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KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA

Używanie tego urządzenia w pobliżu urządzeń medycznych może 
zakłócić ich pracę. Należy zwrócić szczególną uwagę podczas 
korzystania z 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 gorącej wodzie.
Nie należy nurkować w urządzeniu.
Zabrania się używać urządzenia, jeśli jest uszkodzone. 
W wypadku uszkodzenia ,  na leży 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.

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 urządzenia, 
niektóre funkcje mogą się różnić z funkcjami opisanymi w instrukcji obsługi. 



OPIS PRODUKTU

1. Przycisk włączenia 
podświetlenia wyświetlacza (A)
2. Przycisk wejścia do 
menu/zmiany funkcji (B)
3. Przycisk Start/Stop (C)
4. Przycisk Reset (D)
5. Wyświetlacz
6. Gumowy wymienny pasek

INSTALACJA

Należy założyć zegarek na nadgarstku i dostosować długość paska w taki 
sposób, aby pasek urządzenia nie był luźny. 

  PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

SmartWatch współpracuje ze smartfonem za pomocą aplikacji Fundo 
Bracelet. Przed rozpoczęciem użytkowania, należy pobrać tę aplikację ze 
Sklepu GooglePlay lub AppStore i zainstalować na swoim telefonie. 
Aplikację można wyszukać wpisując w wyszukiwarkę sklepów nazwę 
„Fundo Bracelet” lub skanując odpowiedni kod QR przedstawiony poniżej. 



PAROWANIE
Uwaga: SmartWatch Garett Sport 4 nie wymaga stałego połączenia ze 
smartfonem, lecz aby w pełni korzystać z funkcji smartwatcha należy 
sparować  go ze smartfonem za pomocą aplikacji, przed pierwszym 
użyciem w aplikacji należy  wprowadzić dane użytkownika. Przy pierwszym 
uruchomieniu aplikacji może wyświetli nam się okno logowania. Możemy 
założyć konto w aplikacji za pomocą przycisku „Zarejestruj” lub pominąć 
opcję zakładania konta wybierając opcje Login a następnie klikając na 
„Tourist login”.

Uwaga: Przy każdym włączeniu smartwatcha i aplikacji, dane 
synchronizują się automatycznie (urządzenia muszą być sparowane!).

1. Należy włączyć łączność Bluetooth w telefonie.
2. Upewnić się, że zegarek jest włączony oraz moduł bluetooth w zegarku jest 
włączony (ikona bluetooth miga w górnej części wyświetlacza). Aby włączyć 
bluetooth przytrzymujemy przycisk „A” przez 3 sekundy, gdy bluetooth 
zostanie włączony usłyszymy krótki sygnał dźwiękowy i na wyświetlaczu 
pojawi się migająca ikona bluetooth.
3. Otworzyć aplikację Fundo Bracelet. 
4. Wejść w zakładkę „Moje konto” w dolnej części ekranu, następnie wybrać 
opcję „Łączenie”, wyszukiwanie urządzenia rozpocznie się automatycznie, 
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następnie wybieramy urządzenie o nazwie „F3”
5. Podczas parowania, należy umieścić smartwatcha blisko telefonu, z którym 
go sparujemy.   
6. Po udanym parowaniu, ikona Bluetooth na wyświetlaczu smartwatcha 
przestanie migać.

Uwaga: SmartWatch Garett Sport 4 współpracuje ze smartfonami 
obsługującymi łączność Bluetooth 4.0. Jest także kompatybilny z systemem 
Android 4.3, iOS7 (i wyższe).

Po sparowaniu smartwatcha z telefonem, należy wprowadzić dane 
użytkownika (Zakładka „Moje konto” w dolnej części ekranu, następnie 
klikamy na ikonę ołówka w prawym górnym rogu ekranu): imię, płeć, wzrost, 
waga, data urodzenia. Możliwa jest również zmiana jednostek miary oraz 
temperatury. Aplikacja pozwala także na spersonalizowanie zdjęcia 
profilowego oraz ustawienia celu dziennej i lości kroków (Moje 
konto/Ustawienia celu). Aby zmienić zdjęcie profilowe, należy dotknąć 
okrągłej ikony nad nazwą użytkownika a następnie wybrać zdjęcie z Albumu 
lub zrobić nowe. 

Uwaga: Możliwość zapisania zmian danych użytkownika dostępna jest tylko 
dla zarejestrowanych użytkowników.

Po połączeniu smartwatcha z telefonem, automatycznie rozpoczyna się 
rejestrowanie i analizowanie aktywności fizycznej oraz snu. Po rozłączeniu, 
wyświetlacz smartwatcha pokazuje czas oraz informacje o aktywności. Dane 
zachowywane są także w pamięci smartwatcha.

OBSŁUGA
Włączanie/wyłączanie
Należy nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy jednocześnie przyciski „B” i 
„C”, aby włączyć urządzenie. Gdy chcemy wyłączyć zegarek naciskamy i 
przytrzymujemy przez 3 sekundy jednocześnie przyciski „B” oraz „C”.



Uwaga: Przed pierwszym użyciem, należy upewnić się, że smartwatch  
jest połączony z aplikacją. SmartWatch automatycznie zsynchronizuje 
czas, a dane o aktywności fizycznej zostaną poprawnie zapisane.

