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Accessoires en uiterlijk

Scherm:
1.4 inch rond scherm

Horlogeband:
22 mm breed

Kroon:
1. Lang inhouden om 
 aan te zetten en om  
 de Google Assistant  
 te activeren.
2. Inhouden om terug  
 te keren naar home  
 screen of naar app  
 lijst te gaan.
3. Inhouden om het
 scherm op te  
 lichten.



Accessoires en uiterlijk

Microfoon

Hartslag meter Oplaadpoort

Speaker

Magnetische oplaadkabel
Om de batterij op te laden, sluit de laadkabel 
op de oplaadpunten op de achterkant van 
het horloge.
Input voltage: 5V
Output stroom: 1A Max

IP67
De smartwatch is spatwater- en waterbestendig, maar onder-
dompelen, douchen met, of zwemmen met de smartwatch wordt 
niet aanbevolen.



Aan de slag

1. Pairen met de Wear OS by Google App
  • Download en installeer de Wear OS by Google app vanuit de        
 Google PlaystoreTM of Apple App Store.
  • Pair je smartphone met de Wear OS by Google app door de  
 volgende stappen te volgen:
 1. Druk op kroon van de smartwatch om deze aan te zetten.
 2. Selecteer je taal.
 3. Zet de Bluetooth via je smartphone aan en open de Wear  
 OS by Google app. Volg de instructies binnen deze app om je  
 smartphone met je smartwatch te pairen.

2. Pair met de Ticwatch app
  • Door de ticwatch-app met je telefoon te koppelen, kun je  
 gegevens met je telefoon synchroniseren en toegang krijgen  
 tot andere functies.
 • Volg de volgende stappen om te pairen:  
  1. Pair je Ticwatch met de Wear OS by Google.
  2. Download de Ticwatch app vanuit de Google Playstore of de  
  Apple App store.
  3. Begin het pair proces. 



Aan de slag

iPhone
Wanneer je smartwatch succesvol is gepaired met de Wear OS by 
Google app, moet je nogmaals pairen met de Ticwatch app om 
de data te synchroniseren vanaf je smartphone. 
  • Instructies:
 1. Pair je smartwath met de Wear Os by Google app en ga naar  
  de Ticwatch app. Log in or maak een nieuw Mobvoi account  
  aan en klik op start.
 2. Selecteer je smartwatch naam op je telefoon en laat het  
  pair proces beginnen. (Je kan de smartwatch naam vinden  
  onder Settings > Systeem > Over)
 3. Klik op “oke” wanneer de apparaten gepaired zijn.

Android
Wanneer je smartwatch is gepaired met de Wear OS by Google 
app, download je de Ticwatch App en log je in met een bestaand 
account of maak je een nieuwe. De app zou meteen melding 
moeten geven dat de apparaten gepaired zijn. Je hoeft hierna niet 
nog een keer te pairen.



Aan de slag

Belangrijk:
Je moet eerst je smartwatch en smartphone pairen doormiddel 
van de Wear OS by Google app. Wanneer dit succesvol is pair je 
met de Ticwatch app. Andersom werkt niet. Ook is het belangrijk 
dat je deze stappen niet volgt via de Bluetooth interface.

Je smartphone moet gebruik maken van Android 4.4 of hoger 
en/of iOS 9.0 of hoger. Wanneer je smartphone en smartwatch 
succesvol verbonden zijn zal hij “connected” weergeven.

Wanneer je niet succesvol kan pairen, kan de smartwatch niet 
gebruikt worden. Reset de smartwatch en start deze opnieuw 
op. Start je smartphone opnieuw op en schakel de Bluetooth 
opnieuw in en begin het pair proces opnieuw.



Hardware en Product specificaties

Scherm OLED scherm en display
   1.4 inch / 36 mm / 287 ppi
Processor 1.2 GHz dual-core MT2601
Geheugen 512 M RAm + 4 G ROM
Bluetooth Bluetooth V4.1
WLAN 802.11 b/g/n
Frequentie 2402 - 2480 MHz
Batterij capaciteit 300 mAh, nominaal voltage 3.8 V
Output 
  Classic BLE & EDR 9 dBm
  BLE 1 dBm
  WiFi 14 dBm
Systeem Wear OS by Google 1.2
Systeem eisen Android 4.4+, iOS 9.0+

Dynamische hartslag meter, snelheid sensor, gyroscope, GPS/
Glonass/Beidou.

De horloge band kan niet vervangen worden.



Veiligheidsmaatregelen

Als de smartwatch niet goed wordt gebruikt, kan dit ernstig letsel 
of de dood tot gevolg hebben. Het is belangrijk om de volgende 
veiligheidsvoorschriften goed door te lezen.

Gevaar
Zorg ervoor dat je de onderstaande punten leest wanneer je deze 
smartwatch gebruikt. Als je dit niet doet, bestaat het risico op 
brand, explosie of elektrische schokken, wat kan leiden tot de 
dood of ernstig persoonlijk letsel.

