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SPIS TREŚCI

GRATULACJE!
Przed rozpoczęciem sesji braintronics® sprawdź, czy Twoje urządzenie  

marki Casada jest podłączone do sieci, czy jest włączony Bluetooth  
w Twoim telefonie komórkowym i czy jest aktywne połączenie z Internetem.

Wybierając braintronics®, wybierasz troskę o swoje zdrowie.

Aby móc w pełni korzystać z aplikacji braintronics®, prosimy o zapoznanie się  
z instrukcją i zachowanie jej na przyszłość.

Mamy nadzieję, że sesja masażu z braintronics® sprawi Ci przyjemność!

Instalacja poprzez sklep........................................................................................................................... 3

Instalacja poprzez kod QR ...................................................................................................................... 3

braintronics start aplikacji...................................................................................................................... 3

Tworzenie konta ............................................................................................................................................ 4

Login ....................................................................................................................................................................... 4

Połączenie Bluetooth z Android ........................................................................................................ 5

Połączenie Bluetooth iOS ....................................................................................................................... 5

Wybór języka .................................................................................................................................................... 5

Wybór muzyki ................................................................................................................................................. 6

Wiadomości ...................................................................................................................................................... 6

Ustawienia .......................................................................................................................................................... 7

Kontakt ................................................................................................................................................................. 7

INSTALACJA POPRZEZ KOD QR

Zeskanuj kod QR smartfonem lub tabletem, aby pobrać aplikację braintronics®.
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BRAINTRONICS® START APLIKACJI

INSTALACJA POPRZEZ SKLEP

1.  Otwórz Sklep Play / App Store na swoim 
smartfonie lub tablecie.

2.  W wyszukiwarce sklepu wpisz hasło  
„braintronics II”.

3. Pobierz aplikację braintronics®.
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TWORZENIE KONTA

•  Jeśli uruchamiasz aplikację po raz pierwszy, najpierw utwórz konto. Aby to 
zrobić, kliknij Zarejestruj. (Rys. A)

• Wprowadź wymagane dane i kliknij Zarejestruj. (Rys. B)

•  Po wprowadzeniu kodu aktywacyjnego, który został wysłany na podany adres 
e-mail, kliknij Aktywuj. (Rys.  C)

(Rys. A) (Rys. B) (Rys. C)

• Wprowadź swój adres e-mail i hasło, a następnie kliknij Zaloguj.

• Gdy tylko się zalogujesz, pojawi się biblioteka multimediów.

Ekran logowania Biblioteka  
multimediów

•  Kliknij ikonę fotela w prawym górnym rogu, aby wywołać listę dostępnych  
urządzeń Bluetooth.

•  Jeśli łączysz się z urządzeniem lub fotelem braintronics® po raz pierwszy,  
kliknij „+ Połącz nowe urządzenie”. Jeżeli fotel lub urządzenie pojawi się na 
liście dwukrotnie, proszę wybrać nazwę z końcówką „BT”

•  Włączone urządzenie jest teraz wyświetlane na liście dostępnych urządzeń  
Bluetooth i można się z nim połączyć. W razie potrzeby użyj hasła „1234” lub 
„0000”.

POŁĄCZENIE BLUETOOTH Z ANDROID

•  W przypadku łączenia się z iPhone’em urządzenia nie muszą być najpierw 
sparowane. Wszystkie dostępne urządzenia są wyświetlane bezpośrednio na 
liście. Po prostu kliknij żądane urządzenie na tej liście, aby nawiązać  
połączenie Bluetooth.

POŁĄCZENIE BLUETOOTH iOS

LOGIN

Niektóre utworów braintronics®, posiada-
jące tekst dostępne są w różnych wersjach 
językowych. Aby wybrać język, kliknij przy-
cisk w prawym dolnym rogu obrazu. 
 
Jeśli utwór posiada jedynie ścieżkę 
dźwiękową będzie oznaczony napisem 
„Puresound”.

WYBÓR JĘZYKA

(Rys. A) (Rys. B)
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• Wybierz żądany utwór z biblioteki multimediów. (Rys. A)

•  Aby pobrać utwory, kliknij mały symbol chmurki, znajdujący się pod regulacją 
głośności. (Rys. B + Rys. C)

•  Pobrane utwory znajdziesz w folderze „Moja muzyka”. Możesz teraz słuchać 
ich offline. (Rys. D)

Aby uzyskać dostęp do aktualnych informacji i nowości, 
kliknij „Wiadomości” w prawym dolnym rogu aplikacji.

•  W Ustawieniach można dokonać zmiany hasła. Po kliknięciu „Zmień hasło”, 
wysłany zostanie nowy kod aktywacyjny. Po wpisaniu kodu można zmienić 
swoje hasło. (Rys. A + Rys. B)

•  W pozycji „Powiadomienia push” można dostosować ustawienia  
powiadomień aplikacji braintronics®. (Rys. C + Rys. D)

WYBÓR MUZYKI

WIADOMOŚCI

USTAWIENIA

(Rys. A) (Rys. B) (Rys. C) (Rys. D)

Casada International GmbH 
Obermeiers Feld 3 
33104 Paderborn, Germany

www.casada.com | www.braintronics.de | info@braintronics.de 

Technical questions: service@braintronics.de
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KONTAKT

(Rys. A) (Rys. B) (Rys. C) (Rys. D)
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