Beurer HealthManager
Základ všetkých Beurer
Connect riešení. Zaznamená
všetky vaše merania od
váhy, cez tlak, až po cukor
v krvi.

Výhody
✓

✓
✓
✓

Bezplatné: Inovatívny HealthManager je k dispozícii na stiahnutie zadarmo v softvérovom
programe alebo aplikácii. HealthManager môžete použiť u všetkých produktov, ktoré sú
označené logom HealthManager.
Jednoduché použitie: Veľmi jednoduchá inštalácia a prívetivé užívateľke prostredie.
Rýchle a pohodlné: Aplikácia je určená špeciálne pre vaše potreby, čí šetrí váš čas.
Doma i na cestách: Beurer HealthManager pracuje ako program na počítači alebo ako
aplikácia na mobile - vaše osobné hodnotenie a dáta sú k dispozícií kedykoľvek a kdekoľvek.

softvér HealthManager
Vynikajúca kontrola váhy, tlaku, alebo iných údajov pomocou aplikácie, internetu a
PC softvéru.
Vďaka softvéru HealthManager môžete navrhovať váš osobný tréningový plán. Podľa typu
zariadenia sa určí akým spôsobom budú dáta prenesené do počítača alebo smartfónu:
•
•
•

NFC
Bluetooth
USB (kábel)

Všetky výrobky, ktoré sú označené logom HealthManager môžu byť spravované cez
HealthManager:

Voľná HealthManager aplikácia umožňuje správu dát s radom výrobkov. Veľmi ľahko
môžete prepínať medzi údajmi o vašej váhe, tlaku, glukóze, aktivitách alebo kvalite spánku.
Vaše posledné meranie pre každú oblasť sú prehľadne zoradené. Grafy a tabuľky s
nameranými hodnotami vám poskytujú rýchly a pohodlný prehľad o vašich meraniach. Tu
môžete vykonať správu zdravotných údajov - odkiaľkoľvek a kedykoľvek.

Systémové požiadavky
Beurer HealthManager aplikácia je k dispozícii na stiahnutie zadarmo z App Store na
vašom iPhone, iPad, iPad mini a iPod touch. Beurer HealthManager aplikácia na stiahnutie TU.
Beurer HealthManager aplikácia je tiež k dispozícii na stiahnutie zadarmo na Google
Play pre užívateľov Android. Kompatibilita bola testovaná sa Samsung Galaxy S3 Samsung
Galaxy S4 a S4 mini, Samsung Galaxy S5, rovnako ako LG Google Nexus 5 a LG L40;
kompatibilita s inými zariadeniami Android je možná, ale nie je zaručená. Beurer
HealthManager priamo na stiahnutie TU.
Zoznam kompatibilných zariadení:
https://www.beurer.com/web/we-dokumente/gebrauchsanweisungen/list-compatiblesmartphones.pdf

HealthManager Web
Voľne dostupná webová verzia HealthManager vám poskytne dáta vždy po ruke.
Váš zdravotné údaje sa prenášajú medzi aplikáciou HealthManager a HealthManager PC
softvérom prostredníctvom on-line HealthManager webového portálu na connect.beurer.com.

HealthManager softvér
Voľne dostupný HealthManager softvér
umožňuje analyzovať vaše telesné hodnoty na ešte
vyššej úrovni. Ďalšie nastavenia umožňujú individuálne
hodnotenie. Použitie rôznych exportných funkcií
zjednodušuje poskytovanie údajov aj iným osobám.
Môžete tiež ľahko synchronizovať dáta v systéme
HealthManager - jeden kompletný systém pre sledovanie
vášho zdravia. PC softvér je k dispozícii na stiahnutie
zadarmo TU alebo internetová verzia je TU!

Ukážka z aplikácie:

Ukážka z PC softvéru:

