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Keiser eChip egy elektronikus adathordozó, amit az edzőgéppel együtt adnak át neked.  
A terembe érkezéskor a személyi edző feltölti a chipre a soron következő edzéstervet minden 
egyes ügyfél számára. A vendégek az eChipet minden Keiser edzőgéphez használhatják,  
erre rögzíthetik a teljes edzés során elért teljesítményt.

A Keiser az egyetlen edzőgép, amely 
automatikusan rögzít:

ERŐ — wattban méri a gyorsasági erőt 
ENERGIA — az edzés során leadott energiát  
(pl kalóriaégetést)
ELLENÁLLÁS — fontban vagy kilogrammban
ISMÉTLÉS — hány alkalommal ismételte a gyakorlatot

KÍNÁLJ A VENDÉGEKNEK SZEMÉLYRE  
SZABOTT EDZÉSÉLMÉNYT! 
HASZNÁLD A KEISER ECHIP TECHNOLÓGIÁT,  
AMIVEL RÖGZÍTHETED ÉS KIELEMEZHETED  
A TELJESÍTMÉNY FEJLODÉSÉT AZ EDZÉSEK SORÁN.

Keiser Applikáció
A vendégek egyszerűen hozzáférnek a részletes 
edzésadatokhoz, az edzőteremben és azon kívül 
is, a Keiser applikációban. Letöltik az appot, 
amelyben megnézhetik a korábbi edzéseiket is, 
amelyeket a Keiser gépek bármelyikén végeztek. 
Fejlődésük folyamatát látva motiváltabbak lesznek 
a folytatáshoz.

KEZDD EL 
MOST
Vedd fel a kapcsolatot 
velünk, hogy további 
információt kaphass, hogyan 
illesztheted be a Keiser 
Integrált Technológiát saját 
edzőtermedbe.

ELŐNYÖK A VENDÉGEK SZÁMÁRA
 ¬ A vendégek magabiztosan edzhetnek akár segítség nélkül,  
mert az eChipre töltött személyes edzésterv mutatja  
a következő lépéseket.

 ¬ Személyre szabott edzésterv frissítést kínál, az eddig elvégzett 
edzéseken elért teljesítmények alapján. Ha az applikációval 
együtt használják, a vendégek hozzáférnek a teljes fitnesz 
elemzéshez és analitikához, bárhol és bármikor. 

MIÉRT JÓ EZ AZ EDZŐTEREMNEK?
 ¬ Az eszközhasználati szokások követése szerint 
tervezheted a karbantartást, ettől lesz sokkal 
hatékonyabb az üzemeltetés.

 ¬ Egyszerűen beillesztheted a már meglevő technológiák 
rendszerébe.

 ¬ Átfogó, személyre szabott edzésélményt biztosíthatsz 
minden vendég számára, edzéscéltól függetlenül.

 ¬ Elkötelezed és megtartod az ügyfeleidet, mert 
fenntartod az érdeklődést hosszú távon.

A vendég érkezéskor 
megkapja az eChipet 
a személyzettől, vagy 
átveszi azt a terem 
önkiszolgáló terminálján.

1. lépés

Keiser 
eChip

A vendég a Keiser eChipet 
a terminálhoz érintve 
megismeri az adott napra 
beütemezett személyes 
edzéstervét.

2. lépés

Az edzés végén, a vendég 
kijelentkezik és feltölti 
adatait a terminálba, vagy 
átadja a személyzetnek 
vagy a személyi 
edzőjének.

4. lépés

Az edzés adatai 
az eChipről a felhőbe 
töltődnek, innen a 
vendégek követhetik 
a saját fejlődésüket 
bármikor és bárhonnan, 
a telefonjukon vagy akár 
a számítógépen, a Keiser 
app segítségével.

5. lépés

A személyi edzők 
bármikor átnézhetik 
a vendégek edzésadatait, 
hogy új edzéstervet 
alakítsanak ki és 
kidolgozzák a szükséges 
módosításokat.

6. lépés

A vendég az eChipet az 
edzéshez használandó 
Keiser edzőkép digitális 
kijelzőhöz érinti. 
A monitoron megjelennek 
az elvégzendő ismétlések, 
szettek és az ellenállás.
A vendégek az 
eChipet bármelyik 
Keiser erőfejlesztő 
géphez használhatják 
az edzéstervnek 
megfelelően. Az eChipen 
rögzített adatok az edzés 
teljes folyamatát 
mutatják.

3. lépés
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