Průvodce pro přenos dat na Bi-link.cz
1.)Pro plnou zákaznickou podporu se zaregistrujte na www.bi-link.cz
2.) Vytvořte si uživatelský účet kliknutím na následující link:
https://bi-link.omron.com/Home/Landing
3.) Po úspěšné registraci se přihlásíte (budete přihlašovat) k vytvořenému
(vašemu) účtu
kliknutím na tučný/ bílý text „Přihlásit se teď „ (viz. níže pod oranžovým polem)

4.) Pro nahrávání (upload) dat na váš uživatelský účet je nutné stáhnout a
nainstalovat do PC aplikaci Bi-LINK Gateway.
Verzi aplikace Bi-link Gateway pro os-windows naleznete (po přihlášení na vašem
uživatelském účtu) klinutím na nabídku v dolním levém rohu:

V dalším (novém vyskakovacím okně): zvolte nabídku „uložit soubor“:

Dojde ke stažení aplikace.
Po stažení, nainstalujte tuto aplikaci, postupujte dle pokynů na obrazovce).
5.) Spusťte aplikaci Bi-LINKGateway:
Naleznete jí v nabídce (v pravém, dolním rohu) na liště vašeho počítače – je to modrá
ikona s bílým kolem:

Klikněte na tuto ikonu a přes pravou myš zvolte „Zobrazit Bi-LINK Gateway:

6.) Napoprvé (před prvním použitím) klikněte na tlačítko :“Vytvořit účet“
Přijměte licenční ujednání (tlačítko přijmout) a vyplňte všechny povinná pole .
Registraci dokončíte tlačítkem „Registrovat“.
Doporučení: použijte shodné přihlašovací údaje jako u registrace na omron-heatlhcare
stránkách (dle bodu 3).
7.) Při běžném používání (při dalším, běžném používání) klikněte na tlačítko
:“Přihlásit se pod existujícím účtem“

Dle bodu 8

Dle bodu 9

8.) Přidáte si do seznamu Váš přístroj, z kterého chcete stáhnout data :

9.) Připojíte přístroj přes USB kabel do počítače (u modelů Omron M6 Comfort IT a
Omron M3 IT )
U modelu RS8 přiložíte přístroj na NFC /USB adaptér pro připojení do PC nebo jej
spárujete přes NFC s mobilním zařízením (Smartphonem,tabletem) .
U modelu Hj322U připojíte/vložíte přímo samotný přístroj USB konektorem do PC
(počítače).
U modelu BF206-IT jej spárujete přes Buetooth s mobilním zařízením
(Smartphonem,tabletem) nebo PC (počítačem).
10.) Dáje vyberete přístroj a kliknete na něj ( V případě přístroje s pamětí pro dva
uživatele, vyberete příslušnou paměť A nebo B, z které chcete data stáhnout) a
kliknete na modré tlačítko: „Nahrát“:

Po úspěšném stažení klikněte na tlačítko „náhled“ :

Budete přes internetový prohlížeč připojeni k vašemu účtu a data se Vám načtou (uloží)
do Vašeho účtu., viz. níže:

Důležité: Podmínkou nahrání stažených dat na Váš uživatelský účet do webové
aplikace bi-link,
je připojení k internetu . Pokud nejste připojeni, data se nenahrají ani neuloží.

Další informace
+kompletní cznávod k online
platformě
naleznete na
bi-link.cz

