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SMARTWATCHES MOVADO MOTION – 
VEELGESTELDE VRAGEN (FAQ’S) 
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V. WERKT DE HORLOGE ZONDER 
EEN SMARTPHONE? 
Ja. Het horloge heeft een analoge scherm waarop  
de tijd wordt weergegeven, ongeacht of het horloge is 
verbonden met een smartphone of niet. Voor de volledige 
smartwatch-functionaliteit, zoals meldingen en het volgen 
van activiteiten, vereist het horloge een smartphone en 
de bijbehorende app. Het horloge kan niet met een tablet 
worden gebruikt. 

V. IS HET HORLOGE WATERBESTENDIG? 
Het horloge is getest om te voldoen aan internationale 
standaarden voor waterbestendigheid. Bekijk de 
productspecificaties van uw horloge om te bepalen 
hoe waterbestendig dit is. Movado Group, Inc. (MGI) 
raadt aan dat u uw horloge niet draagt tijdens het 
douchen of zwemmen. 
Dompel uw horloge niet onder in water en zorg dat 
de contactpunten niet nat worden. Vocht en residu van 
elektrolyten (zout en chloriden) kunnen tot roestvorming 
en kortsluiting van de contactpunten leiden. Als de 
contactpunten nat worden, veegt u deze af met 
isopropylalcohol en droogt u ze met een zachte doek. 
OPMERKING: De contactpunten moeten droog zijn 
voordat u de oplaadkabel aansluit.
Om te zorgen dat het horloge waterbestendig blijft, dient 
dit jaarlijks te worden onderhouden. De pakking en kroon 
die de behuizing afdichten, kunnen door normaal gebruik 
verslijten. Deze onderdelen moeten worden onderzocht 
en indien nodig worden vervangen wanneer uw horloge 
voor onderhoud wordt geopend, zoals het verwisselen 
van de batterij. Een geautoriseerd horlogereparatiecentrum 
controleert uw horloge tijdens alle onderhoudsbeurten 
standaard op waterbestendigheid. Zoek het juiste 
reparatiecentrum in uw regio: 

NOORD- EN ZUID-AMERIKA: 
MGI 
109 State Street 
Moonachie, New Jersey 07074 

EUROPA EN HET MIDDEN-OOSTEN: 
Bel +800.0066.4700
Bel +800.328.71224 (Alleen Turkije)
Stuur een e-mail naar customercare@mgiluxury.com 

OPMERKINGEN: Waterbestendigheid alleen van 
toepassing op de behuizing van uw horloge; sommige 
horlogebanden mogen niet onder water worden 
gedragen of in aanraking komen met water. 
Laat het horloge niet vallen en stoot dit niet tegen 
een hard oppervlak. Na een stevige stoot moet de 
waterbestendigheid opnieuw worden gecontroleerd. 
WAARSCHUWINGEN: Ga met uw horloge 
niet dieper of tot een hogere druk dan in de 
productspecificaties van uw horloge is aangegeven. 
Uw horloge kan hierdoor beschadigd raken en uw 
garantie kan vervallen.
Gebruik de horlogeknop niet en trek de kroon niet eruit 
wanneer u onder water bent of het horloge nat is.
OPMERKING: Movado Group, Inc. (MGI) is niet 
verantwoordelijk voor schade die wordt veroorzaakt 
door of betrekking heeft tot lekken voortvloeiend uit 
onjuist gebruik of beschadiging van de behuizing, 
kroon, pakking of het kristal.

V. WAAR KAN IK HET SERIENUMMER VAN HET 
HORLOGE VINDEN? 
Het serienummer van het horloge is gegraveerd zich 
op de achterzijde hiervan. Nadat u de app op uw 
smartphone hebt geïnstalleerd en het horloge en 
uw telefoon zijn gekoppeld, kunt u het serienummer 
ook in de app raadplegen. Tik op het pictogram 
INSTELLINGEN, op HELP EN ONDERSTEUNING en 
zoek het serienummer aan de bovenkant van  
het scherm. 

V. WAAROM KOMT HET SERIENUMMER IN DE 
APP NIET OVEREEN MET HET SERIENUMMER OP 
DE ACHTERKANT VAN DE HORLOGE? 
Als u horloge in een servicecenter is gerepareerd en de 
originele module is vervangen, komt het serienummer op 
de achterkant van het horloge mogelijk niet meer overeen 
met het serienummer die wordt weergegeven in de app. 

ALGEMENE INFORMATIE OVER DE SMARTWATCH:
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DE SMARTPHONE-APP INSTALLEREN:

V. WELKE VERSIES VAN DE IOS OF ANDROID 
WORDEN ONDERSTEUND? 
De app is ontworpen voor gebruik met de meeste 
smartphones met iOS-versie 9 en nieuwer of Android-versie 
4.4 en nieuwer. 

OPMERKING: iOS-versie 8.4.1 wordt na 15 
september 2016 niet meer ondersteund.

V. WELKE TELEFOONS WORDEN ONDERSTEUND? 
De meeste smartphones met iOS-versie 9 en nieuwer 
of Android-versie 4.4 en nieuwer worden ondersteund. 
De Motorola Droid Turbo 2 wordt niet ondersteund 
door de app. 

