
                      

 

INSTALACJA OPROGRAMOWANIA  LEGO WEDO 2.0 

Systemy operacyjne oraz wymagania: 

System Wymagania 

IOS od 8.2 

Android od 4.4.4 

Windows 7 (SP1) Bluetooth low energy adapter (BLED112) 

Windows 8 , 8.1 Urządzenie posiadające Bluetooth 4.0 lowenergy 

Mac OS Od 10.10 

Windows 10 Obecnie brak wsparcia 

 

Kroki instalacji oprogramowania – Windows 7 

 

1. Wpisz adres strony z 

kartki dołączonej do 

zestawu 

 

 

2. Wybierz odpowiedni 

program 

 

 



 
 
3. Wybierz 
oprogramowanie które 
chcesz zainstalować 
(Core lub Full) 

 

  

 

4. Stwórz konto lub 

zaloguj się. 

 

 

5. Pobierz 
oprogramowanie dla 
systemu Windows 

 

 

 

6. Zainstaluj oprogramowanie jednocześnie instalując sterowniki do adaptera 

Bluetooth BLED112 

 

 

 

Kroki instalacji oprogramowania –Windows 8 

 

1. Wejdź na stronę Windows Store (Start/Aplikacje/Sklep) 

2. Wyszukaj aplikację LEGO WeDo 2.0. 

3. Zainstaluj aplikację na komputerze 

4. Sparuj urządzenia Bluetooth między urządzeniem a SmartHubem 

 

 

 



 

Bezpośrednie linki do aplikacji są dostępne również na stronie Lego :  

 

OS Adres WWW 

IOS 
App store (Itunes) 
Link do coresoftware: https://itunes.apple.com/us/app/lego-education-
wedo2.0/id1059704386?ls=1&mt=8 

Android 
Google play 
Link do core software: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lego.education.wedo 

Windows 7 
LERO 
Link do core software: https://education.lego.com/pl-
pl/educationdownloads 

Windows 8 
Windows store 
Link do core software: https://www.microsoft.com/pl-pl/store/apps/lego-
education-wedo-20-start/9nblggh6gpk8 

MacOS 
LERO 
Link do core software:  
https://education.lego.com/pl-pl/educationdownloads 

 

Parowanie urządzeń (Bluetooth) - Windows 

 

Gdy po raz pierwszy używasz WEDO 2.0 Smarthub, trzeba "sparować" go z 

komputerem tak, aby oba urządzenia mogły bezpiecznie podłączyć się do siebie. 

Po tej operacji, urządzenia będą się łączyły automatycznie. 
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Jak powiązać WEDO 2.0 Smarthub do komputera? 

1. Idź do menu "Start" , "Panel sterowania" i wybierz "Urządzenia i 

drukarki". 

2. W "Urządzenia i drukarki", kliknij przycisk "Dodaj urządzenie". 

3. Włącz WEDO 2.0 Smarthub przez naciśnięcie przycisku 

4. WEDO 2.0 Smarthub pojawi się na liście dostępnych urządzeń. 

 

 Jeśli nie zostanie wykryty Smarthub:  

 Sprawdź czy komputer jest kompatybilny z Bluetooth 

4.0sprawdzając na stronie producenta lub w dokumentacji 

dołączonej do komputera. 

 W przypadku Windowsa 7 komputer musi posiadać adapter 

BLED112 

 Usuń wszystkie wcześniej sparowane WEDO 2.0 Smarthuby (które 

nie są połączone ze sobą) z listy urządzeń i przejdź ponownie od 

kroku 2. 

 

 

 

5. Wybierz swój WEDO 2.0 Smarthub i naciśnij przycisk "Dalej" 

6. Jeżeli jest to wymagane, domyślny kod to 0000 (cztery zera). 

7. Teraz WEDO 2.0 Smarthub jest podłączony do komputera, aby użyć go w 

aplikacji postępuj zgodnie z instrukcjami połączenia wideo.  


