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VIKTIG INFORMATION!
LÄS IGENOM ALLA SÄKERHETSANVISNINGAR OCH INSTRUKTIONER I DENNA 
BRUKSANVISNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA UTRUSTNINGEN. SPARA 
BRUKSANVISNINGEN FÖR FRAMTIDA BRUK. VID FELAKTIG MONTERING, 
ANVÄNDNING ELLER UNDERHÅLL UPPHÖR GARANTIN ATT GÄLLA.

BRUKSANVISNINGEN KAN HÄMTAS PÅ ANDRA SPRÅK PÅ WWW.INDOORCYCLING.COM

WATTRATE®
TFT-CYKELDATOR 
DELNR: 320-00-00011-01
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VIKTIGT

To download the owners manual 
in your language, visit the support 

section at: www.teamicg.com

Um das Handbuch in Ihrer Sprache 
herunterzuladen, besuchen Sie bitte 

den Support Bereich auf unserer 
Webseite unter www.teamicg.com

Pour télécharger le manuel d‘utilisation 
dans votre langue, consultez la section 

Assistance sur: www.teamicg.com

Per scaricare il manuale nella vostra 
lingua, visitate la sezione del supporto 

per su: www.teamicg.com

Ga om de gebruiksaanwijzing in 
uw taal te downloaden naar het 

supportgedeelte onder: 
www.teamicg.com

Para descargarse el manual de usuario 
en su idioma, por favor acceda a la 

sección de soporte técnico de la bici 
en: www.teamicg.com

Para transferir o manual de utilizador 
no seu idioma, visite a secção „Suporte“ 

da em: www.teamicg.com

Besøg supportafsnittet www.teamicg.
com for at downloade brugermanualen 

på dit sprog 

Lataa omistajan käsikirja omalla 
kielelläsi-ohjeosiosta sivustolta: 

www.teamicg.com

Du kan laste ned bruksanvisningen på 
ditt eget språk ved å gå til støttesiden 

på: www.teamicg.com

Du kan hämta bruksanvisningen på ditt 
språk under support på

 www.teamicg.com

Aby pobrać podręcznik użytkowania w 
swoim języku, należy wejść na zakładkę 

support na stronie: 
www.teamicg.com

Kullanıcı kılavuzunu kendi dilinizde 
indirmek için www.teamicg.com 
sayfasının deste bölümünü ziyaret 

edebilirsiniz

在IC7的客户服务网站，您可以下载
各种语言的用户手册
www.teamicg.com

オーナーズマニュアルの各言語版
は、以下サイトの サポートページか

らダウンロードいただけます。
www.teamicg.com

지원 센터(www.teamicg.com)에서 
해당 언어 버전의 사용설명서를 

다운로드할 수 있습니다..
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VIKTIGA
SÄKERHETSANVISNINGAR

VARNING!
För att minska risken för allvarliga skador på grund av felaktig användning bör du noga läsa 
igenom och följa säkerhetsanvisningarna och informationen innan du använder enheten. 
Läs också igenom säkerhetsanvisningarna i bruksanvisningen till den inomhuscykel som 
cykeldatorn ska användas tillsammans med.

1.Det är ägarens ansvar att se till att alla användare informeras om varningar och 
säkerhetsanvisningar så att cykeln kan användas på rätt sätt. Användarna måste instrueras av 
en utbildad tränare eller instruktör innan de använder cykeln på egen hand.

2. Förvara inomhuscykeln inomhus och utsätt den inte för fukt och damm. Placera inte 
inomhuscykeln utomhus i ett garage, på en uteplats med tak eller i närheten av vatten 
eller pooler.Inomhuscykeln ska användas i en temperatur på mellan 15  °C och 40  °C och 
luftfuktigheten ska vara högst 65 %.

3. Barn under 14 år får endast använda inomhuscykeln med föräldrars samtycke och under 
uppsyn av en utbildad tränare eller instruktör. Personer över 14 år får endast använda cykeln 
efter att de har instruerats av en utbildad tränare eller instruktör.Barn får inte vistas i närheten 
av träningscykeln utan uppsyn.

4. Syftet med alla data som visas på skärmen, framför allt wattvärdena, är enbart att informera 
och hjälpa dig under träningen.Träna inte hårdare än du klarar av fysiskt.

5. Stanna omedelbart om du får ont någonstans eller känner dig yr. Kontakta en läkare om 
smärtorna inte avtar efter en längre tid.

6. Det är inte säkert att de värden som pulsmätaren visar är exakta. För hög träningsintensitet kan 
leda till allvarliga eller livshotande skador.Sluta träna omgående om du känner dig svimfärdig.

VIKTIG INFORMATION!
Om du har hälsobesvär eller funktionshinder bör du rådfråga din läkare om vilken 
träningsmetod som är bäst för dig. Felaktig träning eller för hög träningsintensitet kan leda 
till allvarliga skador. Tillverkaren övertar uttryckligen inget ansvar för hälsorisker, personliga 
skador, skador på egendom eller följdskador som kan uppstå genom användningen av denna 
enhet, om det inte handlar om en följdskada som kan härledas till bristfälligt material och/eller 
tillverkning och som omfattas av tillverkarens ansvar.
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MONTERING

EFTERMONTERING AV WATTBASERAD TFT- 
CYKELDATOR PÅ EN IC7-CYKEL

KONTROLLERA PROGRAMVARUVERSIONEN INNAN 
DU TAR BORT DEN GAMLA LCD CBC-CYKELDATORN.

OM PROGRAMVARUVERSIONEN ÄR ÄLDRE ÄN V57, 
MÅSTE PROGRAMVARAN UPPDATERAS. 
(SE SERVICEDOKUMENTATIONEN TILL IC7)

1. 2.

3. 4.

3 MM 

LOSSA TRÄNINGSDATORN FRÅN STYRETS UNDERSIDA. LOSSA TRÄNINGSDATORN FRÅN HÅLLAREN.
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MONTERING

Kontrollera först innehållet i förpackningen 
för att se till att ingenting saknas.

