СМАРТ ЧАСОВНИК

Добре дошли
в света на TicWatch!
Разработена oт Mobvoi и подкрепена Wear OS от
Google™, линията смарт часовници на TicWatch, е перфектното съчетание между софтуер и хардуер.

Pro 3 GPS

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

Mobvoi е една от най-бързо развиващите се компании в сферата на разработки с изкуствен интелект и
приложението им в потребителската електроника.
Mobvoi се специализира в множество технологични
сфери като гласово разпознаване,семантични анализи,
речеви синтез, вертикално търсене и смарт нотификаци, които са само част от тях. Към момента в компанията са инвестирани над 255 милиона щатски долара от инвеститори сред които Sequoia Capital, Zhen
Fund, SIG susquehanna, Goertek Acoustics, Google™,
Volkswagen (Китай) и други.
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Техническа информация*
Тегло
Резолюция на амолед дисплея
Цвят
Материал
Материал на каишката
Размер на каишката
Чипсет
Памет
Живот на батерията
Капацтет на батерията
GNSS
NFC
Спикър
Микрофон
Вибрация
Фотоплетизмограма
Ускорител
Жороскоп
ALS
Барометър
Бутони
Водоустойчивост и прахоустойчивост
Зареждащо устройсвто

≈ 41.9g
454*454
Shadow black
Неръждаема стомана + пластмаса
Солиден силикон
22mm
Qualcomm® Snapdragon Wear™ 4100
Platform
1GB RAM, 8GB ROM
Смарт режим: до 72 часа
Икономичен режим: до45 days
Minimum: 577mAh / Nominal: 595mAh
GPS+Beidou+Glonass+Galileo+QZSS
Google Pay
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
2
IP68 и подходящ за плуване в басейни
Входяща мощност:5V1A (USB type A)
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Аксесоари и външен вид

В кутията на вашия смарт часовник TicWatch, ще намерите магнитно зарядно устройство и ръковоство за употреба.

Бутон за включване:
Натиснете и задръжте за 3 секунди,
за да включите вашия часовник
Натиснете за да отворите апликацията или да се върнете в началото
Натиснете и задръжте за 2 секунди,
за да събудите гласовия асистент
Натиснете и задръжте за 5 секунди,
за да рестартирате основното меню
Натиснете и задръжте за 10 секунди,
за да рестартирате вашия часовник

Използване на вашия
TicWatch Pro 3 GPS

Сензор HD PPG

Свързаване с апликацията
Wear OS by Google

Порт за зареждане

Включете вашия часовник, натиснете “start”, сканирайте
QR кода на часовника или свалете и инсталирайте апликацията Wear OS by Google от Google Play или Аpp store.
Следвайте инструкциите,за да сдвоите вашия часовник
със смартфона ви.

Високоговорител

Управление на вашия
смарт часовник
Свалете и инсталирайте апликацията Mobvoi, за да използвате часовника си оптимално, да следите данните за
здравето ви, като се логнете с вашето Mobvoi ID.
СДВОЯВАНЕ: 1. Сдвоете вашия смарт часовник с Wear
OS by Google app. 2. Свалете апликацията Mobvoi от
Google Play или от App store. 3. Добавете устройство към
Mobvoi апликацията и изберете вашия смарт часовник.

Микрофон

Сензорен дисплей
Mултифункционален бутон:
Задръжте дълго, за да включите
меню с бързи настройки

* Данните в това ръководство може да се променят, без
предупреждение от производителя. За най-актуална
информация, посетете: www.mobvoi.com
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ЗАБЕЛЕЖКА: Необходимо е да използвате операционна система Android™
4.4 или по-нова версия, или iOS 9.3 или по-нова версия. Ако не успявате да
сдвоите вашият часовник с the Wear OS by Google апликация, ресетнете и
рестартирайте вашия часовник и вашия смартфон включете Bluetooth и
опитайте да сдвоите отново. Трябва първо да използвате Wear OS by Googlе
апликацията, за да сдвоите вашия часовник с вашия телефон и тогава да
използвате Mobvoi апликацията за да свържете вашия часовник. В противен
случай, връзката с Mobvoi апликацията няма да се получи.
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Често употребявани команди

