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KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA

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

WAŻNE! SmartWatch nie jest urządzeniem medycznym. SmartWatch Garett 
Expert 15 i aplikacja WiiWatch 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.



OPIS PRODUKTU

1. Wyświetlacz dotykowy
2. Przycisk włączania/wyłączania
wybudzania/blokowania ekranu
3. Przycisk powrotu

INSTALACJA KARTY NANOSIM

4. Aparat
5. Slot na kartę NanoSim
6. Zestaw czujników
7. Wymienny gumowy pasek

1.  Należy otworzyć zaślepkę slotu karty SIM(5) znajdującą się na odwrocie 
zegarka delikatnie ją podważając .
2.  Po otwarciu zaślepki, przesuwany blaszkę zabezpieczającą zgodnie z 
kierunkiem strzałki (<-OPEN) znajdującej się na blaszce.
3.  Podnosimy blaszkę, umieszczamy kartę sim w slocie, opuszczamy 
blaszkę następnie przesuwamy ją zgodnie z kierunkiem (->LOCK).
4.  Zamykamy zaślepkę slotu.



INSTALACJA SMARTWATCHA NA RĘCE

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

ŁADOWANIE
1. SmartWatcha ładuje się za pomocą kabla  magnetycznego dołączonego 
do urządzenia.  

2. Magnetyczną końcówkę kabla przykładamy do styków znajdujących się 
na odwrocie urządzenia. Następnie należy połączyć drugi  koniec kabla z 
portem USB komputera lub zasilacza  USB.  

Uwaga: Podczas ładowania, urządzenie powinno leżeć stabilnie  
na płaskiej powierzchni i końcówka magnetyczna powinna przylegać 
do styków. 

OBSŁUGA

Włączanie/wyłączanie
Należy nacisnąć i przytrzymać przycisk włączania/wyłączania(2), aby 
włączyć urządzenie. Gdy urządzenie jest włączone przytrzymanie 
przycisku włączania/wyłączania powoduje wyświetlenie menu zasilania. W 
tym menu możemy wyłączyć zegarek, uruchomić go ponownie, wyświetlić 
ostatnio używane aplikacje lub włączyć tryb oszczędzania energii. 

Menu sportowe
W menu głównym wybieramy Funkcje „Fitness”, by wyświetlić menu w 
którym możemy wybrać i zacząć rejestrować aktywność fizyczną, którą 
wykonujemy. Możemy także wyświetlić historie wcześniej zapisanych 
aktywności.



Menu szybkich ustawień/licznik kroków
Należy przesunąć palcem w dół na ekranie głównym by wyświetlić menu, w 
którym mamy szybki dostęp do głównych ustawień oraz wyświetlimy liczbę 
wykonanych kroków oraz pokonany dystans bieżącego dnia.

Menu powiadomień
Należy przesunąć palcem w prawo na ekranie głównym by wyświetlić 
menu, w którym zobaczymy ostanie powiadomienia o połączeniach 
wiadomościach oraz powiadomienia z innych aplikacji.

Licznik kroków
Należy przesunąć palcem w górę na ekranie głównym by wyświetlić 
aktualną pogodę dla miejsca, w którym się znajdujemy.

Zmiana tarczy zegarka
Przytrzymując dłużej palec na tarczy zegarka wyświetlimy menu zmiany 
tarczy. Możemy wybrać jedną z dostępnych tarcz lub pobrać dodatkowe 
klikając ikonę plusa znajdująca się na końcu listy dostępnych tarcz.

MENU GŁÓWNE
Menu główne uruchamiamy poprzez przesunięciem palcem w lewo na 
ekranie głównym.

