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Medlemmar & Pulsbälten

Indikerar att deltagaren 
är instruktör. Den första 
deltagaren som checkar 
in visas som instruktör 
(grön cirkel) på 
deltagarskärmen.
Notera: Instruktör kan 
enkelt ändras genom 
att klicka på annan 
deltagare på 
Instruktörsskärm

Korrekt maxpuls är viktig 
att ställa in så träningen 
blir blir rätt och effektiv

Sensor-ID måste vara 
unikt och ett giltig 
iQniter Sensor-ID:
- iQniter Dual Belt
- iQniter Smart Sensor

Skriv i medlemmens 
e-post adress för att 
sända Individuell 
träningsrapport 
OBS! Samma adress 
som i Movescount!

AktivitetsNivå (AN) definierar hur 
ofta/mycket medlemmen tränat (3 
senaste månaderna) och är en viktig 
beståndsdel i beräkningarna

Hjälp knapp

Exportera bälte och 
medlemsdata till fil

Sök deltagare

Editera valda 
personuppgifter

Nytt bälte och 
personuppgifter

Raderar valda 
personuppgifter

När rutan är ikryssad skickas 
Individuell träningsrapport 
till angiven e-postadress

Administratörslogin.
Kan krävas för några 
av vyerna.
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Skapa, redigera medlem & bälte

Att skapa ny medlem 
eller redigera medlem 
och bältesinformation är 
inte möjligt off-line.

Beräknar maxpuls
från kön och ålder 

Unik e-post adress som 
används för ta emot 
Individuell träningsrapport 
(samma adress i Movescount

Måste vara ikryssad och med 
en giltig e-postadress så 
deltagaren kan ta emot 
Individuell träningsrapport

Smeknamn/alias (max 10 
tecken) som visas på 
Deltagarskärm. 

Indikerar att deltagaren är 
instruktör. Om ikryssad 
visas deltagaren som 
instruktör (grön prick) på 
deltagarskärmen

En påminnelse för 
personalen på klubben 
att informera 
medlemmen om att 
personuppgifter och 
bältesinformation 
laddas och sparas i 
iQniter molntjänst. 
(PLU) 
Måste kryssas så 
informationen sparas!

Registrering datum och plats.
För pekaren över text och ett 
verktygstips visar när medlem och bälte 
skapades och ändrats.

Ifall medlemmen vill kan 
träningsrapporten sändas till 
en PT eller liknande 

OBS! 
Förutom rätt maxpuls är det 
viktigt att kroppsvikt och 
aktivitetsnivå uppdateras vid 
förändringar. Detta för en så 
rätt beräkningsgrund som 
möjligt  

FTP - Funktional Treshold
Power. Endast tillgängligt 
med BiQing program 
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Ny Medlem/Bälte

Att skapa nya eller 
redigera medlem/bältes 
information är inte 
möjligt off-line..

Om ett redan skapat bälte på nytt läggs in 
kommer "Nytt pulsbälte" växla till "Redigera 
bälte "för att redigera hittat bälte. Detta 
indikeras av texten under Sensor-ID samt som 
en pop-up text längs ned i dialogrutan.
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Träningsrapporter (Historik)

Välj deltagare för att visa
(ladda ned rapport)

Välj pass för att visa
(ladda ned rapporten)

Visa sammanfattnings-
rapport (Dubbelklicka 
på vald)

Skicka 
sammanfattnings-
rapport till instruktör

Skicka sammanfattnings-
rapport till vald e-post 
mottagare

Visa Individuell 
träningsrapport 
(Dubbelklicka på vald)

Skicka Individuell 
träningsrappprt till 
deltagaren

Skicka Individuell 
träningsrapport till vald e-
postmottagare
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Inställningar - Information
KlubbInformation SKA 
underhållas och vara up to 
date!
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Inställningar – klubb (gäller för alla datorer i klubben)

Välj önskat språk. 
För att sparas måste 
AdmiQ måste startas 
om. 
Det valda språket 
används i alla 
enheter som 
använder iQniter 
Pulsmätning

Om ikryssad, kan en svarsmailadress anges. 
Detta blir då avsändaradress som syns på 
de Individuella träningsrapporterna.

