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Wstęp

						
Gratulujemy.
Decydując się na zakup komputera VDO wybrali Państwo zaawansowane technologicznie urządzenie. Aby optymalnie wykorzystać potencjał
komputera, należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. Zawiera ona wszystkie wskazówki dotyczące eksploatacji oraz wiele
innych pożytecznych rad.
Życzymy Państwu wiele przyjemności podczas jazdy z komputerem rowerowym VDO.
Cycle Parts GmbH

Zawartość opakowania
W pierwszej kolejności należy sprawdzić,
czy opakowanie jest kompletne:
1 Komputer VDO

Akcesoriami:

1 Nadajnik prędkości
Bateria zamontowana

1 Podkładka gumowa
do nadajnika

1 Bateria 3 V-2032
do komputera
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1 Uniwersalny
uchwyt na
kierownicę

1 Magnes na
szprychę 		
(Clip-Magnet)

Opaski zaciskowe
do montażu uchwytu
i nadajnika
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„>>> P02” Odnośniki na początku danego rozdziału odsyłają do
odpowiedniej ilustracji w instrukcji obrazkowej!
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Komputer VDO jest dostarczany bez wbudowanej baterii. Przed pierwszym uruchomieniem należy umieścić baterię
w urządzeniu. Więcej na ten temat można przeczytać także w rozdziale 5.2.

1. Wyświetlacz
Wyświetlacz podzielony jest na
6 obszarów:
Obszar 3
Aktualna prędkość

Obszar 1
Temperatura, aktualna
wysokość, aktualne
wzniesienie/spadek

Obszar 4
Dane wybranej funkcji

Obszar 2
Aktualny puls
lub alternatywnie:
aktualna kadencja

Obszar 5
Wyświetla w górnym wierszu
(wiersz informacyjny) nazwę
wybranej funkcji. W drugim
wierszu (linia menu) pokazane
jest,

Obszar 6
Elementy wskaźnika
Opis poszczególnych
wskaźników znajduje
się po prawej stronie.

B

B
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czy dostępne są dalsze
informacje „WIĘCEJ”
czy dostępne są dalsze
możliwości wyboru „WYBÓR”
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Wskaźnik stopera
Pokazuje, że stoper mierzy czas, podczas gdy na ekranie wyświetlana
jest inna informacja.

Podświetlenie ekranu
Jeśli podświetlenie zostało włączone, jest to sygnalizowane ikoną
ŚWIATŁO.

Wskaźnik rower 1/rower 2
Komputer może pracować przy uwzględnieniu dwóch różnych
ustawień dla 2 rowerów. Wskaźnik pokazuje, który z dwóch rowerów
wybrał użytkownik. Dystans całkowity jest liczony i zapisywany
osobno dla roweru 1 i roweru 2.

Wskaźnik pulsu/kadencji
Wskaźnik pokazuje, czy wybrano wyświetlanie pulsu czy kadencji.

Jednostka pomiarowa (KMH lub MPH)
Komputer może wyświetlać wartości zarówno w KMH jak i w MPH.
Dystans jest wyświetlany odpowiednio w kilometrach lub milach.
Wskaźnik pokazuje wybraną jednostkę pomiarową.

Wskaźnik strefy
Wskaźnik strefy pokazuje, czy puls lub kadencja mieszczą się w
ustawionej strefie treningowej.
B Strzałka w górę: Puls/kadencja poniżej dolnej granicy
B Strzałka w dół: Puls/kadencja powyżej ustawionej górnej granicy
B Obie strzałki: Puls/kadencja mieszczą się w ustawionej strefie
treningowej.

Wskaźnik odchylenia prędkości (aktualnej) od prędkości
(średniej)
Komputer porównuje prędkość aktualną z prędkością średnią.
Wskaźnik pokazuje
B czy aktualna prędkość jest większa od średniej (+1 km/h)
B jest mniejsza od średniej (-1 km/h)
B jest równa średniej (tolerancja +/-1 km/h)

DE

Wskaźnik nawigacji w menu
Te wskaźniki migają po wywołaniu podmenu, wskazując, że
dostępne są jeszcze inne możliwości wyboru lub komputer czeka na
wprowadzenie danych (tryb ustawień).
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2. Obsługa
Aby umożliwić prostą obsługę komputera, opracowaliśmy system
EMC = Easy Menu Control. System EMC ułatwia obsługę komputera
dzięki pełnotekstowej nawigacji w menu, stosowanej w większości
telefonów komórkowych.

