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1 Informacje o produkcie 

1.1 Podsumowanie 

 

 

 

 

HUAWEI WATCH to zegarek inteligentny, który rejestruje dane na temat stanu zdrowia, 

kondycji i fitness, umożliwia obsługę głosową oraz powiadamia o połączeniach i 

wiadomościach. Zegarek został stworzony z myślą o ludziach interesu, fanach nowości 

technicznych oraz osobach, którym zależy na monitorowaniu stanu zdrowia i kondycji bez 

rezygnacji z dobrego stylu. 
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Zegarek HUAWEI WATCH jest zbudowany z materiałów nieszkodliwych dla zdrowia. W 

razie wystąpienia reakcji uczuleniowej należy jak najszybciej zwrócić się do lekarza. 
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2 Ładowanie 

2.1 Ładowanie zegarka 

1. Podłącz ładowarkę do gniazda elektrycznego. 

2. Umieść HUAWEI WATCH w podstawce ładującej, dokładnie wyrównując styki na 

odwrocie zegarka z tymi w podstawce. 

3. Po pełnym naładowaniu baterii zdejmij zegarek z podstawki ładującej. 

 

 

 

UWAGA 

 Gniazdo ładowania powinno być zawsze suche, należy dokładnie ocierać z niego wilgoć i pot. 

 Zalecana temperatura otoczenia przy ładowaniu powinna mieścić się w zakresie od 0 do 35°C. 

 Ikona błyskawicy  wskazuje, że zegarek został pomyślnie podłączony do źródła zasilania. 

Jeśli zegarek jest wyłączony, po podłączeniu do źródła zasilania zostanie włączony automatycznie. 
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2.2 Czas ładowania 

Pełne naładowanie zegarka HUAWEI WATCH może zająć około 75 minut. 

Ikona baterii  na ekranie zegarka wskazuje obecny stopień naładowania. Po naładowaniu 

ikona baterii będzie całkowicie wypełniona. 

UWAGA 

Zegarek przejdzie w tryb oszczędzania energii (wyłączenie ekranu), gdy poziom naładowania baterii 

spadnie poniżej 5%. 
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3 Łączenie i wiązanie 

3.1 Wiązanie HUAWEI WATCH z telefonem 

 

 

 

1. Przed skonfigurowaniem zegarka należy pobrać aplikację Android Wear™ ze sklepu 

Google Play
TM

 lub Apple App Store i zainstaluj ją w telefonie. 

2. Przytrzymaj wciśnięty włącznik, aby włączyć zegarek i wybierz język. 

3. Włącz funkcję Bluetooth w telefonie, uruchom aplikację Android Wear i powiąż telefon 

z zegarkiem HUAWEI WATCH zgodnie z instrukcjami na ekranie. 

4. Pozwoli to zsynchronizować ustawienia, datę i godzinę oraz inne dane między telefonem 

i HUAWEI WATCH. Po zakończeniu można przystąpić do korzystania z zegarka. 

5. Kiedy synchronizacja będzie zakończona, wykonaj gesty przedstawione na ekranie, aby 

zapoznać się z podstawowymi gestami i funkcjami. 

UWAGA 

 W smartfonie z systemem Android należy zainstalować aplikację Android Wear, usługi Google Play, 

wyszukiwanie Google oraz aplikację Google PlayTM. 

 Przy wiązaniu zegarka z telefonem konieczne jest użycie aplikacji Android Wear. Nie należy używać 

interfejsu Bluetooth w telefonie. 
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 Jeśli wiązanie telefonu z zegarkiem się nie uda, korzystanie z zegarka nie będzie możliwe. Należy 

wtedy zresetować zegarek, wykonać restart telefonu oraz włączyć i wyłączyć funkcję Bluetooth w 

telefonie. Następnie należy ponowić próbę wiązania. 

3.2 Wymagania systemowe wobec telefonu 
 Wymagany telefon z systemem Android™ 4.3 lub nowszym albo iOS™ 8.2 lub 

nowszym. Zgodność konkretnych modeli telefonów można sprawdzić na stronie 

g.co/WearCheck. 

 Zakres obsługiwanych funkcji może się różnić w systemach Android i iOS. 

