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ЗМІСТ

ВСТАНОВЛЕННЯ ЧЕРЕЗ APP STORE
1.  Відкрийте Store/App Store на вашому смартфоні/планшеті.

2.  Знайдіть  ‘braintronics®’ у переліку застосунків.

3. Завантажте the braintronics®  App.

ВСТАНОВЛЕННЯ ЧЕРЕЗ QR CODE 

BRAINTRONICS®  APP

1.  Відскануйте цей QR code через QR сканер на вашому 
смартфоні чи планшеті.

2. Завантажте  braintronics App.

Перед початком braintronics® сеансу , будь ласка, 
переконайтесь, що Casada пристрій підключено до 
мережі. Активуйте Bluetooth на смартфоні/планшеті  
якщо маєте активне інтернет з’єднання. РЕЄСТРАЦІЯ АКАУНТУ

Під час першого запуску програми створіть 
обліковий запис користувача.

Щоб зробити це, клікніть на CREATE 
ACCOUNT.  (Мал. A)

Введіть свої дані та клікніть CREATE AC-
COUNT. (Мал. B)
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ЛОГІН  
Введіть свою адресу електронної пошти 
та пароль, клікнувши SIGN IN. Після ре-
єстрації, ви побачите свою колекцію медіа. 

ВАРІАНТИ ПІДПИСКИ
У цьому розділі можна вибрати підписку
або продовжити з наявними треками.

МОЇ ПРОДУКТИ
Мої продукти дозволяють зареєструвати
ваш продукт Casada за допомогою
функцій braintronics. (Див. A)

Після цього ви можете легко вибрати 
 потрібний продукт  braintronics (Див. B)

Див BДив A

Логін Варіанти
підписки

Колекція 
медія

Новини

Профіль Налаштування

КОЛЕКЦІЯ МЕДІА
Всі braintronics® треки можна знайти тут. 
Просто надіньте навушники і розслабтесь.
Якщо ви хочете насолоджуватися треками 
в Casada кріслі, з'єднайте свій смартфон
чи планшет заздалегідь через Bluetooth.

НОВИНИ
У цьому розділі ви будете поінформовані
з завантаженням нових треків. Ми також 
розміщуємо цікаві статті та пов’язані теми
такі як стрес, релакс, масаж, медитація
тощо.

ПРОФІЛЬ
На цій сторінці ви можете зберегти або 
змінити ваші персональні дані і ввести 
регіон реєстрації товару. 

НАЛАШТУВАННЯ
Щоб змінити мову та активувати налашту-
вання підписки, будь ласка, натисніть 
колесо, розташоване в нижньому правому куті.

BLUETOOTH З’ЄДНАННЯ З ANDROID
Будь ласка, зайдіть в МЕНЮ Вашого пристрою. (Див. A)

Настисніть ДОЗВОЛИТИ. (Див. B)

У списку доступних пристроїв оберіть той пристрій Casada, до якого 
Ви хочете підключитися.  (Див. C)

У випадку 2х Bluetooth підключено, оберіть те, що має суфікс “ВТ” 

Поверніться до медіа центру та оберіть трек.

Див. A Див. B Див. C
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BLUETOOTH З’ЄДНАННЯ З IOS 
Будь ласка, увійдіть до пункту МЕНЮ Вашого пристрою. (Див. A)

Якщо Bluetooth ще не активовано, переведіть кнопку уверху, як на малюнку,
вправо так, щоб засвітилося зелене світло. 

Зі списку доступних пристроїв оберіть той Casada пристрій, який Ви хочете
використовувати.

Поверніться до медіа центру та оберіть трек.

МЕДІА ПЛЕЄР
Будь ласка, перейдіть до пункту меню MEDIA та виберіть потрібний трек. Після
підтвердження пристрій автоматично вмикається і одночасно запускає 
трек та braintronics масаж. Ви можете поставили трек на паузу, 
закрити програму достроково або вибрати іншу.

Casada в Україні 
м. Київ, проспект Героїв Сталінграду, 8 
корпус 5
info@casada.ua 
casada.ua | www.braintronics.de
044 229-00-83, 
067 625-83-83, 
050 477-83-83

Технічні питання:
service@casada.ua

Права на тексти та зображення належать CASADA International GmbH 

Заборонено копіювати контент без дозволу правовласника.
Copyright © 2019 CASADA International GmbH.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Див. A
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