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1. ALLMÄNNA INSTÄLLNINGAR OCH APP 

 

1.1 JAG HAR PROBLEM MED ATT INSTALLERA UPPDATERINGAR ELLER FÅR ETT FEL 

NÄR JAG UPPDATERAR MIN KLOCKA. VAD SKA JAG GÖRA? 

• Stäng inte av din telefon eller appen för Fossil smartklockor medan uppdateringen 

pågår. 

• Se till så att telefonens Bluetooth är PÅ, att Wifi/3G är PÅ, att din klocka är nära 

telefonen och ansluten till din telefon. 

• Alternativt kan du manuellt uppdatera appen genom att gå till Profil > Välj din aktiva 

klocka > Tryck på Uppdatera. 

 

1.2 VILKA TELEFONER ÄR KOMPATIBLA MED MIN HYBRID SMARTWATCH? 

• Din hybrid smartwatch är kompatibel med Android(TM)-telefoner och iPhone(R), 

specifikt med Android OS 5.0 eller högre, iOS 12.0/iPhone 5 och högre. Alla enheter 

har stöd för Bluetooth(R) med förbättrad dataöverföring enligt 5.0 Low Energy. 

 

1.3 HUR STÄLLER JAG IN MIN ENHET? 

• Följ dessa steg för att ställa in din enhet: 

• På din telefon, ladda ner och installera appen från App Store eller Google Play store. 

Följ instruktionerna för att skapa ett konto. 

• Anslut er Smartwatch till laddaren genom att placera den mot baksidan på Smartwatch. 



• Appen kommer att leda dig genom processen för att ansluta och konfigurera din hybrid 

smartwatch. 

 

1.4 HUR LÅNGT FRÅN MIN TELEFON KAN MIN HYBRID SMARTWATCH BEFINNA SIG 

UTAN ATT TAPPA ANSLUTNINGEN? 

• Räckvidden för den trådlösa Bluetooth-anslutningen mellan din telefon och hybrid 

smartwatch kan variera beroende på omgivningen. Generellt sett ska du kunna ha 

minst 10 meters (30 fot) räckvidd. 

 

1.5 HUR LADDAR JAG NER APPEN? 

• iOS: Gå till App Store, skriv det fullständiga namnet på appen i sökfältet, markera 

appen och tryck på "Hämta". Vänta medan appen laddas ner till din telefon. 

• Android: Gå till Google Play, skriv in varumärkesnamnet i sökfältet, välj appen och 

klicka på "Installera". Vänta medan appen laddas ner till din telefon. 

 

1.6 HUR REGISTRERAR JAG ETT KONTO FÖR ATT KUNNA ANVÄNDA APPEN? 

• Du kan registrera dig med hjälp av din e-postadress, Facebook-konto, eller Google-

konto. 

 

1.7 VARFÖR MÅSTE JAG ANGE MITT FÖDELSEDATUM/VIKT/LÄNGD? 

• Din ålder, vikt och längd informerar våra aktivitetsalgoritmer (steg, kalorier, osv.) och 

gör dem mer exakta. 

2. PARKOPPLING/SYNKNING 

2.1 HUR PARAR JAG IHOP YTTERLIGARE KLOCKOR ELLER WEARABLES MED APPEN? 

• Tryck på Profil i det nedre högra hörnet i appen. Tryck på LÄGG TILL bredvid Aktiv 

klocka. 

 

2.2 VARFÖR KAN JAG INTE PARA IHOP MIN KLOCKA MED MIN TELEFON? 

• Det kan bero på något av följande: 

• Du har inte laddat ner och installerat appen. Följ instruktionerna i "ALLMÄN 

INSTALLATION OCH APP". 



• Din klocka kanske inte är tillräckligt nära din telefon. Flytta din klocka närmare din 

telefon. 

