
Descărcați noua aplicație Omron
connect din App Store

Căutați 
OMRON connect US/CAN/EMEA

Transferul datelor

dvs. către 

noua aplicație

OMRON connect  

Metoda 1: 

OMRON connect

Cloud

1.

Autentificați-vă la Omron connect US/CAN/EMEA
cu numele de utilizator și parola contului dvs.
Omron connect Cloud obișnuit

Dacă v-ați uitat numele de utilizator sau parola,
apăsați pe „Get help signing in”(Ajutor pentru
autentificare) în ecranul de autentificare.

2.

După autentificare, puteți testa conexiunea
dintre dispozitivele dvs. Omron și noua
aplicație OMRON connect.

3.

Toate datele dvs. Omron connect vor fi acum
disponibile pentru vizualizare în noua
aplicație OMRON connect.

4.



Metoda 2: 

Transferul fără

Cloud

Deschideți aplicația OMRON
connect curentă

Faceți clic pe „Download the
new app” (Descărcare noua
aplicație) în acest ecran

Android

2.

1.

Descărcați noua aplicație
Omron connect din Google
Play.

Căutați OMRON connect
US/CAN/EMEA

3.

Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a
crea un cont în noua aplicație Omron
connect.

Notă: Pentru a vă proteja confidențialitatea, este nevoie de un nume de utilizator
și de o parolă pentru a stoca și a vizualiza datele despre starea dvs. de sănătate
în Omron connect, chiar și în cazul în care datele sunt stocate local pe telefonul
dvs.

4. 

După instalarea aplicației,
apăsați pe butonul „Start
migration” (Inițiere
migrare)

5.

Datele dvs. vor fi transferate
automat în noua aplicație
Omron connect. 

Așteptați până la finalizarea
procesului.

6.



Descărcați noua aplicație Omron
connect din App Store.

Căutați 
OMRON connect US/CAN/EMEA

Dezactivați vechea aplicație
OMRON connect.

Acest pas este necesar
pentru a preveni conflictele
de transfer de date între
vechea aplicație și noua
aplicație. 

7.

După finalizarea migrării,
veți vedea ecranul de
confirmare. 

8.

Metoda 2: 

Transferul fără

Cloud

Deschideți aplicația OMRON
connect curentă

Faceți clic pe „Download the
new app” (Descărcare noua
aplicație) în acest ecran

iOS

2.

1.

3.

Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a crea
un cont în noua aplicație Omron connect.

Notă: Pentru a vă proteja confidențialitatea, este nevoie de un nume de utilizator și
de o parolă pentru a stoca și a vizualiza datele despre starea dvs. de sănătate în
Omron connect, chiar și în cazul în care datele sunt stocate local pe telefonul dvs. 

4. 



După instalarea aplicației,
apăsați pe butonul „Start
migration” (Inițiere
migrare). 

5.

Urmați instrucțiunile privind
migrarea din vechea aplicație
și apăsați pe butonul
„Migrate data” (Migrare date)

Așteptați până la finalizarea
procesului.

6.

Alegeți noua aplicație
OMRON connect

7. 

Dezactivați vechea aplicație
OMRON Connect.

Acest lucru este necesar
pentru a preveni conflictele
de transfer de date între
vechea și noua aplicație.

8.

După finalizarea migrării,
veți vedea ecranul de
confirmare.

9. 