V. WORDEN TABLETS ONDERSTEUND? 
Nee. Tablets, zoals iPads en Android-tablets, worden niet 
ondersteund. De app werkt alleen met smartphones met 
iOS-versie 9 en nieuwer of Android-versie 4.4 en nieuwer. 

V. HOE INSTALLEER IK DE APP OP MIJN TELEFOON? 
Open de App Store op uw telefoon, zoek de naam 
van het horloge en download en installeer de app. 
U kunt ook de app downloaden van  
www.smartsupport.mgiservice.com

V. HOE VEEL AANMELDPOGINGEN BIEDT DE APP? 
Als u drie keer een verkeerd wachtwoord invoert, moet 
u 15 minuten wachten voordat u zich opnieuw kunt 
proberen aan te melden. 
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DE SMARTWATCH GEBRUIKEN:

V. WAAROM REAGEERT HET HORLOGE NIET 
TIJDENS DE EERSTE INSTALLATIE? 
Wanneer u het horloge hebt gekocht, bevindt dit 
zich mogelijk in de ‘transportmodus’. Om het horloge 
activeren, moet u dit minstens vier uur opladen en 
vervolgens de horlogeknop ingedrukt houden totdat 
de lampjes rondom de draaiknop bewegen. Dit duurt 
ongeveer 5 à 10 seconden. 

V. HOE STEL IK DE TIJD IN? 
Trek de kroon van het horloge eruit totdat deze vastklikt. 
Draai de kroon in een bepaalde richting om de uur- en 
minuutwijzers op de juiste tijd in te stellen en druk de kroon 
vervolgens terug naar binnen.  

V. KAN HET HORLOGE OPLICHTEN OM IN HET 
DONKER DE TIJD WEER TE GEVEN? 
Ja. Druk één keer op de horlogeknop voor de digitale 
tijdweergave, waarmee de tijd met behulp van de 
ledlampjes wordt weergegeven. De lampjes branden 
om de huidige tijd aan te geven, zoals ingesteld in 
de telefoon-app. Het pictogram en het lampje voor de 
uren branden. Het lampje voor minuten knippert. 
Om 10:09 bijvoorbeeld brandt het getal 10 en licht het 
getal 1 op en knippert dit vier keer om aan te geven dat 
het vier minuten over 10:05 is, dus 10:09. Om 10:10 
brandt het getal 10 en licht het getal 2 op (zonder te 
knipperen) om aan te geven dat het precies 10:10 is. 
Het het uur en de minuten worden aangegeven door 
hetzelfde licht, gaat dit branden om het uur aan te geven 
en vervolgens knipperen voor de minuten. Als dit zich 
precies op de minuut bevindt (bijvoorbeeld 10:50), gaat 
het licht niet opnieuw knipperen. Zo niet, dan knippert 
het licht voor het aantal minuten na de wijzer. Om 10:51 
brandt het getal 10, knippert dit één keer en vervolgens 
nog een keer om 10:51 aan te geven. 

V. HOE KAN IK HET EIGENDOM VAN HET 
HORLOGE OVERDRAGEN OF HET HORLOGE MET 
EEN ANDERE TELEFOON GEBRUIKEN? 
1.  Tik in de app op het pictogram INSTELLINGEN. 

Tik vervolgens op AFMELDEN of HORLOGE 
VERWIJDEREN. 

2.  Reageer op de dialoogvensters die worden 
geopend. Het aanmeldscherm van de app wordt 
opnieuw weergegeven. 

3.  Als het horloge met de telefoon is verbonden wanneer 
u zich afmeldt of het horloge verwijdert, wordt dit 
automatisch teruggezet naar de fabrieksinstellingen. 
 Als het horloge met de telefoon is verbonden 
wanneer u zich afmeldt of het horloge verwijdert, 
kunt u dit op de volgende manier terugzetten naar 
de fabrieksinstellingen: 

a.  Houd de horlogeknop gedurende  
22 seconden ingedrukt. 

b.  Nadat alle lampjes met de klok mee één keer 
hebben geknipperd, laat u de knop los. 

c.  De lampjes knipperen één keer tegen de klok in, 
waarna het horloge opnieuw wordt ingesteld. 

OPMERKING: Nadat de fabrieksinstellingen zijn 
hersteld, knipperen de lampjes met de klok mee om 
aan te geven dat het horloge zich in de Bluetooth-
koppelingsmodus bevindt.
Als u Android gebruikt, is het horloge nu ontkoppeld en 
kan dit met een andere telefoon worden gekoppeld. 
Als u iOS gebruikt: 

a.  Open het telefoonmenu INSTELLINGEN  
en tik vervolgens op BLUETOOTH. 

b.  Tik naast de naam van het horloge op het 
pictogram I. 

c.  Tik op DIT APPARAAT VERGETEN. Het 
horloge is nu ontkoppeld en kan met een 
andere telefoon worden gekoppeld. 

V. WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN AFMELDEN  
EN HORLOGE VERWIJDEREN? 
Met AFMELDEN kunt u zich met een ander account 
aanmelden. Als u zich na het afmelden met een  
nieuw account aanmeldt, worden uw lokaal 
opgeslagen gegevens, zoals app-instellingen  
en activiteitsgegevens, verwijderd. 
Met HORLOGE VERWIJDEREN kunt u aangemeld blijven 
en een nieuw horloge aan uw account koppelen. 