1. Kontakty : Wyświetla wszystkie kontakty. Za pomocą tej funkcji możemy 
łączyć się lub pisać wiadomości SMS do wybranego kontaktu.
2. Telefon : Wybieranie dowolnego numeru.
3. Wiadomości : Wyświetla wiadomości SMS.
4. Ustawienia : Konfiguracja ustawień zegarka :
● Dźwięk : konfiguracja ustawień dźwięku/wibracji urządzenia
● Wyświetlacz : konfiguracja ustawień wyświetlacza
● Menu główne style : zmiana wyglądu menu głównego
● Połącz : ustawienia Bluetooth, Wi-Fi, Tryb samolotowy, Sieci komórkowej.



● Gest : włączenie/wyłącznie funkcji wybudzania ekranu przez ruch ręki, 
włączanie/wyłączanie krokomierza.
● Tryb oszczędzania energii : włączenie/wyłączenie oraz konfiguracja trybu 
wydłużającego prace baterii
● Język, klawiatura, głos : konfiguracja ustawień języka menu
● Data i czas : konfiguracja ustawień daty i czasu
● Resetowanie urządzenia : włączenie tworzenia kopii zapasowej 
urządzenia na koncie Google, przywracanie ustawień fabrycznych
● Odinstalować aplikacje : odinstalowywanie zainstalowanych aplikacji
● Informacje o telefonie : wyświetlenie informacji o SmartWatchu, 
aktualizacje oprogramowania, zawansowane ustawienia.
5. Internet : Przeglądarka internetowa.
6. Kalendarz : Wyświetla kalendarz, przewijając palcem w górę lub w dół 
wyświetlamy inne miesiące.
7. Zegar : 
● Włączenie/wyłączenie  oraz konfiguracja budzika
● Stoper
8. Aparat : Funkcja wykonywania zdjęć oraz nagrywania wideo.
9. Galeria : Wyświetla galerie zdjęć.
10. Muzyka : Odtwarzanie plików muzycznych znajdujących się w zegarku.
11. Rejestrator dźwięku : Funkcja dyktafonu umożliwia rejestracje dźwięku 
oraz odtworzenie zapisanych nagrań.
12. Menadżer plików : Zarządzanie plikami zapisanymi na zegarku.
13. Zdrowie : Wyświetlenie informacji o aktywności fizycznej, pomiar 
aktualnego tętna (kliknięcie w ikonę zielonego serca), ustawienie informacji 
o użytkowniku smartwatcha.
14. Weather : wyświetlenie aktualnej pogody.
15. Wyszukiwanie głosowe : funkcja umożliwia głosowe wprowadzanie 
tekstu, który następnie wprowadzany jest do wyszukiwarki Google.
16. Sklep Play : Umożliwia pobieranie oraz instalacje nowych aplikacji.
17. Mapy : Wyświetlenie map, określenie lokalizacji oraz nawigacja.
18. Connect Phone : Funkcja łącznia zegarka ze smartfonem (Android lub 
iOS) poprzez bluetooth.



19. Bluetooth Call :  Funkcja dzwonienia i odbierania przy połączeniu 
bluetooth, działa tylko wtedy jeśli zegarek jest sparowany ze smartfonem 
przez bluetoooth, z poziomu ustawień smartfona, przed sparowaniem 
zegarka z aplikacją WiiWatch. 
20. Fitness : Wyświetla menu w którym możemy wybrać i zacząć 
rejestrować aktywność fizyczną, którą wykonujemy. Możemy także 
wyświetlić historie wcześniej zapisanych aktywności.
21. Kalkulator : funkcja wyświetla kalkulator umożliwiający wykonanie 
prostych obliczeń matematycznych.
22. Remote Capture : Zdalne wykonywanie zdjęć smartfonem za pomocą 
zegarka. 
23. Music Control : Sterowanie odtwarzaczem muzyczny połączonego 
przez bluetooth telefonu za pomocą zegarka.
24. Find my device : Funkcja szukania zgubionego telefonu.
25. Switch Platform : Wybranie systemu operacyjnego na jakim pracuje 
smartfon, który będzie połączony z zegarkiem za pośrednictwem bluetooth.

