Návod na instalaci programu eVito Win Service
USB ANT+
je zařízení určené pro přenos naměřených hodnot
prostřednictvím PC. Zajišťuje komunikaci ve chvíli, kdy je
vloženo do USB slotu v počítači. Podmínkou pro funkčnost
zařízení USB ANT+ je nainstalování a následné spuštění programu eVito Win Service,
který stáhnete a nainstalujete z následujícího odkazu: www.evito.cz/downloads Po
nainstalování dle instrukcí se program spustí a jeho ikona se zobrazí na ploše počítače.
V kontrolním okně služby můžete kdykoliv sledovat, jestli je USB ANT+ zařízení
připojeno.

Instalace programu eVito Win Service
1) V internetovém prohlížeči otevřete webovou stránku: www.evito.cz/downloads

2) Klikněte na první odkaz: eVito Win Service, který odkazuje na soubor obsahující
program eVito Win Service. Program se stáhne do vašeho počítače do složky
Stažené soubory, pokud nemáte nastaveno jinak. Program je komprimován do
formátu .zip. Před instalací jej nejprve extrahujte – rozbalte do nové složky.

3) Otevřete složku s extrahovanými soubory a klikněte na soubor „Instalace eVito
Win Service“. Přehledný průvodce vás provede celou instalací služby:

4) Průvodce vám automaticky nabízí místo pro uložení programu – klikněte na
„Další >“

5) Potvrďte instalaci opět přes tlačítko „DALŠÍ >“

6) Samotná instalace může trvat několik minut. Vyčkejte prosím na další pokyn
programu, který se týká připojení přes Proxy server.

7) Pokračujeme v instalaci. Program eVito Win Service se vás zeptá na připojení
přes Proxy server. Pokud jste připojeni přes Proxy, automaticky vyplní IP
adresu. Pokud nejste připojeni přes Proxy server, ponechejte zaškrtnuté „No
Proxy“ a stiskněte tlačítko „Pokračovat“

8) Nyní jste na svůj počítač úspěšně nainstalovali eVito Win Service, klikněte na
tlačítko „Zavřít“.

9) Vyčkejte prosím na další pokyn programu, který se týká registrace služby.
Registrace služby provede spárování eVito Win Service s vaším uživatelským
účtem. Pokud máte v rodině více uživatelů služby eVito, je nutné provést
registraci programu ke každému uživatelskému účtu. Poté klikněte na tlačítko
„Registrovat“.

V pravém dolním rohu počítače na stavovém řádku se vám zobrazí ikona aplikace
s informací, že služba v pořádku běží.

10) Dvojitým kliknutím na ikonu se vám zobrazí stavové okno programu.

11) Zelené ikony vám signalizují fungující procesy, červené ikony s křížkem
signalizují neprobíhající procesy. Nyní připojte USB ANT+ a proveďte první
měření nebo přenos naměřených hodnot. Ve stavovém poli uvidíte informace o
probíhajících přenosech.

Důležité informace:
Kliknutím pravým tlačítkem myši na ikonu služby na
stavovém řádku máte možnost kontrolovat program
eVito Win Service:

Stavové okno – otevře program eVito Win Service.
Nastavení – zde volíte „Automatické odeslání logu
k diagnostice“ (log – záznam, který způsobí
problémové chování aplikace se odešle vývojářům
služby), „Autostart“ (aplikace se automaticky spustí při zapnutí počítače), „Automaticky
zobrazit stavové okno“ (automatické zobrazení eVito Win Service).
Registrace služby/odregistrace služby – v případě, že službu bude využívat více
uživatelů, klikněte na „Registraci služby“ a spárujete s dalším uživatelským účtem (viz.
výše).
Poslat log k diagnostice – v případě, že program data nepřenáší jak má nebo se chová
nestandardně, máte možnost odeslat „log“ k diagnostice vývojářům programu – log se
odešle automaticky a o jeho odeslání obdržíte informaci ve stavovém okně programu.
Aktualizovat seznam zařízení – v případě, že registrujete k programu více uživatelů,
vždy po registraci nového uživatele klikněte na toto tlačítko. Program „načte“ seznam
nových zařízení, ze kterých má provádět přenosy do vašich uživatelských účtů.
Odeslat měření - v pravém horním rohu naleznete informaci o „Počtu záznamů
čekajících na odeslání“, které se budou odesílat na server. Pokud by se stalo, že
program ukončí komunikaci se zařízením a záznamy se samy během minuty neodešlou,
klikněte na „odeslat měření“ a data se vám začnou přenášet do vašeho uživatelského
profilu.
Restartovat službu – v případě problémů restartujte svou službu.
Novější verze služby – vás informuje o nové verzi programu.
O aplikaci – informace o verzi aplikace.
Ukončit – ukončí program eVito Win Service.

Při jakémkoliv problému s přenášením záznamů program eVito Win Service
restartujte. Pokud se vám problém nepodaří vyřešit, kontaktujte Zákaznickou podporu
buď
prostřednictvím
formuláře
na
webových
stránkách
http://www.evito.cz/Podpora/Default.aspx
nebo
prostřednictvím
emailu:
podpora@evito.cz