V. KAN IK MIJN HORLOGE GEBRUIKEN OM EEN 
OPROEP OF SMS-BERICHT TE BEANTWOORDEN? 
Nee, het horloge kan alleen sms-berichten en 
oproepmeldingen van uw smartphone ontvangen. 
Gebruik uw telefoon om oproepen te beantwoorden 
en te reageren op sms-berichten. 
Om een melding te sluiten of een oproep af te wijzen, 
drukt u één keer op de bovenste horlogeknop.
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UW SMARTWATCH KOPPELEN MET UW TELEFOON:

V. HOE SCHAKEL IK BLUETOOTH IN OF UIT OP 
MIJN TELEFOON? 
Bluetooth vindt u meestal onder Instellingen op zowel 
iOS- als Android-telefoons. Raadpleeg de documentatie 
van de fabrikant voor specifieke instructies voor het in- of 
uitschakelen van Bluetooth op uw apparaat. 

V. HOE KOPPEL IK HET HORLOGE MET 
MIJN TELEFOON? 
1. Controleer of Bluetooth is ingeschakeld op uw telefoon. 
2.  Open de horloge-app, maak een nieuw account of 

meld u aan en volg de instructies op het scherm. 
3.  De app zoekt automatisch naar horloges in de 

buurt. Wanneer u hierom wordt gevraagd, drukt u 
op de horlogeknop. De lampjes bewegen rondom 
de draaiknop. 
 OPMERKING: Als de lampjes niet rondom 
de draaiknop bewegen nadat u de knop hebt 
ingedrukt, bevindt het horloge zich nog mogelijk in de 
transportmodus. Om de transportmodus af te sluiten, 
houdt u de horlogeknop ingedrukt totdat lampjes 
rondom de draaiknop bewegen. Dit duurt ongeveer 
5 à 10 seconden.

4.  Als uw telefoon-app het horloge heeft gevonden, tikt 
u op HORLOGE KOPPELEN. Wanneer u hierom 
wordt gevraagd, drukt u op de horlogeknop. De 
telefoon-app geeft aan wanneer de telefoon en het 
horloge zijn gekoppeld. 

5.  Schakel in de telefoon-app TOEGANG 
VOOR MELDINGEN, TOEGANG VOOR 
CONTACTPERSONEN en TOEGANG VOOR 
AGENDA in. Voor de juiste werking van uw 
horloge moet u deze instellingen activeren. 
Tik vervolgens op VOLGENDE. 

6.  Veeg door de zelfstudie van de app voor meer 
informatie over het gebruik van uw horloge en 
configureer vervolgens de horlogemeldingen en 
-voorkeuren om de installatie te voltooien. 
 OPMERKING: Raadpleeg de online 
gebruikershandleiding voor meer informatie.

V. KAN IK MEERDERE HORLOGES MET MIJN 
TELEFOON KOPPELEN? 
iOS: Ja, u kunt meerdere horloges koppelen met uw 
telefoon, maar de telefoon stuurt meldingen slechts 
naar één horloge. Om meldingen op een ander 

horloge te ontvangen, verwijdert u het momenteel 
gekoppelde horloge en koppelt u het andere. Als uw 
iPhone is gekoppeld met een apparaat dat meldingen 
via Bluetooth kan ontvangen (zoals het audiosysteem 
van een auto dat tekstberichten ontvangt), ontvangt uw 
horloge geen meldingen. 
Android: Ja, u kunt meerdere horloges met uw telefoon 
koppelen en uw telefoon stuurt meldingen naar alle 
gekoppelde horloges en apparaten. 

V. WAAROM KAN MIJN TELEFOON HET HORLOGE 
NIET VINDEN OF ERMEE KOPPELEN? 
• Controleer of Bluetooth in uw telefooninstellingen  
is ingeschakeld. 
• Vergroot de signaalsterkte door het horloge dichter  
bij uw telefoon te plaatsen. 
• Zorg ervoor dat het horloge zich in de koppelingsmodus 
bevindt door de onderste horlogeknop ingedrukt te 
houden totdat het installatiescherm wordt weergegeven. 
• Zorg ervoor dat het horloge is opgeladen. 
• Als u iOS gebruikt, zorgt u ervoor dat het horloge niet 
al op systeemniveau is gekoppeld door de Bluetooth-
instellingen te controleren en alle gekoppelde horloges 
te vergeten. 

