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Yoho sports app

Todos os tipos de Joias, relógios e acessórios Celulares e telefones de computador e acessórios Esportes e Ginástica Hobby e coleção Áudio, TV, vídeo e fotografia Antiques Beleza e Saúde Ciclismo Yoho Sports pulseira é um dispositivo inteligente que pode detectar e avaliar o movimento das pessoas , qualidade do sono, pode ajudar as pessoas a entender melhor e ajustar
seu cotidiano e trabalho. Características da pulseira: suporte ao exercício, estatísticas do sono. Yoho Sports Bracelet é um dispositivo inteligente que pode detectar e avaliar o movimento das pessoas, a qualidade do sono, pode ajudar as pessoas a entender melhor e ajustar seu cotidiano e trabalho. Características da pulseira: suporte ao exercício, estatísticas do sono. Este
aplicativo só está disponível na App Store para iPhone. Yoho Sports é uma plataforma gratuita de APP público para wearables inteligentes suportados, que podem ser conectados ao APP usando protocals de comunicação especiais. Os usuários podem controlar e sincronizar dados desses dispositivos para o APP em smartphones e, em seguida, realizar mais análises de dados.
A Yoho Sports pode ajudar os usuários a aprender e se adaptar melhor às atividades pessoais diárias, saúde e hábitos. O aplicativo suporta o HealthKit, você pode visualizar seus dados de saúde através do HealthKit. 1. Conserte alguns bugs conhecidos. Onde é que essa opção conecta rostos de watt e sistemas de mensagens? Meu relógio não se conecta mais, não sei o que
aconteceu, funciona muito bem, e ainda fico na hora errada, nem é um relógio eu posso usar muito  ♀ ️ tudo porque o aplicativo não se conecta em nada, ruim  eu não posso colocar em português , porque eu não conseguia encontrar a opção de mudar o idioma. É para ficar mais longe, tem peças em inglês e peças em japonês, no geral a aplicação é boa, mas como
eu não domino nada japonês para mim deixa a desejar. Yoho Sports Privacy Policy suporte a aplicativos é um aplicativo móvel de saúde e fitness da mCube Inc. que fez parceria com pulseiras Yoho Sports para acompanhar sua rotina diária. Desde o número de passos que você deu para seus diferentes padrões de sono, a Yoho Sports tem o dever de rastreá-los por toda a
pulseira, para que você possa ver e entender quais melhorias de saúde devem ser. Se você está interessado em experimentar pulseiras da Yoho Sports, aqui está o aplicativo oficial. Mantenha-se saudável Fitness Trackers costumavam ser aparelhos fitness e até mesmo pequenos gadgets que você precisava usar para monitorar seus movimentos. Hoje, no entanto, dispositivos
inteligentes incluem relógios inteligentes em sua linha de produtos - pequenos dispositivos digitais configurados para uso em seu pulso para fornecer mais tempo e datas. Um dispositivo muito popular seria o Apple Watch, que pode ser sincronizado com outros dispositivos de por conveniência. Agora, dispositivos inteligentes abrem caminho para que rastreadores de fitness
digital nascessem e a pulseira esportiva yoho é uma das muitas que você pode comprar e experimentar. Vou se exercitar com você Este rastreador de exercícios é é para a maioria dos mercados, como você vai precisar de um aplicativo móvel para verificar seus resultados. O aplicativo Yoho Sports mostrará três atividades principais sobre você: passos dados, qualidade do sono
e suas metas de fitness. A pulseira funcionará como uma máquina de contagem de passos e acompanhará seus passos e o aplicativo incluirá a quilometragem que você ganhou e as calorias que você queimou, de acordo com estatísticas anteriores que você mesmo inseriu. Para o monitor do sono, o aplicativo mostra horas de sono profundas, sono leve e o número de vezes que
você acorda no meio da noite. Você pode seguir ambos na página Atividades e definir metas para si mesmo. O aplicativo ainda tem alarmes e notificações para você. No entanto, não confiável Tenha cuidado, enquanto a pulseira em si é um recurso, o aplicativo encontra sérias falhas e até limpa todo o seu progresso. Costumava funcionar bem, mas não é mais frequente agora e
torna a pulseira bastante inútil para a maioria dos usuários. Talvez você devesse escolher uma pulseira e outro aplicativo até que isso resolva todas as suas falhas. Rastreamento de etapas e padrões de sono Permite que você estabeleça metasÉ tem alarmes e notificações sobre mídias sociaisNão mais automatizadoSNem falhas frequentes sincronizadas Hoje há muitas
pessoas que se preocupam com seu bem-estar e uma vida mais saudável. As ferramentas que apresentamos hoje nos ajudam a gerenciar todas as nossas atividades diárias, sessões esportivas e a qualidade dos nossos sonhos. Além disso, eles também completam uma função de incentivo, pois o aplicativo mostra se alcançamos nosso objetivo. Dessa forma, podemos ajustar
nossas atividades para desfrutar de uma vida mais saudável. Um aliado para ajudá-lo com sua vida diária e trabalho. Mova-se e melhore sua saúde Como a maioria das mesmas ferramentas, para usar o aplicativo Yoho Sports primeiro, precisamos sincronizá-lo com nosso medidor inteligente. O relógio registra nosso movimento e o resto, após o qual esses dados são enviados
para o aplicativo para que possamos analisar os resultados. A ferramenta tem duas telas caseiras. No início conseguimos nos referir a todas as nossas atividades diárias através das etapas que fizemos durante o dia (gravadas pelo relógio que é sempre mais eficiente do que o contador de passos internos do Android), ele avalia todo o movimento e passos que damos em cada
semana , distância percorrida e calorias queimadas, bem como nossos objetivos diários e se falharmos no esforço. Do outro lado, na segunda tela podemos ver como dormimos todas as noites e o número de horas que podemos descansar durante a semana. Aqui podemos verificar nosso objetivo diário de descanso, horas de sono profundo, sono leve e o número de vezes que
acordamos à noite. Aqui temos um aplicativo simples comparado com outros voltados para esportista profissional ou amador, bem como Polar ou Fitbit. No entanto, se você realmente quer que seja Motivo para soltar o braço e mover-se um pouco, esta ferramenta completa remotamente com o seu objetivo. Objetivo.
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