APLIKCJA BRAINTRONICS®
brainwave
stimulation system

INSTRUKCJA OBSŁUGI

SPIS TREŚCI
Instalacja ..................................................................................................................................... 2
SKLEP Google Play | APP Store ................................................................................... 2
Skanowanie kodu QR...................................................................................................... 3
Aplikacja braintronics®........................................................................................................... 3
Tworzenie konta....................................................................................................................... 3
Login | Menu.............................................................................................................................. 4
Wybór języka............................................................................................................................. 4
Sklep............................................................................................................................................. 5
Moje produkty........................................................................................................................... 5
Łączenie się z urządzeniem za pomocą Bluetooth...................................................... 6
Media | Odtwarzacz................................................................................................................. 7
Newsy........................................................................................................................................... 7
Informacje kontaktowe.......................................................................................................... 7
Przed rozpoczęciem sesji braintronics® należy się upewnić, że
urządzenie jest podłączone do prądu, a w smartfonie / tablecie
uruchomiona została funkcja Bluetooth oraz dostęp do internetu.

INSTALACJA APLIKACJI PRZEZ SKLEP
GOOGLE PLAY / APP STORE
1. Otwórz Sklep Google Play / App Store na swoim smartfonie /
tablecie.
2. Wyszukaj aplikację braintronics® i zainstaluj ją.
3. Zainstaluj aplikację braintronics®.
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INSTALACJA PRZEZ KOD QR
1. Zeskanuj kod QR za pomocą aplikacji skanującej, zainstalowanej na Twoim smartfonie lub tablecie.
2. Zainstaluj aplikację braintronics®.
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APLIKCJA BRAINTRONICS®

TWORZENIE KONTA
Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji
należy utworzyć konto użytkownika.
W tym celu należy wybrać opcję: UTWÓRZ
KONTO. (rys. A)
Wprowadź swoje dane i kliknij „UTWÓRZ
KONTO” ((rys. B)
Rys. A

Rys. B
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LOGIN | MENU
Wprowadź swój email oraz hasło, a następnie kliknij ‘Zaloguj”.
Gdy się zalogujesz, pojawi się menu aplikacji.

WYBÓR JĘZYKA
Aby wybrać język należy kliknąć ikonę koła zębatego, znajdującą się w prawym
górnym narożniku i wybrać język z listy. (rys. A)
Aby wrócić do głównego menu należy kliknąć
strzałkę, znajdującą się w lewym górnym
narożniku lub przycisk powrotu na smartfonie
lub tablecie. (rys. B)

Rys. A
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Rys. B

SKLEP
Wybierz język, w którym chcesz odsłuchiwać ścieżki dźwiękowe. (rys. A)
Wybierz jedną z kategorii, aby odtworzyć ścieżkę z lektorem lub muzykę relaksacyjną. (rys. B)
Wybierz ścieżkę (rys. C)
Potwierdź chęć dokonania zakupu, klikając przycisk KUP. (rys. D)
By uzyskać dostęp do szczegółowego menu naciśnij ikonę z 3 poziomymi
kreskami, w górnym lewym narożniku. (rys. E)

Rys. A

Rys. B

Rys. C

Rys. D

Rys. E

Rys. A

Rys. B

MOJE PRODUKTY
W zakładce MOJE PRODUKTY możesz zarejestrować swoje urządzenia marki Casada,
posiadające funkcję Braintronics®. (rys. A)
Przyjaźnie skonstruowana lista ułatwi Ci wybór
pożądanego urządzenia. (rys. B)
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POŁACZENIE BLUETOOTH DLA ANDROID
Wybierz URZĄDZENIA w menu. (rys. A)
Wybierz POZWÓL . (rys. B)
Z listy dostępnych urządzeń wybierz swoje urządzenie marki Casada i połącz je
wpisując kod „1234” . (rys. C)

POŁĄCZENIE BLUETOOTH DLA IOS
Wybierz URZĄDZENIA w menu. (rys. A)
Jeśli Bluetooth nie jest aktywny (rys. D) przesuń przycisk, widoczny w prawym
górnym narożniku ekranu w prawo, aby podświetlił się na zielono. (rys. E)
Z listy dostępnych urządzeń wybierz swoje urządzenie marki Casada. (rys. E)

Rys. A
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Rys. B

Rys. C

Rys. D

Rys. E

MEDIA | ODTWARZACZ
Aby odtworzyć wybraną ścieżkę, wbierz MEDIA z menu. Po zatwierdzeniu wyboru urządzenie automatycznie się włącza i rozpoczyna program masażu, zsynchronizowany z wybraną ścieżką dźwiękową. Możesz zatrzymać ścieżkę, aby
opuścić aplikację lub wybrać inną ścieżkę.

NEWSY
W tej sekcji będziemy informować Cię, gdy udostępniane będą kolejne ścieżki.
Będziemy tu również zamieszczać interesujące artykuły / informacje na temat
stresu, relaksacji czy medytacji.

INFORMACJE KONTAKTOWE
Casada International GmbH
Obermeiers Feld 3
33104 Paderborn, Germany
development@casada.com|www.casada.com

Prawa autorskie. Zdjęcia i teksty są chronione prawem autorskim przez Casada
International GmbH i nie mogą być wykorzystywane bez otrzymania zgody.
Copyright © 2018 Casada International GmbH.
Wszystkie prawa zastrzeżone.
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