Välj mät system

Klubbnamn visas i 
Cardio Training
(övre höger hörn 
på deltagarskärm) 
om ingen logotyp 
är vald.

Klubbens logotyp visas på 
deltagarskärm (övre höger 
hörn) och på Individuella 
träningsrapporter (PNG or JPG 
format, max. 50KB)
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Inställningar – Cardio Training (kontroll på dator, klubb eller kedjenivå)

Ställ in värdet för 
inställningen Om markerad, kan 

inte inställningen 
ändras på en lägre 
kontrollnivå!

”Slå på” för att ställa in 
inställning för vald 
kontrollnivån:
1. Kedja
2. Klubb
3. Unik dator

Visar alla inställningar 
eller visar endast 
inställningar som 
ändrats från standard

Redigera Lokal 
ansträngningsskala

Välj nivå av kontroll:
1. Kedja
2. Klubb
3. Unik dator
Inställningarna kan 
ställas in för varje 
enskild dator (med 
Cardio Training) för 
klubben, eller för en 
kedja av gym
Värden som sätts i en 
Cardio Training dator 
styr över de ställda 
värdena för klubben, 
om dessa inte låsts 
för klubbnivå.

Samma sak gäller för 
värden inställda för 
gymkedjenivå.

Värdet ligger på 
den nivå som visas

Spara ändrade 
inställningar

Namn på 
inställning

Grupp av 
inställningar

Aktivera/inaktivera 
sparinställningarna från 
Cardio Training

För att ändra i 
inställningarna 
krävs Inloggning!

Skriv gärna en 
trevlig text från 
klubben som 
inleder mailet för 
mottagare av 
träningsrapporten!
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Inställningar – Pulszoner (klubb anpassning)

Välj färg på 
pulszon

Välj färg på text i 
pulszon

Ställ övre gräns för pulszon

Puls nivåer
(automatiskt 
beräknad)

Text relaterad till 
pulszon

Undre gräns för 
pulszon 
(automatisk 
beräknad)

Lägg till ny pulszon Radera vald pulszon
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Reklam - Topp Banner (BiQing)

Förhandsgranskning av vald reklam 
som det ser ut i topp bannern på 
deltagarskärmen 

Om markerad, 
är annonsen 
aktiverad.
Max 3 Annonser 
kan vara aktiva 
samtidigt. 

Start och 
slutdatum för 
annons

Aktiva annonser visas i rullande och rotation i toppen på deltagarskärmen efter avslutat 
pass! En annons syns om den är aktiverad och dagens datum är inom start och slutdatum.
OBS! Aktiva annonser syns även nederkant på deltagarnas individuella träningsrapport.
Max 3 annonser kan vara aktiva/synas samtidigt.

Företagsnamn som ska 
visas tillsammans med 
logotyp i nederkant på 
deltagarens 
träningsrapport 
(visas ej på 
deltagarskärmen)

Om inlagd kan 
annonsörens webb-
adress och logotyp 
visas i nederkant på 
deltagarens 
träningsrapport 
(länken syns ej på 
deltagarskärmen).

Text som visas 
tillsammans med 
logotype på 
deltagarskärmen 
(texten visas inte på 
Träningsrapport).

EXTERN ANNONS
Använd reklamfunktionen till att tjäna pengar och/eller byta tjänster med era partners!
INTERN ANNONS
Använd funktionen att kommunicera med Era medlemmar, gör reklam för ett nytt koncept, 
för Personlig Träning, anmälan till medlemsfest eller vad Ni nu behöver nå ut med!
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Reklam – Video

Välj tid till nästa spel 
av annonsen video

Välj video att spela vid start av ett 
pass. (BasiQ och BiQing).

Filsökväg till videofilen
(Filen måste ligga på datorn) 

Välj video att spela 
efter passet är slut 
(BasiQ och BiQing) 

Välj video att spela 
upp flera gånger 
(Endast Qntinous).

TIPS: Videofunktionen i BasiQ och BiQing kan med fördel användas som underhållning!
De kan vara filmer från klubben, ett event. I synnerhet efter passet kan det vara trevligt. 

För Er med pulsmätning (Qntinous) i en gym/cardio yta rekommenderas korta 10-30 
sekunders videoinslag och inte för ofta.    


