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ŚCIĄGNIJ APLIKACJĘ
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BABOLAT POP

Szukaj "Babolat POP" w AppStore (wersja iOS) lub w 
Google Play (wersja Android), by pobrać i zainstalować 
aplikację Babolat POP



ZAŁÓŻ OPASKĘ

Załóż opaskę na ręce którą grasz 
tak, byś mógł przeczytać logo POP

Wsuń sensor tak, by pomarańczowa flaga 
znajdowała się w prawym dolnym rogu kieszonki, 

a napis Babolat u góry
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ZAREJESTRUJ SIĘ...

Kliknij SIGN UP Wpisz swój NUMER TELEFONU Za pomocą SMS-a otrzymasz kod 
aktywacyjny, wpisz go w pole
i kliknij CONFIRM

Wypełnij wszystkie pola i kliknij 
CONFIRM
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Włącz sensor naciskając 
pomarańczową flagę

Na ekranie pojawi się sensor. Kliknij 
na niego. 

Kliknij  "PAIR SENSOR"
Twój sensor jest już sparowany! 
Ikona opaski w prawym górnym rogu 
powinna zmienić kolor na zielony.

... I SPARUJ SWÓJ SENSOR

Przed sparowaniem może być konieczność aktualizacji oprogramowania sensora. Proszę kliknąć na „UPDATE” następnie DOWNLOAD i INSTALL

Uwaga: Sensor sparowany z innym smartfonem nie pojawi się na Twojej liście urządzeń nawet jeśli jest włączony.

RESETOWANIE SENSORA: jeżeli twój POP jest omyłkowo sparowany z innym, nieznanym kontem możesz go zresetować. Włącz sensor, następnie naciśnij 
przycisk sensora 5 razy, powinieneś zobaczyć niebieskie światełko LED błyszczące trzy razy szybko, potem pauza i znowu trzy razy szybko.
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Kliknij LOG IN Wpisz swój NUMER TELEFONU Za pomocą SMS-a otrzymasz 
kod aktywacyjny - wpisz go.

 ZALOGUJ SIĘ...
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Wejdź w menu PIQ SCORE lub 
ACTIVITY i kliknij na ikonę 
opaski w prawym górnym rogu

Włącz sensor naciskając 
pomarańczową flagę

Na ekranie pojawi się sensor. 
Kliknij na niego.

Kliknij "Pair Sensor"

... I SPARUJ SENSOR
PO ZALOGOWANIU

Twój sensor jest już sparowany! 
Ikona opaski w prawym górnym rogu 
powinna zmienić kolor na zielony.

Przed sparowaniem może być konieczność aktualizacji oprogramowania sensora. Proszę kliknąć na „UPDATE” następnie DOWNLOAD i INSTALL

Uwaga: Sensor sparowany z innym smartfonem nie pojawi się na Twojej liście urządzeń nawet jeśli jest włączony

RESETOWANIE SENSORA: jeżeli twój POP jest omyłkowo sparowany z innym, nieznanym kontem możesz go zresetować. Włącz sensor, następnie naciśnij 
przycisk sensora 5 razy, powinieneś zobaczyć niebieskie światełko LED błyszczące trzy razy szybko, potem pauza i znowu trzy razy szybko.
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Wejdź na PIQ SCORE lub 
ACTIVITY i kliknij na ikonę 
opaski w prawym górnym rogu

Kliknij "UNPAIR" Sensor jest już odłączony. Możesz 
teraz sparować inny sensor. 

ODŁĄCZ INNY SENSOR

Uwaga: Sensor sparowany z innym smartfonem nie pojawi się na Twojej liście urządzeń nawet jeśli jest włączony
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CZERWONY
Sensor nie jest połączony

ZIELONY
Sensor jest włączony, sparowany ze 
smartfonem i w zasięgu Bluetooth.

POMARAŃCZOWY
Sensor jest wyłączony albo jest 
poza zasięgiem Bluetooth

 STATUS URZĄDZENIA
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Wejdź w SETTINGS Kliknij SENSOR NAME
Upewnij się, że sensor jest włączony 
(mruga niebieskie światło) i sparowany 
z Twoim smartfonem (patrz 4-ty slajd)

Wpisz nową nazwę i kliknij CONFIRM Nowa nazwa sensora jest już zapisana!

ZMIEŃ NAZWĘ SENSORA
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Wejdź w SETTINGS Kliknij SENSOR NAME 
Upewnij się, że sensor jest włączony 
(mruga niebieskie światło) i sparowany 
z Twoim smartfonem (patrz 4-ty slajd)

Sprawdź status i kliknij CLEAR Kliknij OK

WYCZYŚĆ PAMIĘĆ

Poczekaj aż pamięć się wyczyści
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Wejdź w SETTINGS Kliknij SPEED UNIT Wybierz KM/H lub MPH

ZMIEŃ JEDNOSTKI PRĘDKOŚCI
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Wejdź w SETTINGS Kliknij MODIFY PROFILE Kliknij pole HAND FIELD Wybierz RIGHT lub LEFT

Odłącz sensor i sparuj go ponownie by 
zmiany zostały zaktualizowane.

