Mywellness-appen & FTP
• Appen är kompatibel med Technogym på Sveavägen (ej Nordic Wellness)
• Tillgänglig i Google Play och Appstore
• Synkar med Strava, Garmin och Polar mlf

Synka myWellness-appen med cykel
Se till att du är inloggad och har bekräftat din nya användare genom att
klicka på bekräftelselänken du fått efter nedladdning.
(obs att du måste tillåta appen att använda mobilkamera)
Om du vet din FTP kan du lägga in den direkt (se instruktioner på nästa
sida). Om du inte vet din FTP går det lika bra att köra passet!
För att ta reda på din FTP måste du göra ett FTP-test (se instruktioner på
sidan 5).
För att synka appen med cykeln måste du börja med att trampa för att
”starta” cykeln. OBS efter endast några sekunder stängs cykeln av och du
måste starta om (tänk på detta under passet, så att du inte går ut på toa
eller fyller på vatten. Då får du starta om).
Klicka på QR-kodsymbolen (markerad med röda ringen).
En symbol för ett lås dyker upp, högst upp på cykelns display.
Det betyder att du nu är synkad och passet automatisk kommer att
sparas i appen så att du kan se din data efteråt.

Lägg in ftp-värde (mm) i appen.

7

3
5

2

1

1) Klicka på stapelikonen
2) Klicka på ”Kroppsmätning”
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3) Klicka på +-tecknet

4) Scrolla ner och välj
”Tröskelwatt - cykling

5) Klicka på ”Tröskelwatt –
cykling” för att lägga in din
ftp.

6) Dra reglaget till din ftp
7) Spara genom att klicka på
”bocken”

Hitta mitt pass i appen efter klassen.
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1) Klicka på stapelikonen
2) Dra i reglaget för att välja dagens
pass. Det röda, vertikala strecket
måste stå exakt bakom det gula
strecket för den dag du vill välja.

3) Scrolla ner och
”DINA TRÄNINGSPASS” dyker upp.
Te x SCT Lördag L5

5) Välj ”Visa mer” för att se all din
data.

Gör ett ftp-test.
Du kan när som helst slå igång ett ftp-test under ett
träningspass. Rekommendation är att värma upp minst 2030min. Ofta kör vi 20-minutersintervaller, så det är perfekt
att göra ett test under en intervall.
OBS se till att din app är synkad med cykeln innan du startar
testet/passet. Annars sparas inte testet och du kan inte
utläsa din ftp. Den siffra som anges när testet är slut
(”Power to threshold”) är inte ditt ftp-värde (oftast för lågt).

Starta testet: tryck och håll ner bägge knapparna (hjärtat
och play/paus) samtidigt. Viktigt att symbolerna släcks. Gör
de inte de täcker du dom inte ordentligt med fingrarna.
Du märker att testet startar genom att det står ”test” på
displayen på cykeln och en nedräkning börjar.
Ditt FTP-värde anges som ”Genomsnittlig aerob förmåga”.
Ta det värdet och dra av 5%. Det är ditt FTP-värde. Det ska
automatiskt loggas i appen, men dubbelkolla att det är
rätt värde inför nästa pass (enligt tidigare instruktioner).
(Testet loggas som ett ”pass i passet” och blir en egen
logg. Se Övning Nr 3 som är inringat i gult)
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Ditt loggade FTP-testet.

Så genomför du ett ftp-test.
Det finns lite olika ”skolor” om hur ett FTP-test genomförs, men vanligast är ett 20 minuterstest.
Upplägget nedan är desamma som instruktionerna på Friskis & Svettis och är det vi kör enligt.
Första 2 minuterna: försök hitta en ansträngningsnivå (kadens och motstånd) som du tror att du kan bibehålla genom hela
testet, dvs resterande 18 min. Detta är högst individuellt, men en ”fingervisning” om du inte har en aning/saknar tidigare
referens, är att titta på Borgskalan och ta sikte på en nivå mellan 16-18.
Följande 14 minuter: behåll den nivå du hittat och bestämt dig för under dessa 14 min.
Sista 4 minuterna: maximera ansträngningen genom att antingen öka kadensen eller motståndet. Det spelar ingen roll vilket,
bara att känslan blir tuffare och dina watt ökar. Nu är det riktigt tufft och du känner dig extremt utmattad. Men du ska
fortfarande inte ha någon mjölksyra i benen så att du bonkar, utan orkar hela vägen! Då kör du för hårt.
När du sedan tränar på den här nivån använder du ditt resultat som referensvärde för att ligga du på din anaeroba tröskel
(mjölksyretröskel). Det är samma sak som FTP, bortsett från att begreppet FTP endast används när man mäter watt. FTP står
för Functional Threshold Power.
När du mäter enligt puls kallas det Tröskelpuls. På Borgskalan ligger din tröskel (både puls och FTP) på ungefär 16 (det är
individuellt). Om du har en pulsklocka kan du med fördel göra testet med klockan samtidigt, så får du även din tröskelpuls. Se
bara till att du inte startar klockan när passet startar, utan när du startar testet och även stoppar klockan när testet är slut (om
din klocka inte har en särskild funktion för att logga enskilda aktiviteter (Laps)).
Ditt tröskelvärde är en extremt viktig komponent i träningen. Utan detta referensvärde får du aldrig ut en lika optimal effekt.
Enda sättet att ta reda på ditt tröskelvärde (puls och FTP), är att göra ett test eftersom detta är ett individuellt värde.

