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Instruktörs Skärm – Välja pass meny
Log in för att få tillgång till dina 
egna och delade pass

Ikon visar
- Offentliga pass
- Egna pass
- Delade pass

Visar offentliga iQniter pass 
(5st tillgängliga)

Visar dina egna pass
(Siffra visar hur många egna pass)

Visar delade pass
(Siffra visar hur många delade pass) 

Valt pass
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Instruktörs Skärm (BiQing)

Mål i % av maxpuls i 
detta Block

Översikt av pass

Avsluta/återställ 
pass

Skifta till 
Informationsbilden

Skifta Replikkort 

Öppna hänglåset -
ta emot deltagare

Del av aktuellt Block – som 
visas i toppen av bildskärmen

Återstående tid 
i aktuellt Steg

Aktuellt ansträngningsmål 
(% av maxpuls) i detta Steg.

Aktuellt ansträngningsmål 
(skala) i detta Steg 

Kadens (takt) 

Tränings 
position

Aktuellt 
Block

Namn på Aktuellt 
Block 

Återstående tid i Block

Starta/Pausa pass 

Öppna/stäng meny

Skifta Musik
Musik kopplad till 
Blocket

Det finns musik kopplad 
till Blocket men 
musiktiden är för kort

Det finns musik kopplad till 
Blocket, men den är inte 
tillgänglig på USB-enheten

Skifta Video (F4)
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Replik Kort – Endast på Instruktörs Skärm

Återstående tid i 
Steget

Stegets längd i tid 
Ansträngningsmål i % av 
maxpuls för aktuellt Steg 

Ansträngningsmål (skala) i 
aktuellt Steg (slutmål)

Kadens (takt)
Position 

Återstående tid i 
Block

Instruktörens egna 
replik kort. 
Ifall det är inlagt 
via DesiQner
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Deltagar Skärm – Växla pulsvisning för deltagarna 

I aktuellt Block 
Informationen om Blocket/Steget överst 
på skärmen stannar kvar även när ’Växla 
pulsvisning för deltagare” växlas av och på 
med snabbvalet F3.

TIPS FÖR VÄXLA PULSVISNING AV/PÅ!

Instruktören väljer detta i inställningar för 
”Växla Pulsvisning" (F3)” i BiQing!

Med funktionen är tanken att lära 
deltagarna förstå vilken känsla de har i 
kroppen relaterat till ett ansträngningsmål, 
tex 80 procent av maxpuls

Genomatt instruktören använder ”Växla 
pulsvisning” på snabbvalsknapp (F3) kan 
deltagarna inte se sin puls, på det viset kan 
de istället, med stöd av Instruktörens 
coaching fokusera på vilken känsla av 
ansträngning de känner i kroppen när de 
försöker hålla eller "träffa målet", tex 80 
procent av maxpuls

Det här ger deltagaren ökad förståelse för 
hur deras kropp fungerar och vad som sker 
under träning, istället för att deltagarna 
slentrianmässigt bara fokuserar på 
bildskärmen för att se sin puls och procent 
av maxpuls – men helt utan att förstå och 
känna kroppens nivå av ansträngning 
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Deltagar Skärm – Träff på målet (F6) (Hit On Target) I denna bild har Charlot ”träffat 
målet” med sin % av maxpuls i 
slutet på aktuellt Steg och tilldelas 
därför tummen upp och poäng!

Visar att ”Träff på målet" är aktiverat. 
Växla Aktivera/Inaktivera med snabbval F6).
Visar ackumulerad poäng inom aktuellt Block för alla deltagare
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Deltagarskärm – Träff på målet – Avslutat Block

De tre deltagare som uppnår högst 
ackumulerade poäng visas i slutet av Blocket.
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Deltagarskärm – Grupp Kalori (F7) 
En pop-up bild visas varje gång gruppen når förutbestämt 
delmål i antal förbrukade kalorier för gruppen. 
(delmål bestäms i inställningar) 

Visar att ”Grupp Kalori" är aktiverad. 
Växla Aktivera/Inaktivera  med snabbval F7 
Visar totalt förbrukade kalorier för gruppen.
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Deltagarskärm – Träffa Pulszon i grupp (F8) Hit Group Zone Target 

En pop-up bild visas när alla deltagare  träffar målet i puls-zonen. 
Kan endast visas en gång per Steg!
OBS detta gäller enbart för i BiQing modulen.

Ansträngningsnivå (skala) visar 
målet för ”Träffa pulszon i grupp ” 
att nå. 
I BiQing definieras målet efter 
instruktörens plan för det aktuella 
Steget
För BasiQ & Qntinuous sätts 
målet i Inställningar. 

Visar att ”Träffa Pulszon i Grupp” är aktiverad. 
Växla Aktivera/Inaktivera med snabbbval (F8) 
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Deltagarskärm – Avslutat pass

Visar Snitt/Topp eller totala 
värden för varje deltagare

Här visas 2 alternativa bildskärmar över hur bildvisningen ser ut 
efter ett avslutat pass.
Ifall båda bildskärmsvisningarna är aktiverade i Inställningar, 
kommer de att visas alternerande.

Diagrammet visar total kaloriförbrukning och hur lång 
tid deltagarna legat i olika pulszoner under passet
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Instruktörs Skärm – Annonsering Video (Qntinuous)

Annons video spelas upp vid Qntinuous start 
och sedan regelbundet enligt valda inställningar 
i AdmiQ - Inställningar - Annons - Video.