V. DE VERBINDING TUSSEN MIJN HORLOGE EN 
TELEFOON WORDT STEEDS VERBROKEN. HOE 
KAN IK ZE OPNIEUW KOPPELEN? 
• Als het horloge en de telefoon zich langer dan een 
uur buiten het bereik van Bluetooth hebben bevonden, 
moet u deze opnieuw koppelen door de horlogeknop 
in te drukken. Mogelijk moet u de app op uw telefoon 
opnieuw openen. 
• Zorg ervoor dat het horloge zich niet in de 
Vliegtuigmodus bevindt en Bluetooth is ingeschakeld. 
• Schakel Bluetooth uit en weer in op de telefoon en 
schakel de VLIEGTUIGMODUS in en uit. 
• Als het horloge niet communiceert of de telefoon-app 
aangeeft dat deze niet met het horloge is gekoppeld, 
sluit u de app en start u deze vervolgens opnieuw op. 
• In iOS sluit u de app door twee keer op de startknop 
van de telefoon te tikken en de app omhoog te vegen. 
Start de mobiele app opnieuw op om deze met het 
horloge te koppelen. 
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• Sluit de app in Android geforceerd af. Raadpleeg de 
documentatie van de fabrikant van de telefoon voor de 
instructies die specifiek voor uw apparaat gelden. Start 
de mobiele app opnieuw op om deze met het horloge 
te koppelen. 
• Start de telefoon opnieuw op en open vervolgens de app 
om deze opnieuw te koppelen. 
• Als geen van de bovenstaande oplossingen werkt 
om het horloge en de telefoon opnieuw te koppelen, 
verwijdert u de app van uw telefoon en zet u het 
horloge terug naar de fabrieksinstellingen. 
OPMERKING: Als u het horloge terugzet naar de 
fabrieksinstellingen, worden alle gebruikersgegevens 
hiervan verwijderd. Zet het horloge alleen terug naar 
de fabrieksinstellingen als u een ernstig probleem 
ondervindt dat na het proberen van alle andere 
probleemoplossingsmethoden niet is opgelost of als  
u wilt het eigendom van het horloge wilt overdragen 
aan iemand anders.
Gebruik de volgende stappen om het horloge terug 
te zetten naar de fabrieksinstellingen:
1.  Houd de horlogeknop gedurende 22 seconden 

ingedrukt. 
2.  Nadat alle lampjes met de klok mee één keer 

hebben geknipperd, laat u de knop los. 
3.  De lampjes knipperen één keer tegen de klok in, 

waarna het horloge opnieuw wordt ingesteld. 
OPMERKING: Nadat de fabrieksinstellingen zijn 
hersteld, knipperen de lampjes met de klok mee om  
aan te geven dat het horloge zich in de 
koppelingsmodus bevindt.
•  Als het horloge nog steeds niet wordt gekoppeld, 
neemt u contact op met de ondersteuning of 
reparatiedienst. Tik in de app op het pictogram 
INSTELLINGEN, op HELP EN ONDERSTEUNING 
en zoek vervolgens onderin het scherm het 
nummer van de klantenservice. U kunt ook naar 
www.smartsupport.mgiservice.com gaan.

UW SMARTWATCH KOPPELEN MET UW TELEFOON:
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MELDINGEN EN INSTELLINGEN:

V. WAT GEVEN DE LICHTMELDINGEN AAN? 
• Het pictogram knippert wanneer u een inkomende 
oproep hebt. 
• Het pictogram en de getallen 11, 12 en 1 knipperen 
snel wanneer u een tekstbericht of een andere melding 
met een hoge prioriteit van een app van derden ontvangt. 
• Het pictogram en de getallen 11, 12 en 1 knipperen 
langzaam wanneer u een e-mail of een andere melding 
met een lage prioriteit van een app van derden ontvangt. 
• Het horloge licht op als herinnering voor een 
agendagebeurtenis en de lampjes geven vervolgens 
de tijd hiervan aan. 
• Het pictogram licht op en vervolgens in volgorde 
alle lampjes wanneer u uw dagelijkse stappendoel 
hebt bereikt. 
• Wanneer u een inkomende oproep of sms-bericht van 
een favoriete contactpersoon ontvangt, knipperen het 
pictogram en een van de ledlampjes die overeenkomt met 
de favoriete contactpersoon. Het horloge geeft 8 lange 
trillingen voor telefoonoproepen en 4 korte voor sms-
berichten van favoriete contactpersonen. 
OPMERKING: Zie de online gebruikershandleiding 
voor meer informatie over meldingen, 
waaronder instructies voor het aanpassen van de 
horlogemeldingen.

V. WAT GEVEN DE TRILPATRONEN AAN? 
De meeste meldingen met een hoge prioriteit gebruiken 
een langer trilpatroon meldingen met een lage prioriteit. 
In de volgende tabel zijn de standaardtrilpatronen voor 
meldingen beschreven: 

OPMERKING: Zie de online gebruikershandleiding 
voor meer informatie over meldingen, 

waaronder instructies voor het aanpassen van de 
horlogemeldingen.
V. HOE SLUIT IK EEN MELDING OP HET HORLOGE? 
Om een melding te sluiten of een oproep af te wijzen, 
drukt u één keer op de horlogeknop. 

V. HOE SCHAKEL IK MELDINGEN TIJDELIJK UIT 
EN VOORKOM IK DAT DEZE OP HET HORLOGE 
WORDEN WEERGEGEVEN? 
Meldingen voor een bepaalde periode uitschakelen: 
1. Tik in de app op het pictogram INSTELLINGEN. 
2.  Tik op de aan-uitschakelaar naast 

HORLOGEMELDINGEN DEMPEN TUSSEN [XX] 
EN [XX] om de stille modus in of uit te schakelenoff. 

3.  Voer waarden in in de vakken Begintijd en Eindtijd 
om de uren op te geven waartussen u meldingen 
wilt dempen. Hiermee wordt de stille modus op een 
bepaald tijdstip gestart en beëindigd en u kunt instellen 
dat dit zich herhaalt, zoals een alarm. 

• Er worden tijdens de stille modus alleen 
apparaatwaarschuwingen op het horloge weergegeven. 
Alle lampjes op het horloge gaan uit. 
• Om meldingen voor bepaalde apps permanent uit te 
schakelen, tikt u MELDINGEN in het beginscherm van 
de app. Tik op de schakelaar naast het type melding 
om deze in of uit te schakelen. Tik op BEWERKEN om 
meldingen van apps van derden in of uit te schakelen. 