Режим за пестене
на енергия

Часовникът може да се управлява чрез: натискане и задържане на основния
бутон, а чрез дисплея - докосване, плъзгане, натискане и задържане.
ОСНОВЕН БУТОН

НАТИСКАНЕ
ПЛЪЗВАНЕ НА ЛЯВО
ПЛЪЗВАНЕ НА ДЯСНО
ПЛЪЗВАНЕ НАГОРЕ
ПЛЪЗВАНЕ НАДОЛУ
ЗАДЪРЖАНЕ

Натиснете бутона веднъж,
за да отворите списък с Апликации.
Натиснете и задръжте бутона,
за да активирате Google асистент.
Потвърждаване
Активирате Google Fit
на Wear OS by Google.
Активирате Google асистент.
Виждате и управлявате нотификациите
Достъп до бързи настройки
Избор на дизайн на начален екран.

Когато батерията на вашият смарт
часовник ще се изтощи скоро, можете да превлкючите на режим за
пестене на енергия, за да удължите живота на вашата батерия.
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Превключете в
основен режим

Допълнителна информация
Официален уеб сайт
www.mobvoi.com

Както и
www.ticwatch.bg

СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ:
За сервизно обслужване, моля свържете се с обслужващия сервизен център в България.
ВИП РИПЕЪР
vipreapirltd@yahoo.com
тел. 0878 628 600
СЕРВИЗНИ ЦЕНТРОВЕ:
Вип Рипеър - София, ул. Солунска 18
Вип Рипеър - София ул. Г. С. Раковски 189
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Gestures
Tilt-to-wake

Функция “Наклонете
за да събудите“:

Touch-to-wake
For navigation

функцията наклонете, за да събудите е изключена в началните настройки. За да я активирате, отидете
на Настройки – “Жестове” и активирайте “Наклонете за да събудите”.
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Преди да използвате вашето устройство, прочетете и осмислете предупрежденията, които ще намерите в тази листовка, за да сте сигурни, че
използвате смарт часовника си безопасно, оптимално и за да избегнете
опасности или незаконни действия.

Електронно устройство
Не използвайте смарт часовника на места, където това е забранено. Радио
вълните, които излъчва устройството, може да въздействат на други устройства, с което е възможно да се създадат потенциално опасни ситуации и инциденти. Не използвайте смарт часовника си, когато пътувате със самолет,
тъй като може да взаимодейства с летателната система на машината.

Медицинска безопасност
Това устройство не е медицинско изделие. Всички данни и всяка информация от смарт часовника трябва да се приемат като ориентировъчни. Диагноза, профилактика, започване или промяна на лечение може да се прави
само след консултация с лекар.
Радио вълните, които излъчва устройството може да взаимодействат с
медицински изделия. Ако трябва да носите такова, моля консултирайте се
с производителя на медицинското изделие, преди да го носите заедно с часовника ви.
Ако имате имплантирано медицинско устройство като пейсмейкър или друг
вид имплант, уверете се, че винаги смарт часовника ви е поне на 20 см от
него. Носете часовника на противоположната страна от мястото, където носите пейсмейкъра.
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Алергични реакции
Ако носенето на часовник, предизвиква алергични реакции като сърбеж, зачервяване или обриви, няма причина да се тревожите. По принцип, подобен
тип реакции са предизвикани от имунна хиперреакция, в резултат на състоянието на тялото ви и нямат общо с качеството на часовника.
Реакции като сърбежи и обриви, предизвикани от носенето на часовник могат да бъдат разделени на три основни типа:
1. Силиконови алергии: ако сте алергични към силикон, трябва да смените
каишката с такава, която не съдържа този алерген.
2. Алергии към замърсяване и пот: ако часовникът не е бил почистван дълго време, избършете го внимателно с влажна кърпа.
3. Алергии, свързани със стягане на каишката: отпуснете каишката, така че
да не е твърде тясна на китката ви, за да може да влиза въздух между нея
и кожата ви.
Ако кожните раздразнения продължат дълго време, направете консултация
с медицински специалист.