 HUAWEI WATCH można powiązać tylko z jednym telefonem jednocześnie. Aby móc 

powiązać zegarek z innym telefonem, trzeba będzie najpierw przywrócić w zegarku 

ustawienia fabryczne. 

3.3 Wi-Fi 

HUAWEI WATCH może się komunikować z sieciami Wi-Fi tylko po wyłączeniu 

komunikacji Bluetooth. Włączenie Wi-Fi skraca czas pracy zegarka na baterii. 

Aby połączyć HUAWEI WATCH z nową siecią Wi-Fi: 

Przesuń palec w lewo po ekranie zegarka, przejdź na ekran Ustawienia > Ustawienia Wi-Fi 

(Settings > Wi-Fi settings), dotknij pozycji Dodaj sieć > Otwórz w telefonie (Add 

network > Open on phone) i wpisz hasło Wi-Fi w telefonie. 

UWAGA 

Nawiązując połączenie z nową siecią Wi-Fi pamiętaj, by zegarek zachował połączenie Bluetooth z 

telefonem. 

 

file:///d:/05.w1/32.faq/g.co/wearcheck
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4 Podstawowa obsługa 

4.1 Typowe gesty 

 

 

 

Zegarek HUAWEI WATCH odczytuje gesty dotknięcia, przytrzymania palcem oraz 

przesunięcia palca po ekranie. 

Table 4-1  

Przesunięcie w 

górę 

Informacje o karcie. 

Przesunięcie w 

dół 

Szybkie ustawienia. 

Ukrycie karty. 

Przesunięcie w 

lewo 

Menu karty. 

Przesunięcie w 

prawo 

Usunięcie karty, wyjście z menu karty lub powrót do ekranu 

głównego. 
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4.2 Ikony 

Table 4-2  

 
Ładowanie baterii. 

 Zegarek nie ma połączenia z telefonem ani z tabletem. 

 
Zegarek nie jest wyciszony. 

 
Zegarek jest wyciszony. 

 
Włączono tryb lotniczy. 

 

4.3 Sprawdzanie baterii 

Przesuń palec w dół na ekranie głównym, aby przejść do menu Szybkie ustawienia (Quick 

Settings). Pozostała moc baterii zostanie wyświetlona jako wartość procentowa. 

Dotknij pozycji  w aplikacji Android Wear, aby wyświetlić wszystkie ustawienia, 

następnie wybierz HUAWEI WATCH na liście USTAWIENIA URZĄDZENIA. Dotknij 

pozycji Bateria zegarka, aby wyświetlić pozostały poziom baterii i szczegółową statystykę 

jej użycia. 

4.4 Regulacja jasności ekranu 

Jasność ekranu można regulować dowolną z poniższych metod: 

Aby tymczasowo zwiększyć jasność ekranu: Naciśnij włącznik trzykrotnie raz za razem, 

aby rozjaśnić ekran na 5 s. Ta funkcja jest użyteczna, gdy ekran jest nieczytelny, na przykład 

przy jasnym słońcu. 

Aby wyregulować jasność ekranu: Przesuń palec w lewo na ekranie głównym, wybierz 

polecenie Ustawienia > Zmień jasność (Settings > Adjust brightness) i przesuń palec w 

górę lub w dół, by dobrać jasność (pięć poziomów do wyboru). 

4.5 Włączanie ekranu 

Ekran można włączyć za pomocą gestów nadgarstka, na przykład przechylając lub unosząc 

nadgarstek. 
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Dotknij pozycji  w aplikacji Android Wear, aby wyświetlić menu ustawień, wybierz 

HUAWEI WATCH na liście USTAWIENIA URZĄDZENIA i włącz opcję Przechyl, by 

włączyć ekran. 

UWAGA 

Jeśli włączony jest tryb kinowy, ekran można włączyć tylko naciskając włącznik. 

4.6 Tryb kinowy (Theater mode) 

Tryb kinowy można włączyć w kinie lub w teatrze, aby uniknąć przeszkadzania innym 

widzom. Ekran zegarka pozostanie wyłączony nawet przy wykonywaniu gestów budzących 

(unoszenie lub przechylanie nadgarstka), przy dotykaniu ekranu i przy pojawianiu się 

powiadomień i połączeń. 

