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1. UA Зовнішній вигляд пристрою

а. Кнопка живлення
• Натисніть і утримуйте протягом 3 секунд, щоб 
увімкнути годинник
• Натисніть один раз, щоб відкрити список додатків 
або повернутися на домашній екран
• Натисніть і утримуйте протягом 2 секунд, щоб 
розбудити голосового помічника
• Натисніть і утримуйте протягом 5 секунд, щоб 
перезавантажити і запустити меню
• Натисніть і утримуйте протягом 10 секунд, щоб 
примусово перезавантажити годинники
b. Багатофункціональна кнопка
• Натисніть один раз, щоб запустити додаток Спорт
• Натисніть і утримуйте, щоб запустити швидкі 
налаштування
c. Сенсорний дисплей
d. Порт зарядки
e. Сенсор ЧСС
f. Гучномовець
g. Мікрофон
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2. UA Підготовка вашого смартфону 

1.  Завантажте додаток Wear OS by Google 
відсканувавши QR код нижче або з Google Play 
Store/Apple App Store. Добримуйтесь інструкцію 
в додатку і на вашому годиннику TicWatch, щоб 
завершити налаштування.
2.   Завантажте додаток Mobvoi, відсканувавши 
QR код нижче чи через Google Play Store/Apple 
App Store

2



3. UA Режим енергозбереження

У випадку якщо у годинника майже повністю 
розрядилася батарея, ви можете переключити 
годинник в режим енергозбереження,  щоб 
подовжити строк служби батареї. 
Автоматичне перемикання в  в режим 
енергозбереження
TicWatch автоматично перемикається в  в режим 
енергозбереження в межах вибраного часового 
діапазону, встановленого користувачем.
При виході з часового діапазону автоматично 
завантажується в звичайний режим.
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4. UA Ввімкнення екрану при нахилі

Ввімкнення екрану при нахилі за замовчування 
вимкнений. Якщо ви хочете увімкнути цю 
функцію, перейдіть в “Налаштування” - “Жести” і 
пересуньте перемикач, розміщений поряд з 
“Вмикати екран при нахилі” в положення “Вкл”. 
Екран для економії заряду
Відкрийте екран економії заряду батареї для 
довготривалого строку служби батареї. Екран 
підтримує відображення часу/дати/заряду 
батареї/частоти пульсу/кроків та іншої 
інформації.
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Заява
* Дякуємо за використання TicWatch. Перед 
використанням продукту уважно прочитайте 
Короткий посібник. Інформація в цьому посібнику 
може змінитися без попередження. Компанія залишає 
за собою право змінювати інформацію про продукт у 
будь -який час без попередження. Щоб отримати 
найновішу інформацію про продукт, відвідайте наш 
веб -сайт: www.Mobvoi.com.
* Google Play, Wear OS від Google, Google Maps, 
Google Fit та інші знаки є торговими марками Google 
LLC. Носіть ОС, якщо Google працює з телефонами з 
найновішою версією Android (що випускає версію Go 
та телефонами без магазину Google Play) або 
системою iOS. Підтримувані функції можуть 
відрізнятися залежно від платформ та країн, 
сумісність яких може бути змінена.

5. Інша інформація та послуги
Для інформації про продукти та послуги, будь 

ласка, відскануйте такий QR -код:
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1.  RU Внешний вид продукта 

а. Кнопка питания 
• Нажмите и удерживайте в течение З секунд, чтобы 
включить часы 
• Нажмите один раз, чтобы открыть список 
приложений или вернуться к дому 
• Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд, чтобы 
разбудить голосовой ПОМОЩНИК 
• Нажмите и удерживайте в течение 5 секунд, чтобы 
перезагрузить и запустить меню 
• Нажмите и удерживайте в течение 10 секунд, чтобы 
принудительно перезапустить часы  
Ь. Многофункциональная кнопка 
• Нажмите один раз, чтобы запустить приложение 
Спорт 
• Нажмите и удерживайте, чтоб запустить быстрые 
настройки
d. Порт зарядки е. Сенсор ЧСС 
е. Sensor de HD PPG
f. Громкоговоритель 
g. Микрофон 
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2. RU Подготовка вашего смартфона  

1.  Загрузите Wear OS Ьу Googleтм арр 
отсканировав QR-код ниже или из Google Play 
Store/ Apple Арр Store. Соблюдайте инструкцию 
в приложении и на ваших часах TicWatch, чтобы 
завершить настройку. 
2.  Загрузите приложение Mobvoi, отсканировав 
QR-код ниже или из Google Play Store/ Apple 
Арр Store. 
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3.RU Режим энергосбережения 

