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OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL IPOS 
 
Her finder du de oftest stillede spørgsmål om IPOS-appen. Har du andre spørgsmål? Så er du 
er velkommen til at kontakte os eller direkte på info@ipostechnology.com 
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OM TØJLESENSENSORERNE 

 

Er det muligt at måle trykket på et træktov med sensorerne? 

Ipos Tøjle Sensore kan måle alle typer tryk. Sensorerne bruges til roning, gå med en hund i snor, og kan 

derfor også måle trykket på et træktov. Appen er dog konfigureret på en sådan måde, at to sensorer altid 

registreres på samme tid. Det har derfor brug for to tilsluttede sensorer til at indsamle data. Du skal blot 

sætte en af sensorerne i lommen og fastgøre den anden til træktovet til at indsamle data. 

 

 

En af mine sensorer viser et blåt lys, den anden et grønt, og de opretter ikke forbindelse til min 

telefon. Hvad skal jeg gøre? 

Desværre har vi ikke en langsigtet løsning på dette endnu, men der er helt sikkert en hurtig, midlertidig 

løsning. Du skal blot placere sensorerne på opladeren, indtil de begynder at oplade. Når du tager dem af, 

nulstilles de automatisk. Bare rolig, sensorerne forbliver forbundet til din telefon. 

 

Bemærk, at denne løsning ikke fungerer med fuldt opladede sensorer, da de skal kunne oplades for at 

blive nulstillet på denne måde. Bare vent et par minutter, og så vil de have brugt nok batteri til at kunne 

oplade og dermed nulstille. 

 

Det kan være, at du har opladeren derhjemme, eller at der ikke er stikkontakter i din stald. Nogle nyere 

telefoner har mulighed for "Reverse Wireless Charging", som gør det muligt for din telefon at dele lidt 

batteristrøm med en anden trådløst genopladelig enhed, såsom tøjlesensorene. Det er ikke nok til rent 

faktisk at oplade dem, men det er nok til at nulstille dem. Du kan også vælge at have en lille ladeplade med 

USB og en powerbank i stalden, så du kan nulstille dem hvor som helst, hvis det er nødvendigt. 

mailto:info@ipostechnology.com
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Kan sensorerne registrere skader? 

Vi arbejder på at opdage skader med tøjle-sensorerne. I øjeblikket er dette dog ikke muligt. 

 

 

Kan sensorerne registrere, hvem der forårsager trykket, min hest eller mig? 

Ipos tøjle sensore måler det samlede tryk, som er skabt af både dig og din hest. Sammen danner de et 

sinusmønster. Efter 5 års måling af tøjletryk ved vi, hvilke afvigelser i mønsteret der skyldes dig, og hvilke 

til hesten. Vi vil forklare dette i appen på et senere tidspunkt. 

I begge tilfælde er det op til rytteren at finde en løsning, uanset om det er en hest eller et rytterrelateret 

problem. 

 

 

Hvordan opdaterer jeg mine tøjlesensorer? 

Hvis der findes en softwareopdatering til dine Ipos reinsensorer, vises en UPDATE-indstilling i Appen. 

 

 

 

OM IPOS-APPEN 

 

På hvilke smartphones fungerer appen? 

Appen fungerer, hvis din smartphone har et accelerometer, gyroskop og Bluetooth 4.0 eller højere. Appen 

fungerer i hvert fald ikke på følgende smartphones: 

o Samsung Galaxy J3 2016 

o Huawei P9Lite 

o Huawei P8 Lite 2015 

o HiSense L830 

o Samsung Galaxy A3 2016 

o Samsung Galaxy A5 2016 

o Samsung Galaxy J5 2016 

o Samsung Galaxy Xcover 4S 

 

 

Kan jeg bruge appen uden tøjle-sensorerne? 

Ja, det er muligt. Du kan analysere din ridning med Ipos-appen. Den indeholder en oversigt over dine 

træningspas med en intensitetsscore, en fuld ridtanalyse og en grafisk repræsentation af din træning. 
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Er brugen af appen inkluderet i sensorernes pris? 

Hvis du vil bruge tøjlesensorern og læse live-dataene, kan du downloade appen. Live måling er altid gratis. 

