du provade alla 
andra felsökningsmetoder eller om du ska föra över 
ägarskap av klockan till någon annan.

Håll ned den nedre knappen medan du trycker på 
den övre knappen tre gånger. När du uppmanas att 
bekräfta återställningen och ta bort all användardata 
trycker du på den nedre knappen för att slutföra 
återställningen eller tryck på den övre knappen för att 
avbryta. Utför konfigurationen och proceduren för att 
para ihop igen. 

Om klockan fortfarande inte ansluter kontaktar du 
support för hjälp eller reparation. I appen knackar du 
på ikonen INSTÄLLNINGAR och sedan på HJÄLP 
OCH SUPPORT så hittar du numret till kundsupporten 
längst ned på skärmen. Du kan också besöka  
www.smartsupport.mgiservice.com. 
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F. VAD INDIKERAR VIBRATIONSMÖNSTREN? 

De fl esta meddelanden med hög prioritet använder ett 
längre vibrationsmönster än de med låg prioritet. 

Följande tabell visar standardvibrationsmönstren för 
meddelanden: 

MEDDELANDE VIBRATIONSMÖNSTER STANDARD

Inkommande samtal På 

SMS På 

Aktivitetsmål uppnått På 

Kalenderpåminnelse På 

E-post Av 

Sociala medier Av 

Annan Av 

FÖRKLARING    = Kort puls        = Lång puls 

Du kan aktivera en meddelandevibration för alla 
tredjepartsappar. Alla meddelandevibrationer som inte 
är aktiverade som standard är automatiskt inställda på 
låg prioritet. 

NOTE: För mer information om meddelanden, 
däribland anvisningar för att anpassa klockans 
meddelanden, se användarhandboken online.

F. INNEHÅLLER ALLA MEDDELANDEN 
VIBRATIONSMÖNSTER? 

Ja, alla meddelanden innehåller vibrationer. 

F. VARFÖR VISAR KLOCKSKÄRMEN FORTFARANDE 
ENGELSKA TEXT EFTER ATT JAG STÄLLT IN ETT 
ANNAT SPRÅK I APPEN? 

Systemetiketter i klockan visas endast på engelska 
oavsett vilket språk som är inställt i appen. Till 
exempel så visas alla konfi gurationsskärmar, 
återställningsskärmar, meddelanden om lågt 
batteri, fl ygplanslägestatus och meddelande om att 
aktivitetsmål uppnåts på engelska. 

E-post, SMS och annat meddelandeinnehåll på 
klockan kommer att visas i det språk som de skrevs. 
Icke-latinska tecken (t.ex kinesiska tecken) visas inte. 

F. HUR MÅNGA TECKEN KAN VISAS I 
MEDDELANDEN? 

De första 128 tecknen kan visas. 

F. HUR STÄNGER JAG ETT MEDDELANDE PÅ 
KLOCKAN? 

För att avfärda ett meddelande eller avvisa ett samtal 
trycker du på den övre knappen en gång. 

För att stänga alla meddelanden håller du ned den 
övre knappen i två till tre sekunder. 

F. HUR INAKTIVERAR JAG TILLFÄLLIGT 
MEDDELANDEN OCH FÖRHINDRAR DEM ATT 
MEDDELA KLOCKAN? 
• För att inaktivera meddelanden en viss tid: 

1. Knacka på ikonen INSTÄLLNINGAR i appen. 

2. Knacka på växlaren PÅ/AV bredvid TYSTA 
KLOCKMEDDELANDEN MELLAN [XX] 
OCH [XX] för att slå på eller stänga av 
tyst läge. 

3. Ange värden i rutorna STARTTID och 
SLUTTID för att ange antalet timmar som 
du vill tysta meddelanden. Detta startar och 
avslutar tyst läge vid en viss tid och kan vara 
inställd på att återupprepas, t.ex. ett alarm. 

