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Osvědčení o pravosti

NASTAVENÍ
- peněženku Bifold nabijte pomocí dodaného kabelu. Během nabíjení se rozsvítí
červená kontrolka a jakmile bude peněženka plně nabita, tak se rozsvítí zelená
kontrolka. Můžete použít i bezdrátovou nabíječku Volterman Wireless. Peněženku
na ni umístěte logem nahoru. Pokud k nabíjení použijete kabel, ujistěte se, že je
zapojený dle obrázku.

- stáhnete si aplikaci Volterman a zaregistrujte se. Potvrďte svou registraci kódem
zaslaným na váš email.

- U každé volby vždy zvolte “Povolit přístup” (“Allow Permission”).

PROPOJENÍ TELEFONU S PENĚŽENKOU VOLTERMAN

-IOS: na peněžence stiskněte tlačítko Alarm (ikona zvonečku pod kamerou) a podržte jej
dokud se nerozsvítí zelená kontrolka, tlačítko uvolněte a čekejte 40-50 sekund než
kontrolka zhasne. Vaše peněženka začne spouštěcí sekvenci. Naskenujte QR kód
žluté bezpečnostní karty. Následně se Volterman zařízení připojí k vašemu telefonu.

- Android: na peněžence stiskněte tlačítko Alarm (ikona zvonečku pod kamerou) a
podržte jej dokud se nerozsvítí zelená kontrolka, tlačítko uvolněte a čekejte 40-50
sekund než kontrolka zhasne. Vaše peněženka začne spouštěcí sekvenci.
Naskenujte QR kód žluté bezpečnostní karty. Opět stiskněte tlačítko Alarm (ikona
zvonečku pod kamerou). Přidržte cca 5 sekund než bílá kontrolka začne blikat.
Uvolněte tlačítko. Oznámení o spárování se objeví ve vyskakovacím okně. Potvrďte
jej a tím se váš telefon a peněženka spárují.
Poznámka
Z důvodu bezpečnosti údajů lze váš účet najednou připojit pouze k jednomu zařízení.
Nicméně Váš účet můžete používat na více zařízeních.

APLIKACE
Domovská stránka aplikace obsahuje sedm (7) hlavních prvků, letecký režim a menu v
postranní liště.
POWER BANKA

Zabudovaná power banka umožňuje peněženku nabít jak přes kabel tak bezdrátově.
Hladina baterie je zobrazena ve hlavním menu. Peněženka Bifold vás upozorní pokud
baterie klesne pod 15% nabití a přestane nabíjet ostatní zařízení.
NABÍJENÍ
Zařízení, které chcete nabít propojte kabelem s magnetickým portem peněženky Bifold
(viz obrázek výše) a zapněte režim bezdrátového nabíjení stisknutím ikonky
Bezdrátového nabíjení v aplikaci nebo dvojitým stisknutím tlačítka Alarmu na
peněžence Bifold. Po stisknutí tlačítka Alarm se rozsvítí červená kontrolka a tlačítko
bezdrátového nabíjení se automaticky zapne. Chcete-li zařízení kombatibilní s QI nabít
bezdrátově zapněte režim bezdrátového nabíjení dle návodu výše a umístěte vaše
zařízení na stranu s logem Volterman. Je-li zařízení správně umístěno, začne se
nabíjet do několika vteřin.
Poznámka

- nabíjení QI je výrazně pomalejší než standardní nabíjení přes kabel
- režim bezdrátového nabíjení vždy po nabití zařízení vypněte. QI technologie
konstantně vysílá signál, který výrazně snižuje životnost baterie

- používejte pouze kabely dodané s peněženkou
- Volterman kabely nelze použít s jinými zařízeními, protože jsou speciálně vyrobeny
pro Volterman produkty

