MAAK KENNIS MET DE X5-EVO
Inhoud van de verpakking
•
•
•
•

• Slimme videofietscomputer
X5-Evo
• Micro-USB-kabel
• Garantiekaart
• Hartslagsensor (optioneel)
OPMERKING:

Uitgebreide fietshouder
Snelstartgids
Riem
Gecombineerde snelheid/
cadanssensor (optioneel)

- Gebruik uitsluitend goedgekeurde accessoires.
- Welke accessoires beschikbaar zijn, verschilt per land of regio.
- Meer details over het gebruik en onderhoud van de hartslagsensor
en de gecombineerde sensor vindt u in de Gebruikershandleiding.

Namen en functies van onderdelen
8

1. AAN/UIT

7. REC

• Kort indrukken: standby/activeringsscherm
• Lang indrukken: in/
uitschakelen

2. TERUG/RONDE

5
4
2

3. START/STOP

9

6

• TERUG: indrukken
indien niet in de
7
ritmodus om terug te
3
keren naar de vorige
pagina
• RONDE: indrukken om
in de ritmodus een
4. Touchscreen
nieuwe ronde te
starten
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5. OMHOOG/OMLAAG

• In/uitzoomen in de Kaartmodus
• Kort indrukken: een rit • Datasheet veranderen in de
starten/stoppen
Datamodus
• Lang indrukken:
6. Sleuf (wordt niet ondersteund)
schakelt naar de
Fietsmodus

• Kort indrukken: een
video-opname starten/
stoppen
• Lang indrukken:
schakelt naar de
Opnamemodus

8. Camera
9. Fietsbevestiging
10.Riemgat
Bevestig de riem aan het
stuur zodat het apparaat
tijdens een rit niet kan
vallen

11.Micro-USB-poort
Sluit de afdekking zodat
de USB-poort waterdicht
is
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AAN DE SLAG
De X5-Evo 100% opladen
Voorafgaand aan het eerste gebruik moet de geïntegreerde batterij
minstens vijf uur worden opgeladen (via de bijgesloten USB-kabel).
Om corrosie tegen te gaan, droogt u de micro-USB-poort, de
afdekking en het omliggende gebied grondig af voordat u het
apparaat oplaadt of aansluit op een computer.
Trek de afdekking uiterst voorzichtig van de micro-USB-poort. Als
het opladen is voltooid, sluit u de afdekking zodanig dat deze de
poort grondig afsluit.
OPMERKING
- De X5-Evo kan tijdens het gebruik worden opgeladen. Let op dat de
Micro USB-poort niet waterbestendig is. Laad de X5-Evo niet op in de
regen of in zeer vochtige omstandigheden.
- Het temperatuurbereik voor het gebruik van de X5-Evo is van -10°C
tot 50°C.
- Stel de X5-Evo niet bloot aan zeer hoge temperaturen (hoger dan
60°C) en vochtige omgevingen.
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De X5-Evo op de fiets monteren
1.

Bevestig de uitstekende fietshouder op het stuur. Richt het op
de stuurpen en draai de schroef vast. Zorg dat de houder stevig
vast zit en dat deze aan de voorzijde parallel is aan de grond.

2.

Houd de X5-Evo stevig vast en draai deze naar rechts. Plaats
het apparaat horizontaal op de houder en druk lichtjes naar
beneden.

3.

Draai het apparaat 90 graden linksom om dit op de fietshouder
te bevestigen.

4.

De X5-Evo is uiteindelijk parallel aan de stuurpen en kan
gemakkelijk worden bediend.

