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• Zabrania się używać urządzenia, jeśli jest uszkodzone. 
• W wypadku uszkodzenia, należy oddać urządzenie do autoryzowanego 
punktu serwisowego w celu sprawdzenia/ naprawy. Podejmowanie prób 
własnoręcznej naprawy, może prowadzić do uszkodzenia urządzenia oraz 
skutkuje unieważnieniem gwarancji. 
• Urządzenie należy czyścić jedynie za pomocą miękkiej, lekko wilgotnej 
ściereczki. Nie należy używać środków chemicznych lub detergentów do 
czyszczenia tego urządzenia.

WAŻNE! Smartwatch nie jest urządzeniem medycznym. Smartwatch 
Garett G5 i aplikacja BTNotification nie służą do diagnozy medycznej, 
leczenia czy jako środek zapobiegawczy przed chorobą lub schorzeniem.  
Przed zmianą nawyków dotyczących snu i aktywności fizycznej, należy 
najpierw zasięgnąć porady lekarza.

Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji obsługi 
oraz zachować ją w celu późniejszego wykorzystania. Producent nie 
ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia / urazy 
spowodowane niewłaściwym użytkowaniem. W zależności od danej partii 
Smartwatcha, niektóre funkcje mogą się różnić z funkcjami opisanymi w 
instrukcji obsługi. 

• Używanie tego urządzenia w pobliżu urządzeń medycznych może 
zakłócić ich pracę. Należy zwrócić szczególną uwagę podczas korzystania 
ze Smartwatcha w pobliżu aparatów medycznych, takich jak rozruszniki 
serca, aparaty słuchowe i inne elektroniczne urządzenia medyczne. 
• Zabrania się wrzucać urządzenia do ognia.  Istnieje ryzyko eksplozji 
baterii i w konsekwencji zagrożenia życia i zdrowia. 
• Urządzenie należy chronić przed źródłami ciepła i bezpośrednim 
nasłonecznieniem. 
• Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie. 
• Nie należy nurkować w urządzeniu.

KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA
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1. Dotykowy wyświetlacz

2. Przycisk 

włączania/wyłączania

blokowania/wybudzania ekranu

3. Wejście do menu głównego/

 zatwierdzanie

4. Klawiatura wybierania 

numerów/

nawigacja w menu głównym 

5. Powrót

6. Port ładowania (Micro USB)   

OPIS PRODUKTU

Należy założyć zegarek na nadgarstku i dostosować długość paska w taki 

sposób, aby pasek urządzenia nie był luźny. 

INSTALACJA

1. Smartwatcha ładuje się za pomocą kabla Micro USB dołączonego do 

urządzenia.  

2. Mniejszą końcówkę kabla umieszczamy w porcie Micro USB(6) zegarka 

znajdującego się pod zaślepką z lewej strony urządzenia. Następnie należy 

połączyć drugi  koniec kabla z portem USB komputera lub zasilacza  USB.  

  ŁADOWANIE

Smartwatch współpracuje ze smartfonem za pomocą aplikacji 

BTNotification / WOO Partner. Przed rozpoczęciem użytkowania, należy 

pobrać tą aplikację ze Sklepu GooglePlay i zainstalować na swoim 

telefonie.

  PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
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Aplikację można wyszukać wpisując w wyszukiwarkę sklepu nazwę 

„BTNotification” / WOO Partner lub skanując odpowiedni kod QR 

przedstawiony poniżej. 

Android

Opcjonalnie możemy także skorzystać z aplikacji: MediaTek SmartDevice.

Uwaga:  By wyświetlać informacje o aktywności Smartwatch Garett G5 nie 

wymaga stałego połączenia ze smartfonem, lecz aby w pełni korzystać z 

funkcji zegarka należy sparować  go ze smartfonem za pomocą aplikacji 

BTNotification. 

Uwaga: Przy każdym włączeniu Smartwatcha i aplikacji, dane 

synchronizują się automatycznie (urządzenia muszą być sparowane!).

Aby kroki były mierzone, w pierwszej kolejności  trzeba aktywować 

krokomierz. Aby przejść do krokomierza w celu jego aktywacji wybieramy 

PAROWANIE Z SYSTEMEM ANDROID
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opcje „Krokomierz” w menu głównym zegarka.  Następnie klikamy 

„Uruchom”, krokomierz rozpocznie stały pomiar kroków. Po powrocie do 

menu głównego kroki będą ciągle mierzone w tle.

1. Należy włączyć łączność Bluetooth w telefonie.

2. Upewnić się, że Smartwatch jest włączony oraz Bluetooth zegarka jest 

aktywny (Menu->Bluetooth-> (Zasilanie: On., Widoczność: Włącz).

3. Otworzyć aplikację BTNotification. 

4. W aplikacji klikamy na trzy kropki w prawym górnym rogu, następnie 

klikamy na „Ustawienia Bluetooth”, aplikacja przejdzie do ustawień 

Bluetooth naszego telefonu. Na liście dostępnych urządzeń wyszukujemy 

urządzenia o nazwie ”Garett G5” i klikamy na nim, by się połączyć.

