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GROUP CYCLE CONNECT

SÅDAN VIRKER DET LOGIN PÅ KONSOLLEN OG TRACK DINE DATA

1
• Begynd at træde i pedalerne for at
tænde konsollen
• WiFi ikonnet i øverste venstre hjørne
skal være tændt
• Fortsæt med at træde i pedalerne
under login proceduren for at holde
konsollen tændt

2

Login med den enhed der passer dig

3

• Når bruger ikonet begynder at blinke
er du logget ind og dine data bliver
gemt
• Dine data bliver gemt når du forlader
cyklen og konsollen slukker
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SÅDAN VIRKER DET
iPhone/
Android

+

+

mywellness app
Åben QR kode
læseren i
mywellness
app’en og scan QR
koden på cyklens
konsol indenfor 6
minutter fra
opstart

TGS nøgle

LOGIN PÅ KONSOLLEN OG TRACK DINE DATA
iPhone/
Android

+

mywellness app
Tænd for
mobilens
Bluetooth, åben
QR kode læseren i
mywellness
app’en og hold din
telefon tæt på
konsollen

+

Placer nøglen på
konsollens NFC felt. Når
ikonet for login popper
op på konsollen kan du
fjerne nøglen helt

+

Android

+

+

mywellness app

Tænd for NFC
sensoren i din mobil,
åben mywellness
app’en og placer din
Android smartphone
ud for NFC sensoren
på konsollen

mywellness band
Placer dit armbånd
ganske som under
punktet TGS nøgle

+
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SÅDAN VIRKER DET KONSOLLEN – MANUEL DATA INDTASTNING

1
2

Alder sat til 30 år som standard. Tryk på
piletasterne for at vælge din egen alder. Tryk på
PLAY‐PAUSE tasten for at bekræfte og gå videre til
næste trin.

Brugerens alder er nødvendig for at beregne den teoretiske
maks puls. Hvis alderen indtastes, vises procent af max puls
på konsollen (hvis pulsbælte bæres).

3

Threshold power værdien sat til 150 watt som
standard. Tryk på piletasterne for at vælge din
personlige værdi. Tryk på PLAY‐PAUSE tasten for
at bekræfte værdien og gå videre til næste trin.

Threshold power beregnes af Technogyms Threshold
Power Test. Hvis denne værdi indtastes vises procent af
FTP på konsollen under træningen.

4

Tryk og hold de to piletaster ind samtidig for at indtaste alder, vægt og FTP værdi.

Kropsvægten sat til 70 kg som standard. Tryk på
piletasterne for at vælge din personlige vægt. Tryk
på PLAY‐PAUSE tasten for at bekræfte.

Brugerens vægt er nødvendig for at præcisere
kalorieforbrændingen.
Hvis der ikke indtastes en vægt beregnes kalorieforbrændingen
for en person på 70 kg.

MANUEL INDTASTNING AF DATA ER IKKE NØDVENDIG HVIS DER LOGGES IND SOM SKITSERET PÅ FOREGÅENDE SIDE
Hvis der er en aktiv Wi‐Fi forbindelse og der er logget ind, vil alle tilgængelige data fra den personlige profil ligge til grund for træningen.
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SÅDAN VIRKER DET

AT PARRE KONSOL MED PULSBÆLTE

FÅ VIST PULS PÅ KONSOLLEN
• Tænd konsollen ved at træde i pedalerne
• Sørg for at pulsbælte sidder som anvist af producent

•
•
•
•

Sørg for at pulsbæltets sender er indenfor 30 cm af konsollen
Tryk og hold på HJERTE tasten på konsollen i tre sekunder for at parre pulsbæltet
Pulsværdien og hjerte‐ikonet vil begynde at blinke
Din puls vil vises på konsollen indenfor ca 10 sek.