UWAGA 

Tryb kinowy różni się od trybu oszczędzania energii. W trybie kinowym nie będzie można wyświetlać 

godziny, powiadomień ani połączeń przychodzących. Dlatego należy ten tryb włączać tylko w razie 

konieczności. 

4.7 Gesty nadgarstka 

Przesuń palec w lewo na ekranie głównym, wybierz pozycję Ustawienia (Settings) i włącz 

opcję Gesty nadgarstka (Wrist Gestures na ON). Po odebraniu powiadomień można 

przechylić nadgarstek, aby przewinąć ich listę. 

4.8 Wyłączanie zegarka 
 Przesuń palec w lewo na ekranie głównym i wybierz pozycje Ustawienia > Wyłącz 

(Settings > Power off). 

 Przytrzymaj przycisk włącznika i wybierz pozycje Ustawienia > Wyłącz (Settings > 

Power off). 

 



HUAWEI WATCH User Guide 5 Powiadomienia 

 

Wydanie 01 (2015-10-08) Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 10 

 

5 Powiadomienia 

5.1 Odbieranie i odrzucanie połączeń przychodzących 

Aby odebrać połączenie: 

Na ekranie rozmowy przychodzącej przeciągnij zielony suwak w lewo, aby odebrać 

połączenie, po czym podnieś powiązany z zegarkiem telefon do ucha. 

Aby odrzucić połączenie: 

Na ekranie rozmowy przychodzącej przeciągnij czerwony suwak w prawo, aby odrzucić 

połączenie. 

5.2 Powiadomienia 

Zegarek HUAWEI WATCH wibruje przy powiadomieniu. 

Aby przeczytać powiadomienie, wystarczy unieść nadgarstek. 

Aby zegarek odbierał powiadomienia z telefonu: 

Powiadomienia z telefonu są domyślnie wysyłane na zegarek. 

Aby zablokować powiadomienia z aplikacji: 

Metoda 1: przejdź do ekranu ustawień w aplikacji Android Wear i dodaj aplikację, którą 

chcesz zablokować, do listy Blokuj powiadomienia z aplikacji. 

Metoda 2: przesuń palec w prawo na powiadomieniu i dotknij pozycji Blokuj aplikację 

(Block app), aby nie otrzymywać więcej powiadomień z tej aplikacji. 

Aby odblokować powiadomienia z aplikacji: 

Przejdź do ekranu ustawień w aplikacji Android Wear i na liście Blokuj powiadomienia z 

aplikacji usuń aplikacje, które chcesz odblokować. 

5.3 Plan dnia 

Otwórz aplikację kalendarza w telefonie, utwórz zdarzenie i określ jego porę. Zegarek 

wygeneruje przypomnienie o ustalonej porze. 
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5.4 Alarm 

1. Przesuń palec w lewo na ekranie głównym i wybierz pozycje Ustawienia > Alarm 

(Settings > Alarm). 

2. Przesuń listę w dół lub w górę, by nastawić porę alarmu. 

3. Przesuń palec w lewo, aby włączyć alarm. 
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6 Ok Google™ 

6.1 Obsługa głosowa 

 

 

 

Zegarek może być obsługiwany głosowo przy użyciu dowolnej z poniższych metod: 

 Powiedz „OK Google” przy wyświetlonym ekranie głównym. Na białym ekranie pojawi 

się czerwona litera „g”. Zegarek zostaje przełączony w tryb rozpoznawania mowy. 

 Kiedy na ekranie Ok Google pojawi się napis Mów teraz (Speak now), można sterować 

zegarkiem, wypowiadając polecenia głosowe. 

UWAGA 

 Stale utrzymuj połączenie zegarka HUAWEI WATCH z telefonem przy aktywnym połączeniu z 

Internetem. 

 Niektóre języki mogą nie być obsługiwane. 
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6.2 Polecenia ogólne 

Komendy głosowe Google dzielą się na następujące kategorie: 

 Polecenia ogólne 

 Notatki i przypomnienia 

 Data i godzina 

 Komunikacja 

 Pogoda 

 Mapy i nawigacja 

 Sport 

 Połączenia lotnicze 

 

Polecane przykłady komend głosowych: 

 Gdzie jest restauracja. 