  SYNCHRONIZACJA ZE SMARTFONEM

SmartWatch współpracuje ze smartfonem za pomocą aplikacji WiiWatch. 
Należy pobrać tę aplikację ze Sklepu Google Play lub App Store i 
zainstalować na swoim telefonie.
Aplikację można wyszukać wpisując w wyszukiwarkę sklepów nazwę 
„WiiWatch” lub skanując odpowiedni kod QR przedstawiony poniżej. 

iOS Android



PAROWANIE

Uwaga:  SmartWatch Garett Expert 15 nie wymaga stałego połączenia ze 
smartfonem, lecz łącząc SmartWatch z aplikacją zyskujemy dodatkowe 
funkcje w postaci wyświetlania powiadomień z telefonu na zegarku, 
synchronizacja oraz wyświetlanie aktywności fizycznej rejestrowanej przez 
zegarek na smartfonie, zdalnego wykonywania zdjęć telefonem za pomocą 
SmartWatcha czy też odtwarzanie muzyki z telefonu na zegarku.
Uwaga: Przy każdym włączeniu SmartWatcha i aplikacji, dane synchronizują 
się automatycznie (urządzenia muszą być sparowane!).  SmartWatch Garett 
Expert 15 współpracuje ze smartfonami obsługującymi łączność Bluetooth 
4.0. Jest także kompatybilny z systemem Android 4.3, iOS7 (i wyższe).

1. Należy włączyć łączność Bluetooth w telefonie.
2. Upewnić się, że SmartWatch jest włączony.
3. Otworzyć aplikację WiiWatch. 
4. Na zegarku za pomocą funkcji „Switch Platform” ustawiamy system 
operacyjny na jakim pracuje smartfon, który będzie łączony z zegarkiem.
5. Po wykonaniu poprzedniego kroku w menu głównym zegarka wybieramy 
funkcję „Connect Phone”
6. Gdy już mamy zainstalowaną oraz włączoną aplikacje WiiWatch 
przechodzimy do trzeciego kroku.
7. Przesuwany suwak w górnej części ekranu w prawo, tak by zmienił kolor na 
czerwony, poniżej wyświetli nam się wykryty telefon z uruchomioną aplikacją, 
klikamy na wyświetloną pozycję wtedy rozpocznie się parowanie. Aplikacja na 
telefonie musi być uruchomiona, nie może działać tylko w tle. Po udanym 
parowaniu na wyświetlaczu zegarka wyświetli się napis „Complete”.

Uwaga : Funkcja dzwonienia i odbierania przy połączeniu bluetooth, działa 
tylko wtedy jeśli zegarek jest sparowany ze smartfonem przez bluetoooth, z 
poziomu ustawień smartfona, przed sparowaniem zegarka z aplikacją 
WiiWatch. 



Pomiar tętna, uwagi:
Aby rozpocząć pomiar tętna z zegarka, należy 
przejść do menu Zdrowie, następnie wybrać opcje” 
Puls serca”. Rozpocznie się mierzenie tętna (ikona 
serca miga).Przed rozpoczęciem pomiaru, należy 
upewnić się, że czujnik dotyka skóry. Obszar 
wykonania pomiaru powinien być utrzymany w 
czystości, zabrudzenia mogą negatywnie wpłynąć 
na wynik.

Podczas testów zachowaj ciało zrelaksowane i 
nieruchome. Trzymaj urządzenie na tej samej 
wysokości, na której znajduje się twoje serce, nie 
mów podczas testu. Pomiar powinien trwać co 
najmniej 1 minutę, aby uzyskać optymalny wynik.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
• Bluetooth: 4.0 (zasięg transmisji do 10 metrów)

• Bateria: Litowo-Polimerowa 480 mAh (czas ładowania około 2 godzin, 

czas czuwania 2-5 dni)

• Waga: 70 gram

• Wymiary tarczy : 55x50x14 mm

• Wyświetlacz : 1.3 cala AMOLED 400x400 pixeli

• Wodoszczelność: Stopień ochrony IP54

• Gumowy pasek

• Dedykowana aplikacja WiiWatch

• 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 


