
Strona 1 z 7 
 

Strona 1 z 7 
 

 

Instrukcja obsługi 

Dziękujemy za zakup Go-tcha 

do Pokémon Go! 

Ciesz się z Pokémon Go w ruchu bez 

spoglądania na swój smartfon. 

 

Co jest w zestawie? 

Wraz z Go-tcha do Pokémon Go 

otrzymasz: 

- 1x urządzenie USB Go-tcha 

- 1x opaska na nadgarstek 

- 1x kabel-ładowarka USB 

 

Podłączenie Twojego Go-tcha 

Aby połączyć Twój Go-tcha do aplikacji Pokémon Go: 

- Otwórz aplikację Pokémon Go 

- Wejdź do głównego menu (Main Menu) 

- Wejdź w ustawienia (Settings) 

- Wejdź w ‘ Pokémon Go Plus ’ 

- Naciśnij przycisk na swoim Go-tcha, aby zostało rozpoznane przez aplikację 

Pokémon Go 

- Naciśnij urządzenie, które wyświetli się pod ‘ Available Devices ’ 
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Korzystanie z Go-tcha – łapanie ręczne 

- Go-tcha będzie wibrować i wyświetli animację w celu pokazania 

nowego/zduplikowanego Pokémona w pobliżu 

- Naciśnij przycisk/ekran, aby złapać Pokémona 

- Go-tcha będzie wibrować i wyświetli animację przy udanym/nieudanym złapaniu 

 

- Go-tcha będzie wibrować i wyświetli animację w celu pokazania Pokéstopu w 

zasięgu 

- Naciśnij przycisk na Go-tcha, aby zebrać przedmioty z Pokéstopu 

- Go-tcha będzie wibrować i wyświetli animację przy udanym/nieudanym zebraniu 

przedmiotów oraz ile przedmiotów zostało zebranych 
 

Zobacz ‘Ekrany Go-tcha’ na stronach 4 – 6 tej instrukcji, gdzie znajduje się pełny 

przewodnik po wyświetlanych animacjach. 

 

Korzystanie z Go-tcha – łapanie automatyczne 

Aby włączyć funkcję automatycznego łapania (Auto-catch), naciśnij przycisk Go-tcha, 

aż zostanie wybrana opcja ‘ Auto-catch ON ’. 

Gdy masz włączoną funkcję automatycznego łapania: 

- Go-tcha będzie wibrować i wyświetli animację przy udanym/nieudanym złapaniu 

Pokémona 

- Go-tcha będzie wibrować i wyświetli animację przy udanym/nieudanym zebraniu 

przedmiotów z Pokéstopu oraz ile przedmiotów zostało zebranych 

Aby wyłączyć funkcję automatycznego łapania naciśnij i przytrzymaj przycisk Go-tcha, 

aż zostanie wybrana opcja ‘ Auto-catch OFF ’. 

 

 

 

 

 



Strona 3 z 7 
 

Strona 3 z 7 
 

Ładowanie Go-tcha 

Go-tcha ładuje się przez USB. Po prostu wyciągnij urządzenie USB Go-tcha z opaski na 

nadgarstek, wsuń do ładowarki i podłącz do USB. 

 

Po pełnym naładowaniu podłącz z powrotem Go-tcha do opaski. Pełne ładowanie 

trwa około 1 godzinę i wystarcza na około 12 godzin ciągłej pracy. Czas czuwania 

wynosi około 48 godzin. 

WAŻNE Sprawdź, czy Go-tcha jest poprawnie podpięty do ładowarki – pchnij 

zdecydowanie Go-tcha do slotu, by mieć pewność dobrego podłączenia. Po 

poprawnym podłączeniu możesz sprawdzić , czy Go-tcha jest ładowany naciskając 

ekran. Pojawi się animacja potwierdzająca ładowanie urządzenia. Jeśli wyświetlają się 

jakiekolwiek animacje, poczekaj, aż animacja zniknie i ekran będzie pusty – teraz 

naciśnij przycisk w celu wyświetlenia animacji potwierdzającej ładowanie.  