• Bluetooth kan vara inaktiverat på telefonen. Appen kommer då att meddela dig att 

Bluetooth inte är påslaget och kommer att be dig att slå på det. Prova att aktivera 

Bluetooth på telefonen med hjälp av telefonens Bluetooth-inställningar. Om det redan 

är aktiverat prova med att stänga av och sätta på Bluetooth. 

• Platstjänster kan vara inaktiverade på telefonen. 

• Appen kommer att informera dig om att platstjänster är inaktiverade, och sedan be dig 

aktivera platstjänster. 

• Din klocka kan behöva kopplas bort och sedan anslutas till telefonen igen. Du kan vara 

tvungen att avsluta appen och öppna den igen. 

• Batteriet är nästan urladdat. Ladda din klocka för att para ihop. 

 

2.3 HUR KOPPLAR JAG BORT MIN KLOCKA FRÅN MIN TELEFON? 

• Öppna appen. 

• Tryck på Profil i det nedre högra hörnet i appen. Tryck på kugghjulsikonen bredvid 

klockan du vill koppla bort, tryck sedan på TA BORT KLOCKA. 

• Gå slutligen till telefonens Bluetooth-inställningar och välj din klockas namn för att 

glömma eller koppla bort enheten. 

 

2.4 HUR MÅNGA ENHETER KAN JAG PARA IHOP MED APPEN? 

• Du kan para ihop så många enheter med appen som du vill, men endast en enhet kan 

vara aktiv och ansluten för att samla data åt gången. 

 

2.5 HUR SKIFTAR JAG MELLAN ANSLUTNA ENHETER? 

• Tryck på Profil i det nedre högra hörnet i appen. Tryck på kugghjulsikonen bredvid 

klockan du vill använda, tryck sedan GÖR AKTIV. Observera att endast en enhet åt 

gången kan vara aktiv och ansluten för att spåra. 

 

2.6 VARFÖR SYNKAR INTE MIN ANSLUTNA HYBRID SMARTWATCH? 

• Det kan bero på något av följande: 

• Klockan kan kopplas bort om den flyttas utanför telefonens Bluetooth-räckvidd. 

Bluetooth fungerar inom 10 meter (30 fot), förutsatt att det inte finns dörrar, väggar eller 

andra hinder mellan telefonen och klockan. 

• Bluetooth kan vara inaktiverat på telefonen. Appen kommer då att meddela dig att 

Bluetooth inte är påslaget och kommer att be dig att slå på det. Prova att aktivera 



Bluetooth på telefonen med hjälp av telefonens Bluetooth-inställningar. Om det redan är 

aktiverat prova med att stänga av och sätta på Bluetooth. 

 

2.7 HUR OFTA BEHÖVER JAG SYNKRONISERA MIN HYBRID-SMARTWATCH I APPEN?  

• Vi rekommenderar synkronisering minst en gång i veckan för att garantera att din enhet 

förblir fullt uppdaterad och fungerar korrekt. Regelbunden synkronisering i appen 

förhindrar även förlust av aktivitetsuppgifter. 

 

3. BATTERI 

3.1 HUR LÄNGE KOMMER BATTERIET I MIN HYBRID SMARTWATCH ATT VARA? 

• Beroende på användningen kommer ditt batteri räcka i mer än 2 veckor. 

3.2 HUR LÅNG TID TAR DET FÖR MIN HYBRID HR SMARTWATCH ATT LADDAS? 

• Din smartklockas batteri kan laddas till åtminstone 80 % på en timme. 

 

3.3 JAG HAR PLACERAT SMARTWATCH PÅ LADDAREN. VARFÖR SER JAG INTE 

LADDNINGSINDIKATORN PÅ SKÄRMEN? 

• Om laddningsindikatorn (blixten) inte syns, detekteras inte klockan av laddaren. 

• Prova följande tips: 

• Placera om klockan på laddaren. 

• Se till att laddarens kontakter ligger i linje med fördjupningarna på baksidan av klockan 

• Verifiera att klockan sitter ordentligt på laddaren utan gap. 