• Endast enhetsmeddelanden visas på klockan i tyst läge. 
• Inaktivera permanent meddelanden för specifi ka appar: 

1. På appens startskärm knackar du på 
MEDDELANDEN. 

2. Knacka på knappen bredvid 
meddelandetypen för att växla det 
meddelandet på eller av. 

3. Knacka på REDIGERA för att aktivera eller 
inaktivera meddelanden från specifi ka 
tredjepartsappar. 

MEDDELANDE OCH INSTÄLLNINGAR: 
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F. E-POSTMEDDELANDEN FRÅN MIN IPHONE 
VISAS INTE PÅ MIN KLOCKA. 
Kontrollera att Meddelandecenter är aktiverat på  
din telefon. 

1. Öppna telefonens inställningar. Knacka 
sedan på E-post, sedan Kontakter och sist 
Kalendrar. 

2. Markera det konto som du vill 
meddela klockan. Kontrollera att Visa i 
Meddelandecenter är aktiverat. 

F. JAG KONFIGURERADE MEDDELANDEN I 
KLOCKANS APP PÅ MIN IPHONE MEN JAG FÅR 
INTE NÅGRA MEDDELANDEN PÅ MIN KLOCKA. 
Klockans app måste vara öppen på din telefon för att 
meddelanden ska fungera. Kontrollera att appen är 
aktiv på din telefon. 

F. MEDDELANDEN VISAS INTE PÅ MIN KLOCKA. 
• Klockans app måste vara öppen på din telefon för 
att meddelanden ska fungera. Kontrollera att appen är 
aktiv på din telefon. 
• Se till att klockan och telefonen är inom Bluetooth-
räckhåll och anslutna. Öppna appen och bekräfta att 
klockan är ansluten. 
• Kontrollera att klockan är tillräckligt laddad. 
• Kontrollera att klockan inte är i tyst läge. För att 
kontrollera inställningen för tyst läge gör du följande: 

1. Knacka på ikonen Inställningar i 
telefonappen. 

2. Kontrollera växlaren på/av bredvid TYSTA 
KLOCKMEDDELANDEN MELLAN [XX] 
OCH [XX]. Om tyst läge är på trycker du på 
växlaren för att stänga av det och aktivera 
meddelanden. 

• Se till att alla behörigheter för meddelanden är 
aktiverade. På mobilappens startskärm knackar du på 
ikonen INSTÄLLNINGAR och sedan BEHÖRIGHETER 
och kontrollera att appen har beviljats åtkomst till 
meddelanden, kontakter och kalender. 

• Kontrollera att meddelanden är aktiverade. På appens 
startskärm knackar du på MEDDELANDEN. Kontrollera 
att de meddelanden som du vill se är påslagna. 

F. VARFÖR FÅR JAG FORTFARANDE 
KALENDERMEDDELANDEN PÅ MIN KLOCKA 
TROTS ATT JAG STÄNGDE AV MEDDELANDEN FÖR 
APPEN I INSTÄLLNINGARNA FÖR ANDROID? 

Om du stänger av appmeddelanden i Android 
inställningar blockeras inte kalendermeddelanden. För 
att se till att kalendermeddelanden inte skickas till din 
klocka går du igenom följande steg: 

1. På appens startskärm knackar du på 
MEDDELANDEN. 

2. Knacka på växlaren för 
kalendermeddelanden till läget AV. 

3. För att blockera meddelanden från vissa 
kalendrar och tillåta meddelanden från 
andra låter du meddelandeinställningar 
för kalendergrupper vara PÅ, knacka 
på REDIGERA och avmarkera sedan de 
kalendrar du vill blockera. 

F. HUR ÄNDRAR JAG AKTIVITETSSPÅRAREN 
(DAGLIG STEGRÄKNING) TILL PÅ ELLER AV? 

1. Knacka på ikonen INSTÄLLNINGAR i 
appen. 

2. Bredvid Aktivitetsspårning knackar du  
PÅ/AV växlaren. 

F. HUR ÄNDRAR JAG ANTALET STEG FÖR DET 
DAGLIGA MÅLET? 

1. Knacka på ikonen INSTÄLLNINGAR  
i appen. 

2. Bredvid DAGLIGT MÅL väljer du det 
aktuella antalet steg. 

3. Knacka i rutan DAGLIGT MÅL och ange 
antalet steg för ditt mål. Knacka sedan  
på SPARA. 
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F. KAN JAG ANGE KLOCKA SOM EN “BETRODD 
ENHET” I ANDROID? 