I leveransen ingår

1x Coach By Color®-dator
1x hållare till styrklämman
1x insexskruv M4 x 20 x 0,8P, rostfritt stål, DIN 6912
1x bruksanvisning

FÖR IN DISTANSBRICKAN MELLAN 
HÅLLAREN OCH STYRET.

1.

SÄTT FAST TRÄNINGSDATORN PÅ HÅLLAREN.

2.

FÄST TRÄNINGSDATORN FRÅN STYRETS UNDERSIDA 
MED EN BULT.

3.

3 MM 
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GRUNDERNA

Navigera upp eller ner med pilknapparna 
i menyn och ange/bekräfta ditt val med 
knappen Bekräfta.

COACH BY COLOR-TRÄNING MED 
LED-FRONTBELYSNING I FEM FÄR-
GER OCH FÄRGSTARK TFT-SKÄRM

PIL NER VARV

ANVÄNDARE BEKRÄFTA PIL UPP



Version 1. 0 Wattrate TFT-cykeldator  |  Copyright by Indoor Cycling Group GmbH 2017  |  www.indoorcycling. com

GRUNDERNA

SÄTTA PÅ DATORN
Datorn befinner sig i viloläge när svänghjulet inte rör sig. För att ändra datorn från standby-
läget till driftläget trampar du bara ett helt varv med pedalerna. Efter ungefär fem sekunder 
sätts datorn på och skärmen aktiveras.

Om datorn inte sätts på efter att du har trampat ett helt varv med pedalerna kan det hända 
att batteriet är urladdat. Trampa med en frekvens på 50 varv/minut för att ladda batteriet och 
aktivera datorn. 

STÄNGA AV DATORN
Datorn stängs av automatiskt när svänghjulet står stilla. Avstängningsperioden förlängs om du 
använder konsolen eller växlar över till pausläget.

• Konsolen stängs av automatiskt när den inte har använts i två minuter och  
 om svänghjulet står stilla.
• Avstängningstiden uppgår till fem minuter när den står i pausläget och  
 svänghjulet är stilla.
• Varje gång du trycker på en knapp återställs avstängningstiden till det  
 angivna tidsintervallet.

INBYGGD STRÖMHANTERING
När du trampar med låg pedalfrekvens under 50 varv/minut strömförsörjs enheten av det 
inbyggda litiumpolymerbatteriet. När trampfrekvensen är högre än ca 50 varv/minut alstras 
ström som försörjer systemet och vid behov laddar litiumpolymerbatteriet.

VISNING AV BATTERISTATUS
När batteriet är så gott som urladdat visas en blinkande batterisymbol längst upp på skärmen.

Om du trampar med en trampfrekvens på > 50 varv/minut under flera minuter försvinner 
den blinkande batterisymbolen. Datorn kan sedan användas i batteriläge i flera minuter så att 
användardata kan anges.

När batteristatussymbolen visas och trampfrekvensen minskar eller om du bromsar och slutar 
trampa efter en kort stund, stängs LED-belysningen i Coach by Color av. Detta förhindrar 
batteriet från att urladdas i onödan. 

Observera att så länge batteristatusskärmen är aktiv – även när du trycker på tangenterna – 
kan datorn plötsligt stängas av.
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DEFINITION BEGREPP 
OCH FÖRKORTNINGAR

COACH BY COLOR® (CBC) Effektorienterad (WattRate®) eller pulsorienterad träningsvägledning utifrån 
individuella användardata med färgmarkerade träningszoner.

WATT Effektenhet som beräknas baserat på den tid som arbetet har utförts på. Beräkningen utförs 
med denna formel: Watt = kraft x hastighet. När det gäller cykling innebär det: 

Watt = den kraft som cyklisten lägger på pedal/dragkraft x trampfrekvens/kadens.

I inomhuscykling regleras den uppnådda effekten med hjälp av motståndsvredet. Hastigheten regleras 
av trampfrekvensen.

WATTRATE® Den uppnådda effekten mäts direkt av cyklisten i realtid.

FTP Functional Threshold Power®, även kallat FTP-index. Uppnådd effekt i watt till den funktionella 
tröskeleffekten (FTP = 100 % motsvarar aerob/anaerob tröskeleffekt)

FTP% Functional Threshold Power® i procent. Information om aktuell effekt med hänsyn till FTP-
värdet i procent FTP% = (aktuell effekt i watt/FTP) x 100

R/MIN Varv per minut, kadens, trampfrekvens (PFQ), varv per minut (r/min)

PULS Din puls

MAXPULS % Information om aktuell puls med hänsyn till maxpuls i procent
MAXPULS % = (aktuell puls/maxpuls) x 100

SLAG/MIN 
Slag per minut
I den här bruksanvisningen syftar detta på användarens puls.

LIPO LiPo = litiumpolymerbatteri. Ett uppladdningsbart batteri med hög energitäthet.

TSS ® Training Stress Score ger den som tränar uthållighet möjligheten att kvantifiera sina träningar 
utifrån relativ intensitet, varaktighet och träningsfrekvens. 

IF ® Intensity factor indikerar hur hård eller svår en träning var i förhållande till din allmänna kondition

Du får INSATSPOÄNG för din träning allt efter hur länge du cyklar i de olika träningszonerna. Poängen 
visas i det övre vänstra hörnet på LCD-skärmen under en wattbaserad träning eller pulsträning och 
de totala insatspoängen kan även visas under Connect-träningar

POÄNG PER MINUT SOM CYKLAS I VARJE ZON:
1 INSATSPOÄNG 0–55 % av ditt FTP-värde / 50–59 % av din maxpuls
2 INSATSPOÄNG 56–75 % av ditt FTP-värde / 60–69 % av din maxpuls
3 INSATSPOÄNG 76–90 % av ditt FTP-värde / 70–79 % av din maxpuls
4 INSATSPOÄNG 91–105 % av ditt FTP-värde / 80–89 % av din maxpuls
5 INSATSPOÄNG 106–120 % av ditt FTP-värde / 90–95 % av din maxpuls
5,5 INSATSPOÄNG 121 till mer än 150 % av ditt FTP-värde / 96–100 % av din maxpuls
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COACH BY COLOR® 
TRÄNINGSZONER

