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Poznámka:

Nové vědecké obory podporují využívání analýzy informačního pole a optimalizace jako cíle a přesvěd-
čení. Účelem analýzy a optimalizace informačního pole není diagnostika, léčba, úleva nebo prevence 
nemocí a neslouží jako náhrada lékařského vyšetření nebo péče ze strany školených zdravotnických pro-

fesionálů.

Healy přináší personalizované informace, které napomáhají uživatelům zařízení pochopit, jak mohou 
zlepšit svůj celkový fyzický a duševní stav a vitalitu. Informace získané díky zařízení společnosti Healy by 
neměly být jediným zdrojem informací při rozhodování o právních, obchodních, zdravotních nebo vzta-
hových záležitostech. Výrobce výslovně vylučuje odpovědnost za jednání uživatelů na základě informací 

získaných díky zařízení Healy.
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Předmluva
V této příručce jsou popsány různé programy a funkce aplikace Healy Analyse.

Chcete-li pravidelně dostávat nové informace o aktualizacích programu, nové 
databáze a důležitá sdělení, kontaktujte nás e-mailem.

Poznámka:

Doporučujeme vám přečíst si návod k použití ještě před čtením této příručky. V 
návodu k použití naleznete instrukce pro bezpečné zacházení a obsluhu přístro-

je Healy, jakož i technické specifikace anebo návod na bezpečné uskladnění.

Přejeme vám mnoho příjemných zážitků se zařízením Healy.
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Aplikaci Healy Analyse si můžete bezplatně stáhnout z Apple App Store nebo z Google Play Store. Pro 
stažení aplikace ve verzi pro iPhone klikněte na ikonu „Stáhnout cloud“ v pravém horním rohu, viz obr.�0.1. 
V případě verze pro Android klikněte na tlačítko „Instalovat“, viz obr.�0.2.

Po úspěšném stažení a instalaci můžete aplikaci Healy Analyse spustit – viz obr.�0.3. Pro spárování vašeho 
zařízení Healy a chytrého telefonu klikněte na tlačítko „Mám aplikaci Healy“, obr.�0.4. Pro více informací 
o zařízeních Healy klikněte na odkaz „Mám zájem o aplikaci Healy“ – viz obr.�0.7. Připojení zařízení Healy 
vyžaduje aktivované Bluetooth u vašeho telefonu a zařízení musí být zapnuto. Je-li Bluetooth deaktivová-
no, zobrazí se chybové hlášení viz obr.�0.5. Po aktivaci Bluetooth se zobrazí všechna zařízení Healy v dosa-
hu. Najděte v přehledu své zařízení, viz obr.�0.6.

Obr.�0.1: Stáhněte si aplika-
ci Healy Analyse z Apple App 
Store

Obr.�0.2: Stáhněte si aplikaci 
Healy Analyse z Google Play 
Store 

Obr.�0.3: Spusťte aplikaci 
Healy Analyse

Úvod
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Obr.�0.4:�Připojte se k apli-
kaci Healy anebo navštiv-
te internetové stránky Healy, 
kde najdete více informací

Obr.�0.7: Odkaz na internetové stránky Healy

Obr.�0.5: Chybové hlášení: 
Připojení přes Bluetooth není 
aktivováno

Obr.�0.6: Seznam nalezených 
zařízení Healy. Vyberte zaříze-
ní, které chcete připojit
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Obr.�0.8: Vytvořte nový clou-
dový účet anebo se přihlas-
te s využitím přihlašovacích 
údajů

Obr.� 0.9:�Registrace: Zadejte 
údaje

Jakmile je spojení se zařízením Healy navázáno, můžete si vytvořit cloudový účet, pokud jej nemáte, viz 
obr.�0.8. Úspěšná registrace vyžaduje vyplnění všech polí – viz obr.�0.9. Na e-mailovou adresu, kterou 
jste uvedli v rámci registrace, a další e-mail vám bude zaslána potvrzovací zpráva, pomocí které svůj účet 
aktivujete (bez aktivace se nebudete moci přihlásit). Po dokončení registrace se ihned můžete připojit k 
aplikaci Healy Analyse a spustit ji – viz obr.�0.10.

Po úspěšné registraci můžete synchronizovat databáze z cloudu kliknutím na „Synchronizovat nyní“, viz 
obr.�0.11 a obr.�0.12. 