 Zadzwoń Tomek. 

 Przypomnij mi Ważne spotkanie. 

 Nawigacja Dom. 
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7 Monitorowanie ćwiczeń fizycznych 

7.1 Rodzaje ćwiczeń 

 

 

 

Zegarek przez cały dzień monitoruje szereg typów aktywności ruchowej (chodzenie, bieganie 

i wspinanie się na schody i wzniesienia naturalne). Codziennie zlicza też kroki, spalone 

kalorie oraz podniesienia się do pozycji stojącej. 

7.2 Statystyka dzienna 

Aby określić cele ćwiczeń: 

Przesuń palec w lewo na ekranie głównym i wybierz pozycję Statystyka dzienna (Daily 

tracking) . Przy pierwszym użyciu tej funkcji przesuń palec w lewo po ekranie i podaj 

swój wzrost i wagę. Określ normę ćwiczeń w polu Dzienny cel (Daily goal). 

Aby przejrzeć dane na temat ćwiczeń: 

Przesuń palec w lewo na ekranie głównym i wybierz pozycję Statystyka dzienna (Daily 

tracking) . Przesuń palec w lewo na ekranie, aby przejrzeć statystykę na temat marszu, 

biegania i wspinaczki, na przykład wykonanych kroków, spalonych kalorii i czasu 

aktywności. 

UWAGA 

 Podaj swój prawdziwy wzrost i wagę, aby umożliwić dokładne obliczanie kalorii spalonych podczas 

ćwiczeń. 

 Po określeniu ustawień zegarek będzie automatycznie rejestrować dane, jeśli tylko będzie na 

nadgarstku. 
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7.3 Statystyka fitness 

1. Przesuń palec w lewo na ekranie głównym, wybierz pozycje Statystyka fitness (Fitness 

cracking)  i dotknij pozycji Start > Czas lub Start > Kalorie (Start > Time lub 

Start > Calories). 

2. Przesuń palec w górę lub w dół na ekranie, aby określić cel i dotknij pozycji Start, aby 

rozpocząć ćwiczenia. 

UWAGA 

 Dotknij pozycji , aby przerwać sesję. 

 Dotknij pozycji , aby przejrzeć zarejestrowane dane. 
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8 Monitorowanie zdrowia 

8.1 Monitorowanie pulsu 

HUAWEI WATCH jest wyposażony w najnowocześniejszy pulsometr, który analizuje pracę 

serca na podstawie pomiaru tętna w nadgarstku. 

Przesuń palec w lewo na ekranie głównym i dotknij pozycji Puls (Heart rate) , aby 

wyświetlić odczyt pulsu. 

UWAGA 

 Pomiar pulsu należy wykonywać po chwili odpoczynku. Wyniki nie spełniają kryteriów fachowej 

diagnostyki medycznej. 

 Pasek nie powinien być zbyt luźny ani zbyt ciasno zapięty, gdyż wpłynie to na odczyt. 

 Aby zapewnić większą dokładność pomiarów tętna, zegarek powinien być prawidłowo założony, jak 

na przedstawionej ilustracji. 

 

8.2 Czynniki wpływające na pomiar pulsu 

Jeśli zegarek nie jest w stanie odczytać pulsu albo w kolejnych odczytach wyświetla wyniki 

znacznie odbiegające od siebie, należy postępować według poniższych wskazówek: 

 Pamiętaj o zdjęciu przezroczystej folii ochronnej na spodzie zegarka. 

 Spód zegarka powinien być czysty i suchy i nie powinien być niczym oddzielony od 

skóry nadgarstka. 

 Sprawdź, czy zegarek został założony prawidłowo. Zegarek powinien wygodnie 

spoczywać na nadgarstku. Nie powinien być zapięty zbyt luźno ani zbyt ciasno. 

 Utrzymuj nadgarstek nieruchomo i nie potrząsaj nim w trakcie pomiaru. 

 Jeśli mimo wielu podejść nie udaje się odczytać pulsu, wyłącz i włącz zegarek i spróbuj 

jeszcze raz. Jeśli odczyt pulsu nadal okazuje się niemożliwy, zwróć się po pomoc do 

serwisu Huawei.
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9 Aplikacje 

9.1 Pobieranie aplikacji 

HUAWEI WATCH obsługuje wiele popularnych aplikacji, jak Facebook, Twitter i WeChat. W 

aplikacji Android Wear dotknij pozycji Przeglądaj aplikacje i skorzystaj z witryny Google 

Play
TM

 do pobrania aplikacji. 

