
 

 

 

RELEASE 2.2        OKTOBER 2016 
 

FÖRTYDLIGANDE  

Kortfattat om höjdpunkterna i senaste iQniter version är  

1. Möjligheten att hantera Watt & RPM, något som varit efterfrågat och som gör iQniter till marknadens mest 

kompletta och kompatibla system. Det innebär att träningscenters som investerar i cyklar från T.ex. Keiser, 

Boby Bike m.fl. inte behöver köpa watt-mottagare och bildvisningsapparatur från dessa leverantörer. 
 

2. Leaderbord – ledartavla som beroende på era val visar deltagarnas ranking under pass, ledartavlan kan 

visas i 2 olika utseende, vertikal eller horisontellt.   
 

WATT INTEGRERING 

För watt visning ska fungera krävs BiQing program ihop med nya iQniter Team Receiver samt cyklar med 

Blåtandsöverförning, de varumärken som iQniter stöder idag är Keiser M3i, Body Bike Connect, fler 

varumärken kommer efterhand att stödjas.  

Tillsammans med puls, % maxpuls, kalori kan Ni visa Watt/RPM/FTP på bildskärmen, Ni väljer själv vilka och 

hur många värden som visas. Visningen motiverar och inspirerar deltagarna att träna efter förmåga och den 

plan instruktör satt upp. På träningsrapporten kommer till deltagaren via e-post få samtliga värden och det 

gäller även i Movescount till deltagarens smartphone eller till webben.  

 

LEDARTAVLA 

Vi har nu även en ”Leaderboard” (ledartavla), ett alternativ som visar rankningen av deltagarna på ett pass! 

Ranking kan göras på Puls,  % maxpuls Kalori, Watt, RPM, % FTP, Watt/vikt/ - Ni väljer vilka värden Ni visar för 

att motivera deltagarna under träningen.  

Vi vet att deltagare gillar att tävla med sina kompisar eftersom de motiveras av att tävla och jämföra sig.  
 

POÄNGRÄKNING 

I nya versionen har Ni en ny möjlighet att visa poängräkning över ett helt pass - tidigare var det begränsat till 

ett Block. Poängberäkningen kommer från hur nära era deltagare kan hålla sig till de av instruktören 

förplanerade intensitetszonerna, en form av följa John… Om Ni vill kan Ni visa ”prispallen” med bäst resultat i 

slutet av ett pass. Poängräkningen kommer från 1.10 2016 visas på deltagarens träningsrapport.  

Observera  

iQniter kan användas precis som i tidigare version, men genom denna nya version öppnas nya möjligheter för 

fler motiverande och inspirerande funktioner! 

Lycka till! 

Thommy Henningsson  

VO2 SPORTSKOMPANIET thommy@vo2.se  0708-169812 
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