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Kära kunder med iQniter pulssystem  

Mac supportas för DesiQner 
http://www.vo2.se/rwdx/files/ReleaseNotes-en-dec-2107.pdf 
 
Guide över hur du laddar hem DesiQniter för Mac miljö  
http://www.vo2.se/rwdx/files/Quick-Guide--DesiQner-Mac--Installation-en.pdf 
 
Här finns en uppdaterad guide för hård och mjukvarokraven  
http://www.vo2.se/rwdx/files/Hardware-and-software-requirements-20171101-en-(3).pdf 
 
Dual bälte fasas ur sortimentet 
iQniter Dual Belt närmar sig end-of-life och kommer utgå ur sortimentet, informationen från Danmark är att 
bälten kan beställas tills slutet av maj 2018, eller så länge som varor finns i lager. 

Batteri-kit fasas ur sortiment 
Gäller både Dual och Smart sensor. Batteri-kit (batteri + gummiring och lock) tillhandahålls inte av Suunto. VO2 
har några få kompletta Suunto Dual batteri-kit kvar, maila mig ifall Ni vill beställa. Det som istället erbjuds är 
Suunto Service Kit vilket består av sensor täckplatta och tätningsring, men inget batteri.   
 
Batteri 
Vi rekommenderar att ni köper standard CR2025 batteri i valfri elektronikbutik, pris 20-30kr ex moms. Ni bör ha 
batterier så Ni kan tillhanda det åt er kund. Suunto rekommenderar sina kunder att byta sensorns täckplatta och 
gummiring vid byte av batteri för att säkerställa korrekt tätning. 

Nytt pris på iQniter TEAM Receiver 
Eftersom Dual bälte fasas ur blir det mer nödvändigt att uppgradera er klubb med en eller flera iQniter Team 
Receiver, därför har iQniter valt att subventionera priset på dessa mottagare. Observera att iQniter Team 
Receiver tar emot signal från både Dual och Smart Sensor bälte. TEAM Receivern placeras i tak eller på vägg och 
kräver trådbundet internet och strömanslutning (genom POE Adapter som ingår i leveransen) 

Fördelarna med Smart Sensor 
Eftersom bältet kan användas utanför gymmet mot kundens andra blåtandsenheter (Smartphone eller 
kompatibla klockor) så blir bältet mera attraktivt. Smart Sensor kan paras direkt med Suunto Movescount App 
där kunden kan analysera, återuppleva och dela sina moves, göra filmer mm  
Smart Sensorn registrerar puls under simning och andra sporter där smartphones eller klockor inte är lämpliga. 
Vattentät ned till 30m. Har uppgraderingsbar programvara mm 

Nya priser  
Förändringarna i ovan samt valutaförändringar innebär nya priser från den 30 mars 2018.  

http://www.vo2.se/rwdx/files/IQNITER-PRISLISTA-2018-MARS.pdf 
 
Om du har några frågor, tveka inte att ringa eller skicka ett mail. 

Vänliga hälsningar 

Thommy Henningsson  
VO2 SPORTSKOMPANIET  
0708-169812 
thommy@vo2.se 
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