
 

 

 
RELEASE Version 2.2.0 och 2.3.0 - Cardio Training  Oktober & November 2016 

Senaste nyheter i iQniter innebär fler motiverande och inspirerande funktioner! 

BUGGAR FIXADE: 
o Deltagardata visades inte på deltagarskärmen efter att ha spelat video spelats vid passets start. 
o Uppdatering av Team Receiver firmware kunde ibland "hänga sig". 
Tänk på att hålla systemen uppgraderat till senaste version för undvika problem. 

Oktober 2016 v.2.2.0 - Cardio Training 
o Deltagarnas färg på pulsruta i slutet av pass har rättats  
o Uppdatering av Team Receiver firmware* gjorde att Cardio Training i vissa fall ”kraschade” vid uppstart. 
* Firmware är ett program som ger instruktion för hur Teamreceiver kommunicerar med övrig datahårdvara. 
o Sedan september visas ”Total poäng” på individuell träningsrapport. ”Total poäng” beräknas efter hur bra 
deltagaren följt den av instruktören planerade intensiteten.  
 

FÖRTYDLIGANDE  
Kortfattat om 3 höjdpunkter i de senaste iQniter versionerna är: 
1. Möjligheten hantera Watt & RPM gör iQniter till marknadens mest kompletta och kompatibla system. 
Träningscenters som investerar i cyklar med blåtand 
behöver inte köpa mottagarutrustning och bildvisning från 
dessa leverantörer. 
 

1. WATT INTEGRERING 
För wattvisning krävs BiQing och iQniter Team Receiver 
samt cyklar med Blåtandsöverförning, de varumärken som 
iQniter stöder idag är Keiser M3i, Body Bike Connect, fler 
varumärken kommer 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.  
 

2. LEDARTAVLA 
Leaderbord som beroende på era val visar deltagarnas 
ranking under pass, ledartavlan kan visas i 2 utseende, 
vertikalt eller horisontellt.   
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.  
 
3. 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 pulszonerna, en form av följa John…  
Om Ni vill kan Ni visa ”prispallen” med bäst resultat i slutet av ett pass. Poängräkningen syns från 1.10 2016 
på deltagarens träningsrapport.  
 

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