


EN DEL  
AF NIVO

Velkommen i NIVO-teamet. 

Baseret på moderne teknologi kan du nu holde et skarpt øje med din 
hests velbefindende, optimere din træning og ikke mindst forbedre 
din ridning.

Grundstenene i NIVOs produkter er skadesforebyggelse og trænings-
optimering, og vi tror på, at moderne teknologi kan vise vejen frem 
mod en bedre hesteverden.

De mange gode data, som opsamles via NIVO, bliver videregivet i form 
af anonymiserede metadata til vigtig forskning i hestevelfærd og 
holdbarhed. Dermed er vi alle med til at gøre en markant forskel.

Vi har en drøm og et klart mål - og det glæder os at byde dig  
velkommen på vores fælles rejse. Lad os sammen gøre livet bedre for 
din og andres heste.

Lad data vise vejen, for dig og din hest!
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INDHOLDSFORTEGNELSE



Sensoren placeres i sadlens kammer.
Vingerne på holderen skal sidde vandret i sadlens kammer. 
Inden holderen placeres i sadelkammeret skal beskyttelsesfilmen på bagsiden af 
holderen tages af. Under filmen sidder en form for friktionstape, som sørger for at 
holderen sidder godt fast.

Skal holderen flyttes fra en sadel til en anden, skal bagsiden blot vaskes,  så klistrer  
holderen igen.

Vær opmærksom på at sensor og hest ikke må være i berøring, ej heller under  
ridning.

PLACERING 
AF SENSOR
PLACER DIN SENSOR KORREKT
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START 
GUIDE 

For at komme i gang med din nye NIVO sensor, må du først oprette 
en bruger samt have et aktivt abonnement. Abonnementet kan købes på  
vores hjemmeside www.nivo.nu/shop. Har du selv købt sensoren, så har du  
oprettet en bruger ved køb. Har du modtaget din nye NIVO sensor i gave, så skal 
du starte med at oprette en bruger og aktivere dit abonnement.

1. Log ind på app’en  
   NIVO Performance

2. Tryk på +  
    og opret hest

3. Udfyld informationer  
    om din hest

OBS! NIVO sensoren skal aktiveres inden brug.  
Sensoren aktiveres, når den placeres på en Qi trådløs lader. 



6. Vælg GPS til/fra

5. Tryk på start

4. Vælg hest i  
    stalden



7. Tryk på sensor
    og opret forbindelse

8. Tryk start for at  
    påbegynde din træning  
    

9. Tryk stop for at  
    afslutte din træning



10. Afslut ved at  
     udfylde dagbogen

11. Dine træningsdata    
     vil nu ses i app’en 

12. Klik på kalenderen  
     og se tidligere data



GENNEMGANG 
AF FUNKTIONER

Har du overblik over din træningsintensitet?
Hvad kræver det af din hest at gå en tur i skoven i  
forhold til en normal  træning? Bliv klogere på din  
træningsintensitet for optimal præstation og maksimal 
hestevelfærd.

TRÆNINGSTID

Kender du til din gangartsfordeling? 
Med NIVO sadel-sensor kender du fordelingen 
af skridt, trav og galop. Du kan dermed sætte  
mål for din træningsintensitet, og sikre at du  
opfylder dine mål.

INTENSITET



Rider du mest på din bedste volte? 
Får du varieret træningen både mht. gangarter og  
retning? Rider du mest på din bedste volte? Med  
NIVO sadel-sensor får du overblik og dermed mulighed 
for at ændre dårlige vaner.

OVERGANGE

Har du styr på dine overgange?
Overgange er et vigtigt element i træningen. 
Få et nemt og overskueligt overblik over dine  
overgange imellem skridt, trav og galop for optimal 
performance og udvikling af dig og din hest.

VOLTEFORDELING



Springer du for meget? 
Det kan være svært at vide, hvor mange spring man 
egentlig tager under en springtræning eller til et  
stævne. Få et overblik over din træning og spring-
frekevns, så du bedre kan varetage din hests sundhed. 

SYMMETRI

Opdager du skaden før det er for sent? 
Alt fra en skade under udvikling til skæv rytter- 
påvirkning kan være årsag til at din hest ikke  
træder symmetrisk. Rider du dagligt med  
sadel-sensoren fanger du en eventuel asymmetri.

SPRING

3



Har du styr på farten?
Baseret på GPS-tracking får du et overblik over din  
rideturs hastighedsforløb. Du kan se, om du har redet 
stærkt i lange eller korte perioder, samt hvordan du 
veksler mellem langsomt og hurtigt tempo.

GPS-TRACKING

Ved du hvad du har budt din hest? 
GPS-tracking viser din rute, og du får præsenteret  
distancen, gennemsnitshastigheden og maksimal- 
hastigheden. Dermed får du et faktuelt billede af,  
hvad du har krævet af din hest.

HASTIGHED



Hvor finder du tidligere træningsdata? 
Alle dine tidligere træningsdata gemmes i app’ens  
kalender funktion. Swipe frem og tilbage mellem dage 
og måneder for at se data. Tidligere træninger er  
markeret med en prik i kalenderen. 