I Android kan en betrodd enhet automatiskt låsa 
upp din telefon när den är ihopparad och ansluten. 
Smartwatch kan ställas in som en betrodd enhet för att 
hålla din telefon upplåst när den är ansluten; däremot 
visar kanske inte klockan en PIN-kod. 

F. HUR STÄNGER JAG AV ELLER SLÅR PÅ 
BLUETOOTH/FLYGPLANSLÄGET? 
• När du slår på flygplansläget inaktiveras Bluetooth på 
din klocka. När du stänger av flygplansläget aktiveras 
Bluetooth. 
• För att slå på eller stänga av flygplansläget trycker du 
ned både den övre och den undre knappen samtidigt. 
• När flygplansläget aktiveras visar klocka en 
FLYGPLANSLÄGE: PÅ-bekräftelse. 
• När flygplansläget inaktiveras visar klockan en 
FLYGPLANSLÄGE: AV-bekräftelse. 

NOTE: Flygplanslägets status visas inte i appen.

F. HUR MÅNGA KONTAKTERNA KAN JAG SPARA I 
MIN KONTAKTLISTA FAVORITER? 

Lägg till upp till 12 kontakter i favoritlistan i 
smartphoneappen. Du kan använda kontaktlistan favorit 
till att filtrera samtal och SMS. 

Knacka på MEDDELANDEN för att endast ta 
emot samtal och SMS från dina favoritkontakter i 
telefonappen. Knacka sedan på växlaren bredvid 
Favoritkontakter för att endast ta emot meddelanden 
från dina favoritkontakter. 

NOTE: Om en kontakt har flera telefonnummer måste 
varje telefonnummer väljas separat och kommer att 
räknas mot gränsen på 12.
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BATTERIER OCH LADDNING:

F. HUR LADDAR JAG KLOCKAN? 

1. Anslut USB-änden av strömsladden till en 
strömkälla, t.ex. en USB-port på datorn eller en 
USB-till-AC adapterkontakt i ett vägguttag. 

2. Anslut laddaren till klocka genom att trycka på 
knapparna på vardera sidan av laddare och sätta 
i den i laddningsporten på baksidan av klockan. 
Klockan vibrerar när den är ordentligt ansluten. 

NOTE: Om batteriet är helt slut kanske klockan  
inte omedelbart vibrerar när du ansluter den  
till laddaren.

3. Ladda klockan i minst fyra timmar. 

4. När du är klar kopplar du först bort strömsladden 
från strömkällan och kopplar sedan bort laddaren 
från klockan. 

NOTE: Varje gång du laddar klockan kopplar 
du bort kabeln från strömkällan och torkar noga 
laddaren och klockans kontaktstift med en mjuk, 
luddfri trasa. Använd aldrig tvål eller andra 
kemikalier för att rengöra klockans kontaktstift  
eller laddare.

F. VILKEN TYP AV STRÖMFÖRSÖRJNING SKA JAG 
ANVÄNDA NÄR JAG LADDAR KLOCKAN? 

Använd en USB-till-AC-laddare, till exempel den 
laddare som levererades med din smartphone. Du kan 
även ansluta strömsladden till en USB-port på datorn, 
även om klockan inte kan laddas lika snabbt med den 
här metoden. 

F. HUR LÅNG TID TAR DET ATT LADDA KLOCKAN? 

Det tar cirka två till fyra timmar att ladda batteriet från 
25 % till 100 %. 

F. HUR OFTA BEHÖVER JAG LADDA KLOCKAN? 

Du ska kunna använda klockan i tre till fem dagar (vid 
normal användning) innan den behöver laddas. 

F. HUR VISAR JAG ÅTERSTÅENDE MÄNGD 
BATTERI? 
• Visa återstående batteriprocent längst ned på 
startskärmen i telefonappen. 

• Håll in den nedre knappen på klockan för att visa 
återstående batteriprocenten på klockans skärm. 