Poznámka: 
Doporučujeme pro účely synchronizace volit stabilní a rychlé Wi-Fi připojení, neboť databáze mohou 
mít až několik stovek megabytů.

Po synchronizaci s cloudem a uložení hlavního klíče můžete využívat aplikaci Healy Analyse v plném roz-
sahu a vytvářet klienty.

�

Obr.�0.10: Přihlášení po 
úspěšném vytvoření cloudo-
vého účtu 
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Obr.�0.11:�Synchronizace apli-
kace Healy Analyse s clou-
dem

Obr.�0.12:�Probíhá synchronizace s cloudem
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1��Hlavní�menu�(Home)
Klepnutím na ikonu „domečku“ v levém horním rohu se dostanete do hlavního menu aplikace Healy 
Analyse. Zde máte na výběr z menu „Klienti“ (obsahuje všechny, včetně vás, a všechny osoby a subjekty, 
jejichž informace jsou zadány v aplikaci 
nebo v Holistic Health Cloud) a „Výpi-
sy“, tedy kategorizované přehledy, viz  
obr.�1.1.

1.1 Menu „Klienti“

V tomto menu můžete vytvářet nové 
klienty nebo spravovat, vyhledávat 
a upravovat uložené klienty, viz obr. 
1.1.1.

Obr.�1.1: Hlavní menu Obr.�1.1.1: Menu „Klienti“

1.1.1 Vytvoření nového klienta

Po kliknutí na ikonu „Vytvoření nového 
klienta“ se objeví rozbalovací menu, 
kde zvolíte typ klienta. Na výběr máte z 
následujících typů: Osoba, Zvíře, Rost-
lina, Společnost, Budova, Vozidlo, Sku-
pina a Jiný typ obr.�1.1.1.1. Poté může-
te zadat data k příslušnému klientovi, 
viz obr.�1.1.1.2.

Ve formuláři pro zadávání údajů ke 
klientovi můžete zadávat následující 
kategorie údajů (pro ilustraci je použit 
typ klienta „Osoba“, viz níže):

Obr.�1.1.1.1: Zvolte typ klien-
ta

Obr.�1.1.1.2: Vytvoření nové-
ho klienta
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Položky menu:       
Údaje o klientovi

Popis

Nahrajte obrázek Pro přidání obrázku/fotografie ke klientovi klepněte na siluetu, viz obr. 1.1.1.2, a po-
řiďte fotografii mobilním telefonem (viz funkce „Pořídit fotografii“) anebo vyhledejte 
obrázek/fotografii v galerii klepnutím na „Vyberte z galerie“. Aby tato možnost byla 
aktivní, musíte telefonu povolit přístup.

Zaznamenávání vibrací V této dílčí sekci menu můžete nahrávat specifické vibrace daného klienta, viz 
obr. 1.1.1.3. Držte zařízení Healy v pravé ruce a začněte nahrávat klepnutím na 
„Nahrání vibrací“. Je-li vaše zařízení Healy správně připojeno, vibrace budou nahrá-
ny, viz obr. 1.1.1.4.

Titul Zadejte titul klienta.

Jméno Zadejte jméno klienta. 

Příjmení Zadejte příjmení klienta.

Zobrazit jako Zadejte jméno, které se bude zobrazovat zde v menu (jinak se automaticky vy-
plňuje jméno a příjmení). Toto pole je jediné povinné pole; ostatní údaje jsou 
nepovinné, viz obr. 1.1.1.2

Datum narození Datum narození (den, měsíc, rok) můžete zadat zde

Místo narození Místo narození můžete zadat zde

Muž/Žena Pohlaví klienta můžete vybrat zde:

Pohlaví „Muž“ (M) nebo „Žena“ (Ž)

E-mail E-mailovou adresu klienta můžete zadat zde.

Telefon Telefonní číslo klienta můžete zadat zde.

Adresa Adresu klienta můžete zadat zde. Můžete zadat následující údaje: 

Ulici a číslo domu, město, PSČ a zemi, viz obr. 1.1.1.5

Volitelné pole Synchronizujte údaje o klientovi a související údaje z analýz s cloudem. Důležité�
sdělení: V případě, že zadáváte informace o jiné osobě, musíte mít svolení dané 
osoby s odesíláním jejich údajů na cloud; jedná-li se o nezletilou osobu, potřebujete 
souhlas rodičů nebo zákonných zástupců.