- doporučujeme, abyste si při nabíjení peněženky aktivovali letecký režim
- nedoporučujeme nabíjet peněženku Bifold kabelem i bezdrátově ve stejnou chvíli
- nedoporučujeme přes peněženku Bifold nabíjet dvě zařízení současně - přes kabel a
bezdrátově

- rovněž nedoporučujeme přes peněženku Bifold nabíjet vaše zařízení, pokud
peněženku zrovna nabíjíte

- peněženku Bifold nelze nabíjet větším napětím než 5V2A
SLEDOVÁNÍ PENĚŽENKY
Funkce “TRACK MY WALLET” (sledování
peněženky) umožňuje lokalizaci vaší peněženky
Bifold pomocí GPS. Kliknutím na tlačítko GPS v
dolní části hlavního menu začnete vyhledávat
pozici svě peněženky Bifold. Lokalizace
peněženky může trvat až 4 minuty.
Na obrazovce “Track my wallet” můžete

- vyhledat svou Bifold peneženku ve skutečném
čase

- vyhledat trasu ke své peněžence Bifold
Poznámka

- GPS poloha nemusí být přesná, pokud je
peněženka Bifold v uzavřené oblasti.
Nicméně, zařízení automaticky ukládá
poslední polohu v hodinových intervalech a
tuto uloženou polohu můžete zkontrolovat v
aplikaci.

PAMĚŤ
Peněženka Bifold disponuje 64GB paměťovou kartou a lze ji využít k ukládání všech
standardních složek. Na Apple telefonech klikněte na ikonu paměti a poté se připojte k
Volterman WIFI na vašem telefonu. Najděte “Volterman” hotspot a připojte se.
Výchozí heslo je 12345678.
Na Androidu klikněte na ikonu paměti a tím
se automaticky připojíte k Volterman 64GB
paměťové kartě.
Jakmile se připojíte, vraťte se do aplikace
Volterman. Nyní máte přístup ke všem
složkám, které máte uloženy na paměťové
kartě. Můžete přidat, přejmenovat a
vymazat složky i soubory stejným
způsobem jako v jiných správcích
souborů.
Poznámka

- připojením k Volterman wifi se
nepřipojíte k internetu. Je to pouze
přímé spojení mezi vaším zařízením a
peněženkou Volterman pomocí wifi sítě.
Toto je standardní technika pro přenos dat, kterou používá mnoho vysoce kvalitních

zařízení a je mnohem rychlejší než Bluetooth. Během této doby nebudete mít
připojení k internetu.

- Malý podíl 64GB je zabrán potřebnými systémovými složkami, které umožňují vašemu
operačnímu systému komunikovat s pamětí peněženky Bifold.
REŽIM ALARMU
Pokud máte aktivován režim alarmu, tak váš chytrý telefon i peněženka Bifold zazvoní
pokaždé, když peněženka nebude v dosahu (cca 20m). Zapněte si Bluetooth a připojte
se k telefonu. V hlavním menu klikněte na ikonu režimu alarmu. Aktivní režim alarmu je
potvrzen rozsvícením zelené kontrolky.
Je-li Bluetooth spojení ztraceno, váš telefon i peněženka budou vibrovat. Na telefonu se
zobrazí vyskakovací okno s červeným tlačítkem pro vypnutí vibrací a GPS tlačítkem k
lokalizaci vaší peněženky Bifold. Alarm lze vypnout i stisknutím tlačítka alarmu na
peněžence Bifold. Režim alarmu vypnete opětovným stisknutím tlačítka alarmu. Šedá
barva tlačítka ukazuje, že je režim alarmu vypnutý.
Poznámka