• När batteriet som driver klockans digitala funktioner 
har mindre än 20 % laddning visas ett meddelande 
på klockan. När batteriet för den digitala klockan har 
mindre än 10 % laddning visas ett till meddelande. 

F. KOMMER KLOCKAN FORTFARANDE HÅLLA 
TIDEN OM BATTERINIVÅN ÄR KRITISKT LÅG? 

Klockan har två batterier. Ett batteri driver de digitala 
funktionerna för klockan och kan laddas. Det andra 
batteriet är inte uppladdningsbart och driver klockans 
analoga funktioner. När det digitala batteriet är kritiskt 
lågt fortsätter det andra batteriet att driva den analoga 
klockan. 

F. KLOCKANS VISARE HAR SLUTAT RÖRA SIG MEN 
JAG FÅR FORTFARANDE MEDDELANDEN OCH 
KLOCKAN ÄR FORTFARANDE ANSLUTEN TILL 
TELEFONEN. 
Batteriet som driver den analoga klockan kanske 
behöver bytas ut. Batteribyte kräver service från 
ett auktoriserat reparationscenter. Hitta lämpligt 
reparationscenter för din region: 

NORD- OCH SYDAMERIKA: 
MGI 
109 State Street 
Moonachie, New Jersey 07074 

EUROPA OCH MELLANÖSTERN  
(EXKLUSIVE TURKIET): 
Ring +800.0066.4700 
E-post customercare@mgiluxury.com 

TURKIET: 
Ring +800.328.71224
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BATTERIER OCH LADDNING:

Öppna aldrig klockan eller försök att byta ut 
batterierna själv; öppnande av klockans hölje kommer 
att ogiltigförklara garantin. Movado Group Inc. 
(MGI) ansvarar endast för service som utförs vid dess 
auktoriserade reparationscenter. 

F. KAN JAG BYTA UT BATTERIERNA I KLOCKAN? 

Nej. Om du själv tar bort eller byter ut batterierna 
gäller inte längre garantin. Batteribyte kräver service 
från ett auktoriserat reparationscenter. Hitta lämpligt 
reparationscenter för din region: 

NORD- OCH SYDAMERIKA: 
MGI 
109 State Street 
Moonachie, New Jersey 07074 

EUROPA OCH MELLANÖSTERN  
(EXKLUSIVE TURKIET): 
Ring +800.0066.4700 
E-post customercare@mgiluxury.com 

TURKIET: 
Ring +800.328.71224 

Öppna aldrig klockan eller försök att byta ut 
batterierna själv; öppnande av klockans hölje kommer 
att ogiltigförklara garantin. Movado Group Inc. 
(MGI) ansvarar endast för service som utförs vid dess 
auktoriserade reparationscenter. 

F. VARFÖR LADDAS INTE KLOCKAN? 

Laddaren kanske inte är korrekt ansluten till klockan. 
Klockan vibrerar och ikonen för batteriladdning ( ) 
visas på klockan när laddaren är ordentligt ansluten. 

NOTE: Om batteriet är helt slut kanske klockan inte 
omedelbart vibrerar när du ansluter den till laddaren.

Om klockan fortfarande inte laddas kan du behöva 
rengöra laddarens kontaktstift på både klockan och 
strömsladden. Koppla bort kabeln från strömkällan 
och torka noga laddaren och klockans kontaktstift med 
en mjuk, luddfri trasa. Använd aldrig tvål eller andra 
kemikalier för att rengöra klockans kontaktstift eller 
laddare. Rengöring rekommenderas varje gång innan 
du laddar din klocka. 
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UPPDATERA OCH ÅTERSTÄLLA:

F. HUR UPPDATERAR JAG KLOCKANS INBYGGDA 
PROGRAMVARA ELLER APPEN? 

NOTE: Klockan måste vara laddad till minst 80 % och 
ansluten till laddaren för att installera en uppdatering.

När en uppdatering är tillgänglig visas ett meddelande 
på appens startskärm. Ladda klockan till minst 80 % 
och låta laddaren vara ansluten. Knacka på Installera 
nu och sedan Starta installationen för att installera 
uppdateringen. Tryck inte på klockans knapp och 
avsluta inte appen förrän uppdateringen har slutförts. 

