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Instrukcja obsługi 
Dziękujemy za zakup Go-tcha Evolve do 

Pokémon Go! 

Ciesz się z Pokémon Go w ruchu bez spoglądania na 
swój smartfon. 

 

Co jest w zestawie? 

Wraz z Go-tcha Evolve do Pokémon Go otrzymasz: 

- 1x urządzenie USB Go-tcha Evolve 

- 1x instrukcja ładowania 

 

Ładowanie Go-tcha Evolve 

Go-tcha Evolve posiada wbudowany port USB do 

ładowania. Podłącz wbudowany port USB do źródła 
prądu – pełne naładowanie i gotowość do użycia już po 90 minutach. 

 

WAŻNE: Sprawdź, czy Go-tcha Evolve jest poprawnie podpięta do ładowarki. Urządzenie 
można podłączyć w obie strony, jednak animacja ładowania pojawi się tylko po poprawnym 
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podłączeniu Go-tchy Evolve do portu ładowania USB. Tylko gdy wyświetli się animacja 
ładowania, wtedy Twoja Go-tcha Evolve jest naprawdę ładowana. 

 

Zanim zaczniesz – upewnij się, że Go-tcha Evolve ma najnowsze 

oprogramowanie. 

Pobierz aplikację Go-tcha Evolve dla dodatkowych możliwości, jak sprawdzanie swoich 
statystyk i zmian ustawień urządzenia. Po prostu zeskanuj kod QR aby pobrać aplikację na 
odpowiedni system lub wyszukaj ‘Go-tcha Evolve’ w sklepie z aplikacjami.  

Aby połączyć Go-tcha Evolve do aplikacji Go-tcha Evolve, należy zamknąć aplikację Pokémon 
Go. Naciśnij przycisk na Go-tchy Evolve, aby ją uruchomić, a automatycznie połączy się z 
uruchomioną aplikacją Go-tcha Evolve. Aktualizacje pobiorą się automatycznie. 

Uwaga – Go-tcha Evolve nie może połączyć się z więcej niż jedną aplikacją na raz, dlatego 
aplikacja Pokémon Go nie może być uruchomiona w tle. Jeśli próbowałeś połączyć się z 
telefonem przy działającej aplikacji Pokémon Go, zamknij obie aplikacje i uruchom aplikację 
Go-tcha Evolve ponownie. 

 

*Ustawienia Zegara (Twoja Go-tcha Evolve może posiadać tą funkcję lub nie, w zależności od 
regionu) - Aplikacja Go-tcha Evolve automatycznie zaktualizuje zegar na Twojej Go-tcha 

Evolve, gdy podłączysz urządzenie do aplikacji. Aplikacja da również dostęp do opcji ‘Zmiana 

loga na zegar’ i pozwoli Ci wybrać co chcesz mieć ustawione jako domyślny pierwszy ekran. 
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Podłączenie Twojej Go-tcha Evolve 

Aby połączyć Twoją Go-tcha Evolve do aplikacji Pokémon Go: 

- Otwórz aplikację Pokémon Go 

- Wejdź do głównego menu (Main Menu) 
- Wejdź w ustawienia (Settings) 
- Wejdź w ‘ Pokémon Go Plus ’ 
- Naciśnij czerwony przycisk na swojej Go-tcha Evolve, aby zostało rozpoznane przez aplikację 
Pokémon Go 

- Naciśnij urządzenie, które wyświetli się pod ‘ Available Devices ’ 
- Zaakceptuj powiadomienie o parowaniu Bluetooth, aby dokończyć połączenie 

 

Korzystanie z Go-tcha Evolve – opis funkcji Wyłączenie animacji i wibracji 

 

Gdy masz włączoną funkcję wyłączenia animacji: 
- Go-tcha Evolve nie będzie wyświetlać żadnych animacji podczas gry dotyczących 
odwiedzania Pokéstopów i łapania Pokémonów. Ekran pozostaje czarny. 
- Go-tcha Evolve nie będzie wibrować. 

 

Korzystanie z Go-tcha Evolve – łapanie ręczne 

- Go-tcha Evolve będzie wibrować i wyświetli animację w celu pokazania 
nowego/zduplikowanego Pokémona w pobliżu 

- Naciśnij czerwony przycisk Go-tchy Evolve, aby złapać Pokémona 

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

 

- Go-tcha Evolve będzie wibrować i wyświetli animację w celu pokazania Pokéstopu w zasięgu 
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- Naciśnij czerwony przycisk Go-tchy Evolve, aby zebrać przedmioty z Pokéstopu 

- Go-tcha Evolve będzie wibrować i wyświetli animację przy udanym/nieudanym zebraniu 
przedmiotów oraz ile przedmiotów zostało zebranych 

 

Na stronie 5 znajduje się pełny przewodnik po wyświetlanych animacjach. 

 

Korzystanie z Go-tcha Evolve – automatyczne łapanie Pokémonów i 

Pokéstopów 

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

dopóki symbol automatycznego łapania zmieni się, jak poniżej: 

 

Gdy masz włączoną funkcję automatycznego łapania: 
- Go-tcha Evolve będzie wibrować i wyświetli animację przy udanym/nieudanym złapaniu 
Pokémona 

- Go-tcha Evolve 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 Evolve 

dopóki wyświetlony zostanie  na ekranie. 
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Go-tcha Evolve – dostępne animacje wyświetlane na ekranie 
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TEN PRODUKT NIE JEST SPONSOROWANY, APROBOWANY ANI ZATWIERDZONY PRZEZ FIRMĘ POKÉMON 

LUB NIANTIC. 

Kompatybilny z iPhone® 5 / 5c / 5s / SE / 6 / 6s / 6 Plus / 6s Plus / 7 / 7 Plus / 8 / 8 Plus / X / XS / XS Max / XR z 

zainstalowaną wersją iOS Ver. 10 i wyższą.  
Zgodny z urządzeniami z Androidem o pojemności 2 GB lub więcej, Bluetooth Smart (Bluetooth w wersji 4.0 lub nowszej) 

i Android Ver. 5.0 i wyższą. 

 

 

Zapraszamy na strony internetowe: 

go-tcha oraz go-tcha evolve 

 

 

 

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.pl/go-tcha_evolve.html