Батерия и безопасно зареждане

Не поглъщайте и не хапете батерията на това устройство! Дръжте батерията на часовника далече от деца и домашни любимци, защото могат да се
наранят.
Моля използвайте зарядното устройство от комплекта на часовника. Използването на неоторизирано зареждащо устройство може да доведе до експлозия и нараняване на околните.
Не докосвайте никакви оголени метални части от зарядното или кабела, докато тече зареждането за да предотвратите електрически удар.
Дръжте зарядното и кабела в суха среда, докато се зарежда устройството ви.
Не докосвайте зарядното и зареждащия кабел с мокри ръце. Уверете се, че
зарядното не е изложено на намокряне като дъжд или други течности, което може да доведе до сериозни последици като токов удар, експлозия или
пожар.
Ако устройството ви стане изключително горещо, незабавно го изключете и
го махнете от ръката си. Ако все още се зарежда, го изключете от зарядното.
Обърнете се към сервизния ви център.

Оптимална среда за функциониране

Не подменяйте батерията сами. Подмяната на батерията на часовника ви,
трябва да стане от производителя или в оторизиран сервизен център.
Не дръжте батерията или устройството на директна слънчева светлина, близо до огън, пламъци, микровълнови или обикновени фурни. Забранено е да
потапяте батерията във вода, за да я охладите, когато е прегряла. Прегряването на батерията може да доведе до експлозия и нараняване на околните.
Недейте да пробивате или мокрите батерията, за да предотвратите разтичане, прегряване или експлозия. Ако батерията ви тече, предпазете кожата
и очите си. Ако кожата или очите ви са наранени от течността от батерията,
веднага ги изплакнете с чиста вода и потърсете незабавно лекарска помощ.

Температурните граници, при които може да функционира устройството е
между 0°C и 45°C, но препоръчителната температурна среда, за най-добро
функциониране е между 5°C и 35°C. Устройството може да бъде съхранявано при между -20°C и 45°C. Ако средата на съхранение и функциониране са
извън посочените граници, вашият TicWatch може да се повреди и животът
на батерията да се намали.
Не използвайте устройството на открито при гръмотевична буря, за да предотвратите евентуално привличане на светкавици.
Не използвайте устройството в твърде влажна, прашна или мазна среда, за
да предотвратите повреди и нефункциониране на устройството ви. Не съхранявайте вашия TicWatch близо до газ, запалими материали или експлозиви.
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Водоустойчивост и прахоустойчивост
Водоусточивото ниво достига до 50 метра според ISO 22810:2010. Часовникът
може да бъде използван при активности във вода в умерени дълбочини
като в басейни. Не е подходящ при гмуркане, водни ски, както и в други активности в много дълбока или много бърза вода.
Водоустойчивостта не е постоянна и може да намалява с времето. Вашият
TicWatch не може да бъде запечатан отново, за да бъде напълно водоустойчив. Следните условия могат да повлияят върху функционирането на водоустойивостта на вашия TicWatch и трябва да бъдат избягвани:
• Изпускане, силен удар, агресивно използване, хвърляне, блъскане.
• Контакт със сапун или почистващи препарати по време на къпане, миене
на чинии.
• Контакт със солена вода, хлор, парфюми, разтворители, лакочистители,
киселина, спрей срещу насекоми, лосиони, масла, боя за коса.

Допълнитена информация:
• Дръжте каишката на часовника си далеч от течности, с изключение на
чиста вода. Това ще я предпази от бързо изхабяване, втвърдяване и скъсване.
• Не всички каишки са подходящи за използване в мокра среда. Например
кожената каишка не е водоустойчива и не е препоръчително да се мокри.
• Ако вашият TicWatch се натопи във вода, отворът за микрофона и спикъра, може временно да не функционират. В този случай трябва да изслушите вашият часовник на сухо и проветриво място.
• Понякога тъч скрийн дисплеят на вашия TicWatch, може да не работи ако
има вода на повърхността му. В такъв случай, използвайте суха, мека кърпа, за да го подсушите.
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• Моля имайте предвид, че ако вашият часовник се повреди, заради неправилно съхранение или употреба, това няма да се покрие от гаранцията му.
Гаранцията важи само за фабрични или софтуерни дефекти.
• Аксесоарите към вашият часовник - зарядното устройство (адаптор и кабел) не са водустойчиви.
• Ако във вътрешността на часовника ви попадне вода, незабавно го изключете и посетете сервизен център при първа възможност.

