
Zawartość zestawu PRO PLUS:


‣Moduł USB do pomiaru rytmu serca

‣Klucz aktywacyjny do Dedykowanego Oprogramowania wersja 
Pro Plus ( PC lub Mac wer. angielska ) 

‣Dedykowana Gra Biofeedback Tropical Heat ( wer. angielska) 
Instrukcja obsługi w jęz Polskim 


Sensory: 

1. Czujnik pulsu - ucho

2. Czujnik pulsu - palec

3. Mobilny bezprzewodowy czujnik pulsu na Bluetooth (dla Android 

/ iPhone / iPad) - ucho 


Główne cechy:  

• Zestaw umożliwia trening 2 osób jednocześnie (program 

komputerowy na którym może ćwiczyć jedna osoba + druga 
osoba może ćwiczyć za pomocą mobilnego czujnika poprzez 
aplikacje na smartfonie lub tablecie)


• Mobilny czujnik współpracuje ze smartfonem lub tabletem 
( Android / iOS ) Aplikacja umożliwia tworzenia plansz z 
wykorzystaniem własnych zdjęć i muzyki. 


• Możliwość podłączenia gamepada do gry Tropical Heat 

• Ułatwiona aplikacja czujników bez pasty lub żelu

• Przegląd postępów podsumowanie wszystkich sesji 

• Automatyczna kalibracja 

• Automatyczne wykrywanie pulsu

• Oprogramowanie pozwala na stworzenie własnych plansz z 

wykorzystaniem własnych plików graficznych (jpg, bmp, gif) i 
muzycznych (MP3, WAV, WMA)


• Raporty z możliwością wydruku  

• Możliwość odtworzenia (powtórzenia) zapisu sesji treningowej 

• Referencyjny zakres wyników (odniesienie do normy według 

wieku) 

• Możliwość analizy sesji sekunda po sekundzie

• Cztery poziomy trudności (dla początkujących i dla najbardziej 

zaawansowanych)

• Możliwość zapisu pomiarów do 90min 

• Postęp w czasie rzeczywistym  i wyniki treningów widoczne są w 

czterech wersjach

• Nie jest potrzebny dodatkowy monitor




UWAGA: nie jest to urządzenie medyczne 
Dodatkowe płatne przeglądy nie obowiązują

Ustawa która nakłada na osoby wykorzystujące

wyrób medyczny obowiązek dokumentowania

wszystkich przeprowadzonych i planowanych

działań serwisowych w odniesieniu do posiadanej

aparatury medycznej nie obowiązuje.


Minimalne wymagania systemowe

Windows:

•Microsoft Windows® 7 lub nowszy 

• Procesor Intel® Core™2 Duo 3.0GHz lub szybszy 

• RAM 4GB lub więcej 

• Karta graficzna dedykowana 256Mb DirectX 9

•Napęd DVD 

•USB Port

• Internet 


Mac:

•Mac OS® X 10.7 Lion lub nowszy 

•Core™2 Duo at 1.8GHz lub szybszy

• RAM 4GB lub więcej

• Karta graficzna dedykowana 256 Mb  OpenGl 2.0

•Napęd DVD 

•USB Port

• Internet 


Minimalne wymagania systemowe dla Czujnika pulsu Bluetooth

Bluetooth 4.0

Android: Android v5

iOS: Apple iOS v9