  • Houd de smartwatch buiten het bereik van vuur en vermijd  
 tempraturen boven de 40o  Celsius (104o F)
 • Stel de smartwatch niet bloot aan -20o  Celsius (-4 F) of lagere  
  temperaturen.
 • Haal de smartwatch niet uit elkaar of probeer er veranderingen  
  aan te brengen.
 • Probeer de smartwatch niet bloot te stellen aan sterke schokken  
  of stoten.
 • Plaats de smartwatch niet op plaatsen die niet zijn ontworpen  



Veiligheidsmaatregelen

  voor het opslaan van alledaagse objecten, zoals magnetrons, 
  drogers en containers onder druk.
 • Laad de smartwatch alleen op in overeenstemming met de  
  changring-methode die wordt beschreven in de product
  handleiding.
	 •	Als	radiogolfinterferentie	tijdens	het	gebruik	van	de	smartwatch,		
   de smartwatch omdraaien. Deze smartwatch kan de  
  functionaliteit van andere apparaten beïnvloeden, wat het risico  
  op ongelukken kan veroorzaken.
 • Zorg ervoor dat je in een medische instelling houdt aan de  
  instructies van het personeel. Zet in een vliegtuig de smartwatch  
  in vliegtuigmodus, tenzij anders voorgeschreven door vliegtuig 
  personeel. Gebruik deze smartwatch niet op een plaats waar dit  
  verboden is. Elektromagenetische golven en andere signalen die  
  door de smartwatch worden uitgezonden, kunnen instrumenten  
  beïnvloeden die het risico op een ongeluk kunnen veroorzaken.
 • Mensen met pacemakers of andere geïmplanteerde medische  
  apparaten moeten deze smartwatch en de oplader uit de buurt  
  van hun lichaam houden. Radiogolven en magnetisme kunnen  



Veiligheidsmaatregelen

  de werking van pacemakers en andere medische apparaten  
  beïnvloeden. Mocht jij of iemand anders ooit merken dat je een  
  afwijking voelt, verplaats dan het horloge en de opladerkabel en  
  raadpleeg een arts.
 • Als de smartwatch of oplader rookt, een vieze geur afgeeft,  
  opwarmwarmte of abnormale symptomen vertoont, kan er een  
  risico op brand of een elektrische schok zijn, neem alsjeblieft de  
  volgende maatregelen:
  1. Koppel de lader / laadkabel los van het stopcontact als het  
      opladen bezig is.
  2. Schakel de smartwatches uit.
  3. Neem contact op met het Mobvoi-servicecentrum op: 
      support@mobvoi.com.

 • Wanneer u oplaadt met de laadkabel, moet u de onderstaande  
  voorzorgsmaatregelen lezen om het risico van warmteontwikkeling,  
  brandexplosie en elektrische schokken te voorkomen.
  1. Gebruik de oplaadkabel niet om op een ander apparaat dan  
       de Ticwatch op te laden.
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  2. Houd de connector van de laadkabel altijd schoon. Veeg alle 
     stof weg die zich erop verzameld.
  3. Reinig de laadkabel met een droge doek. Gebruik geen
   reinigingsmiddel om te reinigen.
  4. Raak de charching-kabel niet aan als uw handen nat zijn.
  5. Zorg ervoor dat tijdens het gebruik geen vloeistof (water,  
   energiedrankjes, zeewater, urine van dieren enz.) Op de  
   laadkabel komt.
  6. Laad de smartwatch niet op als deze nat is.
  7. Raak de smartwatch, AC-adapter of oplaadkabel nooit aan  
   tijdens een elektrische storm.
  8. Mocht de smartwatch, laadkabel beschadigd raken, stop  
   dan onmiddellijk met het gebruik ervan en trek de stekker 
   uit het stopcontact. Neem vervolgens contact op met het  
   Mobvoi-servicecentrum op support@mobvoi.com.
   Voortgezet gebruik van een beschadigd voorwerp
   veroorzaakt het risico op brand en elektrische schokken.
  9. Probeer de smartwatch niet op te laden terwijl u hem draagt.  
   Als u dit doet, neemt de schade toe wanneer er zich een  
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    ongeluk voordoet.
  10. Druk niet op het scherm met een sterke kracht of onderwerp  
   het aan sterke impact. Hierdoor kan het glazen scherm  
   breken.