• Verifiera att ingenting finns mellan laddaren och enheten, dvs. inget damm, tejp etc. 

• Se till att laddaren får ström. 

• Försök att ändra laddarens strömkälla, d.v.s. flytta till väggutttag från bärbar dator. 

 

3.4 HUR KAN JAG MAXIMERA BATTERITIDEN? 

• Aviseringar uppmärksammar dig via din klocka med en vibration och/eller rörelse av 

visarna. Frekventa aviseringar kan leda till att ditt batteri laddar ur snabbare. För att 

maximera batteritiden kan du: 

• Minska antalet personer eller appar som du har valt i Aviseringar. Se "HUR KAN JAG 

TA BORT EN KONTAKT ELLER APP FRÅN MINA MEDDELANDEN?" för att lära dig 

hur. 

 



4. FUNKTIONER 

 

4.1 HUR KOMMER JAG ÅT FUNKTIONER PÅ MIN KLOCKA? 

• Ställ in dina favoritfunktioner på knapparna på din klocka eller urtavla i avsnittet 

Anpassa i appen. 

• Tryck och håll in mitten på din klocka för att komma åt Inställningar, där du kan välja 

bland tillgängliga funktioner när som helst. 

 

4.2 KAN JAG STÄNGA AV URTAVLEINFON PÅ MIN KLOCKA? 

• Ja. Tryck och håll in knappen i mitten och använd sedan dina knappar för att bläddra till 

Urtavleinfo i funktionslistan. Använd knapparna för att välja AV för ett mer traditionellt 

utseende. 

 

4.3 VARFÖR BLEV MIN SKÄRM TOM OCH SLUTADE VISA DATA?  

• Din urtavleinfo kan vara avstängd. Tryck och håll in mittknappen för att komma åt 

klockinställningarna, hitta sedan Urtavleinfo och koppla på den igen. 

• Det kan vara alltför länge sedan du har öppnat appen. Synka din smartklocka i appen 

på din telefon. 

 

4.4 ÄR MIN KLOCKA VATTEN- OCH/ELLER DAMMSÄKER? 

• Klockan är både stänk- och dammsäker. Undersök boettens baksida efter ATM-

beteckningen. Dessutom, kan armbandsmaterial såsom läder reagera dåligt på vatten 

och damm. 

• En djupbedömning på 3 ATM tål stänk eller kort nedsänkning i vatten. Armbandsuret 

bör inte bäras vid simning eller bad. 

• En djupbedömning på 5 ATM betyder bärbar kring hushållsvasken eller vid simning i 

grunt vatten. Använd inte vid bad, snorkling eller dykning. Använd inte vid bad, 

snorkling eller dykning. 

 

4.5 ÄR MIN HYBRID HR SMARTWATCH EN PEKSKÄRMSENHET? 

• Nej, men du kan navigera på skärmen genom att använda knapparna på sidan av din 

klocka. 

 



4.6 HAR MIN KLOCKA EN MIKROFON OCH/ELLER HÖGTALARE? 

• Den har ingen mikrofon eller högtalare. 

 

4.7 HAR MIN KLOCKA BELYSNING? 

• Ja, din klocka har frontbelysning för mörkare miljöer. För att aktivera den, dubbeltryck 

på din urtavla. 

 

4.8 KAN MIN HYBRID SMARTWATCH MÄTA MIN PULS? 

• Ja, din klocka har en PPG pulsföljare. Du kan se din puls i appens Hem-sektion.  

 

4.9 HUR STÄNGER JAG AV PULSMÄTNING PÅ MIN SMARTKLOCKA?  

• Tryck och håll in mittknappen för att komma åt klockinställningarna, hitta sedan Puls för 

att stänga av och sätta på spårning. 

 

4.10 HAR MIN HYBRID SMARTWATCH GPS? 

• Nej, denna enhet saknar stöd för GPS. 