5. Podczas parowania, należy umieścić zegarek blisko telefonu, z którym 

go sparujemy.   

6. Po udanym parowaniu, na wyświetlaczu zegarka wyświetli się prośba o 

zgodę na synchronizacje. 

Kompatybilność zegarka z urządzeniami pracującymi na systemie iOS jest 

ograniczona. Funkcje jakie będą dostępne to synchronizacja listy 

kontaktów, rejestru połączeń, wykonywanie oraz odbieranie połączeń 

głosowych za pomocą zegarka.

1. Należy włączyć łączność Bluetooth w telefonie.

2. Upewnić się, że Smartwatch jest włączony oraz Bluetooth zegarka jest 

aktywny (Menu->Bluetooth->( Zasilanie: On., Widoczność: Włącz)

PAROWANIE Z SYSTEMEM IOS
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5. Na wyświetlaczu zegarka pojawi się komunikat pytający o 

synchronizacje, zatwierdzamy go przyciskiem dotykowym(3).

6. Po udanym parowaniu, na wyświetlaczu zegarka przy ikonie Bluetooth 

pojawi się strzałka.

4. Podczas parowania, należy umieścić zegarek blisko telefonu, z którym 

go sparujemy.   

3. Przejść do ustawień Bluetooth telefonu i na liście dostępnych urządzeń 

odnaleźć urządzenie o nazwie „Garett G5”, i kliknąć na nim, by się 

połączyć. Należy udzielić też zgody na synchronizacje kontaktów.

Włączanie/wyłączanie

Należy nacisnąć i przytrzymać przycisk włączania/wyłączania(2), aby 

włączyć urządzenie. Gdy chcemy wyłączyć zegarek ponownie naciskamy i 

przytrzymujemy przycisk włączania/wyłączania(2).

Zmiana tarczy zegarka

Po odblokowaniu wyświetlacza wyświetli nam się tarcza zegara. Należy 

dotknąć palcem na tarczy zegarka, by ją zmienić.

OBSŁUGA

l Szybka reakcja: wyświetlenie kodu QR do pobrania aplikacji na telefon.

Do menu głównego wchodzimy klikając przycisk dotykowy(3). Przesuwając 

palcem lewo/prawo lub używając przycisku dotykowego(4) poruszamy się 

po menu. Dotykając ekranu wchodzimy do wybranej funkcji. Po wejściu w 

funkcje klikając na dotykowy przycisk(5) wracamy do poprzedniego ekranu. 

Przyciskiem(2) wracamy ekranu głównego.

1. Ustawienia (zmiany ustawień zatwierdzamy przyciskiem dotykowym(3)):  

MENU GŁÓWNE
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l Język: wybór języka menu zegarka.

l Zegar: wybór tarczy zegarka, ustawienia godziny, formatu 12/24h, daty.

l Wyświetl: ustawienia czasu podświetlania ekranu oraz automatycznej 

blokady ekranu.

l Ustawienia zabezpieczeń: ustawienia kody blokady telefonu. Domyślny 

kod to: 1122

l Zresetuj dane: przywrócenie ustawień  fabrycznych zegarka. Domyślny 

kod to: 1122 

Po wprowadzeniu kodu zatwierdzamy przyciskiem dotykowym (3).

2. Anti stracił: Funkcja automatycznego alertu na zegarku, gdy straci on 

połączenie Bluetooth z telefonem.

3. Oszczędzanie energii: Włączenie/wyłączenie funkcji oszczędzania 

energii.

4. Dzwonek: Ustawienia dźwięków/wibracji.

5. Budzik: Włączenie/wyłączenie oraz konfiguracja funkcji budzika.

6. Kalendarz: Funkcja kalendarza.

7. Krokomierz: Funkcja umożliwiająca rejestracje aktywności.

8. Stoper: funkcja stopera

9. Bluetooth: Ustawienia modułu Bluetooth

10. Książka telefoniczna: Lista kontaktów zsynchronizowanych z 

połączonego telefonu. Klikając na dowolny kontakt, a następnie na jego 

numer oraz „Wybierz” wykonujemy połączenie do wybranego kontaktu.

11. Wybieranie: klawiatura wybierania dowolnego numeru telefonu.

12. Wiadomości: Wiadomości SMS zsynchronizowane z połączonego 

telefonu. Możemy wyświetlić treść każdej wiadomości lub oddzwonić  do 

nadawcy klikając przycisk dotykowy(3).

13. Spis połączeń: Rejestr połączeń głosowych z połączonego telefonu.

14. Powiadomienia: Ostanie powiadomienia z połączonego telefonu.

15. BT muzyki: Funkcja sterowania odtwarzaczem muzycznym telefonu za 

pomocą zegarka.
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16. Aparat BT: Wykonywanie zdjęć aparatem telefonu za pomocą zegarka. 