V. E-MAILMELDINGEN VAN MIJN IPHONE WORDEN 
NIET OP MIJN HORLOGE WEERGEGEVEN. 
Zorg ervoor dat het Berichtencentrum op uw telefoon 
is ingeschakeld. 
1.  Open uw telefooninstellingen. Tik op MAIL, 

CONTACTPERSONEN en vervolgens AGENDA’S. 
2.  Selecteer het account waarvoor u meldingen op het 

horloge wilt weergeven. Zorg dat WEERGEVEN IN 
BERICHTENCENTRUM is ingeschakeld. 

V. MELDINGEN VOOR SMS-BERICHTEN  
VAN MIJN IPHONE WORDEN NIET OP MIJN 
HORLOGE WEERGEGEVEN. 
De sms-app op uw iPhone moet zijn gesloten om 
meldingen voor sms-berichten op uw horloge te kunnen 

MELDING

TOETS = Korte trilling = Lange trilling

Binnenkomende oproep

Sms-bericht

Activiteitsdoel bereikt

Agendaherinnering

E-mail

Sociale media

Overige

Aan

Aan

Aan

Aan

Uit

Uit

Uit

TRILPATROON STANDAARD
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MELDINGEN EN INSTELLINGEN:

ontvangen. Als u geen berichten ontvangt, controleert 
u of de app op uw telefoon is gesloten. 

V. IK HEB VIA DE HORLOGE-APP OP MIJN IPHONE 
MELDINGEN INGESTELD, MAAR IK ONTVANG 
DEZE NIET OP MIJN HORLOGE. 
De horloge-app moet zijn geopend op uw telefoon om 
meldingen te kunnen ontvangen. Controleer of de app 
actief is op uw telefoon. 

V. MELDINGEN WORDEN NIET OP MIJN 
HORLOGE WEERGEGEVEN. 
• De horloge-app moet zijn geopend op uw telefoon om 
meldingen te kunnen ontvangen. Controleer of de app 
actief is op uw telefoon. 
• Zorg ervoor dat het horloge en de telefoon zich in het 
bereik van Bluetooth bevinden en zijn gekoppeld. Open 
de app en controleer of het horloge is gekoppeld.
•  Om meldingen van uw telefoon op uw horloge te 
ontvangen, moeten deze apps in de instellingen van 
uw telefoon zijn ingeschakeld. Voor instructies voor het 
inschakelen van de app-meldingen op uw telefoon, 
raadpleegt u de gebruikersinstructies voor uw telefoon.
• Zorg ervoor dat het horloge voldoende is opgeladen. 
• Zorg ervoor dat het horloge zich niet in de stille modus 
bevindt. Ga als volgt te werk om de instellingen voor 
stille modus te controleren: 
1. Tik in de telefoon-app op het pictogram INSTELLINGEN. 
2.  Tik op de aan-uitschakelaar naast 

HORLOGEMELDINGEN DEMPEN TUSSEN [XX] 
EN [XX]. Als de stille modus is ingeschakeld, kunt  
u op de schakelaar tikken om deze uit te schakelen 
en meldingen in te schakelen. 

• Zorg ervoor dat alle machtigingen voor meldingen zijn 
ingeschakeld. Tik in het startscherm van de app op het 
pictogram INSTELLINGEN en MACHTIGINGEN en 
zorg ervoor dat de app gemachtigd is voor toegang tot 
meldingen, contactpersonen en agenda. 
• Zorg ervoor dat meldingen zijn ingeschakeld. Tik in het 
startscherm van de app op MELDINGEN. Controleer of 
de gewenste meldingen zijn ingeschakeld. 

V. WAAROM ONTVANG IK NOG STEEDS 
AGENDAMELDINGEN OP MIJN HORLOGE 
TERWIJL IK APP-MELDINGEN IN DE ANDROID-
INSTELLINGEN HEB UITGESCHAKELD? 
Als u app-meldingen in de Android-instellingen uitschakelt, 
worden agendameldingen wel nog steeds weergegeven. 
Gebruik de volgende stappen om agendameldingen 
op uw horloge uit te schakelen: 
1. Tik in het startscherm van de app op MELDINGEN. 
2.  Tik op aan-uitschakelaar Agendameldingen om deze 

in te stellen op UIT. 
3.  Om meldingen van bepaalde agenda’s te blokkeren 

en meldingen van andere toe te staan, laat u de 
instelling Meldingen agendagroep op AAN, tikt u op 
BEWERKEN en schakelt u vervolgens de agenda’s uit 
die u wilt blokkeren. 

V. HOE SCHAKEL IK DE ACTIVITEITENTRACKER 
(DAGELIJKSE STAPPENTELLING) IN OF UIT? 
De schakelaar voor Activiteitentracker in- of uitschakelen: 
1. Tik in de app op het pictogram INSTELLINGEN. 
2. Tik naast Activiteitentracker op de Aan-uitschakelaar. 