Pro uložení údajů klikněte na políčko zaškrtávacího znaménka v pravém horním rohu displeje, viz obr.�
1.1.1.6. Po uložení se objeví vyskakovací okno: “Chcete provést synchronizaci údajů klienta s cloudem? 
Vyžaduje se souhlas klienta.“ ANO/NE

 • Klepnutím na „ANO“ provedete synchronizaci údajů klienta s cloudem a údaje se uloží.
 • Klepnutím na „NE“ údaje klienta uložíte. 

Po uložení se objeví další vyskakovací okno s upozorněním „Klient byl uložen: Přejete si spustit analýzu 
nyní? ANO/NE

 • Klepnete-li na „ANO“, přejdete do menu „Analýza“.
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Obr.�1.1.1.5: Adresu klienta 
můžete zadat zde

Obr.�1.1.1.6:�Ukládání údajů o 
klientovi

Obr.�1.1.1.7:�Vytvoření nové-
ho klienta: Správa dokumen-
tů

Obr.�1.1.1.3: Vytvoření nové-
ho klienta: Zaznamenávání 
vibrací

Obr.�1.1.1.4: Zaznamenávání vibrací
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Položka menu Popis

Zobrazení výpisů V menu „Zobrazení výpisů“ můžete otevírat a prohlížet aktivní a deaktivované výpisy, 
viz obr.�1.1.1.1.2.
Aktivní výpisy jsou výpisy vytvořené v aplikaci Healy Analyse.
Deaktivované výpisy jsou výpisy s prošlými parametry přenosu. 
Červeně označené výpisy jsou výpisy vytvořené po analýze aury.

Zpět na přehled 
klientů

Klepnutím na tlačítko „Zpět na přehled klientů“ se vrátíte do hlavního menu.

Uložit a analyzovat Klepnutím na tlačítko „Uložit a analyzovat“ se dostanete do menu analýzy po uložení 
údajů o klientovi.

Smazání klienta Klepnutím na tlačítko „Smazání klienta“ můžete smazat vytvořené profily klientů.

Zrušit Tlačítkem „Zrušit“ se vrátíte do hlavního menu.

1.1.2 Smazání klienta

Vytvořené klienty můžete smazat potažením prstem na obrazovce s profilem klienta doleva. Objeví se 
menu se dvěma tlačítky: „Smazat“ nebo „Editovat“, viz obr.�1.1.2.1.

Obr.�1.1.1.1.1:�Menu „Funkce 
klientů“

Obr.�1.1.1.1.2: Zobrazení 
seznamů

 • Klepnete-li na „NE“, zůstanete v menu 
pro zadávání údajů o klientovi.

Po uložení klienta se v pravém horním 
rohu vedle symbolu zaškrtávacího zna-
ménka zobrazí menu umožňující výběr 
možných funkcí (tři vodorovné čárky), 
viz obr.�1.1.1.7.

1.1.1.1 Dostupné funkce v menu klienta

Menu u zadaného klienta nabízí něko-
lik funkcí, viz obr.�1.1.1.1.1.
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1.1.3 Vyhledávání podle jména

Ve funkci „Vyhledávání podle jména“ můžete klienty vyhledávat, viz obr.�1.1.3.1.

1.1.4 Funkce Možnosti

Pod funkcí „Možnosti“ v pravém horním rohu (tři vodorovné čárky) můžete klepnutím na tlačít-
ko „Import z kontaktů“ importovat klienty z kontaktů uložených ve vašem chytrém telefonu, viz 
obr.�1.1.4.1. Aplikace Healy Analyse se vás zeptá, zda má povolen přístup ke kontaktům ve vašem 
telefonu.

Obr.�1.1.3.1: Vyhledávání 
podle jména

Obr.�1.1.2.1: Editace nebo 
smazání klienta

Obr.�1.1.4.1: Další možnosti 
funkcí u klientů
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1.2 Menu „Výpisy“

V této části menu jsou zobrazeny aktivní 
a deaktivované výpisy klientů. Všechny 
výpisy jsou řazeny chronologicky pod-
le data vytvoření, viz obr.�1.2.1. Výpisy 
z „Analýzy aury“ jsou zvýrazněny červe-
ně. 

Chcete-li smazat nebo přejmenovat 
výpis, potáhněte prstem na displeji 
doleva. Zobrazí se dvě tlačítka, „Sma-
zat“ a „Přejmenovat“, viz obr.�1.2.2.