> 150 % 5–10 sekunder > 100% MaximalNeuromuskulär
effekt

106–150 % 1–10 minuter 91–100 % MaximalAnaerob 
kapacitet

91–105 % 10–60 minuter 81–90 % IntensivMjölksyratröskel
VO2 Max

Lätt56–75 % 3 h – veckor 61–70 %Uthållighet

76–90 % 3–8 h 71–80 % MåttligTempo

COACH BY COLOR® – 5 ZONER

 5 FÄRGZONER

Aktiv 
återhämtning < 55 % Oändligt < 60 % Mycket lätt

EFFEKT %FTP TID % MAXPULS BELASTNING

TRÄNINGSKONCEPTET COACH BY COLOR®
De fem färgzonerna som används av ICG (vit, blå, grön, gul, röd) kan användas baserat på 
effekten (watt) för varje användare som använder cykeln. Träningszonerna bygger på den 
aktuella effekten i förhållande till det individuella FTP-värdet (Functional Threshold Power®). 
Samma princip för beräkning av träningszonerna gäller vid användning av maxpulsen 
(MAXPULS) och ett analogt POLAR®-, Bluetooth®- eller ANT+®-kompatibelt bröstbälte. Så 
snart du vet din maxpuls eller ditt FTP-värde kan du beräkna dina personliga träningszoner. 
Intensiteten kan då visas med färger under träningspasset baserat på pulsen eller wattvärdet.

Med FTP-effekttest (ramptest integrerat i datorn) kan användaren följa såväl det aktuella 
resultatet som utvecklingen.

VIKTIG INFORMATION!
Effekttestet bör endast utföras under uppsyn och vägledning av en utbildad instruktör eller tränare.

I såväl den wattbaserade träningen som pulsträningen kan användaren stänga av 
träningsvägledningen Coach By Color® genom att välja färgläge AV. 
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MEDICINSK 
FRISKRIVNING

VIKTIG INFORMATION!
Indelningen av träningszoner för watt- och pulsbaserad träning bygger på värdena för 
en genomsnittlig person. Zonerna kan ibland variera mycket beroende på träningssättet, 
hälsotillståndet (t.ex. om du tar mediciner) och dina fysiska egenskaper. Vi rekommenderar att 
du alltid utarbetar förnuftiga träningsparametrar för din egen personliga träning i samarbete 
med din läkare och att du planerar din personliga träning utifrån dessa uppgifter.

VARNING
• Träna inte hårdare än du klarar av.
• Om du känner fysiskt obehag eller yrsel ska du avbryta träningen och kontakta din läkare.
• Färgzonerna är endast avsedda som vägledning.
• Om du behöver medicin som påverkar prestationsförmågan och/eller hjärtkärlsystemet är  
 det mycket viktigt att du anpassar dina personliga uppgifter efter detta i samarbete  
 med din läkare.

När konsolen har monterats på cykeln kommer den automatiskt att guida dig genom de 
allmänna inställningarna när den startas första gången. Dessa inställningar kan ändras senare 

i inställningsmenyn. Välj efter dina regionala eller personliga preferenser.

VÄLJ CYKEL: IC6/IC7

SPRÅK: Urvalsmeny

VIKTENHETER: KG/LBS

AVSTÅNDSENHETER: KM/MILES

KONFIGURATION



Version 1. 0 Wattrate TFT-cykeldator  |  Copyright by Indoor Cycling Group GmbH 2017  |  www.indoorcycling. com

KONFIGURATION

VÄLJA FÄRGLÄGE
Gör det möjligt för användaren att visa skärmen för wattbaserad 

träning eller pulsträning på tre olika sätt.

Helskärm – träningszonfärg visas på hela skärmen

Banner – träningszonfärg visas som en liten list längst upp på skärmen

Av – träningszonfärg visas inte

FRONT-LED
Om lampan stängs av får användaren ingen färgindikation på front-LED:n under Coach by 
Color-kursen och möjligheterna att få vägledning under träningen begränsas därmed. 
Bakgrundsbelysningen på skärmen påverkas inte av denna inställning. ICG rekommenderar 

att denna inställning förblir aktiverad.  

REKLAM I APPEN ICG TRAINING
När den är PÅ visas en QR-kod med en nedladdningslänk på skärmen under starten.

BANNERHELSKÄRM AV
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TRÄNINGSLÄGE ICG HEAT.
Aktiverar fler färgzonsanimationer utifrån ditt personliga FTP-värde eller din maxpuls.

PULSTRÄNING
ZON BÖRJAR ZON SLUTAR

ANTÄND MAXPULS % 66 70

UPPHETTA MAXPULS % 78 85

I BRAND MAXPULS % 92 94

BRÄNN MAXPULS % 95 100

BESKRIVNINGAR:

ANTÄND
I den här zonen lär du din kropp att bränna fett som bränslekälla och stimulerar kroppen att 

producera fler mitokondrier – kroppens kraftverk.

UPPHETTA
I den här zonen börjar du jobba med att förbättra din aeroba/anaeroba tröskel och stimulerar 

kroppen att öka mängden energi som den kan lagra i form av glykogen. Denna energikälla 
blir viktigare än fett som primär bränslekälla.

I BRAND
När du tränar i den här zonen förbättrar du alla fysiologiska aspekter som ökar hjärtats 

effektivitet – hur mycket och hur snabbt hjärtat kan pumpa blod till det område där det 
behövs i de arbetande musklerna.

BRÄNN
Maxpuls-träning i den här zonen baseras på mycket korta tidsintervall där du snabbt blir trött 

och utvecklar muskuloskeletala strukturer för att klara ansträngningen.

