
21 IMBC Krosno – important information regarding Balloon Live Application  
(Polska wersja poniżej) 

Mandatory requirements for your mobile device: 
1. Mobile device dedicated for competition 
2A. Android version is greater than 8 on your mobile device OR 
2B. iOS version greater than iOS 13.2 on your mobile device 
3. The Balloon Live App (the App) has the permissions to access Storage, Location in background 
4. Device is stable with the App running at least 2 hours  
5. The App version is 1132 or greater on your device 
 
To use the App for the competition 
You shall have personal account on https://watchmefly.net/ or sign up if you have not yet 

 
HINT! 
Perhaps you can get the additional backup device to produce backup track with marks and declarations 

 
Checklist at the competition 

 I have Balloon Live sensor 
 Balloon Live Sensor version is 417 or greater  

 
Checklist before flight 
1.  Balloon Live sensor IS NOT PAIRED with your device via the device Settings 
2.  Balloon Live sensor IS PAIRED ONLY using the App menu 
3.  Test the app and the sensor using the competition training flight 
 
Manuals  at  https://balloonlive.org/about-balloon-live/  https://balloonlive.org/about-balloon-live-sensor/     https://balloonlive.org/how-to-use/ 



21 MGZB w Krosnie – ważne informacje dotyczące aplikacji Balloon Live  
Obowiązkowe  wymagania dla Twojego urządzenia mobilnego: 
1. Masz mobilne urządzenie dedykowane do zawodów 
2А. Wersja Androida jest wyższa niż 8 LUB 
2B. Wersja iOS wyższa niż 13.2  
3. Aplikacja ma dostęp do Pamięcy, Lokalizacji w tle urządzenia 
4. Urządzenie jest stabilne z Aplikacją przez co najmniej 2 godziny. 
5. Wersja Aplikacji na Twoim urządzeniu to 1132 lub nowsza 
 
Aby korzystać Aplikacją podczas zawodów 
Musisz mieć konto osobiste na https://watchmefly.net/ lub zarejestruj się, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś  

 
WSKAZÓWKA! 
Być może uda Ci się zdobyć dodatkowe urządzenie rezerwowe do tworzenia treku rezerwowego ze 
znakami i deklaracjami 
 
Na zawodach sprawdź czy 

 Mam czujnik Balloon Live 
 Wersja czujnika Balloon Live to 417 lub nowsza 

 
Przed lotem sprawdź czy 
1.  Czujnik Balloon live NIE JEST SPAROWANY za pomocą Ustawień urządzenia. 
2.  Czujnik Balloon Live JEST SPAROWANY TYLKO za pomocą menu Aplikacji 
3.  Testowalesz Aplikacją i czujnika w locie treningowym tych zawodów 
 
Instrukcje na https://balloonlive.org/about-balloon-live/  https://balloonlive.org/about-balloon-live-sensor/    https://balloonlive.org/how-to-use/ 


