
RELASE  

 

3 MAJ 2017 

(Version 2.5.0 - Cardio Training, AdmiQ och DesiQner) 

 POWER PROFIL ( % FTP) 

1. En Powerprofil i Watt (% FTP) är nu tillgänglig i DesiQner och Cardio Training.  

Power – Wattprofil och Pulsprofil kan definieras oberoende med separata värden och 

visning. 

2. Ny knapp i AdmiQ för automatisk beräkning av deltagarens FTP-värde. 

 

 TABATA  

1. Pop up ikon vusas när Tabata TRÄNA eller VILA börjar.  

Tillgängligt via inställningar och ”aktivera/inaktivera”. 

2. Ljud när Tabata TRÄNA eller VILA startar.  

Tillgängligt via inställningar och ”aktivera/inaktivera”. 

Standard ljud finns tillgängliga eller så kan ljud skapas/anpassas 

(Definieras för varje klubb i AdmiQ). 

3. Tabata måltext är nu "TARGET" oberoende av språk. 

 

 SMARTA PASS (Smart Session - förplanerade pass) 

1. iQniter har infört Smarta Pass - "Smart Sessions" (förplanerade pass) för enkel åtkomst till 

färdiga kvalitetspass med passprofiler för olika nivåer:  

Smart Basic, Smart Medium, Smart Avancerad och Smart Elite.  

Fler passprofiler kommer att läggas till kontinuerligt. 

2. Funktion för enkelt val av Smarta Pass (förplanerade sessioner) 

3. Förbättrad sökning och filtrering för enklare välja ut pass. 

 

 ÖVRIGA FUNKTIONER  

1. I Cardio Training kan musik- och videofiler nu laddas från en användardefinierad sökväg 

förutom direkt från ett USB minne. Sökvägen måste ställas in i AdmiQ. 

2. När du flyttar/kopierar ett Block med ”dra o släpp”, placeras det efter Blocket där det släpps. 

3. När du kopierar ett pass i DesiQner kopieras även musikspårreferenser. 

4. Det är tillagt en funktion för att ändra användarkonto/inloggning e-post. 

5. Förenklad funktion för ändra/återställ lösenord (kortare teckenrad). 

Förberedelse av DesiQner för Mac (kommer snart). 

 BUGGFIXAR  

1. Smart Sensorn – Low batteri symbol på deltagarskärm uppdateras direkt batteriet är bytt. 

2. Fixat så att deltagare som lämnar pass försvinner från deltagarskärm (förut låg de kvar). 

3. I DesiQner är nu val av språk tillgängligt igen. 

4. Uppdatering av Firmware för Team Receiver är tillgänglig. 

5. Olika förbättringar och optimeringar. 