KONFIGURATION
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WATTBASERAD TRÄNING

ZON BÖRJAR ZON SLUTAR

ANTÄND FTP % 67 75

UPPHETTA FTP % 85 95

I BRAND FTP % 122 150

BRÄNN FTP % > 150

BESKRIVNINGAR:

ANTÄND
Aktiv återhämtning under träning eller i långsamt tempo för 

att utveckla uthållighet under långa intervall

UPPHETTA
Träning i högt tempo för att klara de krav som ställs vid ökad tid 

och/eller ansträngning i en given aerobisk aktivitet

I BRAND
Maximal anpassning av de fysiologiska systemen till aerobisk träning under korta intervall

BRÄNN
Mycket korta intervall med mycket hög intensitet som 

anpassar det muskuloskeletala systemet

CYKEL-ID
Under installationen kan varje cykel få sitt eget unika identifieringsnummer. Identifieringsnumret 

krävs när cykeln används med ICG Connect och app-parning. 

KONFIGURATION
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ANSLUTNING TILL ENHETER*

Om du vill använda appen ICG Training eller överföra träningsdata till ANT+-enheter, 
ska du se till att BLE/ANT+ är aktiverat. 

BRÖSTBÄLTEN

BLUETOOTH
BLE-kompatibla (Bluetooth Low Energy) pulsmätare

ANALOG: 
Polar-kompatibla pulsmätare på 5,5 kHz (kodade monitorer rekommenderas)

APPEN ICG TRAINING
Med appen ICG Training kan du ansluta din mobiltelefon till cykeldatorn under wattbaserad 

träning och pulsträning. Med appen får du följande fördelar under träningarna.

PERSONLIGA DATA: 
Appen hämtar automatiskt data såsom användartyp, kön, 

ålder, vikt och FTP-värde från din mobiltelefon.

REGISTRERA DATA: 
Uppgifter från träningen registreras av appen så att du kan få en översikt över dem.

* En del funktioner beror på vilken version av programvaran som är installerad på Wattrate TFT-datorn.

** Så gott som alla produkter eller appar som stöder tekniken ANT+ kan ta emot de ANT+-
data som vi tillhandahåller. Hårdvaran till apparna måste också stödja tekniken ANT+ för att 
mottagningen ska fungera. 

Med vårt system kan följande data hämtas via tekniken ANT+:

• Puls
• Trampfrekvens
• Effekt
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TRÄNINGSLÄGEN

SNABBSTART:
Snabbstart, utan att ange användardata.

WATTBASERAD TRÄNING:
Detaljerad inmatning av användardata inklusive indexvärden (för FTP och maxpuls) samt 
valfri anslutning till ett kompatibelt bröstbälte. Hjälp att välja träningszon baserat på watt 

(effekt). 

PULSTRÄNING:
Kräver ett kompatibelt bröstbälte, detaljerad inmatning av användardata inklusive 

indexvärden (för FTP och maxpuls). Hjälp att välja träningszon baserat på puls.

EFFEKTTESTER:
Bestäm ditt FTP-värde med ett av FTP-testen. 

PAUSLÄGE
När du klickar på ”bock”-knappen (lång tryckning) kan du pausa träningen och gå över till 
pausläget. Om du låter bli att trampa i mer än tio sekunder, aktiveras pausläget automatiskt. 

Om du inte trycker på någon knapp under den förinställda paustiden, stängs datorn av och de 
angivna eller registrerade värdena går då förlorade. 

ÅTERUPPTA
Tryck på Bekräfta så återupptas den aktuella träningen.

SAMMANFATTNING
När du väljer detta visas en översikt av statistiken från ditt träningspass.

VARV
Visa alla varvsträckor och varvtider från den pågående träningen

STARTA OM TRÄNINGEN
Startar en ny träning med samma användardata.

AVSLUTA TRÄNINGEN
Avslutar träningen, återställer användarinställningarna och tar bort användaruppgifter.

PAUS
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Under en snabbstart, wattbaserad träning eller pulsträning har varvfunktionen ett tidtagarur 
som mäter sträckan.

Tryck på varvknappen för att påbörja ett varv. En indikation på att varvet startades visas längst 
upp på skärmen och sträckan och en tidtagare visas.

Tryck på varvknappen igen för att avsluta varvet när du har nått din målsträcka eller måltid. 

VARV

VARVKNAPP

STRÄCKA 0.0 
0:0 

0.0 

0:0 

VARV SENASTE VARVET 

TID

När varvet är slutfört visas senaste varvdata tills nästa varv slutförs.

LÄNGST UPP PÅ SKÄRMEN

0 0
INSATSPOÄNG

CYKEL-ID BLUETOOTH PÅ

TRÄNING LÄNGD
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SNABBSTART LÄGE

Välj snabbstartläge och börja träna. När du har börjat visas följande information på skärmen.

VARV/MINUT
Aktuell 

trampfrekvens

NIVÅ
Motstånd (0–100)

WATT
Aktuell 
uteffekt

KCAL
Förbrukade 
kilokalorier

MILES/KM
Cyklad sträcka

MPH/KM
Hastighet

VARV
Aktuell 

trampfrekvens/Tid

SENASTE VARVET
Sträcka/tid
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WATTBASERAD TRÄNING

I det wattbaserade träningsläget kan du ange fler användardata och ansluta datorn till ett 
kompatibelt bröstbälte. I det här läget kan den personliga tröskeln (FTP och maxpuls) anges 
exakt, och om den inte är känd kan den beräknas utifrån de biometriska data som angetts på 
konsolen. Coach By Color®-träningsvägledningen kan också baseras på watt- eller pulsvärdet. 
 
VARNING!
• Det är inte säkert att systemen för pulsövervakning är helt exakta. 
• Överdriven träning kan leda till allvarliga eller livshotande skador. 
• Om du känner dig yr eller svag ska du sluta träna omgående.
• Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med begränsad  
 fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller som saknar erfarenhet och/eller kunskap, om de  
 inte är under uppsyn av någon som ansvarar för deras säkerhet eller om de har instruerats  
 av denna person om hur apparaten ska användas (t.ex. en läkare eller tränare).
• Barn får inte leka med utrustningen och ska därför alltid hållas under uppsyn. 
• Användaren ska dessutom ge sitt samtycke genom att med en knapptryckning godkänna  
 den medicinska friskrivningen i början av träningspasset i det wattbaserade träningsläget  
 eller i pulsträningsläget.