Eerste keer instellen
Druk op de knop [AAN/UIT] en houd vast om de X5-Evo te activeren.
Volg de instructies op het scherm om het computerprofiel aan te
passen en de systeeminstellingen te configureren.
Stel de basisinstellingen vooraf in voor nauwkeurigere informatie
van de X5-Evo tijdens de rit.
• Maak verbinding maken een Wi-Fi-netwerk: Instellingen >
Netwerk > Wi-Fi.
• Zoek een GPS: Instellingen > Systeem > GPS > GPS activeren.
(Het wordt aanbevolen een GPS in een open gebied te zoeken.)
• Koppel de X5-Evo met optionele ANT+ sensoren (indien
beschikbaar):
Instellingen > ANT+.
• Hoogte ijken: Instellingen > Apparaat > Hoogte ijken.
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Instellingen voorafgaand aan een rit

EEN RIT MAKEN
Overzicht van het beginscherm
Op het beginscherm heeft u snel toegang tot functies en
instellingen.
Statusbalk
Routes

Training
Instellingen

Activiteiten

Video

Ritmodus (starten)

Menu Fietsmodus
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Een rit starten/stoppen
1.

2.
3.

4.

Tik in het beginscherm op het fietspictogram
van de [RIT]knop om het menu Fietsmodus te openen (of druk lang op de
[START/STOP]-knop). U kunt kiezen uit vier fietsmodi: Weg
(standaard)
, Offroad
, Recreatief
en Indoor
. Kies
de optie die het beste past.
Tik op de [RIT]-knop om de rit te starten (of druk kort op de
[START/STOP]-knop.
U kunt tijdens de rit:
- op het scherm tikken om de timer of ronde te stoppen;
- kort op de [RONDE]-knop drukken om een ronde te meten;
- kort op de [START/STOP]-knop drukken om de rit te
vervolgen/opslaan/verwerpen.
Als de timer is gestopt, tikt u nogmaals op het scherm om de
rit te vervolgen/opslaan/verwerpen (of druk kort op de [START/
STOP]-knop om de timer te hervatten).

5.
6.

Veeg van boven naar beneden over het scherm om het menu
Snelle toegang te openen en tik op
om het te sluiten.
Veeg naar links of rechts om andere datapagina's te openen.

Camera-opname instellen
X5-Evo ondersteunt vier soorten camera-opnames. Druk lang op de
[REC]-knop om het menu Opnamemodus te openen: [Automatisch]
, [Recyclen]
, [Tijdsverloop]
en [Handmatig]
. Selecteer
de gewenste optie. Druk kort op de [REC]-knop om de opname te
starten/stoppen.

Activiteiten weergeven

2.

Tik in het beginscherm op
om opgenomen activiteiten weer
te geven.
Selecteer een activiteit. Op de geselecteerde activiteitpagina
ziet u een overzicht van de data van de rit.

Bereid de routes voor en begin de training
Wilt u zelf uw fietsroutes maken en plannen of nieuwe routes
ontdekken? Met de Xplova CONNECT-app kunt u gemakkelijk zelf
routes tekenen of routes voor de X5-Evo downloaden. Met de Xplova
CONNECT-app kunt u uw trainingsrooster aanpassen, waardoor u
uw fietsdoelen effectiever bereikt.

Meer spannende functies
Het wordt aangeraden dat u onze twee apps op uw smartphone
installeert om alles uit de X5-Evo te halen:
1.
Gebruik Xplova CONNECT hiervoor:
- Activiteiten van de X5-Evo weergeven/opslaan.
- Routes van websites opslaan.
- Routes/trainingsplannen maken en naar de X5-Evo sturen.
- Activiteiten/routes naar diverse platforms uploaden (zoals
Xplova, Strava en andere).
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1.

2.

Gebruik Xplova VIDEO hiervoor:
- Video's van de X5-Evo weergeven/opslaan.
- Video's bewerken en produceren.
- Statistieken over activiteiten invoegen in video's.
- Video's op sociale netwerken plaatsen.
Open het app-portal van de smartphone (Google Play of App Store)
en zoek "Xplova VIDEO" en "Xplova CONNECT". Download en
installeer de apps.

Meer informatie vinden
Scan onderstaande QR-codes voor meer informatie over X5-Evo.

Xplova-website

Gebruikershandleiding

Service-informatie
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