- Stejně jako s rádiovými vlnami je Bluetooth citlivé na okolní prostředí, např. stěny,
ocelové trámy a počasí. Doporučujeme, abyste alarm vypnuli v podobných
oblastech (divadla, musea, třídy, atd.), abyste zabránili náhodné aktivaci alarmu.
REŽIM ALARMU VZDÁLENOSTI
Režim alarmu vzdálenosti manuálně vyhledá peněženku Bifold tím, že přidržíte ikonu
zvonečku dokud se nenačte červené kolečko. Jakmile svou Bifold peněženku najdete,
opět stiskněte ikonu zvonečku a tím alarm vypnete.
Alarm vzdálenosti můžete aktivovat i stisknutím tlačítka alarmu na peněžence (ikona
zvonečku uvnitř peněženky pod kamerou). Opět jej můžete vypnout stisknutím tlačítka
alarmu na peněžence nebo ikony zvonečku v aplikaci.
KAMERA
Zabudovaná 5MP kamera vyfotí snímky (3 najednou) jakmile otevřete peněženku Bifold.
Tyto snímky budou zdarma poslány na váš Volterman účet. Po odeslání se objeví
vyskakovací upozornění “Your wallet was opened.” (Vaše peněženka byla otevřena.)
Kliknutím na “View Images” (Prohlédnout obrázky.) snímky zobrazíte. Kamera má dva
režimy: Lokální režim a Režim ztráty.

Lokální režim
Tento režim zapnete stisknutím tlačítka “Camera mode” (režim kamery) na hlavním
panelu Volterman. V tomto režimu kamera snímá fotografie po každém vyjmutí karty,
která překrývá vaši kameru. Přijde vám upozornění “View images” (prohlédnout
obrázky).
Pokud máte Apple, tak se budete muset připojit k WI-FI Volterman, aby se si snímky
mohli prohlédnout (viz oddíl “Paměť”)
Pokud máte Android, stiskněte tlačítko “Camera mode” na hlavní panelu Volterman. V
tomto režimu kamera snímá fotografie po každém vyjmutí karty, která překrývá vaši
kameru. Přijde vám upozornění “View images”, které budou automaticky uloženy ve
složce “local mode” ve vaší aplikaci.
Režim ztráty
Tento režim je spuštěn automaticky po přerušení Bluetooth spojení s telefonem (obvykle
cca 20m). V tomto případě jsou vyfoceny 3 snímky, jakmile je peněženka Bifold
otevřena. Přijde vám upozornění “Your wallet has been opened.” Vaše peněženka byla
otevřena. (Stejné upozornění pro všechny typy peněženek.) a máte nové fotografie.
Tyto fotografie jsou odeslány na váš účet, kde si je můžete prohlédnout ve složce
Režim ztráty.
Poznámka

Odeslání fotografií může trvat několi minut vzhledem k tomu, že jsou tyto snímky

odeslány přes sim kartu zabudovanou ve vaší peněžence.
HOTSPOT
Při cestování můžete přes svou peněženku Bifold získat přístup k internetu. Stačí
aktivovat funkci WI-FI hotspot.
WI-FI hotspot aktivujete stisknutím ikony hotspotu v menu Hotspot. V tomto menu
klikněte na “Activate bundle” (aktivovat balíček). Zobrazí se vyskakovací okno.
Kliknutím na tlačítko “Add credit” (přidat kredit) se zobrazí “Volterman special tariff”
(Speciální tarif Volterman) a “Standard tariff” (Standardní tarif). Vyberte si požadovaný
tarif a klikněte na “add credit”.
Poznámka

- Abyste funkci Hotspot mohli využívat je nutné si na váš účet převést finanční
prostředky. Můžete si je převést v USD, EUR nebo GBP, ale kredit se bude
zobrazovat v AMD (arménský dram). Váš kredit bude převeden na arménské
dramy.

- Kredit je platný po dobu 90 dnů.
- K hotspotu se může najednou připojit až 10 zařízení.
- Výchozí heslo je 12345678. Doporučujeme si heslo na hotspot změnit. Na hlavním
panelu aplikace Volterman klikněte na ikonu WI-FI a zobrazí se vám obrazovka
Hotspotu. Poté klikněte na tři tečky na pravé horní straně obrazovky a nastavte si
nové heslo.