VIKTIG INFORMATION!
De beräknade FTP-värdena är avsedda som vägledning, men för att få exakta värden 
rekommenderar vi att du gör FTP-effekttestet.
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VARV/MINUT
Aktuell 

trampfrekvens

NIVÅ
Motstånd (0–100)

WATT
Aktuell 
uteffekt

ZON
Aktuell zon.

Position i aktuell zon

SKÄRMVAL

WATTBASERAD TRÄNING

FÖLJ NOGA STEG-FÖR-STEG-ANVISNINGARNA SOM VISAS PÅ SKÄRMEN NÄR DU SKA STARTA 
ETT TRÄNINGSPASS.

Det wattbaserade träningsläget har fyra skärmar som visar olika information under träningen. 
Du kan bläddra mellan skärmarna med pilknapparna. 

SKÄRM 1 SKÄRM 2

SLAG/MIN
Puls

KCAL
Förbrukade kalorier

MILES/KM
Sträcka

MPH/KMH
Hastighet

WATT/KG
Effekt-/

viktförhållande

WATT/PULS
Effekt-/

pulsförhållande

VARV
Sträcka/tid

SENASTE VARVET
Sträcka/tid

Varv och senaste varv visas efter att minst ett 
varv har startats.
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WATT GMSN
WATT MAX 

FTP %

SLAG/MIN GNMS
SLAG/MIN MAX 

MAXPULS %

R/MIN GNMS
R/MIN MAX

Trampfrekvens

MPH/KMH GNMS
MPH/KMH MAX

Hastighet

WATT/KG GMSN
WATT/KG MAX

effekt

WATT/PULS GMSN
WATT/PULS MAX

 Effekt/puls 
genomsnitt

NIVÅ GNMS/MAX
Genomsnitt/max 

nivå 

TSS/IF
Training Stress 
Score/Intensity 

Factor

WATTBASERAD TRÄNING

RÖD/ZON 5
Tid och % i zon

STRÄCKA/KCAL
Cyklad sträcka och 

kcal i zon

GUL/ZON 4
Tid och % i zon

STRÄCKA/KCAL
Cyklad sträcka och 

kcal i zon

GRÖN/ZON 3
Tid och % i zon

STRÄCKA/KCAL 
Cyklad sträcka och 

kcal i zon

BLÅ/ZON 2
Tid och % i zon

STRÄCKA/KCAL 
Cyklad sträcka och 

kcal i zon

VIT/ZON 1
Tid och % i zon

STRÄCKA/KCAL
Cyklad sträcka och 

kcal i zon

SKÄRM 3 SKÄRM 4

Dynamisk översikt av träningszoner och tid. 

Absolut tid och procentuell tid som du tränat 
i varje visad zon.



Version 1. 0 Wattrate TFT-cykeldator  |  Copyright by Indoor Cycling Group GmbH 2017  |  www.indoorcycling. com

PULSTRÄNING

I pulsträningsläget kan du ange fler användardata och ansluta datorn till ett kompatibelt 
bröstbälte. I det här läget kan den personliga tröskeln (FTP och maxpuls) anges exakt, och 
om den inte är känd kan den beräknas utifrån de biometriska data som angetts på konsolen. 
Coach By Color®-träningsvägledningen kan också baseras på watt- eller pulsvärdet. 
 
 

VARNING!
• Det är inte säkert att systemen för pulsövervakning är helt exakta. 
• Överdriven träning kan leda till allvarliga eller livshotande skador. 
• Om du känner dig yr eller svag ska du sluta träna omgående.
• Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med begränsad  
 fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller som saknar erfarenhet och/eller kunskap, om de  
 inte är under uppsyn av någon som ansvarar för deras säkerhet eller om de har instruerats  
 av denna person om hur apparaten ska användas (t.ex. en läkare eller tränare).
• Barn får inte leka med utrustningen och ska därför alltid hållas under uppsyn. 
• Användaren ska dessutom ge sitt samtycke genom att med en knapptryckning godkänna  
 den medicinska friskrivningen i början av träningspasset i det wattbaserade träningsläget  
 eller i pulsträningsläget.

VIKTIG INFORMATION!
De beräknade FTW-värdena fungerar som vägledning för personer mellan 20 och 60 år. Utför

FTW-effekttestet för att få exakta värden för yngre eller äldre personer.
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WATT
Aktuell uteffekt

KCAL
Förbrukade kalorier

MILES/KM
Sträcka

MPH/KMH
Hastighet

WATT/KG
Effekt-/

viktförhållande

WATT/PULS
Effekt-/

pulsförhållande

SKÄRMVAL

FÖLJ NOGA STEG-FÖR-STEG-ANVISNINGARNA SOM VISAS PÅ SKÄRMEN NÄR DU SKA STARTA 
ETT TRÄNINGSPASS.

Pulsträningsläget har fyra skärmar som visar olika information under träningen.  
Du kan bläddra mellan skärmarna med pilknapparna. 

SKÄRM 2

PULSTRÄNING

VARV/MINUT
Aktuell 

trampfrekvens

NIVÅ
Motstånd (0–100)

SLAG/MIN 
Puls

ZON
Aktuell zon.

Position i aktuell 
zon.

SKÄRM 1

VARV
Sträcka/tid

SENASTE VARVET
Sträcka/tid

Varv och senaste varv visas efter att minst ett 
varv har startats.
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WATT GMSN
WATT MAX 

FTP %

SLAG/MIN GNMS
SLAG/MIN MAX 

MAXPULS %

R/MIN GNMS
R/MIN MAX

Trampfrekvens

MPH/KMH GNMS
MPH/KMH MAX

Hastighet

WATT/KG GMSN
WATT/KG MAX

effekt

WATT/PULS GMSN
WATT/PULS MAX

 Effekt/puls 
genomsnitt

NIVÅ GNMS/MAX
Genomsnitt/max 

nivå 

TSS/IF
Training Stress 
Score/Intensity 

Factor

Under träningen markeras en av de fem 
träningszonerna beroende på vilken 
träningszon du befinner dig i. 