C = CLEAR

Wskaźniki menu na wyświetlaczu wskazują poprzez miganie,
że dostępne są inne możliwości wyboru. W trybie funkcyjnym
komputer jest obsługiwany za pomocą 5 przycisków. W trybie
ustawień komputer jest obsługiwany za pomocą 4 przycisków.

C = Clear

M = MENU

W trybie funkcji:
B Cofanie się z podmenu o jeden poziom.
B C – Przytrzymać przez 3 sekundy:
B Zerowanie danych trasy
B Zerowanie stopera
B Zerowanie nawigatora
W trybie ustawień:
B C – Przytrzymać przez 3 sekundy:
Opuszczanie menu ustawień,
powrót do trybu funkcyjnego.
B Korygowanie wprowadzonej wartości.
B Powrót o jedną cyfrę.

A = ALTI

M = MENU

W trybie funkcji:
B Wywołanie dostępnego podmenu.
Podmenu można rozpoznać po
migających wskaźnikach menu.
B Potwierdzenie wyboru.
B Uruchomienie/zatrzymanie stopera.
B M – Przytrzymać przez 3 sekundy:
B Otwieranie menu ustawień
W trybie ustawień:
B Wybór ustawień.
B Potwierdzenie dokonanych ustawień.
B Potwierdzenie dokonanego wyboru.

A = ALTI

W trybie funkcji:
B Wyświetlanie informacji dotyczących wysokości
W trybie ustawień:
B Przewijanie w menu do tyłu
B Zmniejszenie ustawianej cyfry

P = P/CAD

P = PULS/KADENCJA

W trybie funkcji:
B Informacje dotyczące pulsu
lub
B informacje dotyczące kadencji
W trybie ustawień:
B Przewijanie w menu do przodu
B Zwiększenie ustawianej cyfry

FUNKCJA 3
FUNKCJA 4
FUNKCJA 5
FUNKCJA 6
BIKE

= BIKE

W trybie funkcji:
B Funkcje rowerowe
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A = ALTI

W trybie funkcji:
B Wyświetlanie informacji dotyczących wysokości
B Gdy otwarte jest podmenu:
Przewijanie w dół w podmenu
B ALTI – przytrzymać przez 3 sekundy:
Otwiera menu rekalibracji aktualnej wysokości
W trybie ustawień:
B Przewijanie w dół w trybach ustawień.
B Zmniejszenie jednej cyfry.
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Wyświetlanie funkcji roweru, np. dystans dzienny,
średnia prędkość itp.

+ M = BIKE+MENU

B

Za pomocą kombinacji przycisków BIKE+MENU (przytrzymać przez
3 sekundy) można otworzyć menu wyboru nadajnika dla pulsu lub
kadencji

A + P = ALTI+PULS
B

P = PULS/KADENCJA

W trybie funkcji:
B Wyświetlanie informacji dotyczących pulsu i stopera
(jeśli puls został zsynchronizowany)
B Lub alternatywnie:
Wyświetlanie informacji dotyczących kadencji i stopera
(jeśli kadencja została zsynchronizowana)
B Gdy otwarte jest podmenu: Przewijanie w górę w podmenu
B PULS/KADENCJA – przytrzymać przez 3 sekundy: Otwiera menu
wyboru strefy treningowej dla pulsu (jeśli nadajnik pulsu został
zsynchronizowany)
W trybie ustawień:
B Przewijanie w górę w trybach ustawień.
B Zwiększenie cyfry.

NL

= BIKE

B

Za pomocą kombinacji przycisków ALTI+PULS/ można uruchomić/
zatrzymać stoper.
Stoper natychmiast pojawia się na wyświetlaczu i zostaje
uruchomiony/lub zatrzymany.

