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SLOVENSKÝ MANUÁL 
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1. Stiahnite si aplikáciu Kick.ai z App Store (iPhone) alebo Google Play 

(Android). Nainštalujte do smartfónu a vytvorte si profil. 

2. Zapnite si Bluetooth na svojom smartfóne. 

3. Zaktivujte si senzory potrasením, pokiaľ nezačne blikať biele svetlo 

a spárujte ich s aplikáciou. Tento krok robte naraz len s jedným párom 

senzorov, aby nedošlo k spárovaniu s nesprávnymi senzormi. Párovanie 

robte priamo v aplikácii, nie v nastaveniach telefónu. Ak budete chcieť 

spárovať senzory s iným zariadením, musíte ich najprv odpojiť od 

pôvodného zariadenia tým, že v aplikácii kliknete na „Forget my sensors“.  

4. Stavy senzorov 

- Žiadne svetlo – nečinný senzor 

- Blikajúce biele svetlo – senzor sa snaží spojiť a aplikáciou 

- Modré svetlo – pravý senzor je pripojený (spárovaný) s aplikáciou 

- Červené svetlo – ľavý senzor je pripojený (spárovaný) s aplikáciou 

- Blikajúce oranžové svetlo – slabá baterka v senzore, treba ho nabiť 

- Oranžové svetlo – batéria senzoru sa nabíja 

- Žiadne svetlo (počas nabíjania) – senzor je plne nabitý 

5. Ako skontrolovať stav senzorov a verziu firmware 

- Chodťe do „Profile“ v aplikácii 

- Stlačte ikonu „Settings“ v pravom hornom rohu aplikácie 

- Chodťe do „Sensor settings“ 

6. Tréning 

Senzory reagujú na priamy dopad na nejakú prekážku. Pre 

zaregistrovanie kopu teda kopte napríklad do lapy alebo boxovacieho 

vreca. Podpora ľahších terčov bude pridaná čoskoro. 

7. Aktualizácie 

Pravidelne kontrolujte aktualizácie v App Store alebo Google Play. 

Aktualizácie firmwaru sa robia automaticky, vždy keď je k dispozícii nová 

aktualizácia. 

8. Inštrukcie pre pranie 

Bandáž, do ktorej sa vkladá senzor, perte ručne v studenej vode. 

9. Riešenie problémov 

V prípade problémov kontaktujte výrobcu na support@kickai.com (len v 

angličtine). 
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Umiestnite senzor do kapsy na 

bandáži (logom hore) a upravte 

bandáž tak, aby senzor bol 

presne na achillovej šľache. 

Obtočte pás so suchým zipsom 

okolo členku tak, aby zakrýval 

kapsu so senzorom. Pás utiahnite 

natoľko, aby bezpečne držal 

senzor v kapse na jednom 

mieste, ale zároveň tak, aby ste 

sa cítili komfortne. 
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