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Yleisimmin käytetyt kisasoftat

• Concept2
• Venue Race Application     Tuki loppunut 2020

• ErgRace Desktop      Virallinen Live-kisa ohjelmisto

• ErgRace Online      Online kisaaminen

• Time-Team
• Time-Team Regatta System      Sisä- ja ulkosoutuun

• Concept2 RowErg apuohjelmia
• ErgData Harjoituksen siirtoon logbookiin

• Concept2 Utility Monitoreiden päivitykseen



Kisaohjelmistojen vertailu



ErgRace Online kisakokemus

• PM5 monitorin kautta täsmälleen sama 
kisakokemus kuin live-kisassa (lähtökomennot 
saa siirrettyä isompaan BLE kaiuttimeen jos se 
on liitetty kännykkään)

• Kännykän ruudulla suunnilleen sama näkymä 
kuin livessä isolla ruudulla. Lisäksi sieltä näkee 
myös muiden split-vauhdit

• Kännykän voi liittää älylaitetelineellä PM5 
monitorin ala- tai yläpuolelle. Teline ei ole 
välttämätön.

• Kisaa voi seurata kisalinkin kautta paikasta 
riippumatta

• Jos kisan aikana yhteys katkeaa niin suoritus 
löytyy PM5 muistista



Toimiiko ErgRace Online puhelimessani?

• ErgRace Online sovellus (appi) on ladattavissa Google PlayStoresta ja Applen 
Storesta

• Sovelluksen voi asentaa ainoastaan sellaisille puhelin malleille, joita se tukee
• Jos onnistut asentamaan ErgRacen niin silloin se on tuettu laitteessasi

• Käytännössä tämä tarkoittaa kaikkia käytössä olevia älypuhelimia, joiden ikä 
alle 7 vuotta
• Esim 2016 julkaistu iPhone SE
• Androidin minimi versio on 8.0, joka edustaa merkistä riippuen 2017 tai 

uudempia laitteita
• Älylaitteen elinkaarena pidetään tyypillisesti 3 vuotta
• Asennuksen yhteydessä sovellus puhelinmallista riippuen pyytää oikeuksia 

BLE käyttöön ja paikkatietoon
• ErgRace online on optimoitu paremmin puhelimelle kuin tabletille



SM-kisaan liittyminen

Kirjautuminen

Kisan valinta  

PM5 yhdistäminen  

https://log.concept2.com/log


Ohje kisaajalle ennen kisapäivää (1)

• Sovellus
• Lataa ErgRace Online sovellus Android tai iPhone puhelimeesi
• Kirjaudu sisään Concept2 logbook-tunnuksella ja salasanallasi

• PM5
• Vaihda PM5-monitorin paristot, mikäli varaustaso on 50% tai 

alle. Tarkista myös päivämäärä pariston vaihdon jälkeen
• Varmista, että PM5:ssa viimeisin ohjelmistopäivitys

• Testaus
• (Suorita kisaa edeltävien päivien aikana testaus SMSL 

Sisäsoutu ohjeen mukaisesti)
• Tarkista, että löydät SM-lähtösi Competition -> My Races alta

https://play.google.com/store/apps/details?id=concept2.ergRaceMobile.Release
https://apps.apple.com/us/app/ergrace-mobile/id1509799588
https://log.concept2.com/log
https://www.concept2.com/service/monitors/pm5/firmware
https://melontajasoutuliitto.fi/wp-content/uploads/2022/12/ErgRace-Online-1-pager.pdf


Ohje kisapaikalla

• Tarkista kännykän akun varaustaso
• Kisaan suositellaan liittymään 15 min ennen omaa starttia tai välittömästi 

kun kisalaite vapautuu edelliseltä soutajalta.
1. Varmista, että ErgData sovellus ei ole käynnissä puhelimessasi

• Varmin tapa on uudelleen käynnistää puhelin ennen PM5-monitoriin kytkemistä).
2. Käynnistä ErgRace sovellus, valitse My Races alta SM-startti       Join Now (2) 
3. Kytke ErgRace Online sovellus PM5-monitorin Yhdistä-näkymässä olevaan PM5 

tunnisteeseen  (3)
• Jos PM5 on jo yhdistettynä johonkin toiseen laitteeseen niin valitse Lopeta yhteys tai käynnistä 

PM5 uudestaan pitämällä Menu näppäin painettuna
4. Kun ErgRace Online päänäytössä kaikki toiminnot näyttävät vihreää voit alkaa 

lämmitellä ja odottaa lisäohjeita PM5-ruudulle
5. Pidä huoli, että ErgRace Online jää aktiiviseksi ruudulle

• Kisasuorituksen jälkeen katkaise ErgRace Online yhteys PM5-monitoriin.



ErgRacen yhdistäminen SM-kisaan (2)



ErgRacen yhdistäminen PM5 monitoriin (3)



Ready to run …



Ohjeita ongelmatilanteisiin

• Jos yhdistäminen kilpailuun kestää pitkään niin käynnistä ErgRace
uudelleen

• Jos ErgRacen käynnistäminen ei auta niin suosittelemme 
sammuttamaan ja käynnistämään puhelimen sekä PM5-monitorin 
uudelleen.

• Jos soudun aikana tulee jokin tekninen ongelma (esim. yhteyksissä), 
jatka suorituksesi normaalisti loppuun. Ota lopuksi kuva 
suorituksestasi PM5 muistista ja lähetä se soutu@keravanurheilijat.fi



Ohjeita hubi-vastaavalle

• PM5: monitoreissa tuoreet ohjelmistot ja paristotasot yli 50%

• Netti: riittävä operaattorin peitto tai WLAN
• Mobiilidatan käyttöä suositellaan, mutta jos pakko käyttää WLANia niin silloin 

kännykän mobiilidata suositeltavaa kytkeä pois päältä

• Varmistaa, että kisaaja yhdistää ErgRacen oikeaan PM5-monitoriin

• Varmistaa, että kisaaja katkaisee PM5 yhteyden suorituksen jälkeen
• Suositeltavaa uudelleen käynnistää PM5 ennen seuraavaa kisaajaa

• Seuraa kisatiedotteita ”ErgRace Online 18.3.” whatsup communitysta

• Auttaa erikoistilanteissa, esim tulos PM5 muistista talteen jos jotain 
yllättävää tapahtuu

• Kannustaa hubin kisaajia, oikealla musiikilla saa myös tunnelmaa ☺



Erikoistilanteet

?

?



Erikoistilanteet …

• Android 13
• Puhelu ei haittaa kisan aikana

• Kotitehtävä hubi-vastaaville
• Muut Android versiot?
• iOS?

• Android 13
• Puhelu ei haittaa Startin aikana

• Kotitehtävä hubi-vastaaville
• Muut Android versiot?
• iOS?



Testaus

• ”1 Minute test race” on suositeltava omatoimiseen testaukseen
• Jos se ei ole valittavissa Competition näytöllä niin siihen pääsee mukaan

koodilla 427-373-5612

• Testi pyörii 10 minuutin välein 24/7 … ei kuitenkaan 100%

• Jos testi menee läpi niin se riittää

• Pyritään järjestämään myös viikko ennen kisaa kenraaliharjoitus jossa 
simuloidaan kisatilanteen setupia

• Hubi-vastaava voi järjestää omia pienempi muotoisia testauksia 
tarvittaessa tai pyytää apua
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