Hvis du vil have adgang til din gemte træning og analysere din træning, skal du have et abonnement. 

 

 

Kan jeg registrere flere heste? 

I øjeblikket kan du kun registrere en hest pr. konto. Vi arbejder hårdt på at gøre det muligt at spore flere 

heste. Hvis du ikke kan vente, kan du oprette en ekstra konto med en anden e-mailadresse for at 

registrere en anden hest. 

 

 

Min træning blev stoppet. Appen går ned under træning. 

Telefonen er indstillet til at spare på batteriet ved ikke at give apps tilladelse til at køre i baggrunden. Hvis 

du ikke bruger din telefon i 5 minutter, lukker din telefon automatisk appen. Slå batterisparetilstand til i 

telefonens indstillinger, så Ipos-appen kan spore din telefon, selv når du ikke aktivt ser på skærmen. 

 

Har appen tilladelse til at køre i baggrunden, men går den alligevel ned? Klik derefter på "Feedback" i 

appen eller send en e-mail til feedback@ipostechnology.com, så vi kan finde ud af, hvad problemet er. 

 

 

Hvordan kan jeg opsige mit abonnement? 

Hvis du ønsker at annullere dit medlemskab, bedes du sende en e-mail til info@ipostechnology.com, så 

annullerer vi det for dig. Du behøver ikke at give en grund til dette, men det hjælper os med at forbedre 

appen for andre brugere! 

 

Med Ipos-appen er du ikke bundet til noget. Du kan til enhver tid opsige dit abonnement. Så snart du 

opsiger abonnementet, slutter det ved udgangen af betalingsperioden. Annuller abonnementet i din Play 

Butik eller App Store. Gå til "abonnementer", og vælg Ipos-appen. Afslut abonnementet nederst. Du kan 

ikke opsige dit abonnement i selve Ipos-appen. 

 

 

Er der lydfeedback? 

Ipos-appen giver endnu ikke lydfeedback. 
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Op til hvilken afstand kan appen modtage data? (når de bruges sammen med tøjle-sensorer) 

Rækkevidden af live streaming er 40 meter. Dette afhænger af lokale forhold. 

 

 

Kan jeg også filme, mens jeg bruger appen? (når de bruges sammen med tøjle-sensorer) 

Ipos-appen understøtter ikke denne funktion i appen. Selvfølgelig kan du altid bruge et separat kamera til 

at filme din træning og analysere reintrykdata bagefter. Vi anbefaler, at du foretager separate optagelser 

pr. træning. 

 

Eksempel: Dit tryk stiger under øget trav. Mål en øget trav. Stop derefter træningen, og gem dette afsnit 

separat. Gentag øvelsen og se om du kan forbedre hestens balance. Dette bør resultere i et let, konstant 

tøjtryk under den øgede trav. Kontroller dine fremskridt ved at sammenligne sessionerne. TIP: Skift navnet 

på hver session, før du gemmer den. 

 

 

Hvad betyder tallene med hensyn til intensitet og fitnessniveau? 

Som du har bemærket, giver vores app dig et nummer til at fortælle dig, hvor intens din træning var. 

Dette tal er baseret på den gennemsnitlige puls på en hest i trin, trav og galop. Selve nummeret giver dig 

ikke meget information efter en træning. Antallet vil være højere, hvis du har travet eller galoperet mere, 

fordi pulsen på en hest er højere under disse gangarter. 

 

 

Det vigtige er din hests konditionsniveau. Brug appen, hver gang du giver din hest motion, som du normalt 

ville gøre, uanset om du kører eller lunger. For lunging, kan du nødt til at finde en måde at vedhæfte din 

telefon til din lunge omkreds, for eksempel med en sports armbånd. Efter 21 dage har appen beregnet 

din hests fitnessniveau. Derefter kan du basere din træning på tallene i appen. En intens træning bør være 

højere end din hests fitness niveau, og en restitution træning bør ikke stige over dette niveau. Dette giver 

hans muskler tid til at komme sig efter det mere intensive arbejde. 