+ C = BIKE+CLEAR

B

B

B

Za pomocą kombinacji przycisków BIKE+CLEAR można aktywować
podświetlenie ekranu.
Jeśli podświetlenie ekranu jest aktywne, wyświetla się ikona
ŚWIATŁO.
Jeśli podświetlenie ekranu jest aktywne, każde wciśnięcie przycisku
powoduje włączenie oświetlenia na kilka sekund.

UWAGA: W trakcie dnia należy wyłączyć podświetlenie ekranu
przy użyciu kombinacji przycisków BIKE + CLEAR.
OSZCZĘDZANIE BATERII.
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3. Funkcje
3.1 Funkcje informacyjne BIKE
AKTUALNA PRĘDKOŚĆ
Jest stale wyświetlana na ekranie.
Dokładność 0,5 KMH, wyświetlanie w odstępach 0,5 KMH
DYST CZESC
Wskazuje dystans aktualnej trasy od momentu ostatniego resetowania.
Wartość maksymalna 999,99 km. Po przekroczeniu wartości
maksymalnej licznik ponownie startuje od zera.
DYST CZESC--WIECEJ-Opcja WIĘCEJ pokazuje, że dla menu głównego
DYST CZESC dostępne jest podmenu. Podmenu
można otworzyć za pomocą M .

W podmenu (przewijanie za pomocą A lub P ) dostępne są opcje:
B Dystans całkowity ROWER 1 do maks. 99,999 km
B Dystans całkowity ROWER 2 do maks. 99,999 km
B Dystans całkowity - suma dla roweru 1 + roweru 2 do
maks. 199,999 km
Aby wyjść z podmenu, należy nacisnąć przycisk C .
CZAS JAZDY
Wskazuje czas jazdy aktualnej trasy dziennej od momentu ostatniego
resetowania. Maks. 99:59:59 HH:MM:SS.
Po przekroczeniu wartości maksymalnej pomiar czasu jazdy ponownie
startuje od zera.
236 MC 2.0 WL
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CZAS JAZDY--WIECEJ-Opcja WIĘCEJ pokazuje, że dla menu głównego
CZAS JAZDY dostępne jest podmenu.
Podmenu można otworzyć za pomocą M .

W podmenu (przewijanie za pomocą A lub P ) dostępne są opcje:
B Całkowity czas jazdy ROWER 1 do maks. 999:59 HHH:MM
B Całkowity czas jazdy ROWER 2 do maks. 999:59 HHH:MM
B Łączny czas jazdy ROWER 1 + ROWER 2 do maks. 1999:59 HHH:MM
Aby wyjść z podmenu, należy nacisnąć przycisk C .
PREDK SREDN
Pokazuje średnią prędkość od ostatniego
resetowania.
Dokładność: do 2 miejsc po przecinku.

PREDKOSC MAX
Wskazuje prędkość maksymalną aktualnej trasy od
momentu ostatniego resetowania.
Dokładność: do 2 miejsc po przecinku.

PL

NAWIGATOR
Nawigator to drugi licznik dystansu dziennego. Ten licznik jest:
B niezależny od licznika dystansu częściowego,
B może być dowolnie zerowany,
B można dla niego ustawić wartość startową,
B może liczyć do wyboru w przód lub w tył od tej wartości startowej.
Niniejsze szczególne właściwości ułatwiają pokonywanie tras
zaznaczonych na mapie tras lub w roadbooku.
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NAWIGATOR--USTAW-Opcja USTAW pokazuje, że dla menu głównego
NAWIGATOR dostępne jest podmenu.
Podmenu można otworzyć za pomocą M .

W tym miejscu można ustawić wartość startową i ustalić, czy licznik
ma liczyć od tej wartości startowej rosnąco czy malejąco.

3.2 Funkcje informacyjne ALTI
PRZEWYZ
Pokazuje przewyższenie przejechane pod górę w ramach aktualnej
trasy, od ostatniego resetowania.
PRZEWYZ--WIECEJ-Opcja WIĘCEJ pokazuje, że dla menu głównego
PRZEWYZ dostępne jest podmenu. Podmenu można
otworzyć za pomocą M .