• Du kan parre dit pulsbælte når det passer dig under din træning
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SÅDAN VIRKER DET

TECHNOGYM THRESHOLD POWER TEST

MÅLET
• Formålet med testen er at fastslå din personlige Functional Threshold Power (også kendt som FTP), der skal bruges til:
― Træning baseret på % af FTP
― Træning baseret på % af FTP med «Train by Colour» visningen på ekstern skærm
― Hold øje med din nuværende ydeevne og udvikling over tid, når dine FTP værdier gemmes i mywellness® cloud
• Hvis et pulsbælte bæres og er parret førend testen starter, beregnes også Threshold Heart Rate
• NOTE: Threshold Heart Rate er ikke det samme som max puls. Hvis max puls eller brugerens alder er kendt, vises % af max puls på
konsollen
SÅDAN STARTES TESTEN
• Før testen startes, husk at:

• login for at gemme testens resultat i mywellness® cloud (valgfrit)
• Par dit pulsbælte for at få oplyst Threshold Heart Rate (valgfrit)
• Tryk og hold både HJERTE tasten og PLAY‐PAUSE tasten for at starte testen:

•

• En 5 sekunders nedtælling starter;
• Efter nedtællingen starter testen automatisk;
• Efter 20 minutter (16’ + 4’) stopper testen automatisk og Threshold Power værdien (watt) vises
Testen kan ikke pauses eller stoppes undervejs; hvis du stopper med at træde i pedalerne før testens afslutning, vil konsollen slukke efter
ca 30 sekunder og testen afsluttes uden resultat
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SÅDAN VIRKER DET

KONSOLLEN – TECHNOGYM THRESHOLD POWER TEST

FØR TESTEN
For at opnå det bedste testresultat, anbefales det at udføre en opvarmning før testens start (der ikke er inkluderet i test protokollen) på mindst 15‐20 minutter;
hvor intensiteten øges undervejs så man er helt klar til at udføre testen

UNDER TESTEN

RESULTATER

Testen varer 20 minutter og består af to faser: første fase varer 16 minutter og anden del varer 4
minutter.

•

Ved testens ophør viser displayet Functional
Threshold Power (i Watt)

Fase 1) 16 minutter

•

• Hvis det er første gang du udfører testen eller det er mere end 1 år siden sidste test:
― Første 2 minutter: juster belastningen indtil modstanden opleves som moderat og hold
kadancen (RPM på konsollen) mellem 70 og 100 RPM
― De resterende 14 minutter: den valgte kadance og belastning fra de første 2 minutter holdes
konstant

Hvis der er benyttet et pulsbælte under testen
vises også Threshold Heart Rate (pulsslag pr.
minut)

•

Hvis der er logget ind inden testens start, vises
og gemmes resultatet i den tilhørende
mywellness® profil

• Hvis testen allerede har været udført indefor det sidste år og Threshold Power værdien er kendt
― Første 2 minutter: find belastningen der svarer til 70% af Threshold Power værdien (Watt) fra
den sidste udførte test og hold kadancen mellem 70 og 100 RPM
― De resterende 14 minutter: den valgte kadance og belastning fra de første 2 minutter holdes
konstant
Fase 2) 4 minutter
• Øg både kadance og belastning for at opnå maksimal resultat (flest mulige Watt) over de sidste 4
minutter

EFTER TESTEN
For en forbedret restitution efter testen, anbefales
det, at udføre en afrulning af en varighed på mindst
3‐5 minutter med let belastning.

SÅDAN VIRKER DET MANUEL INDTASTNING AF MAX PULS OG
FUNCTIONAL THRESHOLD POWER (FTP)
Der kan manuelt indtastes og modificeres (eksempelvis uden at udføre den beskrevne test) både maksimal puls (Max
HR), Hvilepuls (Resting HR) og functional threshold power (Power at threshold) gennem mywellness app,
mywellness.com eller UNITY SELF; alle steder under BODY MEASUREMENTS området. Bemærk at i mywellness app’en
skal der trykkes på det lille plus i øverste højre hjørne for at indføre nye data. Indførsel skal blot gøres et af stederne for
at blive synkroniseret gennem alle kanaler.
MYWELLNESS APP

MYWELLNESS.COM

UNITY SELF

SÅDAN VIRKER DET

KONSOLLEN – TECHNOGYM THRESHOLD POWER TEST

Når en “Threshold Power Test” er gennemført og gemt, vil efterfølgende log ind på konsollen vise følgende:

• % af Threshold Power vises på konsollens
anden side

•

Under en Group Cycle time hvor instruktøren har valgt “% Power” som det primære parameter, vises
også den enkeltes personlige data på den eksterne skærm som % Threshold Power og med de
tilsvarende farvezoner

Power (watt)
•

Efter hvert træningspas på Cycle Connect med en tilknyttet Unity Self stander
(instruktørens værktøj), gemmes en detaljeret oversigt over træningen i mywellness
for watt, puls (hvis bælte bæres under træningen) og kadance

Power zones