 

4.11 KAN MIN HYBRID SMARTWATCH ÖVERVAKA MIN SÖMN? 

• Ja, du kan ha på dig din klocka när du går till sängs och sedan se hur din nattsömn var, 

inklusive lätt och vilsam sömn. 

 

4.12 KOMMER DEN ATT VISA TID ÄVEN OM MIN KLOCKA INTE ÄR ANSLUTEN TILL MIN 

SMARTPHONE? 

• Ja, din klocka kommer att fortsätta visa tiden för den tidszon, i vilken du befinner dig. 

 

4.13 HUR STÄLLER JAG IN TIDEN PÅ MIN HYBRID SMARTWATCH? 

• För att ställa in tiden på din hybrid smartwatch, para först ihop klockan med din telefon. 

Klockan kommer automatiskt att uppdatera för att visa samma tidszon som din telefon. 

• Det går inte att ställa in tiden manuellt på din hybrid smartwatch. Den kommer alltid att 

läsa tiden på din telefon när den väl parats ihop. 

 



4.14 HUR KALIBRERAR JAG MIN HYBRID SMARTWATCH? 

• Tryck på Profil i det nedre högra hörnet i appen. Tryck på kugghjulsikonen bredvid din 

klocka. Välj Kalibrering. Appen kommer att ta dig genom kalibreringsprocessen. 

 

5. AKTIVITETSUPPFÖLJNING 

 

5.1 VILKEN TYP AV AKTIVITETSDATA HÅLLER MIN HYBRID SMARTWATCH KOLL PÅ? 

• Din klocka spårar både aktivitet (steg, kalorier, hjärtfrekvens och avstånd) samt sömn 

(vaken, lätt- och djupsömn). 

 

5.2 HUR REGISTRERAR JAG ETT TRÄNINGSPASS? 

• Tilldela Träningsläge i appens Anpassningssektion. Tryck på den tilldelade knappen 

och använd sedan de undre och övre knapparna för att scrolla igenom 

träningsalternativen. Tryck på mittenknappen för att välja din träningstyp och tryck 

sedan på mittenknappen igen för att komma igång. 

• Din träningshistorik finns tillgänglig i appens Hem-sektion, sparad under den dag du 

tränade. 

 

5.3 HUR KAN JAG VISA MIN AKTIVITETSHISTORIK I APPEN? 

• Tryck på Hem i det nedre vänstra hörnet i appen. Du kan välja mellan dagliga, 

veckovisa och månadsvisa vyer. Scrolla ner för att se din historik och tryck på enskilda 

dagar för att se ytterligare data. 

 

5.4 HUR KAN JAG KOMMA ÅT MINA AKTIVITETSINSTÄLLNINGAR ELLER UPPDATERA 

MITT STEGMÅL? 

• Tryck på Profil i det nedre högra hörnet i appen. Scrolla ner, tryck sedan på Ställ in 

mål i Inställningsmenyn. Tryck på aktivitetsmålet du vill redigera. 

 

5.5 HUR UPPDATERAR JAG MIN LÄNGD ELLER VIKT? 

• Tryck på Profil i det nedre högra hörnet i appen. Tryck på pennikonen i det övre högra 

hörnet, spara sedan dina ändringar. 

 



5.6 HUR ÄNDRAR JAG MÅTTENHETER? 

• Tryck på Profil i det nedre högra hörnet i appen. Scrolla ner, tryck sedan på 

Föredragna Enheter i Inställningsmenyn. Välj dina enheter. 

 

5.7 VILKA AKTIVITETER ÄR BÄST LÄMPADE FÖR MIN ENHET? 

• Denna enhet är bäst lämpad för att räkna steg när du går, springer och utför liknande 

aktiviteter under hela din dag. Enheten är bara stänksäker, så simning är inte en 

rekommenderad aktivitet. 

