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Gratulujemy wyboru urządzenia marki Garmin 

Szanując Twój czas, przygotowaliśmy listę czynności/porad, które warto wykonać przed 
pierwszym użyciem urządzenia Garmin. 

 
1.Pobranie aplikacji na swój telefon 
- pobieramy ze zgodnego sklepu [ App store, Google play, Microsoft] do naszego telefonu aplikację 
GARMIN CONNECT [Garmin Connect Mobile] 
 
2.Tworzenie konta 
- pierwszym krokiem po zainstalowaniu i uruchomieniu aplikacji w telefonie jest stworzenie konta 
do logowania w platformie Garmin Connect. Po założeniu konta, kreator przeprowadzi nas przez 
proces wprowadzania naszych osobistych danych/parametrów (wiek,wzrost,waga itp.) 

Pamiętaj! Zachowaj dane logowania, będą one pomocne przy logowaniu z poziomu przeglądarki za 
pomocą komputera używając tych samych danych: 

https://connect.garmin.com/signin 

3.Parowanie z urządzeniem Garmin 
- uruchamiamy urządzenie Garmin [lewy górny przycisk ] 
- wybieramy za pomocą przycisków "język menu" i akceptujemy/potwierdzamy 
- w telefonie w aplikacji Garmin Connect wybieramy opcję "Dodać urządzenie Garmin" oczywiście 
akceptujemy/potwierdzamy 
- dodawanie do aplikacji zgodnego urządzenia Garmin. 
 
4.Powiadomienia/funkcja SMARTWATCH – dotyczy urządzeń łączących się z aplikacją CONNECT 
- jeśli chcemy żeby zegarek pełnił równiez funkcję Smartwatch'a podczas parowania urządzenia 
Garmin z naszym telefonem musimy potwierdzić wszystkie wyskakujące okna związane z 
udostępnianiem z naszego telefonu na potrzeby aplikacji Garmin Connect wszystkich powiadomień 
np. informacji kto dzwoni, bądź pisze sms-a lub e-maila. 
 
Interfejs programu jest bardzo prosty i czytelny, dlatego bez problemu każdy będzie w stanie się w 
nim poruszać. Od momentu sparowania aplikacji z urządzeniem treningowym Garmin każda 
zakończona i zapisana aktywność będzie automatycznie wysyłana do Garmin Connect Mobile. 
 
Kolejny ważny krok to pobranie pełnej instrukcji obsługi Twojego modelu. Co prawda w zestawie z 
urządzeniem znajduje się instrukcja, ale jest to tzw. quick start uwzględniający jedynie podstawowe 
informacje. 

 
Pełną wersję instrukcji możesz pobrać ze strony www.garmin.com lub za pośrednictwem  programu Garmin Express, pamiętaj Garmin Express to 

również program do aktualizacji Twojego urządzenia, znajdziesz go również na stronie www.garmin.com w zakładce "wsparcie". 

https://connect.garmin.com/signin
http://www.garmin.com/