Waarschuwing  

  • Om ongelukken te voorkomen, controleer altijd om je heen
 om ervoor te zorgen dat je in een veilige plaats voor het  
 controleren van het display van het horloge. Kijkend naar het  
 horloge tijdens het lopen of joggen op de openbare weg, terwijl  
	 het	berijden	van	een	fiets	of	het	besturen	van	een	motor	
 voertuig kan leiden tot ongelukken. Zorg ervoor dat je niet  
 tegen andere aanbotst.
  • Zorg ervoor dat u uw vingernagels niet op de horlogeband  
 breekt tijdens het vasten of losmaken. Speciale zorg is vereist  
 voor mensen met lange vingernagels.
  • Mocht je ooit afwijkingen opmerken (inclusief huiduitslag of  
 irriatie), stop dan onmiddellijk met het gebruik van de  
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 smartwatch en raadpleeg een arts. Omdat de smartwatch en  
 de horlogeband in direct contact komen met de huid, kunnen  
 de onderstaande omstandigheden huidirritatie veroorzaken.
 1. Wanneer een drager allergisch is voor metaal, leer of
  vloeibaar siliconenrubber.
 2. Wanneer de smartwatch of horlogeband roestig, vuil,  
  bezweet is, enz.
 3. Wanneer de gebruiker in slechte fysieke conditie verkeert.
 4. Wanneer het horloge band strak wordt gedragen om, waar 
  door je te zweten en maken het moeilijk voor de lucht te  
  passeren onder de band
  • Bij het oppakken of anderszins in contact komen met een  
 kind, verwijder je je smartwatch om mogelijke verwonding van  
 het kind of huiduitslag als gevolg van een allergische reactie te  
 voorkomen.
  • De smartwatch is geen kinderproduct. Jonge kinderen moeten  
 deze smartwatch alleen mogen gebruiken onder toezicht en  
 begeleiding van een volwassene. Bewaar de smartwatch  
 buiten het bereik van kleine kinderen.
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   • Als de smartwatch niet oplaadt met de normale laadtijd,  
  stop dan met laden. Geactiveerd laden zorgt voor het risico
	 	 van	warmteontwikkeling,	brand	en	ontploffing	door	de		
	 	 ingebouwde	batterij.	Warmteontwikkeling,	brand	en	ontploffing		
  door de ingebouwde batterij.

Voorzorgsmaatregelen tijdens gebruik
Als er water of stof in het apparaat komt, kan deze beschadigd 
raken. Volg deze instructies strikt op om beschadiging van het 
apparaat te voorkomen en de weerstand tegen water en stof te 
behouden.
  • Plaats het apparaat niet dieper dan 1 meter onder water of laat  
 het langer dan 30 minuten onder water staan.
  • Stel het apparaat niet bloot aan omgevingen met een sterke  
 waterstroom / stroming, zoals stromend water, zeegolven of 
 watervallen.
  • Als uw handen of het apparaat nat zijn, droogt u beide voordat  
 je het apparaat gebruikt.
  • Als het apparaat is blootgesteld aan schoon water, droog 
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 het dan volledig af met een zachte, schone handdoek. Als het  
 apparaat in een andere vloeistof is blootgesteld, spoel het dan  
 onmiddellijk schoon met water en droog het vervolgens 
 volledig af met een zachte, schone handdoek.
 Het niet opvolgen van deze instructies kan problemen met het  
 de smartwatch geven.
  • Als het apparaat valt of een sterke impact ondervindt, kan het
 water en de weerstand capaciteit van het apparaat 
 beschadigd raken.
  • Als het apparaat zich onder water bevind of als de luidspreker  
 nat is, kan uw beller u mogelijk niet duidelijk horen. Gebruik  
 daarom een handdoek om de luidspreker schoon en droog te  
 maken om ervoor te zorgen dat deze goed functioneert.
  •  Als het apparaat onder water of in een andere vloeistof wordt  
 gebruikt, werken het aanraakscherm en andere functies
 mogelijk niet.
  • Dit apparaat is getest in een gecontroleerde omgeving en heeft  
 aangetoond dat het onder bepaalde omstandigheden geschikt  
 is voor resisistent water en stof (het voldoet aan de
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 internationale eis van IP67 beschreven in IEC60529 - 
 Beschermingsgraden geboden door behuizingen (IP-code))  
 Hoewel de vereisten zijn gesteld voldaan, betekent dit niet  
 dat het apparaat onder alle mogelijke omstandigheden niet  
 met water wordt beschadigd.

Geen medisch hulpmiddel
De smartwatch, de hartslagsensor, de bewegingssensoren en de 
meegeleverde smartwatch-apps zijn geen medische apparaten 
en	zijn	alleen	bedoeld	voor	fitnessdoeleinden.	Ze	zijn	niet
ontworpen of bedoeld voor gebruik bij de diagnose van ziekte of 
andere aandoeningen, of bij genezing, mitigatie, behandeling of 
preventie van ziekte of andere aandoeningen.



Meer informatie

Bekijk de officiële Ticwatch-website voor meer informatie:
 https://www.mobvoi.com

Neem contact met ons op als je problemen ondervindt:
 support@mobvoi.com

Fabrikant:
 Shanghai Mobvoi Information Technology Company Limited. 
 Adress: Building 2-106, 1690 Cailun Road, China (Shanghai) 
 Free trade area.

Importeur:
 Tic-Benelux is onderdeel van TJM Supplies B.V.
 Adres: Zompstraat 8,  8102 HX Raalte, Nederland.
 Website: www.tic-benelux.nl
 Email: verkoop@tic-benelux.nl