 

5.8 MINA STEG-/AKTIVITETSDATA I APPEN VERKAR INTE STÄMMA, VARFÖR? 

• Det kan bero på något av följande: 

• Enheten registrerar endast gång, löpning och andra relaterade aktiviteter. Om du 

håller någonting i samma hand som du har enheten på när du promenerar kan den få 

svårigheter att räkna alla steg. 

• Vi använder sensorer och en komplicerad algoritm för att avgöra när någon har tagit 

ett steg. Vi anser att vår algoritm är en korrekt representation av verkliga rörelser och 

att den ignorerar falska rörelser som vanliga armförflyttningar. 

 

5.9 VARFÖR SER JAG INGA KALORIER BLI RÄKNADE? 

• Du kan inte se kalorifakta innan längd och vikt har ställts in. För att uppdatera, se "HUR 

UPPDATERAR JAG MIN LÄNGD ELLER VIKT?" 

 

5.10 OM JAG INTE SYNKAR MIN KLOCKA, KOMMER JAG ATT FÖRLORA MINA 

AKTIVITETSDATA? 

• Din klocka kan lagra data under 14 dagar mellan synkningar. 

 

5.11 KAN JAG MANUELLT LOGGA AKTIVITET ELLER TRÄNING? 

• Nej, det går för tillfället inte att logga fysisk aktivitet manuellt. 

 

5.12 KAN JAG SKICKA MINA AKTIVITETSDATA TILL ANDRA APPAR? 

• Ja du kan skicka dina data till Apple Health och Google Fit. 

 



5.13 KAN JAG SKICKA MINA AKTIVITETSDATA FRÅN ANDRA APPAR TILL DEN HÄR 

APPEN? 

• Nej, du kan bara exportera dina data till andra appar (ej importera data). 

 

5.14 VARFÖR SKILJER SIG MITT STEGANTAL I APPEN JÄMFÖRT MED SAMMA SIFFRA I 

ANDRA APPAR? 

• Vi använder sensorer och en komplex algoritm för att bedöma ditt stegantal. Varje app 

har en annorlunda algoritm som orsakar variationer mellan data. 

 

5.15 VAD ÄR ANSLUTNINGSUTMANING?  

• Utmaning är ett sätt för dig att delta i vänskaplig tävling med andra hybridanvändare. 

Öppna avsnittet Utmaning i appen eller skapa ditt eget för att börja sätta nya mål! 

 

5.16 HUR ANSLUTER JAG MIG TILL EN UTMANING? 

• Öppna avsnittet Utmaning i appen. Svep åt vänster från fliken Utmaning för att visa 

tillgängliga alternativ och tryck sedan på utmaningen för att ansluta dig. 

 

5.17 HUR SKAPAR JAG EN UTMANING? 

• Öppna avsnittet Utmaning i appen. Svep åt vänster två gånger och tryck sedan på 

SKAPA för att välja från typerna och starta din egen. 

• Välj SNABBSTART för att komma igång överst på nästa femminuterssteg eller 

STARTA SENARE för att ställa in en viss tid för att börja. 

 

5.18 HUR HITTAR JAG ETT SOCIALT ID? 

• Öppna avsnittet Utmaning i appen. Tryck på fliken Vänner överst och tryck sedan på 

ikonen +person i det övre vänstra hörnet för att söka. 

 

6. SÖMNUPPFÖLJNING 

 



6.1 VILKEN TYP AV SÖMNAKTIVITET SPÅRAS? 

• Om du har på dig din enhet när du lägger dig kan den automatiskt registrera när du 

somnar, hur länge du sover, hur länge du varit i djupsömn och när du vaknar. 

 

6.2 HUR KAN JAG VISA MIN SÖMNHISTORIK I APPEN? 

• Tryck på Hem i det nedre vänstra hörnet i appen, tryck sedan på månikonen. Du kan 

välja mellan dagliga, veckovisa och månadsvisa vyer. Scrolla ner för att se din historik 

och tryck på enskilda dagar för att se ytterligare data. 

