
Nejrychlejší a nejjednodušší způsob použití a připojení k Healy 

1. Ujistěte se, že je telefon zapnutý a není s ničím spárován 
2. Zapněte Healy, ujistěte se, že bliká zelené světlo 
3. Otevřete aplikaci Healy a počkejte, až se aplikace Healy spáruje s 
aplikací, jakmile připojené modré světlo na indikátoru Bluetooth začne 
blikat 
4. Vypněte aplikaci Healy, jakmile ji již nepotřebujete nebo nepoužíváte. 
To odpojí Healy od Bluetooth telefonů. Pokud aplikace Healy stále běží 
na telefonu na pozadí, může být Healy i nadále spárována s telefonem. 

Otázka: Jak zapnete Healy? 
Odpověď: Pevným stisknutím tlačítka napájení. Pokud se nezapne, 
zkuste použít trochu větší síly. Pokud zelené světlo rychle třikrát zabliká, 
je třeba nabít indikující vybitou baterii a Healy. 

Otázka: Co když zelené světlo během používání neustále nebliká? 
Odpověď: Zelená kontrolka napájení může někdy zhasnout, pokud není 
spuštěn žádný program, ale modrá kontrolka na indikátoru bluetooth 
zůstane svítit, když je aplikace Healy připojena a funkční. 

Otázka: Jak dlouho trvá nabití Healy? 
Odpověď: Plné nabití by mělo trvat 1,5 až 2 hodiny. Úroveň baterie 
můžete kdykoli zkontrolovat vpravo nahoře v kterékoli aplikaci Healy. 

Otázka: Zaznamenává aplikace Healy můj otisk prstu / palce. 
A: Ne! Je navržen tak, aby udržel fokus a byl přítomen při spuštění funkcí 
analýzy. 

Otázka: Jak resetuji Healy? 
Odpověď: Stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu nejméně 10 
sekund, dokud se zelené světlo nerozsvítí zeleně, a poté jej uvolněte. 



Problémy s připojením Bluetooth 
- Zkontrolujte a ujistěte se, že je zapnutý Bluetooth vašeho chytrého 
telefonu. (zkuste to vypnout / zapnout) 
- Zkontrolujte a ujistěte se, že Bluetooth vašeho chytrého telefonu není 
připojen k jinému zařízení v okolí. Bluetooth se někdy může automaticky 
připojit k dříve spárovaným zařízením. 
- Zkontrolujte a ujistěte se, že na pozadí vašeho chytrého telefonu není 
spuštěna žádná aplikace Healy. Jakmile aplikace již nepoužíváte, vždy je 
“zabijte”. 
- Připojení Bluetooth s nízkou spotřebou energie musí mít zapnutou 
službu určování polohy 

  
Otázka: Co mám dělat, když nemohu najít své zařízení přes Bluetooth? 
Odpověď: Nepoužíváme nastavení Bluetooth telefonů k vyhledání a 
připojení k Healy. Musíme se jen ujistit, že bluetooth funguje na našem 
smartphonu, pak použijeme aplikace Healy, které se připojí k Healy. 

Otázka: Proč světlo Bluetooth nebliká pořád? 
Odpověď: Indikátor Bluetooth na Healy bliká, když existuje navázané 
spojení mezi Healy a jednou z aplikací Healy 

Spouštění programů 
Otázka: Co se stane, když kontrolka zhasne, když spouštím program? 
Odpověď: Někdy zelená kontrolka napájení zhasne, pokud neprobíhá 
žádný program, ale modrá kontrolka na kontrolce Bluetooth zůstane 
rozsvícená a zatímco program Healy dodává program, zelená kontrolka 
bude blikat. 

Otázka: Mohu zastavit program dříve, než je doporučený čas? 
Odpověď: Ano, jakákoli doba nad 20 minut je výhodná, ale doporučuje se 
spouštět programy na plný úvazek, protože mají různé frekvence, které 
se používají v různých částech celého programu 



Otázka: Jak daleko se můžete přesunout z aplikace, když spouštíte 
program bez odpojení? 
Odpověď: Bluetooth má krátký dosah maximálně 10 metrů. Jakmile 
spustíte program na zařízení Healy, pokud telefon ztratí připojení 
Bluetooth, program bude na zařízení Healy pokračovat, dokud nedojde k 
jeho dokončení, a poté se systém Healy vypne. 

Otázka: Kolik programů mohu spustit denně? 
Odpověď: Healy doporučuje maximálně 2–3 programy denně, pro lepší 
porozumění programům a frekvenci používání si přečtěte příručku Healy 
Manual PDF a průvodce prvními kroky. 

Otázka: Můžeme vypnout telefony, jakmile zahájíme program Healy? 
Odpověď: Ano! Jakmile byl program přenesen do Healy a nastavena 
intenzita, telefon již není vyžadován. Program bude pokračovat v 
provozu, dokud nebude dokončen, a poté dojde k vypnutí Healy. 

Otázka: Mohu přijmout hovor na svém telefonu, pokud je spuštěný 
program, nebo by se program vypnul? 
Odpověď: Ano! Programy běží na Healy a ne na telefonu, telefon se 
používá pouze k tomu, aby Healy řekl, který program má spustit. Jakmile 
je tedy program přenesen do Healy a spuštěn, upravena intenzita, telefon 
již není zapotřebí. 

Otázka: Co to znamená, když se indikátor v aplikaci neustále mění z bílé 
na černou a naopak? 
Odpověď: Při použití zápěstí a lepivých elektrodových elektrod je 
indikátor v případě dobrého vodivého spojení bílý. Pokud není konstantní 
bílá nebo bliká mezi bílou a šedou / černou, postupujte takto: 
- Zkontrolujte, zda jsou vodiče správně připojeny k Healy 
- Zkontrolujte, zda jsou vodiče správně připojeny k zápěstí nebo lepivým 
polštářkům 



- Zkuste nanést vodu na zápěstí nebo na lepivé podložky a zajistěte 
pevné a pevné uchycení 
- Zkuste vypít alespoň sklenici vody 

Otázka: Co to znamená, když je indikátor aplikace šedý, když používáte 
ušní elektrody. 
Odpověď: V tomto případě je indikátor kontaktu deaktivován. Během 
běhu programů, které používají ušní elektrody, bude indikátor průběhu 
zobrazen šedě. Před použitím jsou plstěné podložky na sponách do uší 
mokré. 

Otázka: Co znamenají čísla Hz a proč se vždy mění? 
Odpověď: Každý program má řadu frekvencí, které Healy dodává, a 
každý z nich je na několik sekund. Healy také kontroluje, co je více 
potřebné, pracuje a rezonuje, aby poskytlo více těchto frekvencí. 

Otázka: Proč nemohu nic cítit? Proč někdy něco cítím a jiné ne? 
Odpověď: Fyzické tělo může cítit pouze do 1000 Hz. Healy poskytuje 
mnohem vyšší rozsahy a každý program poskytuje různé rozsahy Hz. 
Můžete také zkusit zvýšit intenzitu, dokud neucítíte mírné brnění. Všichni 
jsme úplně jiní a někteří jsou citlivější než ostatní. Jednoho dne můžete s 
těmito frekvencemi také více rezonovat a někdy i méně. 

Otázka: Co je odkaz Therapist TAN? 
Odpověď: Můžete si nechat vytvořit specializované na míru šité 
frekvenční programy vytvořené odborníky / experty TimeWaver pro 
konkrétní použití / podmínku a nechat si je poslat do vaší aplikace Healy, 
tam se zobrazí, pak je můžete přenést do svého Healy.