 

Vi anbefaler at læse vores blog om træning med intensitet og fitnessniveau  for bedre at forstå, hvad du 

kan gøre med tallene, og hvordan du undgår at overtræne din hest. Derudover er du velkommen til at 

sende os dine ugentlige oversigter, når du har etableret din hests fitnessniveau, så vi kan hjælpe dig med 

at forbedre din træningsplan. Du kan sende dem til os på info@ipostechnolgy.com.   

 

 

https://www.ipostechnology.com/post/train-with-intensity-and-fitness-level
mailto:info@ipostechnology.com?subject=Ik%20wil%20graag%20hulp%20bij%20mijn%20trainingsschema!
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OM DUO-OPLADEREN 

 

Er Duo Oplader inkluderet? 

Desværre ikke. Du kan nu bestille dem sammen med sensorerne i en Kombi Pakke, som du kan finde i 

vores shop. 

 

 

Hvilken slags stik har Duo Charger? 

Duo Charger har tre udskiftelige stik til Europa, Storbritannien og USA. Hvis dit land bruger en anden type 

stikkontakt, kan du bruge et rejsestik eller en anden ledning, da opladeren har en separat ledning. 

 

 

OM DATA/FORSKNING 

 

Hvordan kan jeg undersøge data med appen og sensorerne? 

Dine tøjledata gemmes i en logbog pr. kalenderdag, hvor optagelserne gemmes i sessioner. Når du klikker 

på en session, kan du se statistik, f.eks. I appen kan du også se dataene i en graf. Du kan stryge og zoome 

ind og ud for at analysere dine data. Til forskning vil du sandsynligvis bruge rå data i Excel. Du kan 

downloade dataene pr. session i en CSV-fil. For eksempel kan du analysere alle 80 dataprøver, som vi 

indsamler pr. Sekund. Vi bruger et universelt tidsstempel, som sikrer, at du også kan synkronisere med 

andre datakilder. 

 

 

Hvad får jeg, når jeg downloader mine data? 

Når du har downloadet dine rådata, har du et CSV-dokument med alle dine målinger. ReinSensorerne 

registrerer data for hver 12,5 msec, så 80 gange i sekundet. I første omgang er alle disse data i én 

kolonne. 

 

CSV-dokumentet åbnes i Excel. Hvis du markerer den første kolonne, kan du derefter vælge "Tekst til 

kolonner" under "Data". Nu kan du få dataene adskilt af kommaer, og Excel viser tre kolonner: Tid, Venstre 

og højre. Gem derefter dette dokument som et Excel-dokument, ellers gemmes tidsdataene ikke korrekt. 
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Hvorfor står der "Bruger findes ikke", når jeg forsøger at logge ind på Mit Ipos? 

Du har sikkert oprettet en konto med en Google-, Facebook- eller Apple-konto. På grund af hollandsk 

privatlivslovgivning må vi desværre ikke give data til disse konti. Den bedste måde at løse dette på er at 

logge ud og oprette en ny konto med en e-mail-adresse og adgangskode. Du skal ansøge om Ipos-

medlemskab igen, så du kan muligvis ikke måle reinpresset med det samme. 

 

Lad os vide, hvis du har oprettet en ny konto og gerne vil have os til at opsige medlemskabet på din gamle 

konto. 
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Jeg er logget ind på My Ipos, men jeg kan ikke se en download-knap. 

Dette sker ofte, men det betyder heldigvis ikke, at dine data ikke er der. Sørg for, at din browser husker 

din adgangskode, og at du forbliver logget ind, og luk derefter browseren. Hvis du derefter klikker på linket 

i din mail igen, skal du nu se en download-knap. 

 

 

Hvad sker der med mine data? Er mine data beskyttet? 

Vi tager dit privatliv alvorligt: 

o Ved at bruge appen anerkender og accepterer du at videregive oplysninger til Ipos, så Ipos kan 

bruge disse oplysninger til automatisk at udfylde registrerings- og loginformularer for nemheds 

skyld og /eller til at udføre tjenester og transaktioner på din anmodning. 

o For at give dig visse tjenester kan vi bede dig om personoplysninger. Vi vil ikke give disse 

oplysninger til tredjeparter uden dit samtykke, bortset fra Ipos distributør i dit land, medmindre 

det er nødvendigt for at opfylde dine anmodninger. 