9.2 Instalowanie i odinstalowywanie aplikacji 

Aby zainstalować aplikację: 

W aplikacji Android Wear dotknij pozycji Przeglądaj aplikacje i skorzystaj z witryny 

Google Play
TM

 do pobrania aplikacji. Jeśli aplikacja jest zgodna z usługą Android Wear, jej 

ikona pojawi się na pierwszym ekranie, gdy przesuniesz palec w lewo na ekranie głównym 

zegarka. 

Aby odinstalować aplikację: 

Odinstaluj ją w telefonie. 
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10 Aktualizacja i przywracanie ustawień 
fabrycznych 

10.1 Aktualizacja bezprzewodowa 

Jeśli pojawi się nowa wersja oprogramowania, w zegarku pojawi się automatycznie 

powiadomienie. Należy wtedy wykonać instrukcje na ekranie, aby pobrać i zainstalować 

najnowszą wersję. 

UWAGA 

Nie ma możliwości samodzielnego wyszukiwania nowszych wersji. 

10.2 Ustawienia fabryczne 

Przesuń palec w lewo na ekranie głównym i wybierz pozycje Ustawienia > Ustawienia 

fabryczne (Settings > Factory reset). 

Przywrócenie ustawień fabrycznych wiąże się z usunięciem wszystkich danych z pamięci 

zegarka. Trzeba będzie też ponownie powiązać zegarek z telefonem. 
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11 Więcej informacji 

11.1 Tarcze zegarka 

Aby zmienić tarczę: 

Metoda 1: na ekranie głównym zegarka przytrzymaj palec na tarczy, aby przejść do menu. 

Przesuwaj listę tarcz w lewo i w prawo i dotknij wybranego wzoru, aby go zastosować. 

Metoda 2: przesuń palec w lewo na ekranie głównym, wybierz pozycje Ustawienia > Zmień 

tarczę zegarka (Settings > Change Watch Face) i przesuwaj listę wzorów tarcz w lewo i w 

prawo. Dotknij wybranego wzoru, aby go zastosować. 

Metoda 3: na ekranie głównym aplikacji Android Wear wybierz pozycję Tarcze zegara i 

pozycję Więcej, aby wyświetlić więcej wzorów. Dotknij wybranego wzoru, aby go 

zastosować. 

Aby pobrać dodatkowe wzory tarczy zegara: 

Odwiedź Google Play
TM

. 

11.2 Odtwarzanie muzyki 

Aby odtwarzać muzykę w telefonie: 

Kiedy zegarek jest powiązany z telefonem przez Bluetooth, za pomocą zegarka można 

sterować odtwarzaniem muzyki w telefonie, na przykład pomijać utwory lub regulować 

głośność. 

Aby odtwarzać muzykę lokalnie: 

Muzykę można odtwarzać przez słuchawki Bluetooth podłączone do zegarka. Dzięki temu nie 

trzeba nosić przy sobie telefonu podczas spaceru, joggingu lub ćwiczeń. Poniżej opisano, jak 

zsynchronizować muzykę z zegarkiem i odtwarzać ją na słuchawkach Bluetooth: 

1. Pobierz i zainstaluj aplikację Muzyka Google w telefonie lub tablecie z systemem 

Android. 

2. Kup parę utworów w Google Play
TM

. 

3. Wybierz opcję Pobierz do Android Wear i zaczekaj na pobranie muzyki i przesłanie jej 

na zegarek. 

4. Na ekranie ustawień zegarka wyszukaj słuchawki Bluetooth i powiąż je z zegarkiem. 
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5. Na ekranie zegarka dotknij pozycji Odtwarzacz muzyczny i wybierz opcję Odtwarzaj 

w Wear (Play on Wear), aby rozpocząć odtwarzanie. 

11.3 Funkcja nagrywania 

Kiedy zegarek jest już powiązany z telefonem, pobierz i zainstaluj aplikację nagrywającą z 

Google Play
TM

 (na przykład rejestrator audio). 

