iFIT: Aplikacja iFIT Bluetooth
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Aplikacja iFIT Coach (tylko na smartfony). Połączona z kontem iFIT.com. Posiada zarówno
funkcje darmowe jak i funkcje premium dostępne po wykupieniu członkostwa na rok bądź
aktywacji abonamentu. Służy do łączenia się z zegarkami i opaskami kompatybilnymi z
systemem iFIT.

Aplikacja iFIT Bluetooth (dostępna tylko na tabletach) jest niezbędna do skorzystania z zalet platformy iFIT na sprzętach
nie posiadających wbudowanego kolorowego wyświetlacza.

Aplikacja iFIT Bluetooth (bądź iFIT BLE). Dostępna tylko na tabletach z systemem Android w wersji
5.0 i nowszych oraz iOS z systemem 8.1 bądź nowszym. Wymagana do połączenia tabletu ze
sprzętem fitness kompatybilnym z platformą iFIT, który nie posiada wbudowanego modułu do
obsługi platformy iFIT.
UWAGA: Brak wersji darmowej. Konto na platformie iFIT.com musi posiadać aktywne członkostwo
Premium.
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obsługi platformy iFIT.
UWAGA: Brak wersji darmowej. Konto na platformie iFIT.com musi posiadać aktywne członkostwo
Premium.

Aplikacja iFIT Sleep. Jest kompatybilna z sensorem snu. Jej celem jest badanie efektywności snu.

KOMPATYBILNOŚĆ
Aby skorzystać z aplikacji iFIT Bluetooth musisz pamiętać o kilku ważnych elementach:
•
•
•
•

Twój sprzęt musi posiadać wbudowany moduł Bluetooth.
Musisz mieć aktywne członkostwo iFIT Premium na platformie iFIT.com
Tablet z systemem Android (5.0 lub nowszy) bądź iOS (8.1 lub nowszy).
Połączenie WiFi z tabletem.

JAK ZACZĄĆ
•
•
•
•
•
•
•

Utwórz konto lub zaloguj się na stronie www.iFit.com.
Kup bądź aktywuj członkostwo iFIT Premium na Twoim koncie.
Zaplanuj lub stwórz trening na stronie iFIT.com.
Pobierz aplikację iFIT Bluetooth.
Zaloguj się na aplikacji na swoje konto iFIT.
Załącz bluetooth na swoim tablecie.
Połącz tablet ze sprzętem (za pomocą aplikacji iFIT Bluetooth; nie próbuj łączyć się ze sprzętem z poziomu
tabletu).
• Rozpocznij trening.
Po pierwszym parowaniu urządzeń nie będzie konieczności czynienia tego za każdym razem. Twój sprzęt zostanie
zapamiętany przez aplikację i jeśli tylko znajdzie się on w jej zasięgu, to każdorazowo będzie próbował połączyć się z nią
automatycznie.
UWAGA: Zwróć uwagę na to, że jeśli Twoje urządzenie sparowane jest z tabletem w sposób poprawny, to lampka
statusu sprzętu będzie paliła się kolorze niebieskim. W przeciwnym razie będzie wyłączona (szara).
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