Výklad výpisu je možný na základě 
parametrů, tj. relevance, intenzita a síla, 
které jsou uvedeny v přehledu položek 
analýzy. Relevance (číselná hodnota od 
-100 % do +100 %) vyjadřuje, jak důleži-
tá tato položka aktuálně je pro klienta. 
Intenzita (číselná hodnota mezi 1 a 10) 
vyjadřuje, do jaké míry je daná položka 
aktuálně přítomna v klientově vědomí, 
a může tedy indikovat míru ochoty kli-
enta se s tímto tématem konfrontovat. Potence je dalším hodnoticím faktorem položek výpisu, který řadí 
položky na základě homeopatické potence (hodnoty D, C nebo LM).

1.2.1 Možnosti výpisů

Pomocí tlačítka „Akce“ (viz obr.�1.2.1.1) a položky menu „Přidat ručně“ 
lze ručně do výpisu kdykoliv přidávat další záznamy, viz obr. 1.3.1.2. 
Záznam a jednotlivé položky záznamu ve výpisu lze editovat, doplňovat 
nebo mazat pomocí ikony pera a červené ikony „X“, viz obr.�1.2.1.3. Výpis 
můžete exportovat do PDF, viz obr.�1.2.1.4.

Obr.�1.2.1:�Seznamy aktivních 
klientů

Obr.�1.2.2:�Mazání a přejme-
nování seznamů

Obr.�1.2.1.1: Menu „Aktivní 
funkce“
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V menu vpravo nahoře naleznete rovněž funkce filtrování a řazení v podobě čtyř vertikálních čárek, viz 
obr.�1.2.1.5. Položky výpisů lze filtrovat podle atributů Intenzita, Potence, Aktuální stav, Žádoucí stav, a 
mohou být řazeny podle atributů Relevance, Potence a Intenzita od nejvyšší po nejnižší či naopak. 

Obr.�1.2.1.3: Editovat, přidat 
nebo smazat položky seznamu

Obr.�1.2.1.2: Menu funkcí u 
výpisů

Obr.�1.2.1.4: Export seznamu ve formátu PDF Obr.�1.2.1.5:�Funkce filtrování 
a řazení u seznamu klientů
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1.2.2 Funkce Vibrace

Poklepáním na tlačítko „Vibrovat“ ve 
výpisu, viz obr.�1.2.2.1, se dostanete na 
funkci „Vibrovat“. 

V menu v pravém horním rohu můžete 
zvolit režim zobrazení během vibrace, 
viz�obr.�1.2.2.2. V zobrazení po kartách 
se položky zobrazují jedna po druhé, 
přičemž je možné nastavit rychlost ani-
mace, viz obr.� 1.2.2.2. V posunovacím 
zobrazení se výpis položek odhaluje 
postupně posunováním shora dolů, viz 
obr.�1.2.2.4.

Pomocí funkce „Zvolte dobu trvání přenosu“ můžete nastavit dobu trvání přenosu výpisu, viz obr.�1.2.2.5. 
Lze vybírat z následujících možností: 

Obr.�1.2.2.1:�Výpisy z vibrací Obr.�1.2.2.2: Nastavení zob-
razení výpisu

Obr.�1.2.2.3: Zobrazení 
během vibrace: Zobrazení po 
jednotlivých kartách

Obr.�1.2.2.4: Posunovací zob-
razování během vibrace 

Obr.�1.2.2.5: Parametry pře-
nosu výpisu



18

Healy Analyse – Příručka 

Healy World GmbH | Potsdamer Platz 1 | 10785 Berlín | Německo 

 • 890 ms
 • 1 s 884 ms
 • 3 s 989 ms
 • 8 s 444 ms
 • 17 s 875 ms
 • 37 s 843 ms

 • 1 m 20 s
 • 2 m 49 s 600 ms
 • 5 m 59 s
 • 12 m 40 s
 • 26 m 49 s
 • 56 m 46 s 514 ms

 • 2 h 12 s 590 ms
 • 4 h 14 m 27 s
 • 8 h 58 m 40 s
 • Příručka

V případě délky ručního přenosu lze parametry dny, hodiny, minuty 
sekundy nastavit individuálně, viz obr.�1.3.2.6. 

Parametry přenosu jsou vypočítávány podle „zlatého poměru“ a měly 
by tedy přinášet optimální efekt dle individuálních potřeb klienta. Pod-
le našich zkušeností je doba přenosu 12 minut obecně doporučovanou 
hodnotou v případě velkých objektů, jako jsou například léčivé kameny 
nebo nemovitosti.