Po zainstalowaniu aplikacji w telefonie zostanie zsynchronizowana z zegarkiem. Przesuń 

palec w lewo na ekranie głównym zegarka i dotknij aplikacji nagrywającej, aby rozpocząć 

nagrywanie. 

Po skończeniu nagranie można odsłuchać w telefonie. (Odtwarzanie nagrań w zegarku jest w 

chwili obecnej nieobsługiwane). 

11.4 Regulacja i wymiana paska 

Aby wyregulować pasek zegarka HUAWEI WATCH: 

 Pasek ze stalowej siatki: wyreguluj pasek odpowiednio do obwodu nadgarstka. 

 Pasek skórzany: wyreguluj pasek odpowiednio do obwodu nadgarstka. Jeśli 

istniejących otworów jest za mało, zabierz zegarek do najbliższego zakładu 

zegarmistrzowskiego, aby wykonać dodatkowe otwory w pasku. 

 Pasek ze stalowych segmentów: do regulacji długości paska potrzebne jest specjalne 

narzędzie. Zabierz zegarek do najbliższego zakładu zegarmistrzowskiego, aby zamówić 

regulację paska lub zamów odpowiednie narzędzie w dowolnym punkcie sprzedaży i 

wykonaj regulację samodzielnie. 

Aby wymienić pasek zegarka HUAWEI WATCH: 

Pasek można wymienić w sposób przedstawiony na poniższych rysunkach. 

 Pasek z siatki stalowej lub segmentów stalowych: 

 

 Pasek skórzany: 
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11.5 Korzystanie z paska ze stalowej siatki 

1. Przytrzymuj pasek poziomo, wsuwając go w zapinkę. 

 

 

 

2. Upewnij się, że metalowa wystająca część na zapince pozostaje w regulowanym 

obszarze oznaczonym na pasku. 

 

 

 

 
 Nie próbuj zamocować zapinki poza regulowanym obszarem. Może to wywołać nieodwracalne 

uszkodzenie paska. 

 Jeśli zapięcie paska wymaga użycia siły, wyreguluj pasek dokładniej i spróbuj ponownie. 
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11.6 Dostępne paski 

Huawei oferuje wybór pięknych pasków, które można wymieniać odpowiednio do różnych 

okazji. Paski są wykonane ze stali nierdzewnej i oryginalnej włoskiej skóry i przeszły 

wnikliwe testy dermatologiczne pod kątem nieszkodliwości i komfortu noszenia. 

Nazwa paska Kolor Rozmiar 

Pasek ze stalowej siatki Srebrny 120 mm do 210 mm 

Pasek ze stalowych 

segmentów 

Srebrny, czarny i złoty 120 mm do 210 mm 

Pasek skórzany Czarny i brązowy 145 mm do 200 mm 

 

11.7 Wodoodporność 

HUAWEI WATCH spełnia normę wodoszczelności i pyłoszczelności IP67. Oznacza to, że 

może być noszony podczas mycia rąk, gotowania, mycia samochodu lub podczas deszczu. 

Jednak ten zegarek nie jest przeznaczony do pływania, nurkowania ani do długotrwałego 

zanurzania w wodzie. 

11.8 Pomoc 

Więcej informacji zawiera ekran Android Wear >  > Pomoc i opinie w telefonie. 
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12 Pytania i odpowiedzi 

12.1 Dlaczego zegarek nie odnawia automatycznie 
połączenia Bluetooth z telefonem, gdy tylko znajdzie się 
znowu w zasięgu? 

Jeśli zegarek wyświetla ikonę , oznacza to, że połączenie Bluetooth z telefonem zostało 

zerwane. 

Telefon będzie próbował odnowić połączenie z zegarkiem. Połączenie powinno zostać 

odnowione w ciągu 5 minut. 

Jeśli po upływie 5 minut połączenia nie udaje się odnowić, wyłącz i włącz funkcję Bluetooth 

w Android Wear i ponownie spróbuj odnowić połączenie. 

12.2 Dlaczego bateria zegarka nie ładuje się? 

Jeśli zegarek się nie ładuje, wykonaj poniższe czynności: 

 Upewnij się, że metalowe styki do ładowania z tyłu zegarka są dobrze wyrównane ze 

stykami w podstawce ładującej. 