• Не използвайте твърди или с грапава повърхност гъби, за почистване. Не
използвайте много гореща вода или с много силно налягане вода, когато
се налага да го изплакнете.
• Не използвайте каквито и да е загряващи, отоплителни уреди или сешоари, за да подсушавате вашият TicWatch.
• Не използвайте ултразвукови уреди за почистване или дезинфекция на
вашия TicWatch.

Почистване и подръжка

Допълнителна информация

Грижете се вашият TicWatch да бъде винаги чист и сух. След интензивна
тренировка и потене, почистете със суха, мека кърпа вашият TicWatch и каишката му. Ако е бил във вода, каишката трябва да се изсуши напълно. Винаги почиствайте вашият TicWatch в следните ситуации: ако е бил в контакт
със субстанции, които могат да го повредят или наранят, като прах и пясък,
козметични препарати, сапуни, мастила,киселини, хлор, бои, солена вода,
парфюми, спрейове, гелове, лакочистители и др. Цветът на вашия TicWatch
и каишките му, могат да избледнеят или да се променят във времето.

Как да почистите
вашият TicWatch:

• Изключете го
• Отстранете каишката като натиснете бутона за отключване.
• Забършете вашият часовник с мека, памучна кърпа. Ако е необходимо да
премахнете опасни течности от вашия TicWatch, използвайте само чиста
вода и след това го изсушете, както и каишката.
• Изсушете вашият TicWatch само с мека, памучна кърпа.
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Някои от функциите на този часовник може да са ограничени от местните
разпоредби или от мрежата на вашият мобилен оператор Ако това се случи,
моля свържете се с обслужващия ви сервизен център за повече информация.
При инсталиране на апликации, собственост на трети страни, Mobvoi не носи
отговорност, тъй като те са собственост на друг. Вие поемате отговорност и
е ваше решението за използването им на вашия смарт часовник. Mobvoi
няма авторски права върху други приложения и софтуер и не може да гарантира за качеството и точността им върху устройството.
Моля използвайте операционната система и съответните ъпдейти, налични
във вашето устройство. Всякакви модификации или инсталиране на чужди
софтуери, ще отменят гаранцията на устройството ви.

Сервизни условия:

Вашият TicWatch има 2 години гаранция за фабрични дефекти или софтуерни дефекти. За пълни условия на гаранцията ви, моля обръщайте се към
търговецът, от когото сте закупили устройството.
Mobvoi си запазва правото да променя и допълва информацията в тази листовка, без предварително предупреждение.

Повече информация
и връзка с нас:

Рециклиране
на отпадъци:

С грижа за планетата ни, когато повече не се нуждаете от този продукт, обърнете се към оторизирана фирма, която се занимава с рециклиране на електронни устройства и предайте вашият часовник за рециклиране.
Информация за съответствие: Включете часовника, натиснете горния, страничен бутон, в упътването на часовника, изберете Setting (Настройки), след
това- go into system (влез в системата). Settings-->Regulatory Information
(Регулаторна информация).
Копие от декларация за съответствие и допълнителна информация за
продукта, можете да намерите на сайта на официалния дистрибутор на
TicWatch за България: www.ticwatch.bg

Защита на лични данни:

Мерки за защита на личните ви данни, можете да прочетете в нашата Политика за защита на личните данни на следния линк:
https://www. mobvoi. com/pages/privacy-policy
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Копие от декларация за съответствие и допълнителна
информация за продукта , можете да намерите на сайта на официалния дистрибутор на TicWatch за България: www.ticwatch.bg

Официален дистрибутор за България:

АйКю Аксесоари ЕООД
София, бул. Симеоновско шосе 258
0886 444 681
info@iqaccesoriesbg.com
www.ticwatch.bg
@ticwatch_bulgaria
@TickWatcBulgaria

R-NZ
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