Absolut tid och procentuell tid som 
du tränat i varje zon samt sträcka 
och förbrukade kalorier visas. 

PULSTRÄNING

RÖD/ZON 5
Tid och % i zon

STRÄCKA/KCAL
Cyklad sträcka i zon

GUL/ZON 4
Tid och % i zon

STRÄCKA/KCAL
Cyklad sträcka i zon

GRÖN/ZON 3
Tid och % i zon

STRÄCKA/KCAL 
Cyklad sträcka i zon

BLÅ/ZON 2
Tid och % i zon

STRÄCKA/KCAL 
Cyklad sträcka i zon

VIT/ZON 1
Tid och % i zon

STRÄCKA/KCAL
Cyklad sträcka i zon

SKÄRM 4SKÄRM 3



25

SV

FTP-RAMPTEST
Med FTP-effekttestet går det att mäta en användares individuella FTP-värde i ett utvärderingstest 
eller att följa träningsutvecklingen. 

Testet är utformat som ett så kallat ”ramptest”. Så snart testet startas anges ett målvärde på 75 
watt (+/- 15 watt). Testpersonen uppmanas att hålla en konstant och behaglig trampfrekvens 
på 70–90 varv/minut under hela testet och att ställa in motståndet med motståndsvredet så 
att målvärdet uppnås.

Målvärdet ska uppnås med en avvikelse på högst +/- 15 watt, i annat fall växlar skärmen till 
rött. Om målvärdet uppnås blir bakgrunden grön. Målvärdet ökar med 25 watt var fjärde minut 
och testet kan avslutas när som helst. Det första målvärdet uppnås efter 4 minuter (75 watt för 
4 minuter) och resultatet visas när testet har avslutats. Avbryts det i förväg så misslyckas testet. 
Om du får ett meddelande om att du har befunnit dig utanför målintervallet längre 
än 24 sekunder under ett fyraminutersintervall, kommer ett FTP-värde att beräknas. Vi 
rekommenderar dock att du gör om testet för att få ett mer exakt resultat.

Tänk på att det bara är helt slutförda ramper (4 minuter) som ingår i testresultatet.

VIKTIG INFORMATION!
• Det inbyggda FTP-effekttestet i form av ett 4-minuters ”ramptest” är ett subjektivt test som  
 användaren kan avbryta när som helst.
• FTP-effekttestet bör endast utföras under uppsyn av en utbildad och erfaren  
 tränare eller instruktör.
• Vi rekommenderar att du ständigt övervakar pulsen under testet så att du kan kontrollera  
 den fysiska belastning som orsakas av uteffekten.
 Överansträngning måste absolut undvikas.
• Läs också igenom den medicinska friskrivningen.

Din aktuella 
trampfrekvens

VARV/MINUT

Ditt aktuella 
motstånd

NIVÅ

Din aktuella 
uteffekt

WATT

Måluteffekt

MÅL

Tid till nästa 
ramp uppnås

RAMPTID

Aktuellt 
rampnummer

RAMP
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FTP-5-MINUTERSTEST
5-minuters FTP-effekttestet (Funcional Threshold Power test) bestämmer ditt FTP-värde och 
ger dig ett individuellt värde så att du kan anpassa träningsintensiteten effektivare och följa 
din träningsutveckling. 
 
Du utför testet genom att cykla på maximalt motstånd i fem minuter och hålla dig 
inom en trampfrekvens på 80–100 varv/minut. Cykeldatorn lyser grönt när du håller 
dig inom trampfrekvensen och rött om du trampar för långsamt eller för snabbt. 
Du kan ändra motståndet vid behov under testet så att du kan uppnå maximal 
uteffekt inom trampfrekvensintervallet på 80–100 varv/minut. Om du håller dig inom 
trampfrekvensintervallet i så stor utsträckning som möjligt får du ett mer exakt testresultat. 
 
Innan du påbörjar testet ska du värma upp ordentligt.
Testet börjar efter 60 sekunders nedräkning.
Börja trampa, ställ in motståndet och håll rätt trampfrekvens.
Varva ner när du har avslutat testet.

Skriv ned FTP-värdet för kommande wattbaserade träningar med Coach by Color och följ din 
träningsutveckling.

VIKTIG INFORMATION!
• Det inbyggda FTP-effekttestet i form av ett 5-minuterstest är ett subjektivt test  
 som användaren kan avbryta när som helst.
• FTP-effekttestet bör endast utföras under uppsyn av en utbildad och erfaren  
 tränare eller instruktör.
• Vi rekommenderar att du ständigt övervakar pulsen under testet så att du kan kontrollera  
 den fysiska belastning som orsakas av uteffekten. 
 Överansträngning måste absolut undvikas.
• Läs också igenom den medicinska friskrivningen.

Din aktuella 
trampfrekvens

VARV/MINUT

Ditt aktuella 
motstånd

NIVÅ

Din aktuella 
uteffekt

WATT

Gnms  Uteffekt

WATT GNMS
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INSTÄLLNINGAR
När du ska ställa in datorn måste du ange en särskild knappkombination som skyddar 
inställningsmenyn från obehörig åtkomst.

Navigera upp eller ner med pilknapparna i menyn och ange/bekräfta ditt val med knappen Bekräfta.

ÖPPNA INSTÄLLNINGSMENYN:

1. STÅ PÅ SKÄRMEN DÄR DU VÄLJER LÄGE (STARTSKÄRMEN)

2. TRYCK PÅ NEDÅTKNAPPEN OCH VARVKNAPPEN SAMTIDIGT I MINST 3 SEKUNDER.

NEDÅT-
KNAPP

VARV
KNAPP
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INSTÄLLNINGAR
ALLMÄNT

Här kan du ändra de allmänna inställningar som gjordes när cykeln användes första gången.