W podmenu (przewijanie za pomocą A lub P ) dostępne są opcje:
Przewyższenie podjazdu dla roweru 1
B Przewyższenie podjazdu dla roweru 2
B Przewyższenie podjazdu dla roweru 1+2
Aby wyjść z podmenu, należy nacisnąć przycisk C .
B

WYSOK MAX
Pokazuje maksymalną wysokość (najwyższy punkt) aktualnej trasy.
WYSOK MAX--WIECEJ-Opcja WIĘCEJ pokazuje, że dla menu głównego
WYSOK MAX dostępne jest podmenu. Podmenu
można otworzyć za pomocą M .

W podmenu (przewijanie za pomocą A lub P ) dostępne są opcje:
WYSOK MAX dla ROWERU 1:
najwyższy punkt wszystkich dotychczasowych tras rowerem 1.
WYSOK MAX dla ROWERU 2:
najwyższy punkt wszystkich dotychczasowych tras rowerem 2.
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SREDN WZNIOS: Średnie wzniesienie
(w procentach) dla aktualnej trasy.

WZNIOS MAX: Maksymalne wzniesienie
(w procentach) dla aktualnej trasy.

SPAD WYSOK
Pokazuje przewyższenie przejechane w dół w ramach aktualnej trasy,
od ostatniego resetowania.

W podmenu (przewijanie za pomocą A lub P ) dostępne są opcje:
Przewyższenie zjazdu dla roweru 1
B Przewyższenie zjazdu dla roweru 2
B Przewyższenie zjazdu dla roweru 1+2
Aby wyjść z podmenu, należy nacisnąć przycisk C .
B

SPAD SREDN: Pokazuje średni spadek dla aktualnej
trasy (w procentach).

SPAD MAX: Pokazuje maksymalny spadek dla
aktualnej trasy (w procentach).

SPAD WYSOK--WIECEJ-Opcja WIĘCEJ pokazuje, że dla menu głównego
SPAD WYSOK dostępne jest podmenu.
Podmenu można otworzyć za pomocą M .

3.3 Opcja PULS			
Wybór funkcji pulsu lub kadencji
Menu PULS jest dostępne, gdy:
B został wybrany nadajnik pulsu
(patrz Wybór nadajnika rozdział 3.8 i 6.5),
B nadajnik pulsu został zsynchronizowany.

Wskazówka: Puls i kadencja nie mogą być odbierane
równocześnie.
238 MC 2.0 WL
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>>> P04-05

Po synchronizacji nadajnika pulsu w obszarze
2 ekranu wyświetlana jest aktualny puls. W trybie
funkcyjnym funkcje można wywołać za pomocą
przycisku PULS/KADENCJA P . ZRESETOWANIE
danych trasy powoduje również wyzerowanie
danych pulsu.
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3.4 Opcja KADENCJA				
Menu kadencji jest dostępne tylko wtedy, gdy jest zainstalowany
nadajnik kadencji.
B został wybrany nadajnik kadencji
(patrz Wybór nadajnika rozdział 3.8 i 6.5).
B nadajnik został zsynchronizowany.

Wskazówka: Puls i kadencja nie mogą być odbierane
równocześnie.
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>>> P06

Po synchronizacji nadajnika kadencji w obszarze
2 ekranu wyświetlana jest aktualna kadencja.
W trybie funkcyjnym informacje dotyczące
kadencji można wywołać za pomocą przycisku
PULS/KADENCJA P . ZRESETOWANIE danych trasy
powoduje również wyzerowanie danych kadencji.

3.5 Funkcje informacyjne PULS
Informacje te są dostępne tylko wówczas, gdy został wybrany
i zsynchronizowany nadajnik pulsu.

KALORIE: Wskazuje zużycie kalorii dla aktualnej
trasy (od momentu ostatniego resetowania).

PULS SREDNI: Wskazuje średni puls dla aktualnej
trasy (od momentu ostatniego resetowania).