 

Ipos har truffet alle gældende foranstaltninger for at forhindre uautoriseret adgang til, upassende brug og 

unøjagtighed af dine personlige oplysninger. 

 

 

ØVRIGE SPØRGMÅL 
 

Hvad er god tøjletryk? 

Det er nok det spørgsmål, vi får mest. Det optimale tryk er endnu ikke defineret af videnskaben. Så vi må 

nøjes med den næstbedste løsning: hvad eksperter siger om dette. I alle ridediscipliner, hvad enten det er 

dressur, vestlige eller hestevæddeløb, er det almindeligt accepteret, at vi stræber efter at få hesten til at 

adlyde ved det letteste (tøjle) pres. FEI taler om "lethed" som et resultat af indsamling og gøre det ud som 

om hesten gør alt af sig selv. Du bør altid holde hesten velfærd i tankerne. For at give dig en idé: Når vi 

kører i engelsk stil, ser vi unge eller utrænede heste med et tryk omkring 4-6 ilogram og indsamlede 

dressurheste overstiger ikke længere 2 kg. 
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Derudover stræber vi efter symmetri i tøjlerne og derfor balance i hesten. Det endelige mål bør være at 

gøre hesten stærk og fleksibel på begge sider af kroppen. For at komme dertil skal du muligvis midlertidigt 

have lidt mere pres på den ene side. Dette bør dog ikke være slutresultatet. Generelt ser vi omkring 75% 

af rytterne med mere pres på den rigtige tøjle, hvilket ofte også gør dem mindre fleksible på den side. Om 

denne asymmetri er forårsaget af rytteren eller hesten er ligegyldigt. Det er op til rytteren at rette hesten, 

eller finde ud af, hvorfor hesten ikke kan gøre dette. 

Vi ved, at mange forskellige faktorer forårsager en hest til at være stærk på bit, reagerer ikke på 

hjælpemidler, eller skæve. Bed din instruktør om at hjælpe dig med dette og bruge sensorerne til at spore 

dine fremskridt. 

 

 

Hvad er forskellen mellem tøjlekontakt og tøjletryk? 

Tøjleryk opstår fra din tøjlekontakt, hestens hoveds bevægelse (biomekanik) og de hjælpemidler, du giver. 

På engelsk ridning, hælder er det grundlæggende pres, som du udøver på den smule, og hvad hesten 

accepterer, og hvad han går sammen med. Dette giver dig kontrol over hestens hoveds position, da hans 

hoved følger din hånd. 

Generelt ser vi hælder mellem 0,5 og 1 kg. Det bør aldrig være nul, fordi det at have en grundlæggende 

kontakt får dit totale tøjpres til at gå ned. Dette sikrer, at du kan bruge mindre hjælpemidler til at 

kommunikere med din hest. 

Også et uafhængigt sæde og løse albuer er afgørende for et konstant, let gelænder. 

  

 

Kan jeg give en demo med appen og sensorerne? 

Det er dejligt, at du ønsker at demonstrere tøjlerne sensorer til dine kolleger. Hvis du vil vise din 

mobilskærm på en stor skærm, kan du bruge en bærbar computer på siden af bakken. For eksempel skal 

du forbinde den bærbare computer til en stor skærm med et HDMI-kabel. Tilslut din telefon til din 

bærbare computer med et skærmspejl eller en lignende app. Dette sikrer, at du kan projicere på din 

computer, hvad du ser på din mobiltelefon. Hvis du nu starter Ipos-appen og lader livedataene komme ind, 

kan dit publikum også se dette. Sørg for, at din telefon er korrekt opladet eller tilsluttet en powerbank, da 

dette bruger en hel del energi på din telefon. 

Hvis du ønsker at blive en del af Ipos Demo Team og få mere information og baggrund om brugen af 

sensorerne og hvad du skal præsentere, tilmelde dig vores online Undervisere program. Det er et krav til 

dette, at du har dine egne sensorer og en vis erfaring med dem. 
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