V. HOE WIJZIG IK HET AANTAL STAPPEN VOOR 
MIJN DAGELIJKS DOEL? 
1. Tik in de app op het pictogram INSTELLINGEN. 
2.  Selecteer naast DAGELIJKS DOEL het gewenste 

aantal stappen. 
3.  Tik in het vak DAGELIJKS DOEL en voer het  

aantal gewenste stappen per dag in. Tik vervolgens 
op OPSLAAN. 

V. KAN IK HET HORLOGE INSTELLEN ALS 
‘VERTROUWD APPARAAT’ IN ANDROID? 
In Android kan een vertrouwd apparaat uw telefoon 
automatisch ontgrendelen wanneer deze zijn gekoppeld. 
De smartwatch kan als een vertrouwd apparaat worden 
ingesteld om uw telefoon ontgrendeld te houden wanneer 
deze zijn gekoppeld; het horloge geeft mogelijk geen 
pincode weer. 
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V. HOE SCHAKEL IK BLUETOOTH/VLIEGTUIGMODUS 
IN OF UIT? 
• Als u de vliegtuigmodus inschakelt, wordt Bluetooth 
op uw horloge uitgeschakeld. Als u de vliegtuigmodus 
uitschakelt, wordt Bluetooth ingeschakeld. 
• Om de vliegtuigmodus in te schakelen en wanneer er 
geen lampjes branden en geen meldingen actief zijn, 
houdt u de horlogeknop ingedrukt totdat alle 12 lampjes 
branden en vervolgens aan beide kanten uit gaan, van 
boven naar beneden. Laat de horlogeknop los wanneer 
het horloge één keer trilt. 
• Om de vliegtuigmodus uit te schakelen, houdt u de 
horlogeknop ingedrukt totdat alle 12 lampjes branden 
en vervolgens aan beide kanten uit gaan, van boven 
naar beneden. Laat de horlogeknop los wanneer het 
horloge één keer trilt. 
OPMERKING: De status van de vliegtuigmodus wordt 
niet in de app weergegeven.

V. HOE VEEL CONTACTPERSONEN KAN 
IK OPSLAAN IN MIJN LIJST FAVORIETE 
CONTACTPERSONEN? 
• U kunt maximaal 12 contactpersonen toevoegen aan 
de favorietenlijst in de smartphone-app. U kunt de lijst 
met favoriete contactpersonen gebruiken om oproepen 
en sms-berichten te filteren. 
• Wanneer u een inkomende oproep of sms-bericht van 
een favoriete contactpersoon ontvangt, knipperen het 
pictogram en een van de ledlampjes die overeenkomt met 
de favoriete contactpersoon. Het horloge geeft 8 lange 
trillingen voor telefoonoproepen en 4 korte voor sms-
berichten van favoriete contactpersonen. 
• Om alleen meldingen voor oproepen en sms-berichten 
van uw favoriete contactpersonen te ontvangen, tikt u in 
de telefoon-app op MELDINGEN. Tik vervolgens op de 
schakelaar naast FAVORIETE CONTACTPERSONEN 
om alleen meldingen van uw favoriete contactpersonen 
te ontvangen. 
OPMERKING: Als een contactpersoon meerdere 
telefoonnummers heeft, moet elk telefoonnummer 
afzonderlijk worden geselecteerd. Deze afzonderlijke 
nummers tellen mee voor de limiet van 12.

MELDINGEN EN INSTELLINGEN:
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ACCU’S EN OPLADEN:

V. HOE LAAD IK HET HORLOGE OP? 
1.  Sluit het USB-uiteinde van het netsnoer aan op een 

voedingsbron, zoals een USB-poort op uw computer 
of een USB-naar-AC-stekkeradapter die is aangesloten 
op een wandstopcontact. 

2.  Sluit de kabel aan op het horloge, lijn de oplader 
uit met de contactpunten aan de achterkant van het 
horloge en druk de oplader in de sleuven totdat deze 
vastklikt. Het horloge trilt tweemaal en status van  
de accu wordt weergegeven in de app wanneer 
de oplader goed is aangesloten. 
OPMERKING: Als de accu volledig leeg is, trilt het 
horloge mogelijk niet direct wanneer u de oplader 
aansluit.

3. Laad het horloge minstens 4 uur op. 
4.  Wanneer u klaar bent, koppelt u eerst het netsnoer 

los van het stopcontact en vervolgens de oplader 
van het horloge. 
OPMERKING: Elke keer dat u het horloge oplaadt, 
koppelt de kabel los van de voeding en veegt u de 
oplader en contactpunten van het horloge grondig 
schoon met een zachte, pluisvrije doek. Gebruik 
nooit zeep of andere chemische producten om de 
contactpunten van de oplader of het horloge te 
reinigen.

V. WAT VOOR SOORT VOEDING MOET  
IK GEBRUIKEN VOOR HET OPLADEN VAN  
HET HORLOGE? 
Gebruik een USB-naar-AC-oplader, zoals de oplader 
die bij uw smartphone is meegeleverd. 
U kunt ook het netsnoer aansluiten op een USB-poort op 
uw computer, hoewel het horloge hiermee mogelijk niet 
zo snel wordt opgeladen. 

V. HOELANG DUURT HET VOORDAT HET 
HORLOGE IS OPLADEN? 
Het duurt ongeveer 2 tot 3 uur om de accu van 25% 
naar 100% op te laden. 

V. HOE VAAK MOET IK HET HORLOGE OPLADEN? 
U zou het horloge 5 tot 7 dagen met beperkt gebruik 
moeten kunnen gebruiken voordat u dit moet opladen. 

