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KROK 1: WPROWADZENIE 

Pobierz i zainstaluj na telefonie aplikację Android WearTM ze 
sklepu App StoreSM lub Google Play Store. 

HB Android Wear

Apple i logo Apple są znakami towarowymi Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach 

Zjednoczonych i innych krajach. App Store to znak usługowy Apple Inc. Google Play, 

logo Google Play i Android Wear są znakami towarowymi Google Inc.

KROK 2: ŁADOWANIE  

Podłącz załączoną ładowarkę do ładowarki sieciowej z 
wyjściem USB. Połóż zegarek na ładowarce, wyrównując  
2 kołki magnetyczne z tyłu zegarka z kołkami na ładowarce. 
OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć uszkodzenia zegarka, używaj 
tylko ładowarki dostarczonej w zestawie.

HB Android Wear
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KROK 3: WŁĄCZANIE 

Aby włączyć zegarek, naciśnij pokrętło (z prawej strony 
urządzenia) i przytrzymaj je przez kilka sekund. Uruchomienie 
zegarka może zająć kilka minut. 

Po włączeniu stuknij ekran, aby rozpocząć, i wybierz język.  

HB Android Wear

KROK 4: ŁĄCZENIE 

Otwórz aplikację Android Wear na telefonie. Jeśli na telefonie 
nie jest włączona funkcja Bluetooth, pojawi się monit o  
jej włączenie. 

Następnie wykonuj instrukcje na telefonie, aby sparować 
go z zegarkiem. Stuknij kod zgodny z kodem na zegarku i 
potwierdź parowanie.

Po sparowaniu na zegarku wyświetlony zostanie  
komunikat z potwierdzeniem. Może to zająć kilka  
minut — zachowaj cierpliwość.
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Aby ukończyć wstępną konfigurację, postępuj zgodnie 
z instrukcjami na ekranie telefonu wyświetlanymi przez 
aplikację Android Wear.  

HB Android Wear

Aby korzystać z funkcji Google Assistant i uzyskać dostęp do 
sklepu Play Store, należy dodać do telefonu konto Google. 
Można to zrobić w czasie konfiguracji wstępnej lub w 
dowolnym momencie przy użyciu aplikacji Android Wear.

Jeśli z tyłu zegarka zgromadzi się woda, mogą wystąpić 
problemy podczas włączania blokady ekranu urządzenia, 
jeśli została skonfigurowana. Nadmiar wilgoci z przodu może 
negatywnie wpłynąć na funkcje ekranu dotykowego. Za 
każdym razem dokładnie usuwaj wilgoć za pomocą czystej, 
miękkiej szmatki.

Wskazówki na temat rozwiązywania problemów i  
dodatkowe informacje można znaleźć na stronie:  
https://support.google.com/androidwear

https://support.google.com/androidwear
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KROK 5: ZDEJMOWANIE I WYMIANA PASKÓW

ABY ZDJĄĆ PASEK
• Odwróć zegarek.
• Naciśnij trzpień, aby zwolnić pasek.
• Zdejmij pasek.
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ABY WYMIENIĆ PASEK
• Odwróć zegarek.
• Włóż metalowy pręcik w otwór, jednocześnie  

naciskając trzpień.
• Zwolnij trzpień, aby metalowy pręcik zatrzasnął  

się w obudowie.