  MENU WYŚWIETLACZA

1. Ekran menu głównego
By ręcznie ustawić godzinę przytrzymujemy przez 3 sekundy przycisk „Reset 
(D)” Wartości zmieniamy za pomocą przycisków „A” lub „C”, przyciskiem 
„Reset (D) przełączamy się między wartościami, które edytujemy”
Do menu którego funkcje opisane są kolejno poniżej wchodzimy za pomocą 
naciśnięcia przycisku „Mode (B)”
2. Kalendarz: funkcja ta wyświetla aktualną datę.
By ręcznie ustawić datę przytrzymujemy przez 3 sekundy przycisk „Reset (D)” 
Wartości zmieniamy za pomocą przycisków „A” lub „C”, przyciskiem „Reset 
(D) przełączamy się między wartościami, które edytujemy”
3. Krokomierz : liczba kroków wykonanych bieżącego dnia.



4. Ilość spalonych kalorii: ilość spalonych kalorii bieżącego dnia.
5. Pokonany dystans: dystans pokonany bieżącego dnia.
6. Alarm: dzięki tej funkcji włączymy/wyłączymy oraz skonfigurujemy budzik.
By ustawić budzik przytrzymujemy przez 3 sekundy przycisk „Reset (D)” 
Wartości zmieniamy za pomocą przycisków „A” lub „C”, przyciskiem „Reset 
(D) przełączamy się między wartościami, które edytujemy”
7. Stoper: odliczanie rozpoczynamy/wstrzymujemy za pomocą naciśnięcia 
przycisku „Start (C)”. Gdy odliczanie jest wstrzymane, stoper zerujemy 
przyciskiem „Reset (D)”.
8. Barometr: wyświetlenie aktualnego ciśnienia atmosferycznego. (Dane 
pobierane z aplikacji Fundo Bracelet)
9. Poziom UV: wyświetlenie poziomu aktualnego promieniowania 
słonecznego. (Dane pobierane z aplikacji Fundo Bracelet)

APLIKACJA FUNDO BRACELET

Zakładka “Strona główna”
W głównym ekranie aplikacji 
(zakładka Strona główna) 
przeciągając w lewo/prawo 
zobaczmy statystyki dotyczące 
wykonanych kroków/snu/statystyk 
zdrowotnych.



Kroki
W tym menu wyświetlone są 
statystki aktywności fizycznej z 
bieżącego dnia. Klikając w liczbę 
kroków wyświetlimy raporty z 
poprzednich dni. W prawym 
górnym rogu wyświetlane są 
aktualne warunki atmosferyczne 
oraz wysokość.
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Statystyki dotyczące snu. Klikając 
środek wyświetlimy raporty z 
poprzednich dni.
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Zakładka „Moje konto”
ź Edycja danych użytkownika 

smartwatcha (ikona ołówka w 
prawym górnym rogu)

ź Ustawienia celu:  Ustawienie 
celu dziennej ilości kroków

ź Łączenie: łączenie/rozłączenie 
smartwatcha z aplikacją

ź Rozłącz: usunięcie powiązania 
smartwatcha z telefonem

ź Informacje o oprogramowaniu: 

aktualizacje oprogramowania 
smartwatcha

ź Połącz z Apple Health (tylko w 
aplikacji na iOS): ustawienie 
pomiarów ze smartwatcha 
jako źródło danych aplikacji 
Apple Health

ź Informacje: wyświetlenie 
wersji aplikacji Fundo Bracelet
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USTAWIENIA

Należy wybrać zakładkę „Więcej” w prawym dolnym rogu aplikacji aby 
przejść do menu ustawień, w którym użytkownik ma możliwość zmiany 
ustawień smartwatcha, dostosowania powiadomień. 

Znajdź urządzenie
Wybierając tą opcje na smartwatcha 
uruchomi się alarm wibracyjny 
ułatwiający jego odnalezienie.

Alarm
Włączenie/wyłączenie oraz 
konfiguracja budzika.

Reminder mode
Ustawienie sposobu informowania o 
powiadomieniach : miganie ikony 
powiadomień + dźwięk / miganie 
ikony powiadomień.

Zrób zdjęcie
Wykonanie zdjęcia telefonem za 
pomocą smartwatcha. 
Po wybraniu tej funkcji na telefonie 
włączy się aparat, zdjęcie robimy za 
pomocą jednoczesnego naciśnięcia 
przycisków „B” oraz „C”.

Połączenia
Włączenie/wyłączenie powiadomień 
o połączeniach przychodzących.

Wiadomości
Włączenie/wyłączenie 
powiadomień o wiadomościach 
SMS.

Włączenie wyłączenie 
powiadomień z konkretnych 
aplikacji.

Alert bezczynności
Włączenie/wyłączenie oraz 
konfiguracja powiadomień o 
braku aktywności.

Nie przeszkadzać 
Włączenie/wyłączenie oraz 
konfiguracja trybu, w którym 
smartwatch nie będzie wydawał 
żadnych sygnałów dźwiękowych 
za wyjątkiem budzika.



SPECYFIKACJA 

TECHNICZNA

• Bluetooth: 4.0 (zasięg transmisji do 10 metrów)

• Bateria: bateria wymienna CR2032 (czas czuwania : do 12 miesięcy)

• Waga: 53 gramy 

• Wymiary tarczy zegarka : 4.35x4.35x1.4cm

• Wyświetlacz : LCD o przekątnej 1.1 cala

• Wodoszczelność: Stopień ochrony IP68

• Gumowy wymienny pasek

• Dedykowana aplikacja Fundo Bracelet

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

• Gwarancja : 24 miesiące

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. 



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)

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 produkt, 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.

Wyprodukowano w Chinach

GWARANCJA/REKLAMACJE



www.garett.pl

facebook.com/garettpl

Znajdź nas na 