SPRÅK: Urvalsmeny

VIKTENHETER: KG/LBS

AVSTÅNDSENHETER: KM/MILES

FÄRGLÄGE: Välj TFT-färgöversikt

FRONT-LED: Stäng av/sätt på tränarorienterad CoachByColor®

REKLAM I APPEN ICG TRAINING.
Stäng av eller sätt på QR-kod

TRÄNINGSLÄGE ICG HEAT:
Aktiverar fler animationer i färgzonen utifrån ditt personliga 

FTP-värde eller din maxpuls.

CYKEL-ID
Under installationen kan varje cykel få sitt eget unika identifieringsnummer. 
Identifieringsnumret är obligatoriskt för användning med ICG Connect och app-parning.

BROMSKALIBRERING
Bromsen måste kalibreras om den visade motståndsnivån inte uppnår 0 % eller 100 % vid 
ändlägena.

• Det visas ett utropstecken (!) istället för nivå i % på skärmen.

FÖLJ NOGA STEG-FÖR-STEG-ANVISNINGARNA SOM VISAS PÅ SKÄRMEN.

Om värdet ligger utanför ett visst intervall, kan det hända att kalibreringen misslyckas och en 
röd skärm visas. Gör om kalibreringen och följ anvisningarna noga. Om kalibreringen misslyckas 
igen måste motståndssystemet justeras mekaniskt. Kontakta då vår tekniska service.
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OFFSET

SYSTEM
Följande inställningar kan nås i menysystemet:

ANVÄNDNING
Visar hur länge cykeln har använts

FIRMWARE
Visar aktuell programvaruversion på datorn och installerade komponenter. 

FABRIKSINSTÄLLNINGAR
Återställer datorn till originalinställningarna.

SYSTEMKONTROLL
Systemkontroll är ett diagnosverktyg för servicetekniker. 

UPPDATERING AV FIRMWARE
Firmware-uppdateringen får endast utföras av en auktoriserad tekniker och kan endast utföras 
med serviceprogramvara.

PEKKÄNSLIGHET
Du kan ställa in känsligheten för knapparna på cykeldatorn.

LJUSSTYRKA
Du kan ändra ljusstyrkan på skärmen.

PAUSLÄGE
Du kan ändra ljusstyrkan på skärmen.

ANT/BLUETOOTH
Se anslutning till enheter på sidan 15

En offsetmätning slutfördes i bakgrunden. 
Följ noga steg-för-steg-anvisningarna som visas på skärmen.
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VÄRDEN FÖR TRÄNINGSLÄGEN
VÄRDEN I DE OLIKA TRÄNINGSLÄGENA

I tabellen nedan får du en överblick över de värden som visas i de olika träningslägena.

VARV/MIN

TRÄNINGSLÄGEN

NIVÅ%

WATT

FTP %

PULS

KCAL

KM/MILES

TID

SKÄRM 1

SKÄRM 2

SKÄRM 3

SKÄRM 4

PAUSFUNKTION

COACH BY COLOR® 
(WATTRATE®)

COACH BY COLOR® 
(PULS)

ANPASSAR DET 
INDIVIDUELLA 

MAXIMALA FTP-VÄRDET

ANPASSAR 
INDIVIDUELL 

MAXPULS

X X X

X X X

X X X

X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X

X X

- - -

X

X X X

SNABBSTART

- - -

- - - VALFRITT

X

- - -

- - - X

- - - - - -

- - - X

- - - VALFRITT

X

X

VALFRITT

WATTBASERAD TRÄNING PULSTRÄNING
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KNAPPFUNKTIONER
Dessa knappfunktioner ingår i de olika lägena:

Pil ner

Pil ner

Pil upp

Pil upp

Användare

Bekräfta

Pil ner

Pil ner

Pil upp

Pil upp

Användare

Bekräfta

Pil ner

Pil ner

Pil upp

Pil upp

Användare

Bekräfta

Bekräfta och varv Tryck samtidigt i 3 sekunder Inget

Bekräfta och varv

Bekräfta och varv

Tryck en gång

Håll knappen intryckt

Tryck en gång

Håll knappen intryckt

Tryck en gång

Tryck en gång

Tryck en gång

Tryck en gång

Tryck en gång

Tryck en gång

Håll knappen intryckt

Håll knappen intryckt

Tryck en gång

Håll knappen intryckt

Tryck en gång

Tryck en gång

Tryck en gång

Håll knappen intryckt

Tryck samtidigt i 3 sekunder

Tryck samtidigt i 3 sekunder

Skrolla ner/minska värdet

Minska värdet i steg

Skrolla upp/öka värdet

Öka värdet i steg

Ingen funktion/gå ur menyn, tillbaka

Bekräfta inmatning

Skrolla ner/minska värdet

Minska värdet i steg

Skrolla upp/öka värdet

Öka värdet i steg

Avsluta

Bekräfta inmatning

Gå till föregående skärm

Ingen funktion

Gå till nästa skärm

Ingen funktion

Öppna användarmenyn

Starta pausläget

Öppna inställningsmenyn

inget

INSTÄLLNINGSLÄGE

ANVÄNDARLÄGE

TRÄNINGSLÄGE
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TRÄNINGSVÄRDEN

ANVÄNDARDATA

MAXIMALA 
VISNINGSOMRÅDEN

Sträcka

Hastighet

Träningstid
Tid i träningszoner

FTP %

PULS SLAG/MIN

NIVÅ

R/MIN (1)

WATT (2)

Kaloriförbrukning

Ålder

Vikt

FTP-index (3)

Maxpuls (4)

VISNINGSVÄRDE

VISNINGSVÄRDE

PULS %

999,9

99,9

99:59:59

obegränsat

30–250

0–100

30–230

0–2500

0–9999

14–99

34–150 eller 75–331

0–2500

30–250

VÄRDEOMRÅDE

VÄRDEOMRÅDE

obegränsat

km eller miles

km/h eller MPH

hh:mm:ss

%

SLAG/MIN

%

VARV/MIN

Watt

kcal (visas som CAL)