Когда часы вот-вот разряжаются, вы можете 
переключиться в режим энергосбережения, 
чтобы продлить срок службы батареи. 
Автоматическое переключение в режим 
энергосбережения 
TicWatch автоматически переключается в 
режим энергосбережения в пределах 
временного диапазона, установленного 
пользователями. При выходе из временного 
диапазона автоматически загружается в 
обычный режим в нормальный режим. 
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4. RU Включать экран при наклоне

Включать экран при наклоне по умолчанию 
отключен. Если вы хотите включить эту функцию, 
перейдите в «Настройки» -« Жесты » и 
передвинь те переключатель, расположенный 
рядом с «Включать экран при наклоне», в 
положение «Вкл». 
Экран для экономии заряда 
Откройте экран экономии заряда батареи для 
длительного срока службы батареи. Экран 
поддерживает отображение времени\даты\
заряда батареи\частоты пульса\шаrа и другой 
информации. 
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Заявление
* Спасибо, что выбрали TicWatch. Перед 
использованием продукта внимательно прочтите 
Краткое руководство. Информация в этом руководстве 
может быть изменена без предварительного 
уведомления. Компания оставляет за собой право 
изменять информацию о продукте в любое время без 
предварительного уведомления. Чтобы получить самую 
свежую информацию о продукте, посетите наш 
веб-сайт: www.Mobvoi.com.
* Google Play, Wear OS или Google, Google Maps, 
Google Fit и другие знаки являются товарными знаками 
Google LLC. Wear OS - Google работает с телефонами 
под управлением последней версии Android (кроме 
версии Go и телефонов без Google Play Store) или с 
системой iOS. Поддерживаемые функции могут 
различаться в зависимости от платформы и страны, при 
этом совместимость может быть изменена.

5. Информация и услуги сервиса 
Чтобы получить дополнительную информацию о 
продуктах и   услугах, отсканируйте следующий 

QR-код: 



1. EN Product Appearance

а. Bot6n de Encendido
• Mantenga pulsado durante 3 segundos рага 
encender el reloj Un solo toque para abrir la lista de 
aplicaciones о volver а casa 
• Mantenga pulsado durante 2 segundos рага activar 
el asistente de voz 
• Mantenga pulsado durante 5 segundos рага reiniciar 
у аггапсаг el menll 
• Mantenga pulsado durante 10 segundos рага forzar 
el reinicio del reloj 
Ь. Bot6n multifunci6n 
• Un solo toque рага ejecutar Spor1s Арр 
• Pulsaci6n larga para ejecutar el ajuste r8pido
с. Pantalla tactil 
d. Puerto de carga 
е. Sensor de HD PPG
f. Altavoz 
g. Micr6fono  
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2. EN Connecting to your smartphone 

1.  Download the Wear OS Ьу Google'м арр оп 
Google Play/the Apple Арр Store ог download it 
Ьу scanning the following QR code. Follow the 
instructions in the Арр and оп your TicWatch to 
complete the setup. 
2.  Download the Mobvoi Арр Ьу scanning the 
following QR code or download it оп Google 
Play/the Apple Арр Store.
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3. EN Power-Saving Mode

When the TicWatch is about to run out of battery, 
you сап switch to Essential Mode to extend 
battery life. 
Auto Switch to Power-Saving Mode 
TicWatch automatically switch to the 
power-saving mode within the time range set Ьу 
the users. When out of time range, automatically 
boot into the normal mode. 
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4. EN Tilt-to-Wake

Tilt-to-wake is disaЫed Ьу default. То епаЫе this 
feature, visit "Settings" -- "Gestures" and епаЫе 
"Tilt-to-wake" to the оп position. 
Battery saving sсгееп 
Ореп the battery saving screen for long battery 
life. The screen support the display of 
time\date\battery\heart rate\step and other 
information. 



Statement
* Thank you for ctюosing TicWatch. Before using the 
product, please read the Quick Guide carefuHy. The 
information in this manual may change Vl"ithout notice. 
The company reserves the right to change the product 
information at any time without notice. То acquire the 
latest product information, please visit ourwebsite: 
www.Mobvoi.com. 
* Google Play, Wear OS Ьу Google, Google Maps, 
Google Fit and other marks аге trademarks of Google 
LLC. Wear OS Ьу Google works with phones running the 
latest Android (exduding Go edition and phones 
without Google Play Store) ог iOS system. Supported 
features may vary between platforms and countries 
with compatibility subject to change.  

5. Маге information and services 
Fог mоге product information and services, please 

scan the following QR code: 
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Більше додатків  | Больше приложений | Маге Apps  