Obr.�1.3.2.6: Manuální nasta-
vení parametrů přenosu
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2�Menu�„Analýza“
Tato část menu obsahuje všechny moduly, které jsou u vašeho zařízení 
Healy Analyse aktivní. Může se jednat o moduly Rezonance a Analýza 
aury, viz obr.�2.1. Všechny moduly jsou navrženy tak, aby prováděly ana-
lýzy v informačním poli vašich klientů. Výsledky analýzy jsou automatic-
ky uloženy. Lze je najít v hlavním menu pod položkou „Výpisy“.

2.1 Modul Rezonance

V modulu Rezonanční analýza lze provádět analýzu informačního pole 
u všech vytvořených klientů, kde lze určit, u čeho každý klient vykazuje 
nejvyšší stupeň rezonance.

Analýza vyžaduje připojení k zařízení Healy. Nejprve vyberte klienta, viz 
obr.�2.1.1. 

V menu v rámci rezonanční analýzy je přednastavená věta „U čeho nyní 
vykazuji nejvyšší hodnotu rezonance?“, kterou nelze změnit. Pomocí 
funkce „Pokračovat ve výběru databáze“ se dostanete do menu k data-
bázím, viz obr.�2.1.2. Na výběr máte z následujících databází: 

• Květiny australské buše

• Aljašské elixíry

• Bachovy květy

• I Ching

• Schüsslerovy soli

• Programy Zlatý cyklus

• Programy na odbourání bolesti / zlepšení psychiky

• Programy na zlepšení učení

• Programy na zlepšení tělesného zdraví

• Programy na zlepšení stavu v zaměstnání

• Programy na zlepšení spánku

• Programy na zlepšení krásy

• Programy na zlepšení kvality pleti

• Programy pro bioenergetickou rovnováhu 1

• Programy pro bioenergetickou rovnováhu 2

• Programy zaměřené na meridiány 1

• Programy zaměřené na meridiány 2

• Programy zaměřené na čakry

• Ochranné programy

• Programy zaměřené na hloubkový cyklus

• Všechny programy

Obr.�2.1:�Menu analýzy s dvě-
ma režimy analýzy

Pro podrobný výpis záznamů z databá-
ze klepněte na modrou ikonu (i) na kon-
ci příslušné kategorie, viz obr.� 2.1.3. 
Jednotlivé položky databáze nelze 
vybrat. Potvrďte klepnutím na „sym-
bol zaškrtnutí“ vpravo nahoře, viz obr.�
2.1.4, pro výběr kategorie a návrat to 
menu Rezonanční analýza. Zobrazí se 
zvolená kategorie. Poklepáním na iko-
nu „pera“ můžete zvolit jinou kategorii, 
viz obr.�2.1.5.

Analýzu nyní provedete tak, že položí-
te prst na displej, viz obr.�2.1.6. Může-
te rovněž provést analýzu klienta na 
základě „neutrálního zaměření“. 
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Obr.�2.1.3:�Databáze k rezo-
nančním analýzám 

Obr.�2.1.6:�Rezonanční ana-
lýza

Obr.�2.1.1: Seznam klientů v 
menu Rezonanční analýza

Obr.�2.1.4: Záznamy z kon-
krétní databáze

Obr.�2.1.2:�Rozbor rezonanč-
ní analýzy

Obr.�2.1.5:�Rozbor rezonanč-
ní analýzy
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Po skončení analýzy se zobrazí výsledky obsahující pět položek, u kte-
rých klient vykazuje nejvyšší rezonanci, viz obr.�2.1.7. 

Výsledek analýzy můžete exportovat do PDF, které můžete sdílet s ostat-
ními, anebo můžete informace v tomto výpisu obsažené zadat do údaje 
ke klientovi. Můžete také přidat pozitivní informace k objektu.

Obr.�2.1.7:�Výpis z rezonanč-
ní analýzy
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2.2 Modul analýzy aury

Chcete-li provést analýzu aury, vyberte klienta. 

Máte-li vybraného klienta, ale spojení se zařízením Healy nebylo dosud navázáno, zobrazí se výzva k 
navázání spojení. Po navázání spojení se zařízením Healy se opět zobrazí menu pro analýzu aury, a vy tak 
můžete pokračovat a analýze.

