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Fibion Aktiivisuuskelloraportti

Tämä on Aktiivisuuskelloraporttisi. Se näyttää milloin ja kuinka paljon olet istunut ja liikkunut mittausjakson aikana.

Jokainen ympyrä kuvaa yhtä mittauspäivää
kellotaulun muodossa. Kellotaulu alkaa klo 6 ja
näyttää 24 tuntia. Ylhäällä on klo 12 päivällä, ja
alhaalla klo 24 yöllä.

KovatehoinenEsittäjä
tim@treenari.ﬁ
aktiivisuus
(>6x lepoenergiankulutus)
Pyöräily
Keskitehoinen
kävely (>3.5x lepoenergiankulutus)
Kevyt kävely
(<3.5x lepoenergiankulutus)
Seisominen

Viikonpäivien nimet näytetään
ympyröissä. Klikkaamalla ympyrää
näet kyseisen päivän aktiivisuuden
tarkemmin.
Jokainen kellotaulun palkki kuvaa
viiden minuutin keskiarvoistettua
aktiivisuutta.
Kun Fibion mittalaite on ollut täysin
paikallaan esimerkiksi pöydällä,
näytetään se harmaana.

Värit kuvaavat aktiivisuuden
intensiteettiä. Jokaisen
aktiivisuuden keskimääräinen
kesto näytetään oikealla
olevien ympyröiden vieressä.

Istuminen
(sisältäen pitkän
istumisen)

Pitkä istuminen
(>30 minuuttia
yhtäjaksoisesti)
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Tämä on Aktiivisuuskelloraporttisi yhdeltä päivältä.

Fibion Aktiivisuuskelloraportti

Jokaisen palkin korkeus kuvaa aktiivisuuden
intensiteettiä. Punaiset ja violetit pylväät
ovat lyhyitä, koska ne kuvaavat alhaista
energiankulutusta istuessa. Tummansiniset
pylväät ovat korkeimpia, koska ne kuvaavat
korkeaa energiankulutusta reippaan
aktiivisuuden aikana.

KovatehoinenEsittäjä
tim@treenari.ﬁ
aktiivisuus
(>6x lepoenergiankulutus)
Keskitehoinen
kävely (>3.5x lepoenergiankulutus)

Kevyt kävely
(<3.5x lepoenergiankulutus)

Seisominen
Valitun päivän nimi näkyy
mustalla pohjalla.
Klikkaamalla ympyröitä
voit vaihtaa päivää.

Nyt aktiivisuuksien kesto
näytetään päivälle, joka näkyy
Aktiivisuuskellossa.

Istuminen
(sisältäen pitkän
istumisen)

Pitkä istuminen
(>30 minuuttia
yhtäjaksoisesti)
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2016/03
Tämä on Aktiivisuusenergiaraporttisi.
Se näyttää kuinka
paljon
tekemäsi aktiivisuudet kuluttivat energiaa. Pylvään korkeus kuvaa energianku-Esittäjä
Fibion
Aktiivisuusenergiaraportti
Nainen, 40v
tim@treenari.ﬁ
lutusta jokaisena mittauspäivänä. Alimmainen osa palkista kuvaa seisomisen energiankulutusta, seuraava kevyen kävelyn energiankulutusta
ja niin edelleen. Järjestys on sama kuin oikealla olevissa palloissa.

Näytä energiankulutus joko kilokaloreissa (kcal) tai kilojouleissa (kJ).
Kovatehoinen
aktiivisuus (>6x
lepoenergiankulutus)

Kokonaisenergiankulutus sisältäen
perusaineenvaihdunnan, lepäämisen,
ruoan, istumisen ja aktiviisuuksien
aiheuttaman energiankulutuksen.

Pyöräily (alle 20
kcal ei näytetä)
Keskitehoinen
kävely (>3.5x
lepoenergiankulutus)
Kevyt kävely
(<3.5x lepoenergiankulutus)

Klikkaa harmaata ikonia
nähdäksesi kyseisen päivän
aktiivisuuksien kestot
oikealla ympyröissä. Valittu
päivä näkyy tummemmalla
pohjalla.

Aktiivisuuksien kesto
näytetään päivälle, joka
on valittuna.

Seisominen
Lepoenergiankulutus sisältää
perusaineenvaihdunnan, istumisen,
lepäämisen sekä ruuan aiheuttaman
energiankulutuksen. Mittausjakson
keskiarvo päivää kohden näytetään
tässä.
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Tämä on Aktiivisuussuositusraporttisi.
Se kuvaa, että
kokonaisaktiivisuuteesi
kuuluu kaksi tärkeää osaa: istuminen (vasemmalla) ja
Fibion
Aktiivisuussuositusraportti
Nainen, 40v
liikkuminen (oikealla).
Istumissuositus koostuu kahdesta osasta:
kokonaisistumisajan suosituksesta sekä pitkien
istumisjaksojen suosituksesta.

Liikuntasuositus koostuu kahdesta osasta:
kokonaisaktiivisuuden suosituksesta sekä
keski-kovatehoisen aktiivisuuden suosituksesta.
Kokonaisaktiivisuus 6–8
tuntia päivässä = Lupaava

Kokonaisistumisaika alle 6
tuntia päivässä = Erinomainen

Kokonaisaktiivisuus 8–10
tuntia päivässä = Hyvä

Kokonaisistumisaika 6–8
tuntia päivässä = Hyvä
Tämä on
kokonaisistumisaikasi
keskiarvo. Jos saavutat
suositustason, sitä
kuvaava ympyrä
muuttaa väriä ja saat
tasoa kuvaavan merkin.