PULS MAX: Wskazuje maksymalny (najwyższy)
puls dla aktualnej trasy (od momentu ostatniego
resetowania).

CZAS PONIZ: Pokazuje czas, w którym puls
znajdował się poniżej ustawionej dolnej granicy
strefy treningowej.

CZAS W: Pokazuje czas, w którym puls mieścił się
w ustawionej strefie treningowej.

www.vdocyclecomputing.com

MC 2.0 WL 239

DE

ENG

FR

IT

ES

NL

PL

CZAS POWYZ: Pokazuje czas, w którym puls
znajdował się powyżej ustawionej górnej granicy
strefy treningowej.

ZEGAR: Pokazuje aktualną godzinę.

STOPER: Niezależny stoper do pomiaru czasów/
odstępów.

3.6 Funkcje informacyjne dla KADENCJA

			

Informacje te są dostępne wówczas, gdy został wybrany
i zsynchronizowany nadajnik kadencji.
KADENCJA SR.: Pokazuje średnią kadencję w
ramach aktualnej trasy (od ostatniego resetowania).

>>> P06

CZAS PONIZ: Pokazuje czas, w którym kadencja
znajdowała się poniżej ustawionej dolnej granicy
strefy treningowej.

CZAS W: Pokazuje czas, w którym kadencja
mieściła się w ustawionej strefie treningowej.
KADENCJA MAX: Pokazuje maksymalną
kadencję w ramach aktualnej trasy (od ostatniego
resetowania).
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CZAS POWYZ: Pokazuje czas, w którym kadencja
znajdowała się powyżej ustawionej górnej granicy
strefy treningowej.
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ZEGAR: Pokazuje aktualną godzinę.

STOPER: Niezależny stoper do pomiaru
czasów/odstępów.

3.7 Przełączanie z roweru 1 na rower 2

				

Komputer VDO może być stosowany na 2 rowerach. Po zmianie z
roweru 1 na rower 2 komputer rozpoznaje nadajnik roweru 2.
Komputer przestawia się automatycznie na rower 2. Wszystkie
dane są teraz zapisywane dla roweru 2. W przypadku ponownego
zastosowania komputera na rowerze 1 rozpoznawany jest nadajnik
1. Komputer przestawia się na rower 1. Dane są teraz zapisywane dla
roweru 1.

>>> P02

Wybrany rower 1 lub 2 jest wyświetlany w lewym dolnym rogu (
wyświetlacza.

)

Wskazówka: przed przystąpieniem do jazdy nadajnik na rowerze 2
należy ustawić na rower 2.
>>> P02
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3.8 Synchronizacja nadajnika i wybór czujnika
Sygnały prędkości, pulsu lub kadencji są przenoszone do komputera
w postaci cyfrowej i zakodowanej. Technika ta jest mniej podatna na
zakłócenia niż transmisja analogowa. Dzięki temu podczas jazdy w
grupie nie dochodzi do nakładania się danych (brak tzw. cross-talk).
Aby komputer nauczył się cyfrowego kodowania nadajnika, musi
zostać zsynchronizowany:
Krok 1 Wybrać, co powinno wyświetlać się na ekranie: dane pulsu,
kadencji lub brak danych pulsu/kadencji.
Przytrzymać M +
przez 3 sekundy. Za pomocą
przycisku A lub P wybrać określony nadajnik
KADENCJA lub PULS lub PUSTE POLE (ani PULS
ani KADENCJA). Za pomocą przycisku M należy
potwierdzić wybór.
Na wyświetlaczu pojawi się zapytanie PULS-WYBIERZ OK? lub KADENCJA--WYBIERZ OK? lub
PUSTE POLE--WYBIERZ OK? Za pomocą przycisku
M należy potwierdzić wybór. Komputer MC 2.0
potwierdzi wybór komunikatem SENSOR WYBRANO.
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Krok 2 Włożyć komputer w uchwyt na kierownicę. Wskazanie
prędkości i pulsu lub kadencji miga. Jeśli wybrano opcję BRAK
NADAJNIKA (PULS lub KADENCJA), miga tylko wskazanie prędkości.
Miganie oznacza, że komputer szuka swoich nadajników.
Krok 3 Obrócić przednie koło lub rozpocząć jazdę, a komputer
nauczy się kodowania cyfrowego (synchronizacja). Gdy synchronizacja
się powiedzie, na ekranie zostanie wyświetlona prędkość i puls lub
kadencja.