DAGBOG

Har du overblik over din træningsuge? 
I dagbogen kan du registrere og sammenligne  
din subjektive fornemmelse med de faktuelle  
NIVO-registreringer. Dermed kan du analysere dit 
træningsmønster over tid og se dine fremskridt.

KALENDER



Ser dine data ikke rigtige ud? 
Hvis dine data ikke ser korrekte ud, kan du sende 
dine data direkte til os. Åben den pågældende  
træning og tryk på ” i ” i højre hjørne, beskriv hvad  
der ser mærkeligt ud og tryk på send. 

SÅDAN AFLÆSES...

Har du brug for en uddybende forklaring?
Hver funktion har et ” ? ” i højre hjørne. Hvis du  
klikker her, kommer en hjælpetekst frem. Teksten giver 
en forklaring på, hvordan funktionen bruges og  
hvordan data aflæses.

FEJLRAPPORTERING





TEKNOLOGIEN 
BAG NIVO

NIVO sadel-sensor opsamler data baseret på hestens bevægelser. 

NIVO sadel-sensoren opsamler data med 16 bits præcision og med en frekvens på  
100 Hz., svarerende til  100  målinger/sek. Denne data videresendes via bluetooth, 
hvorefter appens avancerede algoritmer omsætter data til brugbar og lettilgængelig 
viden for rytteren. 
NIVO sadel-sensoren indeholder følgende måleapperater:
• To accelerometer, der måler acceleration, dvs. hastighedsændringer.
• Et gyroskop, der måler rotation i hestens bevægelsesretning, dvs. om hesten drejer.
• Et magnetometer, der bestemmer hestens absolutte placering.

NUVÆRENDE TEKNOLOGI

NIVO sadel-sensor udgør platformen for fremtidens udvikling. 

Sadel-sensoren vil varetage den centrale opsamling af data fra de kommende 
generationer af små sensorer, som placeres der, hvor man ønsker at måle. Man 
vil dermed med stor præcision kunne måle bevægelser mange steder på hesten.
Blandt de nye produkter, som er på vej, kan nævnes følgende:
• Bensensorer, som måler de enkelte delelementer i hestens bevægelsesmønster.
• Tøjlesensorer, som måler hvordan rytteren påvirker hesten gennem tøjlen.

NY TEKNOLOGI PÅ VEJ



SAMARBEJDS- 
PARTNERE

Passion og dygtiggørelse er to af Dansk Ride Forbunds vigtigste  
værdier, som NIVO-teamet fuldt ud deler. NIVO-teamet støtter det danske 
senior dressur landshold, og vi bidrager til, at DRF kan afholde U25 landshold- 
samlinger i fremtiden. Hertil kommer en række spændende breddeaktiviteter.  
Vi glæder os over sammen med DRF at kunne gøre en forskel for hest og rytter.

DANSK RIDE FORBUND

Samarbejdet med Hestens Værn og Veterinærhøjskolen tager udgangs-
punkt i et fælles ønske om at skabe den ”holdbare hest”.  NIVO-teamet  
bidrager med anonymiserede metadata, som indgår i vigtig forskning i  
hestens sundhed og holdbarhed.  Vi er stolte af at kunne sparre med dygtige  
forskere og sammen flytte os mod et fælles mål.

HESTENS VÆRN

Fokusområdet for Ingdam’s er hestens ve og vel. Ingdam’s samarbejder 
blandt andet med dyrlæger, kiropraktorer og fysioterapeuter for at skabe de  
bedste sadler. Ingdam’s kompetencer og ekspertise er vigtig i udviklingen af  
NIVOs produkter, vi er derfor glade for at have adgang til Ingdam’s viden og  
erfaring på området. 

INGDAM’S





BATTERI- 
STATUS

1 rød = 0-20% strøm 2 gule = 20-40% strøm 3 grønne = 40-60% strøm

4 grønne = 60-80% strøm 5 grønne = 80-100% strøm

Når din NIVO sensor ligger på en iQ trådløs oplader, vil LED-lamperne indikere,  
hvor meget sensoren er opladt. Lamperne indikerer følgende:

Når du oplader fra helt fladt batteri,  
vil første lampe blinker rødt

Under opladningen vil lamperne tænde 
med samme indikation, som nævnt ovenfor

Når fuldt opladet, vil alle lamperne  
lyse grønt

Når sensoren er forbundet til NIVO appen, 
blinker alle lamper blåt 2-3 gange

Du kan altid tjekke din NIVO sensors  
batteristatus, ved at vende den lodret i 
luften med LED-lamperne opad. 
Lamperne indikerer følgende:



PRODUKT- 
SPECIFIKATIONER

Læs mere om vores generelle produktvilkår på www.nivo.nu/vilkår



NIVO Performance
Erik Husfeldts vej 7

2630 Taastrup
www.nivo.nu

nivoperformance

Kundeservice@nivo.nu
Kontakt os på


