Pozdravljeni v
vodniku za hiter
začetek

Vitastiq - Vaša pametna naprava za vitalno napravo.
Da bi začeli z uporabo Vitastiq naprave naložite brezplačno aplikacijo za pametni telefon s strani vitastiq.si ali obiščite trgovino Apple.

Napravo Vitastiq priključite v svoj pametni telefon.
Prosimo, povežite napravo Vitastiq z avdio kablom
s pametnim telefonom tako, da vstavite priključek v izhod za slušalke (mini jack vtičnico pametnega telefona).

Med uporabo pametnega telefona bodite pozorni,
da med sprejemanjem dohodnega klica odklopite Vitastiq napravo.

Nastavite svoj uporabniški profil.
Ustvarite svoj profil uporabnika in prilagodite vse nastavitve po vaših željah. Prijavite se lahko na eni od naslednjih platform: Google,
Facebook ali po elektronski pošti.

Eno napravo Vitastiq lahko uporablja več uporabnikov.
Vitastiq aplikacija ponuja toliko uporabnikov in profilov, kot jih želite. Za osebne meritve in spremljanje zgodovine posameznih meritev, morate
ustvariti svoj osebni profil. Vitastiq naprava shrani vaše osebne merilne podatke, tako da lahko spremljate vaš vitaminsko-mineralni status v
kateremkoli obdobju.

Pred meritvami.
Sledite tem preprostim korakom:
1.
2.
3.
4.

Snemite ves svoj nakit.
Poskrbite, da bo vaša koža čista. Ne uporabljajte kreme za telo ali losjona za roke.
Priključite napravo Vitastiq s priloženim kablom na vaš pametni telefon in zaženite aplikacijo.
Nastavite profil

Pomen vlažnosti kože.
Človeška koža prevaja električni krog. Vsebnost vlage v koži je v korelaciji z
natančnostjo meritev. Za zagotavljanje veljavnih meritev priporočamo, da si navlažite merilne točke na vaši koži. To je posebej pomembno za
merjenje na telesu in stopalih, ker je na teh mestih koža veliko debelejša.

Pomen določanja referenčne točke.
Nežno premikanje konico naprave na zunanji strani palca med drugim in tretjim členkom po liniji, kjer se srečata oba tipa kože (med dlanjo in
zgornjim delom roke). Da bo določitev referenčne točke natančna, premikajte konico pripomočka točno tako, kot je prikazano na zaslonu med
kalibracijo. Prepričajte se, da se z roko, v kateri držite napravo Vitastiq, ne dotikate preostanka svojega telesa.

Začetek meritev vitaminsko-mineralnega statusa
Rahlo pritisnite konico naprave Vitastiq na merilnem mestu vašega telesa in napravo trdno držite na mestu, dokler merjenje ni končano.
Poskusite uporabiti enak pritisk na vsaki od merilnih točk (za doseganje natančnosti pritisnite konico do konca tako, da se skrije v tulec naprave
Vitastiq) Aplikacija vas bo sama obvestila, ko bo merjenje končano.

Določanje natančne pozicije merilne točke.
Napravo pritisnite z merilno konico nekaj milimetrov (pribl. za širino konice) pod levi ali desni rob nohtov na prstih rok ali nog (kot je prikazano
na zaslonu med merjenjem)
rob. Če je potrebno, rahlo premikajte konico naprave, da najdete najvišjo vrednost, ki kaže da je položaj naprave Vitastiq na pravilni točki. (to je
točno na akupunkturno točko, kjer bi morali dobiti najvišjo vrednost). Ne dotikajte korenin nohtov, ker lahko vplivajo na točnost rezultatov
meritev. Za določitev merilnih točke na preostalih mestih svojega telesa, prosim
obiščite vitastiq.si za podrobna navodila ali preverite navodilo na nameščeni aplikaciji vašega pametnega telefona.

Pomen pravilne uporabe naprave Vitastiq.
Da bi zagotovili veljavne rezultate, je treba napravo Vitastiq uporabljati pravilno. Vzemite si čas, da se naučite merjenja. Tako boste povečala
natančnost rezultatov in ne pozabite- Vaja dela mojstra! Bodite natančni pri uporabi naprave Vitastiq na posameznih merilnih mestih:

bodite pozorni na točno lokacijo vsakega merilnega mesta. Konica naprave se ne sme
dotikati nohtov, ker lahko vpliva na natančnost rezultatov meritev.