V. HOE KAN IK DIGITAAL DE RESTERENDE 
ACCULADING BEKIJKEN? 
• In de telefoon-app wordt het percentage van de resterende 
acculading onderin het beginscherm weergegeven. 
• Wanneer op het horloge geen lampjes branden en 
er geen actieve meldingen zijn, drukt u drie keer op 
de knop om de accustatus weer te geven. De lampjes 
tussen 3 en 9 uur geven het resterende lading aan. 
• Als de accu voor de digitale functies van uw horloge 
een lading heeft van minder dan 20%, wordt er een 
melding op uw horloge weergegeven. Als de digitale 
acculading van het horloge minder dan 10% is, wordt 
er nog een melding weergegeven. 
• Als de zeven lampjes allemaal branden, is de accu 
volledig opgeladen. 
• Als de lampjes tussen 4 en 8 uur branden, is de 
resterende resterende lading 25%.
• Als de lampjes tussen 5 en 7 uur branden, is de 
resterende resterende lading 50%.  
• Als alleen het getal 6 brandt, is er minder dan  
25% resterende lading. 
• Als de accu bijna leeg is, wordt er automatisch een 
melding op het horloge weergegeven. Het onderste lampje 
knippert om aan te geven dat de accu vrijwel leeg is. 

V. HOUDT HET HORLOGE NOG STEEDS DE TIJD BIJ 
ALS DIT VRIJWEL GEEN ACCULADING MEER HEEFT? 
Het horloge bevat twee accu’s. Eén accu regelt de digitale 
functies van het horloge en kan worden opgeladen. De 
andere accu regelt de analoge functies van het horloge 
en is niet oplaadbaar. Als de digitale accu vrijwel leeg is, 
blijft de andere accu functioneren om de analoge functies 
van het horloge te regelen. 
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ACCU’S EN OPLADEN:

V. DE WIJZER VAN HET HORLOGE BEWEEGT 
NIET MEER, MAAR IK ONTVANG NOG STEEDS 
MELDINGEN EN HET HORLOGE IS NOG STEEDS 
MET MIJN TELEFOON GEKOPPELD. 
De accu die de analoge horlogefuncties regelt, moet 
mogelijk worden vervangen. Het vervangen van de 
accu vereist dienstverlening van een geautoriseerd 
reparatiecentrum. Zoek het juiste reparatiecentrum  
in uw regio: 

NOORD- EN ZUID-AMERIKA: 
MGI 
109 State Street 
Moonachie, New Jersey 07074 

EUROPA EN HET MIDDEN-OOSTEN: 
Bel +800.0066.4700
Bel +800.328.71224 (Alleen Turkije) 
Stuur een e-mail naar customercare@mgiluxury.com 

Open nooit zelf de behuizing van het horloge om te  
accu te vervangen; hiermee vervalt uw garantie. 
Movado Group, Inc. (MGI) neemt enkel 
verantwoordelijkheid voor de dienstverlening van de 
geautoriseerde reparatiecentra. 

V. KAN IK DE ACCU VAN HET HORLOGE 
VERVANGEN? 
Nee. Als u de accu’s zelf verwijdert of vervangt, 
vervalt uw garantie. Het vervangen van de accu vereist 
dienstverlening van een geautoriseerd reparatiecentrum. 
Zoek het juiste reparatiecentrum in uw regio: 

NOORD- EN ZUID-AMERIKA: 
MGI 
109 State Street 
Moonachie, New Jersey 07074 

EUROPA EN HET MIDDEN-OOSTEN: 
Bel +800.0066.4700
Bel +800.328.71224 (Alleen Turkije)
Stuur een e-mail naar customercare@mgiluxury.com

Open nooit zelf de behuizing van het horloge om te  
accu te vervangen; hiermee vervalt uw garantie. 
Movado Group, Inc. (MGI) neemt enkel 
verantwoordelijkheid voor de dienstverlening van de 
geautoriseerde reparatiecentra. 

V. WAAROM LAADT HET HORLOGE NIET OP? 
De oplader is mogelijk niet goed op het horloge 
aangesloten. Zorg ervoor dat u de oplader stevig op de 
achterkant van het horloge aansluit totdat u een klik hoort. 
Het horloge trilt tweemaal en status van de accu wordt 
weergegeven wanneer de oplader goed is aangesloten.
OPMERKING: Als de accu volledig leeg is, trilt het 
horloge mogelijk niet direct wanneer u de oplader 
aansluit.
Als het horloge nog steeds niet wordt opgeladen, moet u 
mogelijk de contactpunten van de oplader van het horloge 
en netsnoer reinigen. Koppel de kabel los van de voeding 
en veeg u de oplader en contactpunten van het horloge 
grondig schoon met een zachte, pluisvrije doek. Gebruik 
nooit zeep of andere chemische producten om de 
contactpunten van de oplader of het horloge te reinigen. 
Het wordt aanbevolen om deze reinigingsprocedure uit  
te voeren voor elke keer dat u wilt opladen. 
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BIJWERKEN EN OPNIEUW INSTELLEN:

V. HOE WERK IK DE FIRMWARE VAN HET HORLOGE 
OF DE APP BIJ? 
Als er een update beschikbaar is, wordt er een melding 
weergegeven op het beginscherm van de app. Laad 
het horloge op tot minstens 80% en laat de oplader 
aangesloten blijven. Tik op NU INSTALLEREN en 
vervolgens INSTALLATIE STARTEN om de update te 
installeren. Druk niet op de horlogeknoppen en sluit 
de app niet totdat de update is voltooid. 
OPMERKING: Het horloge moet voor minstens 80% zijn 
opgeladen en zijn aangesloten op de oplader om een 
update te installeren.