Zdjęcia wykonujemy przyciskiem dotykowym(3).

17. Siedzący przypomnienia: Włączenie/wyłączenie oraz konfiguracja 

przypomnień o braku aktywności.

18. Pij wodę: Włączenie/wyłączenie oraz konfiguracja przypomnień o 

odpowiednim nawodnieniu.

19. Kalkulator: Funkcja wygodnego kalkulatora.

20. Monitor uśpienia: Funkcja monitorująca jakość naszego snu. Aby 

uaktywnić funkcje należy kliknąć „Uruchom”.

Aplikacja powiadomień

l Ustawienia dostępności: nadanie 

uprawnień aplikacji do dostępu do 

powiadomień telefonu.

l Usługi powiadomień: 

włączenie/wyłączenie wyświetlania 

powiadomień z telefonu na zegarku.

l Aplikacja powiadomień: wybór 

aplikacji, z których powiadomienia 

będą wyświetlane na zegarku.

l Zablokowane aplikacje: wybór 

aplikacji, z których powiadomienia 

nie będą wyświetlane na zegarku.

Usługi telefonu:

l Usługi SMS: włączenie/wyłączenie 

APLIKACJA 
BTNOTIFICATION 
/ WOO PARTNER
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synchronizacji i powiadomień na zegarku o wiadomościach SMS z 

telefonu.

l Usługi połączeń: włączenie/wyłączenie synchronizacji i powiadomień na 

zegarku o połączeniach głosowych z telefonu.

Inne:

l Pokaż status połączenia: włączenie/wyłączenie ikony informującej o 

połączeniu z zegarkiem na pasku powiadomień telefonu.

l Zawsze wysyłał powiadomienia: włączenie/wyłączenie wysyłania 

powiadomień na zegarek, gdy ekran telefonu jest zablokowany.

Szukaj zegarka: Funkcja szukania zegarka, uruchamiająca na zegarku 

alarm dźwiękowy. 

 2. Smartwatch nie chce łączyć się poprzez Bluetooth z telefonem. 

Sprawdź czy Bluetooth w zegarku oraz w telefonie jest aktywny. Wyłącz i 

włącz Bluetooth w obu urządzeniach, gdy to nie pomoże wyłącz i włącz 

ponownie oba urządzenia.

Bateria w urządzeniu jest rozładowana. Podłącz zegarek na ok. 2 godziny 

pod ładowarkę, aż do pełnego naładowania. Gdy urządzenie nie chce się 

ładować upewnij się, że magnetyczny kabel prawidłowo przylega do styków 

urządzenia. Sprawdź też czy kabel oraz ładowarka nie są uszkodzone.

 1. Urządzenie nie włącza się.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
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l Bluetooth: 3.0 (zasięg transmisji do 10 metrów)

l Bateria: 230 mAh

l Wymiary tarczy : 46x42x10 mm

l Wyświetlacz : Pojemnościowy 1.48 cala

l Wodoszczelność: IP54

l Gumowy pasek

l Dedykowana aplikacja BTNotification

l Kompatybilny z: Android 4.3, iOS7 (i wyższe) 

l Gwarancja : 24 miesiące

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WIĘCEJ
Więcej  informacji  na  temat  tego urządzenia dostępne  jest  na  stronie www.garett.pl
Odwiedź stronę www.garett.pl, aby poznać więcej produktów i akcesoriów. 
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Produkt jest objęty 24 miesięczną gwarancją producenta. Gwarancja nie obejmuje wad i 

uszkodzeń powstałych z winy użytkownika, bądź w skutek niewłaściwego użytkowania 

(niezgodnego z przeznaczeniem). Gwarancja nie obejmuje także uszkodzeń mechanicznych 

oraz powstałych  w skutek stosowania akcesoriów innych niż dołączone w zestawie. Gwarancja 

nie obejmuje także materiałów eksploatacyjnych. Reklamując produkt należy wypełnić kartę 

gwarancyjną dołączoną do urządzenia oraz wysyłać urządzenie wraz z dowodem zakupu na 

adres serwisu podany na karcie gwarancyjnej. 

Dane kontaktowe dostępne na stronie:

www.garett.pl

Importer:

PP S.C. Paweł Knez, Piotr Wilczyński 

ul. Klonowa 51 lok 35, 

25-553 Kielce

www.garett.pl

Prawidłowe usuwanie produktu

(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

Wyprodukowano w Chinach
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GWARANCJA/REKLAMACJE

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po 

upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw 

domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek 

niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów 

oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych 

jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla 

środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni 

skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z 

organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i 

sprawdzić warunki umowy zakupu. Produkt nie należy usuwać razem z innymi odpadami 

komercyjnymi.



www.garett.pl

facebook.com/garettpl

Znajdź nas na 