Merjenje vitaminov in mineralov.
Ko ste izbrali nabor merilnih točk na merilni predlogi aplikacije (osnovna, napredna, celotna ) Vitastiq, lahko začnete z merjenjem
vašega vitaminskega in mineralnega stanja.
Princip meritev je enak, kot smo ga opisali v prejšnjih poglavjih.

Redno preverjajte stanje.
S klikom na zavihek ZGODOVINA (HISTORY) v aplikaciji Vitastiq, lahko enostavno preverite in sledite ravnem vitaminov in mineralov.
Spremljajte vaše zdravstveno stanje s pregledovanjem vsakega vitamina in minerala, ki se ga da izmeriti.

Naprava Vitastiq je namenjena samo uporabi za osebno merjenje.
Naprava meri električnih vrednosti prevodnosti določenih akupunkturnih točk na rokah in nogah. Tako oseba, ki uporablja napravo Vitastiq
predstavlja zaprt električni tokokrog, kar pojasnjuje, zakaj je naprava Vitastiq namenjena uporabi samo za osebno merjenje.

Pogostost uporabe naprave Vitastiq
Priporočamo, da si redno in individualno merite vitaminsko-mineralno stanje enkrat tedensko. Tako boste lahko vzpostavili in vzdrževali zdrav
način življenja s pomočjo podatkov, ki jih boste izmerili z napravo Vitastiq.

Za uporabo naprave Vitastiq ni starostne omejitve.
Vitastiq napravo lahko uporablja vsakdo. Vendar je namenjena uporabi samo za redno osebno merjenje vitaminov in mineralov.

Ponovne zahteve po meritvah.
Če vaši merilni rezultati prikazujejo nenavadno visoke ali nizke ravni po enem tednu uporabe naprave Vitastiq, obstaja možnost, da vaša
referenčna točka ni bila izmerjena
pravilno ali da na merilna mesta preveč ali premalo pritiskate.
Kadar isto merilno mesto obravnavate večkrat zaporedoma v zelo kratkem času, lahko tako mesto zaradi vzdraženosti impedance živca,
nekoliko vpliva na točnost rezultatov. Da bi se zaščitili pred pojavom nepravilnih pozitivnih ali negativnih rezultatov,moramo napravo Vitastiq
uporabljati pravilno moč pritiska na navedenem merilnem mestu.

Za dodatne informacije o uporabniških izkušnjah, obiščite vitastiq.si
Ponovne meritve zahteve.

Vitastiq ni medicinska naprava
Podatke, ki jih sporoča naprava Vitastiq in aplikacija Vitastiq, je potrebno obravnavati le kot referenčne vrednosti vašega stanja vitaminov in
mineralov in ne smejo biti zamenjani z zdravniškim mnenjem. Svetujemo vam, da se pred začetkom uživanja prehranskih dopolnil ali
kakršnekoli medicinske terapije, posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Vitastiq kot naprava za spremljanje in nadzor vitaminsko-mineralnega statusa
Vitastiq naprava ne more vplivati na ravni vitaminov in mineralov, daje pa vpogled v vašo trenutno vitaminsko in mineralov stanje, ki temelji na
EAV metodologiji Dr. Voll-a.

Rezultati meritev med nosečnostjo.
Vitastiq naprava je varna za uporabo med nosečnostjo in v času dojenja.
Vendar obstaja velika verjetnost, da merilni rezultati v tem obdobju ne bodo točni.

Vzdrževanje naprave Vitastiq.
Za pravilno delovanje očistite napravo Vitastiq z vlažno krpo.
Ne uporabljajte čistilnih sredstev. Napravo Vitastiq ne sme biti v neposrednem stiku z vodo ali z virom toplote, ker takšen nepopravljivo
poškoduje elektrodo, ki se uporablja za merjenje vitaminsko-mineralnega statusa. Zaradi morebitne električne nevarnosti, se naprava ne sme
razstaviti. Vsaka demontaža naprave bo imela za posledico kršitev garancije.
Naprava vsebuje baterijo, zato jo je potrebno ustrezno zavreči in shraniti po preteku garancijskega roka.

Shranjevanje naprave Vitastiq
Napravo Vitastiq hranite na suhem, varnem mestu. Embalaža, v kateri ste kupili napravo Vitastiq se lahko uporablja za shranjevanje

Več o napravi Vitastiq in njeni uporabi si lahko ogledate na vitastiq.si
Za podrobna navodila, varnosti in ravnanje z informacijami, obiščite vitastiq.si
Za podporo pišite na podpora@vitastiq.si
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