V. WAT MOET IK DOEN ALS DE UPDATE MISLUKT? 
• Als er een foutmelding wordt weergegeven, tikt u op 
OPNIEUW PROBEREN. 
• Zorg ervoor dat het horloge voor minstens 80% 
is opgeladen en dat de oplader is aangesloten. 
• Als het probleem zich blijft voordoen, annuleert u de 
update en neemt u contact op met de klantenondersteuning 
via het gedeelte HELP EN ONDERSTEUNING in de app. 
 
V. EEN FIRMWARE- OF SOFTWARE-UPDATE IS 
MISLUKT EN NU WERKT MIJN HORLOGE NIET. 
Gebruik de volgende stappen om het horloge terug 
te zetten naar de fabrieksinstellingen.
OPMERKING: Als u het horloge terugzet naar de 
fabrieksinstellingen, worden alle gebruikersgegevens 
hiervan verwijderd. Zet het horloge alleen terug naar 
de fabrieksinstellingen als u een ernstig probleem 
ondervindt dat na het proberen van alle andere 
probleemoplossingsmethoden niet is opgelost of als  
u wilt het eigendom van het horloge wilt overdragen 
aan iemand anders.
1.  Houd de horlogeknop gedurende 22 seconden 

ingedrukt. 
2.  Nadat alle lampjes met de klok mee één keer 

hebben geknipperd, laat u de knop los. 
3.  De lampjes knipperen één keer tegen de klok in, 

waarna het horloge opnieuw wordt ingesteld. 
OPMERKING: Nadat de fabrieksinstellingen zijn 
hersteld, knipperen de lampjes met de klok mee om 
aan te geven dat het horloge zich in de Bluetooth-
koppelingsmodus bevindt.

V. HOE ZET IK HET HORLOGE TERUG NAAR 
DE FABRIEKSINSTELLINGEN? 
OPMERKING: Als u het horloge terugzet naar de 
fabrieksinstellingen, worden alle gebruikersgegevens 
hiervan verwijderd. Zet het horloge alleen terug naar 
de fabrieksinstellingen als u een ernstig probleem 
ondervindt dat na het proberen van alle andere 
probleemoplossingsmethoden niet is opgelost of als  
u wilt het eigendom van het horloge wilt overdragen 
aan iemand anders.
Gebruik de volgende stappen om het horloge terug 
te zetten naar de fabrieksinstellingen:
1.  Houd de horlogeknop gedurende 22 seconden 

ingedrukt. 
2.  Nadat alle lampjes met de klok mee één keer 

hebben geknipperd, laat u de knop los. 
3.  De lampjes knipperen één keer tegen de klok in, 

waarna het horloge opnieuw wordt ingesteld. 
OPMERKING: Nadat de fabrieksinstellingen zijn 
hersteld, knipperen de lampjes met de klok mee om 
aan te geven dat het horloge zich in de Bluetooth-
koppelingsmodus bevindt.
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ONDERHOUD, ONDERSTEUNING, GARANTIE EN REPARATIE:

V. HOE REINIG IK HET HORLOGE? 
Zorg voordat u gaat reinigen ervoor dat het netsnoer 
niet op een voedingsbron is aangesloten. Veeg de 
contactpunten van de oplader en het horloge grondig 
schoon met een zachte, niet-pluizende doek. Gebruik 
nooit zeep of andere chemische producten om de 
contactpunten van de oplader of het horloge te reinigen. 
Het wordt aanbevolen om deze reinigingsprocedure  
uit te voeren voor elke keer dat u wilt opladen. 

V. WAAR KAN IK EXTRA ONDERSTEUNINGS-  
EN ONDERHOUDSINFORMATIE VINDEN?  
Voor meer informatie over algemene verzorging, 
algemeen onderhoud, klantenservice en ondersteuning 
opent u de app, tikt u op het pictogram Instellingen en 
vervolgens op HELP EN ONDERSTEUNING. U kunt 
ook naar www.smartsupport.mgiservice.com gaan. 

V. WAT MOET IK DOEN ALS MIJN HORLOGE 
MOET WORDEN GEREPAREERD? 
Als uw horloge moet worden gerepareerd, aangepast 
of een nieuwe accu nodig heeft, vindt u het juiste 
reparatiecentrum voor uw regio: 

NOORD- EN ZUID-AMERIKA: 
MGI 
109 State Street 
Moonachie, New Jersey 07074 

EUROPA EN HET MIDDEN-OOSTEN: 
Bel +800.0066.4700
Bel +800.328.71224 (Alleen Turkije)
Stuur een e-mail naar customercare@mgiluxury.com 

Open nooit zelf de behuizing van het horloge om te  
accu te vervangen; hiermee vervalt uw garantie. 
Movado Group, Inc. (MGI) neemt enkel 
verantwoordelijkheid voor de dienstverlening van de 
geautoriseerde reparatiecentra.


