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Team2 järjestelmän käyttäminen

• Joukkueen muodostaminen ja perustiedot

• Online harjoittelu

• Harjoitustiedostojen analysointi

• Off-line harjoittelu

• Harjoitustietojen siirtäminen analysoitavaksi



1. Joukkueen muodostaminen ja 
perustiedot

• Käynnistä Team2 –ohjelma

• Valitse 

”Options” � ”Edit Teams”

� ”New”



• Ensimmäisessä

vaiheessa anna 

joukkueelle nimi



• Sports zones 
kohdassa pääset 
muokkaamaan 
sykealueita



• Training activities

kohdassa pääset 

muokkaamaan ja lisäämään 

eri harjoitusmuotoja ja –

tyyppejä

• Continouos

tasavauhtinen 

kestävyysharjoitus

• Intermittent

vaihtuvatempoinen harjoitus, 

esim. jalkapallon lajitreeni

• Strenght

voimaharjoitus



• Players

välilehdessä pääset 

lisäämään ja 

muokkaamaan 

joukkueen pelaajia ja 

antamaan heidän 

perustietonsa

• Pelaajia lisätään 

painamalla ”Add” ja 

tämän jälkeen 

kirjoitetaan hänen tiedot. 

Erityisen tärkeää on 

nimetä lähetin 

(Transmitter) pelaajalle



• Values

välilehdessä pääset 

antamaan tarkemmat 

tiedot pelaajan sykkeestä

ja suorituskyvystä



2. Online –harjoittelu

• Kytke virta Basestationiin. 

• Virtalähteenä voit käyttää laitteen omaa 
akkua, latausväli noin 12 tuntia, tai 
verkkovirtaa. 

• Basestation sijoittaminen kentällä:

• Suuressa sisätilassa ja ulkokentillä
tukiasema on hyvä sijoittaa 
mahdollisimman keskeiselle paikalle 
hieman korkeammalle. Ihanteellinen 
sijoituskorkeus on 1,5 metriä.

• Normaalikokoisessa liikuntasalissa 
voidaan sijoittaa lattialle sopivaan 
kohtaan, 



Base stationin yhdistäminen

• Tukiasema voidaan yhdistää

tietokoneeseen joko verkkokaapelilla tai 

langattoman verkon yhteydellä

• Muodosta langattoman verkon yhteys 
• Valitse näkyvillä olevista langattomista 

verkkoyhteyksistä oman Base stationisi verkko 
Team2_xxxxxx

• Anna langattoman verkon salasana (Wireless 

network key)

• Muodosta yhteys kaapelilla
• Kytke punainen kaapeli tukiaseman LAN liittimeen 

ja toinen pää tietokoneen verkkoliittimeen



• Käynnistä Team2 –
ohjelmisto.

• Valitse ”Options” –valikosta 
”Edit Teams” ja valitse se 
joukkue, joka lähettimiä on 
käyttämässä



• Valitse  ”Online Training” –
välilehti 

• Valitse Training session –
valikosta haluamasi 
harjoitusmuoto.

• Kun Basestation on päällä, 
verkkoyhteys on löytynyt, 
Team2 –ohjelmisto on 
käynnistetty ja vähintään yksi 
lähetin on kantaman alueella, 
palavat Base stationissa valot 
1, 2 ja 3.



• Tämän jälkeen paina 
”Connect” ja kantaman 
alueella olevien pelaajien 
sykkeet ilmestyvät näytölle. 

• Aloita harjoituksen Online –
tallentaminen painamalla 
vihreää käynnistyspainiketta

• Online –tilassa tehtävät 
harjoitukset tallentuvat 
suoraan tietokoneelle, mutta 
myös lähettimen sisäiseen 
muistiin.



• Online –tilassa pelaajien sykkeitä

ja kuormittavuutta voidaan 

tarkastella useissa eri näkymissä. 

• Näkymää voidaan vaihtaa 

valitsemalla välilehdistä ”List”, 

”Curve” tai ”Grid”. 



• Kutakin Online näkymää

pääset muokkaamaan halutun 

näköiseksi asetuksista 

klikkaamalla rattaan kuvaa 

näytön oikeassa reunassa



• Luettelonäkymän (List) 

asetukset



• Käyränäkymän 

(Curve) 

asetukset



• Ruutunäkymän (Grid) 

asetukset



Markerit

• Online –harjoituksen 
aikana voit asettaa 
aikajanalle markereita, 
joihin voit halutessasi 
kirjoittaa muistiin mitä
harjoituksessa silloin 
tapahtui, esimerkisi 
harjoitteen alkamisen ja 
loppumisen. 

• Tämä helpottaa 
harjoituksen tarkemman 
analysoinnin tekemistä
esim. ”Mark Phases” –
työkalun avulla.



• Online –harjoittelu 

lopetaan painamalla 

Stop –painiketta. 

Tämän jälkeen 

paina ”Disconnect ”

–painiketta.