 

6.3 HUR REDIGERAR JAG MIN SÖMNLOGG? 

• Just nu går det inte att redigera sömndata 

6.4 BEHÖVER JAG TRYCKA PÅ EN KNAPP ELLER GÖRA NÅGONTING ANNAT FÖR ATT 

BÖRJA HÅLLA KOLL PÅ MIN SÖMN? 

• Nej, din hybrid smartwatch kommer automatiskt att spåra din sömn, du behöver inte 

vidta någon åtgärd för att gå in i eller lämna sömnläget. 

 

6.5 KAN JAG SKICKA MIN SÖMNDATA TILL ANDRA APPAR? 

• Ja, du kan skicka dina sömndata till apparna Google Fit (endast Android) eller Apple 

Health (endast iOS).  

 

6.6 KAN JAG IMPORTERA MINA SÖMNDATA FRÅN ANDRA APPAR? 

• Nej, du kan inte importera sömndata från andra appar. 

 

 

 

7. ANPASSNING 

 

7.1 HUR KAN JAG ÄNDRA VAD MINA KLOCKANS KNAPPAR GÖR? 

• Tryck på Anpassa-sektionen, tryck sedan på cirkeln bredvid knappen som du vill 

redigera. Välj vilken funktion du vill ha från listan och tryck sedan på bocken uppe i det 



övre högra hörnet för att genomföra ändringen på din enhet. Du kan även dra och 

släppa en funktion till den valda knappen. 

 

7.2 HUR KAN JAG ÄNDRA DEN INFORMATION SOM VISAS PÅ MIN SKÄRM? 

• Tryck på Anpassningssektionen och tryck sedan på cirkeln på urtavlan som du vill 

redigera. Välj den funktion du vill tilldela från listan och tryck sedan på bocken i övre 

högra hörnet för att tilldela till din enhet. 

 

7.3 HUR UPPDATERAR JAG MINA SKÄRMAVLÄSNINGAR NÄR DE SER FÖRÅLDRADE 

UT? 

• För att få de senaste avläsningarna för dina anpassade visare, snärta med din handled 

bort från kroppen för att uppdatera. 

 

7.4 HUR ANPASSAR JAG MIN URTAVLA? 

• Öppna avsnittet Anpassa i appen på din telefon. Tryck på ikonen Inställningar på 

klockillustrationen i appen och gör den sedan till din egen med bilder, 

bakgrundsdesigner, dekaler och text. 

 

8. AVISERINGAR 

8.1 VAD ÄR AVISERINGAR? 

• Aviseringar är en undermeny i appen som gör det möjligt för dig att anpassa de 

aviseringar som du skulle vilja ta emot på din klocka. 

 

8.2 HUR ANPASSAR JAG MINA NOTISER? 

• Öppna appens Notis-sektion, tryck på den typ av notiser du vill anpassa från listan och 

välj sedan dina preferenser. 

 

8.3 HUR VISAR JAG PÅ EN NOTIS PÅ MIN KLOCKA? 

• När du får en notis kan du se förhandsgranskningen genom att trycka på mittenknappen 

för att klicka in till notisen. Tryck och håll ner mittenknappen för att återgå till den 

ursprungliga urtavlan. 

 



8.4 VAD HÄNDER OM JAG TAR EMOT FLERA APP-AVISERINGAR SAMTIDIGT, VISAS 

DE ALLA PÅ MIN ENHET? 

• För att visa flera meddelanden, tilldela Tidigare notiser till en av knapparna på din klocka 

i appens Anpassningssektion. Tryck på knappen för att öppna ditt flöde använd sedan 

de undre och övre knapparna för att scrolla igenom dina notiser. 

• För att tömma din notis-cache, scrolla längst ner på ditt flöde och tryck sedan på 

mittenknappen för att välja Töm allt.  

 

8.5 HUR KAN JAG RADERA EN KONTAKT ELLER APP FRÅN MINA AVISERINGAR? 

• Om du inte vill ta emot notiser från alla, välj dina Favoriter i appen. Radera genom att 

trycka på minus intill dess namn. 