V modulu Analýza aury můžete pořídit fotografii aury, viz obr.�2.2.1, anebo si můžete zobrazit archiv dříve 
pořízených fotografií aury, viz obr.�2.2.2. 

Zvolte „Zaznamenání aury“; přístroj Healy zahájí analýzu aury, viz obr.�2.2.2. 

V horní části vedle výsledného zobrazení aury naleznete dvě ikony, viz obr.�2.2.4:

Pomocí symbolu „obláčku“ vytvoříte záznam aury ve formátu PDF včetně interpretačních textů u 3 nejdů-
ležitějších čaker (PDF dokument nelze vytvořit v zobrazení přepnutém na sloupcový graf), viz obr.�2.2.5. 
Klepnutím na ikonu „X“ v levém horním rohu PDF náhledu se vrátíte na předcházející stránku. Pomocí iko-
ny pro sdílení v pravém horním rohu můžete takto vytvořený PDF soubor přeposlat prostřednictvím řady 
komunikačních kanálů a služeb, viz obr.�2.2.6.

Pomocí ikony v pravém horním rohu menu pro zaznamenávání aury můžete přepínat mezi zobrazením v 
podobně sloupcového grafu a fotografií aury, viz obr.�2.2.7.

Obr.�2.2.1: Vytvořte fotogra-
fii aury

Obr.�2.2.3:�Probíhá záznam 
aury

Obr.�2.2.2:�Porovnání foto-
grafií aury



23

Healy Analyse – Příručka

Tel.: +49 30 54905949-1 | www.healy.de | info@healy.de

Obr.�2.2.4:�Fotografie aury 
vytvořena

Obr.�2.2.7:�Různá zobrazení fotografie aury: Zobrazení jako 
fotografie a zobrazení jako sloupcový graf

Obr.�2.2.8:�Výkladové texty k 
čakrám

Obr.�2.2.5: Fotografie aury ve 
formátu PDF

Obr.�2.2.6:�Přepošlete a sdí-
lejte fotografii aury ve formá-
tu PDF
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Po dokončení záznamu aury si můžete přečíst výklad čaker kliknutím na „Výklad“, viz obr.�2.2.8. Klep-
nutím na ikonu „X“ v pravém horním rohu displeje se vrátíte na předcházející stránku. Texty obsahující 
výsledky analýzy vždy ukazují tři nejvýraznější čakry. Chcete-li o jednotlivých čakrách zjistit více, klepněte 
např. na tlačítko „Více informací o čakře čela“, viz obr.�2.2.9. Výkladové texty k jednotlivým čakrám obsa-
hují informace strukturované podle následujících témat:

 • Hladina energie
 • Cíle
 • Obecné informace
 • Životní téma
 • Tělesný stav
 • Duševní stav
 • Emoce
 • Spirituální stav
 • Přesvědčení
 • Příroda

Přejete-li si provést analýzu čaker označených modrým kolečkem, klepněte na tlačítko „Zahájit analýzu“, 
viz�obr.�2.2.10. Automaticky jsou vybrány tři čakry s nejnižšími hodnotami. Do tohoto předvýběru může-
te přidat další klepnutím na prázdná bílá kolečka pod jednotlivými barevnými sloupci. Z tohoto předvý-
běru můžete jednotlivé čakry vyřadit klepnutím na modrá kolečka pod jednotlivými barevnými sloupci.

Pokud jen klepnete na tlačítko „Zahájit analýzu“. provede se analýza tří hlavních čaker. Mantra je předde-
finována jako „Moje aura je silná a stabilní“, ale tuto formulaci lze změnit dle libost, viz obr.�2.2.11. V rám-
ci formulaci mantry berte na vědomí, že musí být jasná a pozitivní a že musí zohledňovat cíl vaší analýzy. 

Obr.�2.2.9:�Více podrobností 
o čakrách

Obr.�2.2.10:�Analýza zvole-
ných čaker

Obr.�2.2.11: Analýza tří nej-
důležitějších čaker
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Obr.�2.2.12:�Spuštění analýzy 
tří nejdůležitějších čaker

Obr.�2.2.13: Přehled analýz 
aury

Obr.� 2.2.14:� Výpis z analýzy 
fotografie aury v PDF

Můžete vybrat funkci „Zvážení negativní relevance“ z menu pro stanove-
ní nejvyšší negativní relevance z přehledu analýzy, viz obr.�2.2.12. 

