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TEKNISKE OPLYSNINGER OM IPOS & APP 

• IPOS-appen er kompatibel med de nyeste Android-versioner (anbefalet minimum version 7) 

• Check: Gå til indstillinger, under "Om telefon" eller "System", mulighed "Android-version" 

• Du skal bruge accelerometer- og gyroskopsensorerne til at registrere din hests forskellige 

gangarter 

• Med følgende smartphones fungerer appen ikke, da de ikke har et accelerometer, gyroskop eller 

Bluetooth 4.0: 

o Samsung Galaxy J3 2016 

o Huawei P9 Lite 

o Huawei p8 lite 2015 

o HiSense L830 

o Samsung Galaxy a3 2016 

o Samsung Galaxy a5 2016 

o Samsung Galaxy j5 2016 

• Tjek venligst de tekniske specifikationer for din smartphone bedstemor for at kontrollere, om du har 

et accelerometer, gyroskop og Bluetooth 4.0 eller højere 

• Bluetooth 4.0 eller nyere er påkrævet 

• Appen fungerer uden en Wi-Fi-forbindelse 

• Sørg for at give appen tilladelse til at forblive aktiv, når du låser skærmen. Du kan gøre dette under 

'Indstillinger' under 'Appstart'. Der slukker du for 'Auto manage' for Ipos App. 

• Kan bruges til dressur, spring, kørsel, trav og løb, longe osv 

• Under alle omstændigheder skal telefonen være på hesten 

• Hesten skal være mindst 1,40 m i stang til korrekt gangartsvisning 

• Vi anbefaler ikke at bruge gangartsanalyse og overgange til ponyer mindre end 140 cm, fordi 

gangarterne ikke altid registreres korrekt 

• Appen registrerer gangarterne ellers med 98% pålidelighed 

• App gemmer data fra kun én konto med hest 

• Smartphone skal være på hesten, mens du rider (i / på underlaget/sadeltaske, eller i lommen på 

din jakke / bukser) 

• Du kan dele, men ikke eksporte 

• Overgange på 3 sekunder eller derunder registreres ikke af programmet 

• Data gemmes, så længe betalingerne for appen er i gang 

• At stoppe betalingerne betyder at miste dataene 

 