år

kg eller lbs (pund)

Watt

SLAG/MIN

ENHETER

ENHETER

%
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MAXIMALA 
VISNINGSOMRÅDEN

OM (1):
Från en trampfrekvens på 150 varv/minut börjar värdet att blinka. Detta indikerar att du 
överskrider det träningsområde som cykeln har utformats för. Visningen av varv/min stängs av 
efter en trampfrekvens på 230.
OBSERVERA:
Om cykeln används för trampfrekvenser på > 180 varv/min under långa intervall upphör all 
garanti att gälla.
OM (2):
Effekten visas först från en rotationshastighet på 40 varv/minut, eftersom endast effekten som 
visas här (wattvärdet) ligger inom toleransområdet på ± 5%.
OM (3):
Värdet kan endast justeras i det wattbaserade träningsläget och pulsträningsläget
OM (4):
Värdet kan endast justeras i det wattbaserade träningsläget och pulsträningsläget om ”ANSLUT 
PULSSENSOR” väljs med ”JA” i menyn.
OBSERVERA:
Om maxvärdet har uppnåtts återställs det aktuella värdet till ”0”.

EU-
FÖRSÄKRAN OM 

ÖVERENSSTÄMMELSE
De elektroniska komponenterna överensstämmer med direktiv 2004/108/EG om 
elektromagnetisk kompatibilitet, rådets rekommendation 99/519/EG om begränsning av 
allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält och DIN EN 60335-1 om elektriska 
hushållsapparater och liknande bruksföremål.

EU-försäkran om överensstämmelse finns på www.indoorcycling.com
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FCC-FÖRSÄKRAN OM 
ÖVERENSSTÄMMELSE

Denna enhet överensstämmer med avsnitt 15 i FCC-bestämmelserna. Användningen omfattas 
av följande två villkor: (1) Denna enhet får inte orsaka skadliga störningar och (2) denna enhet 
måste acceptera de eventuella störningar den tar emot, inklusive störningar som kan orsaka 
oönskade funktioner. Observera: Denna utrustning har testats och överensstämmer med 
gränserna för digitala enheter klass B i enlighet med avsnitt 15 i FCC-bestämmelserna. Dessa 
gränser har tagits fram för att ge lämpligt skydd mot skadliga störningar vid installation i 
bostäder. Denna utrustning alstrar, använder och kan avge högfrekvensenergi. Om den inte 
installeras och används enligt anvisningarna kan den störa annan kommunikationsutrustning. 
Det finns dock ingen garanti för att det inte inträffar störningar i en viss installation. Du kan 
undersöka om utrustningen orsakar skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning genom 
att stänga av och sätta på utrustningen. Om den orsakar störningar bör du försöka korrigera 
störningen på ett eller flera av följande sätt: • Ändra mottagarantennens position eller flytta 
den. • Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren. • Anslut utrustningen till ett uttag 
i en annan strömkrets än den mottagaren är ansluten till. • Be återförsäljaren eller en erfaren 
radio- och tv-tekniker om hjälp. Viktigt! Ändringar eller modifieringar av denna produkt som 
inte har auktoriserats av Indoor Cycling Group kan ogiltigförklara den elektromagnetiska 
kompatibiliteten (EMC) och överensstämmelsen för trådlösa enheter samt upphäva din rätt att 
använda produkten. Denna produkt är elektromagnetiskt kompatibel under förhållanden som 
omfattar användning av överensstämmande kringutrustning och skärmade kablar mellan 
systemkomponenterna. Det är viktigt att du använder överensstämmande kringutrustning 
och skärmade kablar mellan systemkomponenterna för att minska risken för störning på radio- 
och tv-apparater och andra elektroniska enheter. 

Kanadensisk förvaltningsförklaring Denna enhet överensstämmer med kanadensiska 
radiostandardspecifikationer (RSS) för licensbefriad utrustning. Användningen omfattas av 
följande två villkor: (1) Denna enhet får inte orsaka störningar och (2) denna enhet måste 
acceptera störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskade funktioner.

Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux appareils radio 
exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l’appareil 
ne doit pas produire de brouillage, et (2) l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage 
radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.
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SV

AVFALLSHANTERING AV
ELEKTRISKT AVFALL

ENDAST EU
Denna symbol visar att produkten som bär symbolen inte får kastas bland hushållssoporna. 
Om du vill kassera den här apparaten får du inte kasta den i soptunnan. Det finns ett separat 
insamlingssystem för produkter av det här slaget.

ANDRA LÄNDER UTANFÖR EU
Om du vill kassera den här produkten ska du följa relevant nationell lagstiftning och andra 
bestämmelser i ditt land om hantering av elektroniska apparater.

AFFÄRSKUNDER
Om du vill kassera den här produkten ska du kontakta vår kundservice.

INFORMATION OM PROGRAMVARULICENS
Vissa ICG-produkter (inklusive men inte begränsat till MyRide V3, MyRidePlus, MyRide VX, ICG Connect, 
Wattrate TFT-cykeldator etc.) innehåller programvara med öppen källkod. Vill du ha mer information 
kan du gå in på https://support.teamicg.com eller kontakta oss på support@indoorcycling.com

Denna symbol är endast giltig i EU.

mailto:support%40indoorcycling.com
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VIKTIG INFORMATION!
LÄS IGENOM ALLA SÄKERHETSANVISNINGAR OCH 
INSTRUKTIONER I DEN HÄR BRUKSANVISNINGEN 
INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA UTRUSTNINGEN. SPARA 
BRUKSANVISNINGEN FÖR FRAMTIDA BRUK. GARANTIN 
UPPHÖR ATT GÄLLA VID FELAKTIG MONTERING, 
KONFIGURATION, ANVÄNDNING ELLER UNDERHÅLL.