Kromě toho můžete ručně měnit počet záznamů u čaker poklepáním na 
automaticky zadané číslo (3) a zadáním nové hodnoty pomocí klávesni-
ce. 

Po dokončení analýzy aury se zobrazí menu s výpisem, kde můžete 
pomocí tlačítka „Akce“ využít další funkce, viz obr.�2.2.13:
 • Přidat položky výpisu ručně
 • Zobrazit výpis ve formátu PDF, viz�obr.�2.2.14

Anebo můžete použít tlačítko „Vibrovat“ pro přímou vibraci výpisu ana-
lýzy aury, viz obr.�2.2.15. 
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Obr.�2.2.15: Vibrace po ana-
lýze aury

Obr.�2.2.16: Historie analýz 
aury

Obr.�2.2.17: Historie analýz 
aury ve formátu sloupcového 
grafu

Záznam a jednotlivé položky záznamu ve výpisu lze editovat, doplňovat nebo mazat před jejich zobraze-
ním pomocí ikony pera a červené ikony „X“ viz obr.�2.2.13.

Již vytvořené fotografie aury jsou řazeny chronologicky podle data vytvoření v historii fotografií aury v 
menu Analýza aury, viz obr.�2.2.16.

Jakmile pořídíte fotografii aury anebo jste si ji vybrali z archivu, klepněte na symbol (i) v levém horním 
rohu pro interpretaci fotografie, anebo můžete přepnout mezi zobrazením fotografie a sloupcovým gra-
fem vyjadřujícím hodnoty aury (ikona vpravo nahoře), viz obr.�2.2.17.
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Obr.�3.1:�Menu Nastavení

Obr.�3.1.1:�Přepněte nastave-
ní jazyka

Obr.�3.2.1:�Registrace cloudu Obr.�3.2.2.1:�Menu cloudové-
ho účtu

3�Nastavení
Menu „Nastavení“ nabízí následující funkce: Přepnutí nastavení jazy-
ka, Nastavení cloudu, Informace, Připojení k zařízení Healy, Internetové 
stránky Healy, Kontakt, Příručka, Návod k použití, viz obr.�3.1.

3.1 Přepnutí nastavení jazyka

Díky funkci „Přepnutí nastavení jazyka“ můžete zvolit jazyková nastave-
ní, viz obr.�3.1.1.

3.2 Nastavení cloudu

V nastavení cloudu můžete upravit všechna nastavení týkající se vašeho 
cloudového účtu, autorizovat další zařízení, provést zálohu hlavního klí-
če a individualizovat nastavení synchronizace. Tento účet můžete použít 
pro všechny online služby v budoucnu, viz obr.�3.2.1.

3.2.1 Odhlášení

Příkazem „Odhlášení“ se můžete odhlásit z cloudového účtu a znovu se 
přihlásit k jinému.

3.2.2 Editace profilu v cloudovém účtu

Svůj profil můžete upravit klepnutím na ikonu tužky, viz obr.�3.2.2.1.
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3.2.3 Změna hesla ke cloudovému účtu

Heslo ke cloudovému účtu můžete změnit v části „Změnit heslo“.

3.2.4 Autorizace dalších zařízení

V části „Připojená cloudová zařízení“ můžete autorizovat další chytré telefony, které se mohou připojovat 
k vašemu cloudovému účtu přes aplikaci Healy Analyse. Můžete také importovat hlavní klíč. Upozorňuje-
me, že aplikace je určena k použití jen s jedním chytrým telefonem a cloudem.

3.2.5 Záložní hlavní klíč

Pomocí této funkce můžete uložit hlavní klíč k vašemu cloudovému účtu. Hlavní klíč je jedinou možností, 
jak zpětně získat data z cloudu v případě ztráty zařízení. Zálohu hlavního klíče provedete v nastavení clou-
du klepnutím na „Provést zálohu hlavního klíče“, viz obr.�3.2.5.1. Klepněte na tlačítko „Uložit hlavní klíč“ a 
postupujte podle instrukcí v aplikaci.

3.2.6 Nastavení synchronizace

Můžete nastavit využití mobilních dat (přes SIM kartu) pro účely synchronizace, a to pomocí funkce v 
menu „Využití mobilních dat pro synchronizaci“, viz obr.�3.2.6.1.

Funkce automatické synchronizace vám umožňuje provádět automatickou synchronizaci dat mezi aplika-
cí Healy Analyse a cloudem, je-li k dispozici datové připojení. 