 Upewnij się, że styki nie są pokryte brudem lub rdzą. 

 Upewnij się, że styki w podstawce ładującej nie zostały uszkodzone. 

UWAGA 

Jeśli stwierdzisz którekolwiek z powyższych problemów i nie dasz rady ich poprawić samodzielnie, udaj 

się z zegarkiem do najbliższego punktu serwisowego Huawei. 

12.3 Dlaczego bateria wyczerpuje się tak szybko? 
 Sprawdź, czy telefon ma połączenie z Internetem i czy masz dostęp do usługi Google 

Play
TM

. 

 Sprawdź, czy zegarek jest powiązany z innym telefonem. Przesuń palec w lewo na 

ekranie głównym, wybierz pozycję Ustawienia > Urządzenia Bluetooth (Settings > 

Bluetooth devices) i sprawdź historię połączeń Bluetooth. 
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 Sprawdź, czy w zegarku włączona jest funkcja Wi-Fi. Przesuń palec w lewo na ekranie 

głównym zegarka i wybierz pozycję Ustawienia > Ustawienia Wi-Fi > Wi-Fi (Settings > 

Wi-Fi settings > Wi-Fi). Jeśli wybrana jest opcja Automatycznie (Automatic), 

łączność Wi-Fi jest włączona. Połącz się z tą samą siecią Wi-Fi co telefon i sprawdź, czy 

masz dostęp do Google Play
TM

. 

 Pamiętaj, by przy wiązaniu zegarka z telefonem korzystać z aplikacji Google Android 

Wear. Korzystanie z innych aplikacji do wiązania urządzeń może uniemożliwić 

prawidłowe działanie usług Google. 

 Sprawdź, czy z zegarkiem są synchronizowane aplikacje z telefonu zużywające dużo 

energii. Odinstaluj te aplikacje i sprawdź, czy bateria zegarka będzie wtedy działać 

dłużej. 

 Sprawdź, czy z zegarkiem są synchronizowane aplikacje z telefonu, które zostały 

niedawno zainstalowane. Odinstaluj te aplikacje i sprawdź, czy bateria zegarka będzie 

wtedy działać dłużej. 

12.4 Co należy zrobić, jeśli poziom baterii jest zbyt niski i 
nie da się włączyć zegarka? 

Jeśli nie udaje się włączyć zegarka z powodu zbyt niskiego poziomu baterii lub gdy na 

ekranie widać ikonę ładowania, a zegarek się silnie rozgrzewa i nie można go włączyć, należy 

postępować według poniższej instrukcji: 

 Upewnij się, że metalowe styki do ładowania z tyłu zegarka i styki w podstawce 

ładującej nie są uszkodzone. 

 Upewnij się, że żadne przedmioty nie zawadzają w zetknięciu się styków zegarka i 

podstawki oraz że styki nie skorodowały. Sprawdź, czy styki w podstawce nie są wygięte 

i że prawidłowo stykają się z tymi w zegarku. 

12.5 Dlaczego nie odbieram powiadomień, gdy telefon jest 
zablokowany? 

Jeśli używasz smartfona Huawei, sprawdź, czy zegarek jest powiązany z telefonem przez 

Bluetooth oraz że Android Wear figuruje na liście Aplikacje chronione. Jeśli nie, przejdź na 

ekran Ustawienia > Aplikacje chronione i wybierz aplikację Android Wear. Od tej pory 

powiadomienia będą przesyłane na zegarek nawet gdy telefon jest zablokowany. 

12.6 Dlaczego przy korzystaniu z mikrofonu 
wbudowanego w zegarek nagranie jest bardzo ciche i 
zaszumione? 

Sprawdź, czy mikrofon nie jest niczym przesłonięty. Jeśli tak, usuń przeszkadzający 

przedmiot i spróbuj ponownie. 
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13 Prawa autorskie 

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone. 

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

App Store jest znakiem usługi Apple Inc. 

IOS jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym Cisco w Stanach 

Zjednoczonych Ameryki i w innych krajach, używanym na licencji. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może stanowić podstawy do żadnych roszczeń 

gwarancyjnych. 

 