Visar återstående speltid på 
aktuell video eller tid till nästa 
uppspelning



Rev. 20160630

Om markerad visas ”Replik 
kort” automatiskt på 
Instruktörs Skärmen vid 
varje nytt ”steg” eller vald 
förändring.

Välj ett värde, i sekunder, 
som du vill att Replik kortet 
visas före en förändring. 

Om markerad visas den 
stora ”pass timern” i nedre 
vänstra hörnet av 
deltagarskärmen.

Om markerad visas 
ansträngningsskalan 
(intensitet) i nedre högra 
hörnet av deltagarskärmen 

Välj värde, i sekunder, som 
du vill att Replik kortet ska 
försvinna före/efter 
förändring.

Inställningar meny – Allmänna 
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Om markerad visas tiden för 
”Steget” i de övre vänstra 
hörnet av Deltagarskärmen.

Om markerad visa 
ansträngningsmålet (skala) för 
det aktuella ”Steget” i övre 
vänstra hörnet av 
Deltagarskärmen.

Om markerad visas 
intensitetsmålet (% av 
maxpuls) för det aktuella 
”Steget” i övre vänstra 
hörnet av Deltagarskärmen

Om markerad visas målet för 
”position på cykel” för det 
aktuella ”Steget” i övre vänstra 
hörnet av Deltagarskärmen.

Om markerad visas målet för 
kadens (takt) för det aktuella 
”Steget” i övre vänstra 
hörnet av Deltagarskärmen.

Om markerad visas det 
maximala målet i 
ansträngning (% av maxpuls) i 
övre högra hörnet av 
Deltagarskärmen

Om markerad visas timern 
för Blocket i övre högra 
hörnet av Deltagarskärmen.

Om markerad visas 
information om aktuellt 
Block i övre högra hörnet av 
Deltagarskärmen

Inställnings Flikar – Steg (del av ett Block)
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Aktivera/Inaktivera poängberäkning (poäng på målet)
Om markerad får deltagarna poäng ifall ansträngningsmålet 
(% av maxpuls) har nåtts i slutet av aktuellt ”Steg”

Om markerad aktiveras 
”sänkt puls på målet” (Score 
on Decreased Target). 
Poäng räknas när deltagaren 
inom det aktuella Steget kan 
sänka sin puls i relation till 
föregående Steg

Aktivera/inaktivera Grupp 
Kaloriräkning

Aktivera/Inaktivera
Hit Target Zone
(Träff på målet)

Varje gång antalet förbrukade 
kalorier för hela gruppen når 
detta värde visas en pop-up
bild på deltagarskärmen

I BasiQ och Qntinuous :
Varje gång alla deltagare träffar 
pulszonen som fastställs av detta värde 
visas en pop up bild på Deltagarskärmen. 
I BiQing läge definieras målet av 
instruktörens plan för det aktuella Steget 

Om markerad räknas poäng 
för hela passet 
(OCH återställer INTE efter 
varje ”Steg”)

Inställning Flikar - Deltagare

Om markerad visas diagram 
över deltagarnas tid i olika 
pulszoner när passet är slut 

Om markerad så visas 
deltagarnas träningsdata när 
passet är slut

Om markerad så visas cykel 
data (Watt och RPM) 
OBS BiQing modul krävs

Om markerad kopplas 
deltagaren automatiskt till 
den cykel som deltagaren var 
parad med vid passet före.
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Inställningar - Leaderboard

Välj:
- Ingen leaderboard
- Endast Leaderboard
- Vertikal delning
- Horisontell delning

Kryssa i denna så visas 
Leaderboarden i 2 
kolumner.

Välj antal rader som 
ska visas i 
Leaderboarden

Välj värde som ska 
visas i respektive 
kolumn på 
Leaderboarden.

Om tillgängligt 
kommer ruta för 
Aktuellt, 
genomsnitt och 
Topp/Högsta) bli 
synlig.

Välj värde att visa:
- Aktuellt värde
- Genomsnitt
- Topp / Högsta

Välj antal kolumner 
(förutom ranking och 
deltagarnas 
smeknamn) att visa i 
Leaderboarden.
Den första kolumnen 
används för rankning.
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Instruktörspanel – Cykelval sektion 
Cykelval sektionen visar upptagna och tillgängliga cyklar.

Genom att klicka på en vald cykel kan du para rätt cykel med vald 
deltagare.

OBS: Om en deltagare väljer samma cykel som valts på föregående 
pass och "Auto Bike Selection" är markerat i Inställningar kommer 
deltagaren automatiskt paras med samma cykel.

När BiQing är 
aktiverad, och du 
klickar du på 
deltagarens ”pulsruta” 
kommer denna meny 
visas. 
Genom att därefter 
trycka på cykel 
knappen öppnas 
cykelval sektionen 
som du ser till höger.
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Instruktörs skärm – Parning av cyklar - Konfiguration

Utför ett trampvarv på 
cyklen så kommer 
cykeln att dyka upp i 
Cykelval sektionen, 
om "Aktivera Bikes 'är 
markerat i 
Inställningar -
deltagare panelen.

Utrustning (cykel) Id 
identifiera utrustning 
(cykel).

Varumärke - Cykel

Cykel nummer kan anges här (med undantag för Keiser
cyklar som bör ändras på Keiser cykelkontrollpanelen).
Det rekommenderas att cykelnumret markeras tydligt på 
cyklarna för enkel identifiering av deltagarna.

Aktivera/inaktivera 
cykel i cykelval 
sektionen

Radera cykel från 
listan