ZMIEŃ RĘKĘ
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Wejdź w SETTINGS Kliknij FIRMWARE Przeczytaj informację o aktualizacji 
i kliknij DOWNLOAD by pobrać 
oprogramowanie
Wymagane są włączone Dane Komórkowe lub WiFi

Poczekaj na pobranie i kliknij 
INSTALL

ZAKTUALIZUJ OPROGRAMOWANIE

Poczekaj aż oprogramowanie się 
zaktualizuje
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WYZWANIE 
ZNAJOMYM

Wejdź w CHALLENGES Kliknij NEW CHALLENGE Upewnij 
się, że ikona opaski jest zielona

Wybierz rodzaj wyzwania CHALLENGE TYPE: 
forehands/backhands/serves i wybierz poziom 
trudności: ile uderzeń do wyzwania.
Custom: wybierz własną ilość uderzeń

Przeczytaj instrukcję i kliknij 
START kiedy jesteś gotowy

STWÓRZ WYZWANIE
1/2



STWÓRZ WYZWANIE
2/2

CHALLENGE zaczyna się 
po pierwszym uderzeniu: 
Zagraj 20 forehandów.

Po każdym forehandzie pojawi 
Ci się Twój PIQ SCORE. 
Zdobądź najwyższą możliwą 
średnią PIQ SCORE

Po zagraniu 20 uderzeń 
otrzymasz średni wynik 
AVERAGE PIQ SCORE

Wyślij wyzwanie swoim znajomym 
wybierając osobę z FOLLOWERS. 
Wymagane są włączone Dane Komórkowe lub WiFi

Wyzwanie będzie widoczne po 
kliknięciu filtru "wysłane.

Twój znajomy będzie miał 14 dni na 
POBICIE TWOJEGO WYNIKU.

Uwaga: Jeśli sensor wyjdzie poza obszar zasięgu Bluetooth Twojego telefonu, prawa górna ikona opaski zmieni kolor na pomarańczowy i Twój PIQ Score 
nie będzie aktualizowany. Jednak każde z uderzeń, które zagrałeś będzie wzięte pod uwagę do kalkulacji Twojego średniego wyniku PIQ kiedy sensor 

wróci w zasięg Bluetooth telefonu. 
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ODPOWIEDZ NA WYZWANIE

Wejdź w CHALLENGES Kliknij w filtr PENDING lub kliknij na 
powiadomienia które otrzymałeś. 
Kliknij ACCEPT by zaakceptować 
wyzwanie swojego przeciwnika

Przeczytaj instrukcję i kiedy jesteś 
gotowy, kliknij START

Upewnij się że ikona opaski jest zielona

Po każdym forhendzie otrzymasz 
swój PIQ SCORE. 
Staraj się pobić średni wynik PIQ 
swojego znajomego

Zobacz WYNIK WYZWANIA
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Wejdź w PIQ SCORE Jest to wizualizacja Twojej gry oparta na stylu, 
prędkości i rotacji. 
Każda wartość jest wyrażona w punktach 
(3333 możliwych, by razem wyszło 10000) albo w 
jednostkach (maksymalnie 10 dla stylu, km/h lub 
mph dla prędkości, % dla rotacji) Poznaj szczegóły PRZEWIJAJĄC W DÓŁ

PIQ SCORE

POZNAJ 
SWOJĄ 
GRĘ



POZNAJ 
SWOJĄ 
GRĘ

POBIERZ SESJĘ

Uwaga: Musisz mieć nagranych minimum 5 uderzeń by zakwalifikować sesję. 

Wejdź w ACTIVITY Kliknij na górną prawą ikonę opaski

Upewnij się, że opaska jest zielona

Kliknij START by pobrać sesję Czekaj na POBRANIE Sesja pojawi się na kalendarzu na 
szaro. Zakwalifikuj sesję klikając 
odpowiednie ikony. 
Wymagane są włączone Dane Komórkowe lub WiFi



DOŁĄCZ
DO TENISOWEJ
SPOŁECZNOŚCI



Sesja >  Wynik aktywności Miesięczny wynik aktywności Sprawdź swój ranking na podstawie 
swojego wyniku aktywności

Każda sesja lub wyzwanie są dodawane 
do Twojego wyniku aktywności. 

ACTIVITY SCORE & RANKING

DOŁĄCZ
DO TENISOWEJ
SPOŁECZNOŚCI

ACTIVITY SCORE (wynik aktywności) opiera się na ilości uderzeń oraz średniej 
prędkości Twoich uderzeń.

ACTIVITY SCORE każdej sesji lub wyzwania jest dodawany do siebie by określić 
Twój miesięczny "światowy wynik aktywności", policzalna wartość określająca 
Twoją miesięczną aktywność tenisową.

Pod koniec każdego miesiąca, "światowy wynik aktywności" jest resetowany.   




