
How do I synchronize Daysy 2.0 with DaysyView?

• Download DaysyView from the iTunes App Store or Google Play store. 
• Make sure Bluetooth® is activated on your smartphone or tablet
• Open the app and click on “Daysy 2.0 (Bluetooth®)“.
• Turn Daysy on and press the activation button 2 times to enter Bluetooth® mode 

(blue light blinking). 
• The synchronization process will start.
• Daysy is connected to the app when the blue light remains illuminated. 

(To exit Bluetooth® mode, press the button 2 times)
• Enter your email address and then the verifi cation code you received.
• Make sure Daysy is still connected (blue light illuminated). If not, choose the Sync 

button on the app.
• You will see “Daysy syncing” pop up, followed by a “Data syncing” pop up.  When 

this disappears, your data is shown on the calendar.

How do I use DaysyView?

Hogyan használjuk a DaysyView alkalmazást?
Hogyan lehet szinkronizálni a Daysy 2.0 eszközt a Daysy-
View applikációval?

• Töltsd le a DaysyView applikációt az iTunes AppStore-ból vagy a Google Play 
áruházból a telefonodra vagy tabletedre

• Győződj meg róla, hogy a Bluetooth® be van kapcsolva a a telefonodon vagy a 
tableteden

• Nyisd meg a DaysyView alkalmazást és a szinkronizálás automatikusan elindul
• Ha a szinkronizálási folyamat nem indult el automatikusan, akkor a főképernyő 

jobb felső sarkában található „Sync“ gombra kattintva indítsd el
• Kapcsold be a Daysy-t (nyomd meg a beállítógombot egyszer)
• Nyomd meg a beállítógombot kétszer egymás után, hogy a Bluetooth® bekap-

csoljon az eszközön (kéken villog a kijelzőgyűrű és hangjelzést hallasz)
• A kapcsolat létrejött és kapcsolódik a telefonodhoz vagy a tabletedhez (a kék 

fény folyamatosan vilálgít)
• Ahhoz, hogy megszakítsd a Bluetooth® kapcsolatot, nyomd meg kétszer a beállí-

tógombot
• Írd be az e-mail címedet, majd a kapott ellenőrző kódodat, amit megkaptál.
• Győződj meg róla, hogy a Daysy és az alkalmazás még mindig kapcsolódik (vi-

lágít a kék fény). Ha nem, nyomd meg a „Sync“ gombot az alkalmazás főképer-
nyőjén

• A felugró ablak tájékoztat róla, hogy a szinkronizálás folyamatban van. Ha eltű-
nik ez az ablak, akkor az adatok átvitele befejeződött és láthatod a hőmérsékleti 
adataidat az applikációban.


