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INSTALARE PRIN MAGAZINUL DE APLICAȚII 
1.  Deschideți Magazinul Play / Magazinul Aplicații de pe tele-

fonul sau  tableta dvs.

2.  Căutați ´braintronics®´ în magazin.

3.  Descărcați aplicația braintronics®

brainwave 
stimulation system

Înainte de a porni sesiunea de braintronics®, vă rugăm să vă asigu-
rați că dispozitivul dvs. Casada este conectat la o sursă de energie, 
că Bluetooth-ul este activat pe telefonul smartphone / tabletă și că 
aveți o conexiune de internet activă. 

INSTALARE PRIN COD QR

APLICAȚIA BRAINTRONICS®

1.  Scanați acest cod QR folosind o aplicație de scanat QR de 
pe telefonul sau tableta dvs. 

2.  Descărcați aplicația braintronics®

brainwave 
stimulation system

CREAȚI UN CONT 
Când porniți aplicația pentru prima dată vă 
rugăm să creați un cont de utilizator.

Pentru a face acest lucru, dați clic pe CREAȚI 
CONT  (Imagine A)

Introduceți datele dvs., apoi dați clic pe CRE-
AȚI CONT  (Imagine B)

Imagine A Imagine B



54

AUTENTIFICARE | MENIU
Introduceți adresa dvs. de email și parola, apoi dați clic pe 
AUTENTIFICARE. Odată ce sunteți autentificat, apare meniul 
principal al aplicației. 

LIMBA

Selectați limba aplicației, vă rugăm să apăsați pe pictograma roată dinţată din 
colţul din dreapta sus și selectaţi limba dorită.  (Imagine A)

Reveniţi la meniul principal dând clic pe 
pictograma săgeată din colţul din stânga 
sus sau pe butonul ´înapoi´ al telefonului 
dvs. smartphone/tabletă.  (Imagine B)

MAGAZIN
Selectaţi limba în care doriţi să fie derulate coloanele sonore.  (Imagine A) 

Alegeţi una din categoriile pentru meditaţia dvs. ghidată sau muzică de relaxare. 
(Imagine B)

Selectaţi o coloană sonoră. (Imagine C)

Confirmaţi achiziţia dvs. dând clic pe butonul CUMPĂRĂ.  (Imagine D)

Pentru a accesa meniul detaliat, apăsaţi pe pictograma meniu ´3 linii´ din colţul 
din stânga sus. (Imagine E)

Imagine A Imagine CImagine B Imagine D Imagine E

PRODUSELE MELE 
În PRODUSELE MELE puteţi să vă înregistraţi 
produsul dvs. Casada care are funcţia braintro-
nics®.  (Imagine A)

Apoi puteţi selecta repede și ușor produsul 
dorit de dvs. dintr-o listă frumos aranjată. 
(Imagine B)

Imagine BImagine A

Imagine BImagine A
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CONEXIUNE BLOETOOTH CU ANDROID 

CONEXIUNE BLUETOOTH CU IOS

Vă rugăm să mergeţi la DISPOZITIVE în meniu.  (Imagine A) 

Daţi clic pe PERMITE. (Imagine B) 

Din lista de dispozitive disponibile selectaţi produsul Casada dorit și conec-
taţi-vă cu „1234”.  (Imagine C) 

Vă rugăm să mergeţi la DISPOZITIVE în meniu.  (Imagine A) 

Dacă Bluetooth-ul nu este deja activat  (Imagine D), glisaţi butonul de sus al ecra-
nului în partea dreaptă ca să se aprindă lumina verde. (Imagine E) 

Din lista de dispozitive disponibile selectaţi produsul Casada pe care doriţi să-l 
folosiţi. (Imagine E)

Imagine  A Imagine  B Imagine  C Imagine  D Imagine E

MEDIA | PLAYER
Vă rugăm să mergeţi în meniu la MEDIA și selectaţi coloana sonoră dorită. După 
confirmare, dispozitivul se conectează automat și simultan pornește coloana so-
noră și programul de masaj braintronics®. Puteţi pune pe pauză coloana sonoră 
pentru a părăsi aplicaţia mai devreme sau ca să selectaţi altă coloană sonoră.

NOUTĂŢI 
În această secţiune, veţi fi informat de încărcările cu coloane sonore noi. Postăm 
de asemenea articole/informaţii interesante privind subiecte relevante cum ar fi 
stresul, relaxarea, masajul și meditaţia, etc.

Imaginile și textele cu drept de autor se supun drepturilor de autor CASADA In-
ternational GmbH și nu pot fi utilizate fără consimţământul expres.  
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