Mobilní aplikace eVito v zařízeních s operačním
systémem Android bez integrované ANT+ technologie
Mobilní aplikace eVito je ZDARMA a můžete ji využít k:
1)
2)
3)
4)

Registraci do účtu eVito Lite
Monitorování sportovních aktivit – sport tracking
Přehledu o záznamech v eVito systému – historie měření, aktivit
Přenosům měření z eVito zařízení

Popis aplikace: eVito aplikace umožňuje monitorovat pohybové aktivity,
zobrazovat naměřené hodnoty přímo v telefonu a pokud je mobilní telefon
vybaven technologií ANT+ (případně zvládne USB Host mód – viz. dále), tak
i komunikovat s měřícími zařízeními a data z nich přenášet do systému
eVito. ANT+ modul umožňuje při sportovních aktivitách pomocí hrudního
pásu sledovat tep a upřesní výpočet spálených kalorií.

Rychlonávod jak zprovoznit bezdrátové přenosy z eVito
zařízení v aplikaci eVito u telefonů/tabletů s operačním
systémem Android:
1. Otevřete v telefonu/tabletu Google Play
a. Stáhněte si aplikaci eVito
b. Stáhněte si aplikace ANT+ Radio Service
c. Stáhněte si aplikaci ANT+ USB Service
2. Spusťte aplikaci eVito
a. Přihlaste se (zaregistrujte se)
b. Klikněte na záložku Menu/Nastavení a zaklikněte Zapnutí
ANT+
3. Klikněte na záložku LOG
4. Připojte OTG kabel s ANT+ USB
5. Potvrďte, že aplikace může využívat ANT+
6. V LOGu se zobrazí informace ANT+ připojen a nyní je aplikace
připravena pro bezdrátové přenosy měření z eVito zařízení do
vašeho účtu v eVito systému aktivního zdraví 

Podrobný návod jak zprovoznit bezdrátové přenosy z
eVito zařízení v aplikaci eVito u telefonů/tabletů
s operačním systémem Android:
1. Instalace eVito aplikace
1. Stáhněte si eVito aplikaci do svého mobilního telefonu
prostřednictvím Google Play na adrese:
https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.kaktus.eVito

2. Přihlaste se do aplikace prostřednictvím vašich přihlašovacích
údajů, případně na úvodní stránce vlevo dole zvolte „Vytvořit účet“.
Po přihlášení proběhne synchronizace dat z vašeho eVito účtu. Než
se vám v účtu zobrazí historie posledních 30 dní (kapacita aplikace),
projděte si nastavení aplikace – záložka Menu/Nastavení.
3. Nastavení aplikace:
Aplikace Vám umožňuje nastavit:
-

jednotky (vzdálenosti, rychlosti, energie, glukózy, zobrazení váhy)
úsporu GPS (šetří baterii, na úkor přesnosti přesnosti trackování
aktivit)

-

-

zasílání tepové frekvence (prostřednictvím hrudního pásu)
povolení pauzy (Možné zvolit Pauzu v rámci běžící sportovní
aktivity)
synchronizace (kalendář, trasy, měření, perioda – perioda
synchronizace mobilní aplikace s eVito účtem je stanovena na 15
min. z důvodu úspory baterie doporučujeme nastavit delší
intervaly – 6/12 hod. – nemá vliv na přenosy z mobilní aplikace a
trackování sportovních aktivit!!!)
zapnutí ANT+ (pokud chcete realizovat přenosy prostřednictvím
mobilní, používat hrudní pás apod., zaškrtněte!)
párování hrudního pásu (kódovaný přenos dat z hrudního pásu
přímo do vaší aplikace)
Dostupná zařízení (přehled zařízení, které používáte
Odeslat log k diagnostice (odešlete v případě, že v aplikaci dojde
k zásadnímu problém ovlivňujícímu její funkčnost)

Podmínky fungování bezdrátových přenosů z eVito
měřících zařízení prostřednictvím mobilních telefonů
nebo tabletů:
1. Mobilní zařízení je USB Host (USB Host mód je podporován od
Androidu 3.1) – umožňuje připojení různá USB zařízení – disky,
klávesnice, myši…
2. USB kabel s funkcí USB On-The-Go, se kterým jednoduše připojíte
různá USB zařízení, aniž by bylo nutné jakkoli připojit telefon
k počítači

3. ANT+ USB stick , USB ANT+ mini

2. Stažení ovladačů ANT+
1. Na Google Play si stáhněte ovladače k ANT+:
a. ANT+ Radio Service:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dsi.ant.
service.socket&hl=cs

b. ANT+ USB Service:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dsi.ant.
usbservice&hl=cs

2. Připojte ANT+ USB k telefonu/tabletu a potvrďte
(eVito aplikace je spuštěná, v Menu/Nastavení je zakliknuto „Zapnutí
ANT+“)

Po zapojení USB se Vám otevře okno s otázkou „Při připojení zařízení USB
otevřít ANT+ USB Service?“ a klikněte na OK.
V záložce LOG se objeví informace ANT+ připojen a nyní je vše připraveno
k provedení měření – realizaci přenosů z eVito bezdrátových zařízení.

(Pokud se neotevře, odpojte a znovu připojte ANT+ USB stick, prověřte, jestli
splňujete Podmínky fungování viz. výše event. kontaktujte nás na
podpora@evito.cz)

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím emailu
podpora@evito.cz