- Doporučujeme, abyste hotspot používali pouze v případě potřeby. Některé země
účtují za roamingová data vyšší částky než jiné a může se stát, že rychle vyčerpáte
svůj kredit. Pokud to je možné, používejte WI-FI síť.

- DŮLEŽITÉ: příme WIFI spojení mezi vaším zařízením a peněženkou a Hotspot
(pokud je Hotspot zapnutý, svítí žlutě) není jedno a to samé. Za přístup k vaší
paměti pomocí wifi se neúčtuje žádný poplatek. Poplatek se účtuje pouze v případě,
že použijete Hotspot (Volterman internet: Standardní tarif a Speciální balíček). Máte
tak přístup k internetu v případě nouze pomocí SIM karty zabudované do vaší
peněženky. Neúčtuje se povinný měsíční poplatek. Platíte dle využívání služby.

- Speciální balíčky (pokud jsou dostupné) jsou výhodnější než standardní tarif.
Doporučujeme vám, abyste si pravidelně kontrolovali jaké balíčky jsou k dispozici.

- Volterman tyto ceny nevidí a neumí je nijak ovlivnit.
- Volterman Hotspot je volitelná služba. Volterman negeneruje žádný zisk, pokud tuto
službu využíváte.

- Žádné funkce peněženky nebudou ovlivněny, pokud tuto službu nebudete využívat.
LETECKÝ REŽIM
Letecký režim deaktivuje všechny funkce zařízení kromě power bank (ikona
bezdrátového nabíjení ve Volterman aplikaci nebo fyzická power banka v peněžence).
Letecký režim zapnete v hlavním menu Volterman aplikace. Klikněte na ikonu “Airplane”
a potvrďte svou volbu. Ikona se rozsvítí zeleně a všechny funkce kromě bezdrátového
nabíjení jsou deaktivovány. Pokud ve Volterman aplikaci kliknete na ikonu
bezdrátového nabíjení, tak funkci spustíte a na vaší peněžence se rozsvítí červená
kontrolka. Bezdrátové nabíjení můžete aktivovat i na vaší peněžence tím, že dvakrát
stisknete tlačítko Alarmu. Nyní můžete peneženku Bifold použít jako nabíječku.
Poznámka
Aktivace letového režimu ve Voltermanu neovlivní funkčnost vašeho telefonu.

TLAČÍTKO ALARMU
Peněženka Bifold je vybavena tlačítkem Alarm - ikona zvonečku pod kamerou. Toto
tlačítko má několik funkcí:
Dlouhé přidržení - zapne vaši peněženku Bifold nebo ji restartuje.
Jedno stisknutí - zavolá vašemu chytrému zařízení. Pokud vaše peněženka Bifold zvoní,
tak ji jedno stisknutí vypne.
Dvě stisknutí - aktivuje funkci power banky pokud je připojená. Pokud není připojená, tak
se rozsvítí červená kontrolka na vaší peněžence, což znamená, že je zapnutá.
Červena LED kontrolka na vašem Bifoldu rovněž značí, že power banka je aktivována.
Tři stisknutí - vypnete Bifold. Bifold zavibruje a vypne se. V tomto stavu nejsou dostupné
žádné funkce.

NASTAVENÍ
Stiskněte ikonu Nastavení - tří paralelní žluté linky na levé horní straně hlavního menu v
aplikaci Volterman. Zde si můžete nastavit různé parametry dle svých preferencí,
kontaktovat zákaznickou podporu Volterman a mnohem více.
Historie