3. Harjoitustiedostojen analysointi

• Harjoitustiedostojen 

analysointi tapahtuu 

”Training Session 

Logissa”



• Valitse esim. ”Quick search” ja siitä aukeavasta valikosta 

sopiva ajanjakso, miltä ajalta harjoituksia halutaan tarkastella

• Valitse millaiset harjoitukset etsitään ja paina ”Search” -nappia



• Vasemmalle muodostuu 

luettelo hakukriteerit 

täyttävistä harjoituksista

• Harjoituksista näkyy 

päivämäärä, aloitusaika 

ja harjoitusmuoto



• Painamalla päivämäärän 

vieressä olevaa + -merkkiä, 

harjoitukseen osallistuneiden 

nimilista aukeaa alapuolelle

• Valitsemalla ”All Players” saat 

kaikkien osallistujien sykekäyrät 

auki

• Vastaavasti voit klikkailla 

pelaajien kohdalle rasteja 

ruutuun yksitellen



• Sykekäyrien yläpuolella on 

ryhmä työkaluja, joita 

voidaan käyttää sykekäyrien 

tarkemmissa analyyseissa

• Työkalun nimi tulee näkyviin, 

kun viet hiiren kursorin sen 

päälle

• Oletustyökaluna on 

”Examine HR curve(s)



• ”Mark Phases” –työkalu 

mahdollistaa harjoitksen 

jakamisen pienempiin 

osiin, esim. yksittäisiin 

harjoitteisiin

• Klikkaa ”Mark ”Phases” -

työkalua



• Maalaa hiirellä haluamasi 

alue

• Esim. Markereilla merkitty 

kohta harjoituksessa



• Pääset halutessasi 
nimeämään jakson 
painamalla pudotusvalikkoa

• Aikaisemmin tälle 
joukkueelle tässä lajissa 
määritellyt jaksot / harjoitteet 
näkyvät listassa

• Muussa tapauksessa valitse 
”New”



• Valitse ”Phase”
kohdassa ”Add” ja anna 
jaksolla / harjoitteelle 
nimi

• Voit nimetä useita 
jaksoja samalla kertaa

• Tämän jälkeen paina 
”Save”



• Valitse seuraavaksi 

pudotusvalikosta juuri 

lisäämäsi jakso, jolloin 

sykekäyrän yläpuolelle 

tulee myös jakson nimi 

näkyviin

• Kun olet nimennyt kaikki 

jaksot, paina ”Save”



• ”Create training session 

report” –painikkeella 

pääset tekemään 

pikaraportin harjoituksesta

• Raportti voi olla joko Excel 

tai PDF-muodossa



• Valitse haluamasi 

tiedostomuoto ja paina 

”Create”





4. Off-line harjoittelu

• Off-line harjoittelulla tarkoitetaan sellaista harjoittelua, jossa 

käytetään Team2 –lähettimiä, mutta syketietoja ei tallenneta 

suoraan tietokoneelle reaaliaikaisesti.

• Harjoitustiedoston siirtämistä ja analysointia helpottaa paljon se, 

jos Off-line tilassa tapahtuvat harjoitukset suunnitellaan 

etukäteen harjoituskalenteriin. Tällä toiminnolla ohjelmalle 

kerrotaan, että tämä joukkue on tällä tietyllä aikavälillä

tekemässä kyseistä harjoitusta. 



• Training calendar –näkymässä

valitse 

“Options” � “Training sessions”

tai

Tuplaklikkaa haluamasi päivän 

kohtaa kalenterinäkymän 

ylärivillä



• Valitse ”Add”, ja silloin 

listaan ilmestyy ”New 

session”



• Tämän jälkeen uusi 
harjoitustyyppi lisätään 
listaan valitsemalla ”Add” ja 
sitten nimeä harjoitus ja 
valitse sen harjoitustyyppi.



• Painettuasi OK pääset 
asettamaan harjoituksen 
alkamisajankohdan ja 
kestoajan. 

• Näin ollen ohjelma tietää
minkä harjoituksen kyseinen 
ryhmä on tehnyt tähän 
aikaan, ja tämä helpottaa 
tiedonsiirtoa lähettimistä
tietokoneelle.



Off-line harjoitustiedostojen siirtäminen

• Käynnistä Base-station ja tarkista että verkkoyhteys on 

aktiivinen samalla tavalla kuin Online mittauksessa

• Kytke laturi pistorasiaan. Aseta lähettimet laturiin 

numero ulospäin



• Valitse ”Tools”-välilehdestä

”Transfer Training 

Sessions”



• Seuraavassa näkymässä näet laturissa olevat lähettimet joissa on 
uusia tiedostoja, laturissa olevat lähettimet joissa ei ole uusia 
tiedostoja ja vielä kaikki muutkin järjestelmään aktivoidut lähettimet.

• Valitse rastittamalla ne pelaajat, joiden harjoitustiedot haluat siirtää ja 
paina ”Transfer to PC”-painiketta.





• Etukäteen ohjelmaan 
aikaisemmin mainitulla tavalla 
suunnitellut harjoitukset ovat 
suoraan näkyvissä omalla 
nimellään

• Valitse tallennettavat tiedostot 
listasta rastittamalla ne. 

• Mikäli et valitse harjoitukselle 
harjoitustyyppiä (Training 
session) niin se tallentuu 
automaattisesti oletuslajiksi, 
joka on lajilistasi ensimmäinen 
laji. 

• Tämän jälkeen paina ”Save”.



• Siirrettyjä harjoitustiedostoja 

voidaan tarkastella ”Training 

Calendarissa” etsimällä

oikea päivä ja 

kaksoisklikkaamalla 

harjoitustiedostoa 

osoittavaan sydäntä

• Tai ”Training Session 

Logissa” suorittamalla etsintä

halutuilla kriteereillä.