• Du kan växla mellan  på och av vilka appar du vill få från när som helst.  

 

8.6 VAD HÄNDER OM JAG INTE TAR EMOT AVISERINGAR PÅ MIN ENHET? 

• Du bör se till att din enhets batteri är laddat och att din enhet är kopplad till appen. Din 

app måste köra i bakgrunden för att aviseringar ska fungera ordentligt. Om problemet 

kvarstår kan du koppla bort enheten från din telefon och försöka koppla samman igen. 

Om du har på dig en annan smartwatch som får aviseringar (exempelvis Apple Watch, 

Pebble, osv.) kan det hända att aviseringar inte kommer till båda enheter, och i vissa fall 

bara gå till den ena och inte den andra. 

• iPhone-användare: Gå till din telefons inställningar och tryck på Notiser. Bläddra ned till 

Meddelanden och sedan ned till Alternativ. Tryck på Förhandsvisa och välj antingen 

Alltid eller Om olåst. Om Aldrig är valt kommer din iPhone inte att vidarebefordra 

meddelanden till en ansluten enhet.  

8.7 VAD HÄNDER OM MINA AVISERINGAR INTE KOMMER FRAM? 

• Se till att den app som du valt att ta emot aviseringar från har inställningarna 

konfigurerade för att visa aviseringar på låsskärmen på din telefon. Detta avgör vilka 

aviseringar som kommer fram till din enhet. 

 

9. KONTO- OCH ENHETSINSTÄLLNINGAR 

 

9.1 HUR KOMMER JAG ÅT INSTÄLLNINGSMENYN? 

• Tryck på Profil i det nedre högra hörnet i appen. Dina inställningar för personlig 

information,  appen och enheten kan alla återfinnas här. 



• För att komma åt inställningarna på din klocka, tryck och håll ner mittenknappen från 

huvudskärmen. Du kan slå på eller av notis-notiser, kontrollera din batteritid och ringa 

din telefon från klockinställningarna. 

 

9.2 HUR KAN JAG REDIGERA MIN PROFIL? 

• Tryck på Profil i det nedre högra hörnet i appen. Tryck på pennikonen i det övre högra 

hörnet för att redigera din personliga information. Du kan ändra följande: 

• För- eller efternamn 

• Längd eller vikt 

• Kön 

 

9.3 HUR TAR JAG BORT MITT ANVÄNDARKONTO? 

• Tryck på Profil i det nedre högra hörnet i appen. Scrolla ner, tryck sedan på Hjälp i 

Inställningsmenyn. Tryck sedan på RADERA KONTO. 

 

9.4 HUR KAN JAG ÄNDRA SPRÅKET FÖR APPEN? 

• Appens språk väljs automatiskt baserat på vilket språk du har inställt i mobilen. Om din 

telefons språk inte stöds av appen kommer engelska att väljas istället. 

 

10. SEKRETESS 

 

10.1 HUR ANVÄNDS MINA PERSONUPPGIFTER? 

• Se appens sekretesspolicy som finns i profilen. Klicka på Profil i appens nedre högra 

hörn. Rulla nedåt och knacka sedan på About från menyn Inställningar. 

 

10.2 VILKEN GARANTI HAR MIN HYBRID SMARTWATCH? 

• Din hybrid smartwatch har två års begränsad garanti. 

• Tillgängliga tjänstealternativ beror på landet, i vilket tjänsterna begärs, och kan 

begränsas till det ursprungliga försäljningslandet. Besök services.fossilgroup.com för 

ytterligare information. 



10.3 HUR GÖR JAG OM JAG HAR EN FRÅGA SOM INTE HAR BESVARATS HÄR? 

• Klicka på Profil i appens nedre högra hörn. Bläddra ner och tryck sedan på Hjälp från 

menyn Inställningar för att hitta metoder för att kontakta vårt kundtjänstteam 


