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Mød din X2

Pakken indeholder

Introduktion til din X2

A. Tænd/sluk-knap: Tænd / Sluk (Langt tryk)
Indstilling af funktion: Gem kørsel / Slet kørsel

B. Omgang / Tilbage / Annuller
C. Bekræft / Enter / Start / Pause
D. Gå til næste side
E. Gå tilbage til forrige side
F. Micro USB-port
G. Monteringslås for cykel

• Xplova X2 Smart 
cykelcomputer

• Micro USB-kabel
• Monteringssæt til 

cykel x 1

• Gummipude x 1
• Elastisk bånd x 2
• Garantikort
• Hurtig start-vejledning
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Installation af din X2
Følg trinene nedenfor for montering af din X2 på 
cyklen:
1. Hold monteringsenheden ovenpå gummipuden og 

sørg for, at de er rettet ind med hinanden. Sæt 
dem derefter på cykelstyret.

2. Sæt et elastisk bånd 
omkring en af tapperne 
på monteringsenheden. 
Stræk den frie ende af det 
elastiske bånd under 
cykelstyret og på til den 
anden tap. Sørg for, at 
monteringsenheden ikke 
flytter sig. 

3. Ret låsen bag på X2 ind med monteringsenhedens 
hak. Tryk let ned og drej X2, indtil den låses på 
plads.

Opladning af din X2
1. Brug en standard Micro USB-oplader med en 5 V 

opladeport. Batteriet vil være fuldt opladt inden 
for 2 timer.

2. Vær forsigtig når du trækker låget til beskyttelse 
mod uvejr af Micro USB-porten for at undgå, at det 
ødelægges eller ændres i formen. Eventuel 
beskadigelse af låget til beskyttelse mod uvejr kan 
reducere dets evne til at beskytte mod støv og fugt.
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Udfør den indledende opsætning
Tryk og hold ned på den Tænd/Sluk-knap for at 
tænde for X2, og følg vejledningerne på skærmen 
for at fuldføre den indledende opsætning, trin for 
trin.

Skærmoversigt 

Grundliggende indstillinger Kørselstilstand

Hastighedsmåler

Kadencemåler

Power Meter

GPS: Fremragende signal

GPS: Nogenlunde signal

GPS: Intet signal

Statuslinjebeskrivelse Statuslinjeikon
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Upload af aktiviteter
Du kan bruge appen Xplova Connect eller USB til 
at uploade aktiviteter til websteder og får mere 
detaljerede analyser af dine aktiviteter.

Flere spændende funktioner
Vil du vil maksimere funktionerne i din X2 
anbefales det på det kraftigste, at du installerer 
appen Xplova Connect på din smartphone.
Du kan bruge appen Xplova Connect til at:
• Vise/gemme aktiviteter fra X2
• Uploade dine aktiviteter/ruter til forskellige 

platforme (f.eks. Xplova, Strava og andre).
Åbn din smartphones app-butik (Google Play eller 
App Store) og søg efter "Xplova Connect", og 
download og installer programmet.
Du kan lære mere om din X2 ved at downloade 
brugervejledningen fra www.xplova.com.

Følg alle vejledninger om sikkerhed
Enhedens driftstemperatur ligger på mellem 
-10° C til 50° C.




