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Maak kennis met de X2

Inhoud verpakking

De X2 leren kennen

A. POWER-toets: Inschakelen / Uitschakelen (Lang 
indrukken)
Functie-instelling: Rit opslaan / Rit verwijderen

B. Ronde / Terug / Annuleren
C. Bevestigen / Enter / Start / Pauze
D. Naar volgende pagina
E. Terug naar vorige pagina
F. Micro-USB-poort
G. Bevestiging voor fietsmontage

• Xplova X2 Slimme 
fietscomputer

• Micro-USB-kabel
• Fietssteun x1

• Rubberen strook x1
• Elastiek x2
• Garantiekaart
• Beknopte handleiding
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De X2 monteren
Volg onderstaande stappen om de X2 op de fiets te 
monteren:
1. Plaats de fietssteun bovenop de rubberen strook 

vast zodat ze recht op elkaar liggen. Zorgs dat de 
rubberen strip onder de fietssteun wordt 
geplaatst.

2. Lus een elastiek rond een 
uitstulpsel van de 
fietssteun. Rek het losse 
uiteinde van het elastiek 
uit en leid het onder het 
fietsstuur omhoog naar 
het andere uitstulpsel. 
Zorg dat de fietssteun 
stevig op z'n plek blijft. 

3. Richt de grendel aan de achterkant van de X2 op 
de uitsparing van de fietssteun. Druk de X2 
zachtjes omlaag en draai totdat deze op z'n plek 
vastklikt.

De X2 opladen
1. Gebruik een standaard micro-USB-oplader met 

een oplaadpoort van 5 V. De batterij is binnen 2 
uur volledig opgeladen.

2. Trek de weersdop voorzichtig van de micro-USB-
poort om breuk of vervorming te vermijden. Als de 
rubberen kapje (2x) beschadigd raakt, is deze 
minder goed bestendig tegen stof en vocht.
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Voer de initiële set-up uit
Houd de POWER-toets ingedrukt om de X2 in te 
schakelen en volg de instructies op het scherm 
om de initiële setup stap voor stap uit te voeren.

Overzicht van het scherm 

Basisinstellingen Ritmodus

Snelheidssensor

Cadanssensor

Vermogenmeter

GPS: Uitstekend signaal

GPS: Redelijk signaal

GPS: Geen signaal

Statusbalkbeschrijving Pictogram statusbalk
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Activiteiten uploaden
Upload activiteiten met de app Xplova Connect of 
via USB naar websites voor een gedetailleerde 
analyse van uw activiteiten.

Meer spannende functies
U haalt echt alles uit de functies van de X2 als u de 
app Xplova Connect op uw smartphone installeert.
Gebruik de app Xplova Connect hiervoor:
• Activiteiten weergeven en opslaan vanaf de X2
• Uw activiteiten/routes naar verschillende 

platforms uploaden (bijv., Xplova, Strava en 
anderen).

Open de applicatie-store van uw smartphone 
(Google Play of App Store) en zoek naar "Xplova 
Connect" en download en installeer vervolgens 
deze applicaties.
Meer informatie over de X2 vindt u in de 
Gebruikershandleiding op www.xplova.com.

Belangrijke veiligheidsaanwijzingen
De gebruikstemperatuur van het apparaat is van 
-10°C tot 50°C.