Automatická synchronizace výpisů analýz klientů se provádí pomocí funkce „Synchronizace výpisů akti-
vována“.

„Synchronizace změn“ znamená synchronizaci aktuálně vytvořených dat z/na cloud.

Obr.�3.2.6.1:�Synchronizace 
aplikace Healy 

Obr.� 3.2.5.1:� Uložení hlavního klíče pro pozdější přístup k 
datům na cloudu.
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Obr.�3.3.1:�Hardwarové infor-
mace o aplikaci Healy

Obr.�3.4.1:�Připojení k zaříze-
ní Healy

„Kompletní synchronizace“ obnoví 
všechna data z cloudu.

Poznámka:� Doporučujeme pro úče-
ly synchronizace volit stabilní a rych-
lé Wi-Fi připojení, neboť databáze 
mohou mít až několik stovek megab-
ytů.

3.3 Informace

Pod „Informace“ naleznete číslo verze 
vaší aplikace Healy Analyse, hardwaro-
vé informace, zásady ochrany soukro-
mí a povinné údaje, viz obr.�3.3.1.

3.4 Připojení k zařízení Healy

Pomocí funkce „Připojit k zařízení Hea-
ly“ lze navázat spojení mezi aplikací a 
zařízením Healy přes Bluetooth. Spus-
tí se vyhledávání dostupných zařízení s 
aktivním Bluetooth, zobrazují se sério-
vá čísla nalezených zařízení (např.: 01:01:01:01:01:4B). Po klepnutí na ikonu (i) na pravé straně se aplikace 
Healy Analyse připojí k zařízení Healy, viz obr.�3.4.1.

3.5 Internetové stránky Healy

Klepnutím na tlačítko „Internetové stránky Healy“ se dostanete na 
internetové stránky společnosti Healy, viz�Figure�3.5.1: 

https://healy.de/

Zde najdete nejaktuálnější informace o produktech Healy.

Obr.�3.5.1:�Internetové strán-
ky Healy
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3.6 Kontakt

Zde naleznete kontaktní údaje, na 
nichž nás můžete kdykoliv zastihnout, 
viz�obr.�3.6.1.

3.7 Příručka

Zde naleznete odkaz na nejaktuálnější 
verzi příručky k aplikaci Healy Analyse, 
viz�obr.�3.7.1.

3.8 Návod k použití

Zde naleznete odkaz na nejaktuálnější 
verzi návodu k použití.

Obr.�3.6.1:�Kontaktní údaje 
společnosti Healy

Obr.�3.7.1:�Online příručka k 
Healy Analyse
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Obr.�4.3.1:�Využití fotografií, 
médií a souborů uložených v 
zařízení

Obr.�4.3.3:�Povolení přístupu 
k informacím o poloze

Obr.�4.3.4:�Potvrzení žádosti 
o zapnutí Bluetooth

Obr.�4.3.2:�Povolení přístupu 
ke kontaktům

4�Poznámky

4.1 Vymezení odpovědnosti

Prosíme, přečtěte si prohlášení o vymezení odpovědnosti na začátku 
aplikace Healy Analyse při jejím spuštění: Healy přináší personalizované 
informace, které napomáhají uživatelům zařízení pochopit, jak mohou 
zlepšit svůj celkový fyzický a duševní stav a vitalitu. Informace získané 
díky zařízení společnosti Healy by neměly být jediným zdrojem informa-
cí při rozhodování o právních, obchodních, zdravotních nebo vztaho-
vých záležitostech. Výrobce výslovně vylučuje odpovědnost za jednání 
uživatelů na základě informací získaných díky zařízení Healy.

4.2 Souběžné používání aplikací Healy

Zařízení Healy lze používat s aplikací Healy nebo aplikací Healy Analyse. 
Upozorňujeme, že není možné mít při používání zařízení Healy spuštěny 
obě aplikace současně.

4.3 Povolení přístupu k funkcím chytrých telefonů

Abyste mohli využívat všechny funkce aplikace Healy Analyse anebo se při-
pojit k zařízení Healy, aplikace Healy Analyse vás několikrát vyzve k povolení 
přístupu k funkcím nebo souborům uloženým v telefonu, např. fotografiím, 
videím nebo vaší poloze, jakož k aktivaci Bluetooth, viz obr.�4.3.1 až obr.�
4.3.4. Využití příslušných funkcí vyžaduje umožnění přístupu zařízení k nim.
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