Jeśli animacja się nie pojawia, Twój Go-tcha nie jest ładowany. 

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW. 
Upewnij się, czy Go-tcha jest zdecydowanie podłączony do ładowarki i powtórz 

powyższe kroki. 

Ładowarka jest zrobiona z miękkiego materiału i może stracić swój kształt – jeśli 
urządzenie Go-tcha wydaje się luźne po podłączeniu lub animacja ładowania się nie 
wyświetla, wtedy delikatnie ściśnij boki ładowarki do środka i ponownie podłącz Go-
tcha – jeśli animacja ładowania nadal się nie wyświetla, powtórz czynności. 
Upewnij się, że port USB dostarcza nieprzerwanie prądu. Wiele urządzeń z trybami 

oszczędzania energii wyłączają porty USB, kiedy żadne urządzenie USB nie jest 

podpięte. 

Mimo, że Go-tcha ładuje się z portu USB, nie jest widoczne jako urządzenie USB. 

Niektóre Power banki również mogą przestać ładować, kiedy urządzenie USB nie jest 

widoczne. 
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Ekrany Go-tcha – Łapanie i Złapane Pokémony 

 
  Auto-catch               Auto-catch             Auto-catch           Auto-catch                        Nowy 
        ON                                   OFF                          tylko nowych                tylko nowych                 Pokémon 
            Pokémonów – ON        Pokémonów – OFF         znaleziony 
 
 
 
 

 
   Duplikat            Oczekiwanie             Pokémon                        Pokémon 
Pokémona                 złapany           nie złapany 
znaleziony 
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Ekrany Go-tcha – Pokéstopy 

 
Automatyczne          Automatyczne             Pokéstop           Pokéstop      Przedmioty 
zbieranie               zbieranie             w zasięgu      poza zasięgiem         zebrane 
Pokéstopów                 Pokéstopów 
Włączone               Wyłączone 
 
 
 
 
 

 
Przedmioty     Ilość     Ilość                Ilość              Ilość 
nie zebrane           przedmiotów                 przedmiotów                przedmiotów            przedmiotów 
        x2        x3     x4   5+ 
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Ekrany Go-tcha – inne alerty 

 
    Ekran     Brak        Otwórz dziennik          Urządzenie      Urządzenie 
 Startowy               Pokéballi          aby zobaczyć          sparowane            nie sparowane 
     niezłapane Pokémony 
 
 
 
 
 

 
 Wibracje  Wibracje            Ładowanie 
Włączone             Wyłączone          *patrz uwagi 
                   na str. 3 
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TEN PRODUKT NIE JEST SPONSOROWANY, APROBOWANY ANI ZATWIERDZONY 

PRZEZ FIRMĘ POKÉMON LUB NIANTIC. 

Urządzenie wymaga smartfona zgodnego ze standardem Bluetooth i zainstalowanej aplikacji 

Pokémon GO. Kompatybilny z iPhone® 5 / 5c / 5s / SE 

/ 6 / 6s / 6 Plus / 6s Plus / 7/7 Plus z zainstalowaną wersją iOS Ver. 8-10. Zgodny z urządzeniami z Androidem o 

pojemności 2 GB lub więcej, Bluetooth Smart (Bluetooth w wersji 4.0 lub nowszej) i Android Ver. 4.4-6.0. 

 

 

 

Zapraszamy na strony internetowe: 

www.go-tcha.pl oraz www.go-tcha.com.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Żadnej części niniejszej instrukcji nie wolno powielać, zapisywać w systemie 

wyszukiwania ani przesyłać jakimkolwiek sposobem, elektronicznym, 

mechanicznym, fotokopiowania, nagrywania lub innym, 

bez zezwolenia firmy holandpoland Donata Wypchło. 

http://www.go-tcha.pl/
http://www.go-tcha.com.pl/

