
Quick Start
Start op uden at oprette en profil. Der er tre ruter at vælge imellem.

Din vægt er automatisk sat til 75 kg.

Sign up
Opret profil via fem felter. 

1. User-ID
2. Fødselsdato (hvilket er dit password)
3. E-mail (til at nulstille et ændret password)
4. Vægt
5. Køn

Dine data og træningsresultater følger din profil. 
Dataene gemmes i VirtuPro iCloud.
Profilen er vigtig for at få fuldt udbytte af VirtuPro.

Profiloprettelse

Menu 
- Vælg Rute. Derefter træningstype.
- Watt-test: Test dit niveau.
- Gruppetræning: Vælg type.
- Profil: resultater, statistik, niveau
- Skift password

VirtuPro kan fra egen server styre brugeradgang

Eksempel: Vi har uddannet en instruktør hos Bike Academy 
og derfor får instruktøren  adgang til gruppetrænings-
platformen. Andre brugere kan kun koble sig på træningen.

Menu og brugeradgang



Træningsformer
Solo – Time trail – Multiplayer-gruppetræning – Watt-træning – Coach – Stage race 

Watt Test / FTP-varigheden: 10 min
Test dig selv, og find dit handicap i forhold til en rigtig professionel.

1. Vælg den stigningsprocent, du ønsker i 10 min.
2. Tryk ”Start”, og træd så alle de watt, du kan.

Efter testen får du dit resultat, som gemmes under din profil, og du 
anbefales et handicap.Resultatet angiver dine gennemsnitlige watt 
og omregner resultatet til din FTP.

Solo
Træning alene uden modstander eller multiplayerer let og enkel.

1. Tryk ”Vælg rute”.
2. Vælg land og derefter rute.
3. Tryk ”Solo”.
4. Vælg dit ønskede handicap. Der er 12 handicap. 
    (Bruges mest til multiplayer).
5. Tryk ”I Accept”.

Note: Har du ikke et handicap, så kør watt-test.

Time Trial 
1. Vælg rute og tryk ”Time Trial”. Vælg derefter din ønskede 
modstander. Tider finder du enten under ”Mine resultater” 
eller under ”Andre” og ”Online”.

Her kan du finde mange andre, der har kørt samme rute.

2. For at starte tryk på den grønne rytter, og vælg  derefter 
dit ønskede handicap. Modstanderen starter sammen med dig.

 Cykler du stærkere end modstanderen, forsvinder rytteren ned 
  i billedet.



Profil 
Følg dine træningsdata online, og optjen point til at vinde trofæer.

1. Se kørte kilometer og resultater.
2. Vind trofæer via træningspoint.
3. Optjen experience point, der følger din profil altid.
4. Tjek watttest-resultater, og forbedr dit handicap.

Statistik 
Følg din placering på en ønsket rute i forhold til andre 
på dit eget niveau.

1. Søg på rute, handicap, køn, alder.
2. Søg lokalt eller online.

Profil og data

App til dataoverblik
Med vores App kan du altid følge dine træningsdata.

Det er muligt at udskrive, exporterer og importerer 
resultater til andre systemer.

Trænings App iOS & Android



Stage Race 
December 2017
For Cykelfreaken udvikler VirtuPro Stage Race.
Her er det muligt at køre etapeløb mod og med sine 
venner og kollegaer i både åbne og lukkede grupper. 
En stor del er allerede færdig.

1. Opretter: Du sætter reglerne for rutevalg, dato, klokkeslæt, 
    åben/lukket gruppe, antal teams, antal ryttere på hvert team.
2. Deltager: Du melder dig til og vælger team samt dit handicap. 
    Derefter trykker du ”Deltag”.

STAGE RACE: VirtuPro videreudvikler hele gaming-delen for 
Stage Race, hvor styrefunktion og funktionen at kunne ligge i læ 
af andre er vigtige faktorer for oplevelsen.

Vi indbygger generelt klassement med den gule førertrøje 
og holdkonkurrence.

Vi regner med, at udvikling og test er færdig primo 2018. 
Betaversion vil blive testet i vores testcentre.

GAMINGDELEN: Stage Race indeholder alle taktiske 
elementer fra cykling, og der kan fra opretterens side laves 
et etapeløb indeholdende alle de etaper, der ønskes.

Denne del vil blive åbnet online worldwide og give mulighed 
for at kæmpe mod andre teams fra andre lande.

Der vil som i virkeligheden være konkurrencer for både kaptajnen, 
bjergrytteren og sprinteren  samt hele holdet. 
Der kan i løbet også køres med handicap.



Illustration af at ligge i læ

Ligge i læ
November 2017
At ligge i læ af andre er en fordel, der sparer helt op til 20 % 
energi. Denne fordel har VirtuPro indbygget.

Med denne funktion kan man køre rigtig konkurrence eller træne 
sammen i små grupper.

1. Fordelen er større på flad vej end på stigningerne. På flad vej er den 10-20%, 
   men falder på stigninger til ca. 3-5%.
2. Kører man med handicap i konkurrence, lægges fordelene over i handicappet.

Bremsefunktion
December 2017
Bremsefunktionen er udviklet til at give mere realisme 
under nedkørsler, men også i sving på flad vej.

Når rytteren nærmer sig et sving som på billedet, bliver 
et barometer synligt i højre side. Her gælder det om at 
bremse ned, men samtidig ramme den grønne del i midten. 

Kører man for stærkt og rammer det røde, så får man tidsstraf.
Rammer  man  det nederste  gule,  så  kommer man  sikkert 
igennem, men sætter tid til sammenlignet med perfekt kørsel.

Styrre funktion 
September 2017
At styrer sin rytter er en funktion der bruges til
gaming delen og ikke er tiltænkt gruppetræning.
Gruppe træning skal være let og enkelt.

Men det er muligt at bruge styrer funktionen i alle træningsformer.

1. For at styrer sin rytter skal man trykke på styrer kontrol knappen i 
henholdsvis højre og venstre. Der er 6 såkalte spor/ positioner fra side til side.

Styre kontrol