Kokonaisistumisaika 8–10
tuntia päivässä = Lupaava

Keskimäärin alle 1 pitkä Keskimäärin 1–3
istumisjakso päivässä = pitkää istumisjaksoa
Erinomainen
päivässä = Hyvä

Esittäjä
tim@treenari.ﬁ

Tämä on
kokonaisaktiivisuusaikasi
keskiarvo. Jos saavutat
suositustason, sitä
kuvaava ympyrä muuttaa
väriä ja saat tasoa
kuvaavan merkin.

Keskimäärin 30–60
Keskimäärin 3–5 pitkää minuuttia
istumisjaksoa päivässä keski-kovatehoista
= Lupaava
aktiivisuutta
päivässä = Lupaava

Tämä on keskimääräinen pitkien
istumisjaksojen lukumäärä päivässä. Jos
saavutat suositustason, sitä kuvaava ympyrä
muuttaa väriä ja saat taso kuvaavan merkin.

Kokonaisaktiivisuus yli 10 tuntia
päivässä = Erinomainen

Keskimäärin 60–90
minuuttia
keski-kovatehoista
aktiivisuutta
päivässä = Hyvä

Yli 90 minuuttia
keski-kovatehoista
aktiivisuutta
päivässä =
Erinomainen

Tämä on keskimääräinen keski-kovatehoisen
aktiivisuuden kesto päivässä. Jos saavutat
suositustason, sitä kuvaava ympyrä muuttaa
väriä ja saat tasoa kuvaavan merkin.
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Esittäjä

Fibion
Tämä on Aktiivisuustasapainoraporttisi.
Se näyttää
ovatkoAktiivisuustasapainoraportti
laskennalliset istumisen terveysriskipisteet ja keski- ja kovatehoisen aktiivisuuden
Nainen, 40v
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terveyshyötypisteet tasapainossa.
Tämä pallo kuvaa laskennallisia
istumisen terveysriskipisteitä.
Mitä vähemmän ja mitä lyhyempiä
jaksoja istuit, sitä pienempi se on.
Pisteiden vaihteluväli on 0–-100.

0–30 Fibionpistettä
= Lupaava
30–60 Fibionpistettä
= Hyvä

Tämä pallo kuvaa laskennallisia
keski- ja kovatehoisen
aktiivisuuden terveyshyötypisteitä.
Mitä enemmän ja mitä kovemmalla
intensiteetillä olit aktiivinen, sitä
suurempi se on. Pisteiden
vaihteluväli on 0–+100.

Yli 60 Fibionpistettä =
Erinomainen

Tässä näet istumisen terveysriskipisteiden sekä keski- ja kovatehoisen
aktiivisuuden terveyshyötypisteiden summan, joka kuvaa Fibionpisteitäsi.
Minimi on -100 pistettä ja maksimi +100 pistettä. Voit saada paremmat
Fibionpisteet istumalla vähemmän ja/tai istumalla lyhyempiä jaksoja, jolloin
istumisen terveysriskipisteitä kuvaava pallo pienenee, tai liikkumalla
enemmän ja/tai liikkumalla kovemmalla intensiteetillä, jolloin keski- ja
kovatehoisen aktiivisuuden terveyspisteitä kuvaava pallo suurenee.

Fibionpisteet on laskettu suurien
väestötason aineistojen perusteella
eivätkä ne kerro yksilön riskistä tai
terveyshyödyistä, eikä niitä voi
käyttää diagnosointiin.
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Esittäjä

Fibion
Tämä on Aktiivisuustavoiteraporttisi.
Tässä raportissa
voitAktiivisuustavoiteraportti
asettaa itsellesi tavoitteet kokonaisistumisaikaan, pitkiin istumisjaksoihin sekä
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keski-kovatehoiseen liikkumiseen liikuttamalla liukukytkimiä. Samalla näet, miten tavoitteet vaikuttavat Fibionpisteisiisi.
Tallenna
tavoitteet
painamalla
nappia.

Yhdistä edellisen
raportin tulokset
painamalla nappia ja
sijoittamalla
vertailuraportin linkki
avautuvaan ikkunaan.
Vertailutulokset tulevat
näkyviin omina
palkkeinaan.

Mitattu
kokonaisistumisaikasi.

Aseta kokonaisMitattu
istumisajan
pitkien
tavoite
istumisliikuttamalla
jaksojen
kytkintä. Näet
lukumäärä
tavoitteen
ylhäällä.

Aseta pitkien
Mitattu
istumiskeskijaksojen
kovatavoite
tehoisen
liikuttamalla aktiivisuuden
kytkintä. Näet
kesto.
tavoitteen
ylhäällä.

Aseta keskikovatehoisen
aktiivisuuden
tavoite
liikuttamalla
kytkintä. Näet
tavoitteen
ylhäällä.

Mittauksen
Fibionpisteet.

Fibionpisteet
päivittyvät kun liikutat
tavoitekytkimiä. Voit
testata, miten eri
tavoitteet vaikuttavat
Fibionpisteisiisi.
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"Ensimmäinen ja
tärkein askel on
nousta
tuoli sta ylös".
#Istuvähemmän