Historie zobrazuje seznam všech spojení včetně těch chybných.V případě problemů s
připojením vás můžeme požádat o snímek této obrazovky.
Spravovat zařízení
Zde nalezenete seznam všech připojených zařízení Volterman. Jednotlivé položky
můžete vybírat, přejmenovat a vymazat. Připojená zařízení , která máte propojená se s
vým účtem, můžete editovat i v hlavním menu.
Poznámka
Pokud ze své aplikace/účtu vymažete Bifold, tak současně vymažete i veškerá data
kromě těch uložených v paměťové bance. Tyto složky musíte vymazat ještě před tím,
než si vymažete Bifold ve vaší aplikaci.
MĚNA
Zde si nastavíte preferovanou měnu. Můžete si vybrat z USD, EUR a GBP.
Poznámka
Transakce budou prováděny v AMD (arménský dram).
ZMĚNA HESLA ÚČTU
Stejně jako u všech online účtů vám doporučujeme změnit heslo do Volterman aplikace.
Jednoduše tuto možnost zvolte a nechte si zaslat ověřovací kód. Tento kód budete
potřebovat ke změně hesla k účtu Volterman.
NOTIFIKACE
Pokud máte notifikace vypnuty, tak se na vašem chytrém telefonu nebudou zobrazovat
žádná oznámení nebo upozornění.
UPDATE FIRMWARU
Peněženka Volterman je pravidelně aktualizována (software i firmware). Aktualizace jsou
obvykle automatické (dle nastavení vašeho zařízení) a lze je stáhnout z AppStoru
nebo Google Play.
Aktualizace firmwaru jsou jiné. Jakmile je dostupná nová aktualizace firmwaru, ikona
nastavení se rozsvítí červeně.

- klikněte na tuto ikonu - otevře se menu nastavení
- zvolte možnost Firmware Update (aktualizace firmwaru) a složku stáhněte
- jakmile se aktualizace stáhne, tlačítko se změni na “INSTALL” (instalovat). Klikněte na
něj

- u zařízení s IOS se budete muset připojit k k WIFI Volterman (stejným způsobem jako
u Paměti)

- přejděte na wifi sítě na vašem zařízení a zvolte síť “Volterman”. V případě nutnosti
zadejte heslo sítě. (Výchozí heslo je 12345678).

- vraťte se do aplikace Volterman a opět klikněte na “INSTALL” (instalovat). Stažená
složka se nyní přesune na vaše zařízení.

- aplikace vás informuje jakmile bude aktualizace instalována. Vaše peněženka se
restartuje.

- u zařízení s Androidem kliknutím na tuto ikonu přejdete do menu nastavení
- zvolte možnost Firmware update (aktualizace firmwaru) a složku stáhněte

- jakmile se složka stáhne, tlačítko se změní na “INSTALL” (instalovat). Klikněte na něj.
- peněženka se automaticky aktualizuje
BEZPEČNOST
V aplikaci Volterman si můžete z bezpečnostních důvodů nastavit PIN kód.
REŽIM
Aplikace Volterman podporuje dva (2) režimy - tmavý a světlý. Tmavý režim je z
továrního nastavení, ale v Nastavení jej kdykoliv můžete změnit na světlý.
FAQ
Často kladené dotazy (FAQ) naleznete na našich webových stránkách. Pokud nenajdete
odpověď na svůj dotaz, můžete nás kdykoliv kontaktovat.
ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Zásady ochrany osobních údajů naleznete v aplikaci Volterman - Settings (nastavení) Privacy Policy (zásady ochrany osobních údajů).
KONTAKTUJTE NÁS
Máte dotazy? Kontaktuje nás pomocí aplikace.
Naše linka zákaznické podpory je otevřena 9 hodin denně/7 dnů v
týdnu: 09:00 - 18:00 místního času (5:00 - 14:00 GMT, 00:00 - 9:00
EST, 21:00 - 06:00 PST)
Rovněž nás můžete kontaktovat emailem - wow@volterman.com a na Messengeru
voltermansmartwallet.

ODHLÁŠENÍ
Zde se můžete odhlásit z aplikace Volterman.
Poznámka

Vaši peněženku můžete mít zapnutou i s funkcemi power banky i přes to, že se
odhlásíte z aplikace.
Chcete-li se na návod k použití podívat online načtěte přiložený QR kód.

