
Garett Kids
Smart Watch

Instrukcja 
obsługi

Przed użyciem należy zapoznać się z treścią 
instrukcji obsługi. W zależności od danej partii 
Smartwatcha, niektóre funkcje mogą się różnić 
od funkcji opisanych w instrukcji



1. Informacje ogólne o produkcie

Produkt ten to inteligentny produkt dla dzieci, odznaczający się:

1. Różnorodnymi kolorowymi cyferblatami
2. Funkcjami kontroli stanu zdrowia (krokomierz, przypominacz o 
pozycji siedzącej)
3. Kontrolą snu
4. Kalendarzem
5. Budzikiem
6. Stoperem
7. Grami
8. Planem zajęć

2. Opis układu przycisków



1. M (Enter): Wybór
2. C (Anuluj): Powrót do poprzedniego menu
3. Gniazdo Micro USB: Podłączenie ładowania (ładowarka/ 
komputer)
4. Głośnik
5. Przycisk dolny: Przejście do następnego wpisu
6. Przycisk górny: Przejście do poprzedniego wpisu
7. Przycisk kasowania: Ponowne uruchomienie
8. Ekran ciekłokrystaliczny o przekątnej półtora cala

3. Cechy produktu

1. Funkcje kontroli stanu zdrowia (krokomierz, układ 
przypominania o pozycji siedzącej, kontrola snu)

(1-1) Krokomierz:
1) Może rejestrować dane o chodzie przez siedem dni. Dzięki 
temu łatwo będzie wyregulować sobie plan ćwiczeń
2) Możliwość wprowadzenia wzrostu, wagi i długości kroku, aby 
dane były jeszcze bardziej dokładne
3) Pokazuje łączną liczbę kroków, odległość i spalone kalorie od 
uruchomienia krokomierza
4) Po uruchomieniu automatycznego zliczania, informacje o 



pokonanym dystansie rejestrowane będą każdego dnia.
(1-2) Przypomnienie o pozycji siedzącej
Funkcję przypomnienia o pozycji siedzącej można włączyć bądź 
wyłączyć. Aktywna jest tylko pomiędzy 7.00 a 17.00, bez 
względu na ustawienie. Jeśli przez dłuższy czas nie będziemy 
chodzić, funkcja ta pojawi się na ekranie i odtworzy muzyczkę.

(1-3) Kontrola snu
Możliwość ustawienia czasu snu i pobudki. Układ kontroli snu 
rejestruje ruch wykonywany podczas snu i powiadomi cię o 
jakości Twojego snu.

2. Kalendarz

Kalendarz, w którym można ustawić datę i odnośne święta. Datę 
można ustawić pomiędzy 1901 a 2099.

3. Ustawienia

Ustawienia obejmują:
- interfejs zegara
- czas systemowy
- kontrolę głośności



- ustawienia ekranu
- ustawienia snu
- wybór języka

(3-1) Interfejs zegara
Wybrać można spośród 53 cyferblatów, w tym zegary cyfrowe i 
wskazówkowe

(3-2) Czas systemowy
Ustawienia bieżącej daty i godziny

(3-3) Kontrola głośności



Wyreguluj głośność oraz głośność alarmów za pomocą 
przycisków górnego i dolnego

(3-4) Ustawienia ekranu
Za pomocą przycisków górnego i dolnego wyreguluj jasność 
ekranu.

(3-5) Ustawienia snu:
Zakres czasu drzemki ustawić można pomiędzy 10 sekund a 
trzema minutami, bądź też brak drzemki.

(3-6) Język:
Jako język systemowy wybrać można chiński lub angielski

4. Alarm

Istnieją trzy alarmy. Można ustawić czas budzika i dni, w które 
będzie powtarzany. Podczas budzenia wybrać można w okienku 
wyłączenie budzika lub dziesięciominutową drzemkę.



5. Stoper

Naciśnij przycisk 'Start' aby uruchomić stoper. Za pomocą 
przycisku 'Record' można zarejestrować czas. Jednocześnie 
zapisać i wyświetlić można tylko trzy zapisane wartości.

6. Gry
Zegarek posiada dziesięć ciekawych gier.



7. Plan lekcji

Dla każdego dnia roboczego ustawić też 
można plan lekcji. Można ustawić 
dziewiętnaście rodzajów zajęć.
Zajęcia językowe, matematyka, chemia, 
informatyka, sztuka, społeczeństwo, sport, 
muzyka, sztuka, rozwój, spotkanie klasowe, 
zajęcia praktyczne, język angielski, nauka, 
fizyka, biologia, polityka, historia, geografia.

8. Zegar głosowy

Głosowa informacja o czasie

Wbudowana bateria litowa może być ładowana 
za pomocą ładowarki 5 V 

Informacja o baterii
- nie demontować, ściskać ani uderzać baterii
- nie wystawiać baterii na działanie wysokich 
temperatur lub źródeł ciepła
- chronić baterię przed wilgocią



Rozwiązywanie najczęstszych problemów

Nie można włączyć 
za krótki czas wciskania włącznika, należy wciskać włącznik 
przez co najmniej 3 sekundy. 

Za słaba bateria 
należy naładować urządzenie

Automatycznie się wyłącza 
słaba bateria, należy naładować zegarek. 

Zbyt krótki czas działania 
bateria nie jest w pełni naładowana, należy naładować baterię 
do pełna (ładowanie zajmie co najmniej 2 godziny)

Nie można naładować 
po kilku latach żywotność baterii się zmniejszy. Należy 
sprawdzić, czy bateria działa. Zmienić ładowarkę, jeżeli obecna 
nie działa.
Należy sprawdzić, czy kabel jest prawidłowo podłączony do 
gniazda USB. Jeżeli nie, należy ponownie go podłączyć.



www.garett.pl

facebook.com/garettpl

Znajdź nas na 