F. VAD GÖR JAG OM EN UPPDATERING 
MISSLYCKAS? 

Om ett felmeddelande visas knackar du på Försök 
igen. 

Se till att klockan är laddad till minst 80 % och ansluten 
till laddaren. 

Om problemet kvarstår avbryter du uppdateringen 
och kontaktar kundsupport via avsnittet HJÄLP OCH 
SUPPORT i appen. 

F. EN UPPDATERING AV DEN INBYGGDA 
PROGRAMVARAN ELLER PROGRAMVARAN 
MISSLYCKADES OCH NU FUNGERAR INTE 
KLOCKAN. 
Återställ klockan till fabriksinställningarna genom att 
hålla ned den nedre knappen medan du trycker på 
den övre knappen tre gånger. När du uppmanas att 
bekräfta återställningen och ta bort all användardata 
trycker du på den nedre knappen för att slutföra 
återställningen eller tryck på den övre knappen för  
att avbryta. 

NOTE: Återställning av klockan till fabriksinställningarna 
tar bort all användardata från klockan. Återställ bara 
klockan om du upplever ett allvarligt problem som inte 
löstes när du provade alla andra felsökningsmetoder 
eller om du ska föra över ägarskap av klockan till  
någon annan.

F. KLOCKAN SVARAR INTE. HUR STARTAR JAG OM 
KLOCKAN? 

För att starta om klockan håller du ned båda 
knapparna i tre sekunder. Tryck på den nedre knappen 
för att slutföra omstarten eller tryck på den övre 
knappen för att avbryta. 

F. HUR ÅTERSTÄLLER JAG KLOCKAN TILL 
FABRIKSINSTÄLLNINGARNA? 

NOTE: Återställning av klockan till 
fabriksinställningarna tar bort all användardata från 
klockan. Återställ bara klockan om du upplever ett 
allvarligt problem som inte löstes när du provade alla 
andra felsökningsmetoder eller om du ska föra över 
ägarskap av klockan till någon annan.

För att återställa klockan till fabriksinställningarna går 
du igenom följande steg: 

1. Håll ned den nedre knappen medan du trycker på 
den övre knappen tre gånger. 

2. När du uppmanas att bekräfta återställningen och 
ta bort all användardata trycker du på den nedre 
knappen för att slutföra återställningen eller tryck på 
den övre knappen för att avbryta. 
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UNDERHÅLL, SUPPORT, GARANTI OCH REPARATION: 

HUR RENGÖR JAG KLOCKAN? 

Innan du rengör måste du säkerställa att strömkabeln 
är bortkopplad från nätenheten. Torka laddaren och 
klockans kontaktstift noga med en mjuk, luddfri trasa. 
Använd aldrig tvål eller kemikalier för att rengöra 
klockan eller laddarens kontaktstift. Rengöring 
rekommenderas varje gång innan du laddar din klocka. 

VAR KAN JAG HITTA YTTERLIGARE UNDERHÅLLS- 
OCH SUPPORTINFORMATION? 

För ytterligare allmänt klockskötsel och 
underhållsinformation, samt kundservice och support, 
öppnar du appen och knackar på ikonen Inställningar 
och sedan på Hjälp och Support. Du kan också 
besöka www.smartsupport.mgiservice.com. 

VAD GÖR JAG OM MIN KLOCKA  
MÅSTE REPARERAS? 

Om din klocka behöver repareras, justeras eller ett  
nytt batteri söker du efter lämpligt reparationscenter  
för din region: 

NORD- OCH SYDAMERIKA: 
MGI 
109 State Street 
Moonachie, New Jersey 07074 

EUROPA OCH MELLANÖSTERN  
(EXKLUSIVE TURKIET): 
Ring +800.0066.4700 
E-post customercare@mgiluxury.com 

TURKIET: 
Ring +800.328.71224 

Öppna aldrig klockan eller försök att byta ut 
batterierna själv; öppnande av klockans hölje kommer 
att ogiltigförklara garantin. Movado Group Inc. 
(MGI) ansvarar endast för service som utförs vid dess 
auktoriserade reparationscenter. 