UWAGA: Czas synchronizacji wynosi 5 minut.
Jeśli w ciągu tych 5 minut rower nie ruszy, synchronizacja nie nastąpi.
Prędkość, puls lub kadencja nie zostaną wyświetlone. Synchronizację
należy powtórzyć:
B Jeśli komputer przełączył się na tryb oczekiwania, ponowną
synchronizację można uruchomić poprzez wciśnięcie dowolnego
przycisku.
Lub
Ponownie umieścić komputera w uchwycie na kierownicy.

PL

NL

ES

IT

FR

ENG

DE

3.9 Podświetlenie ekranu
Komputer MC 2.0 ma podświetlenie ekranu.
Podświetlenie ekranu aktywuje się za pomocą przycisków
+ C.
Jeśli podświetlenie ekranu jest aktywne, wyświetla się ikona ŚWIATŁO.

Jeśli podświetlenie ekranu jest aktywne, wciśnięcie przycisku
powoduje włączenie oświetlenia na kilka sekund.

3.10 Wybór strefy treningowej dla pulsu
Jeśli został wybrany nadajnik PULSU, za pomocą przycisku PULS/
KADENCJA P można wybrać strefę treningową.
Komputer MC 2.0 ma 3 strefy treningowe.
Przytrzymać przycisk PULS/KADENCJA P przez
3 sekundy. STREFA PULSU--WYBIERZ? miga.
STREFA PULSU wyświetla się
B  FIT  134–153 (przykładowe liczby)
B  FAT 105–134 (przykładowe liczby)
B  OWN 105-155 (przykładowe liczby).
Za pomocą przycisku P lub A można wybrać odpowiednią strefę
treningową. Za pomocą przycisku M należy potwierdzić wybór.
Pojawia się zapytanie OWN 105–155 (przykładowe liczby)--WYBIERZ
OK?.
Za pomocą przycisku M należy potwierdzić wybór.
Komputer wyświetla komunikat STREFA PULSU--WYBRANO w celu
potwierdzenia.

Dla strefy FIT dolna granica obliczana jest na
70 procent, a górna granica na 80 procent
indywidualnego maksymalnego pulsu.

Dla strefy FAT dolna granica obliczana jest
na 55 procent, a górna granica na 70 procent
indywidualnego maksymalnego pulsu. Indywidualny
maksymalny puls wprowadza się w Ustawieniach
w opcji DANE OSOBOWE (patrz Rozdział 6.4).
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3.11 Wybór wysokości startowej / Rekalibracja aktualnej wysokości
Komputer MC 2.0 może obsługiwać 2 różne wysokości startowe
(przykład: wysokość w miejscu zamieszkania i wysokość w miejscu
urlopu). Aktualną wysokość można ustawić podając METRY lub
CIŚNIENIE POWIETRZA n.p.m. Więcej na ten temat można przeczytać
w rozdziale 6.10.

AKTUAL WYSOK – potwierdzenie WYSOKOSC za
pomocą M .
AKTUAL WYSOK – wyświetla się WYSOKOSC lub
AKTUAL WYSOK – CISNIEN POW

Wysokość startowa
B Przycisk ALTI A przytrzymać przez 3 sekundy.
B WYSOKOSC--WYBIERZ? miga na wyświetlaczu
B WYSOKOSC
B AKTUAL WYSOK
B  WYSOKOSC BAZOWA 1
B  WYSOKOSC BAZOWA 2
jest wyświetlana (w zależności od ostatniej wywołanej konfiguracji)
B Za pomocą przycisku A lub P można dokonać wyboru
B Za pomocą M można potwierdzić wybór.
B Dla wysokości startowych pojawia się zapytanie 300
(przykładowa liczba)
B BAZOWA WYS 1 (lub 2)--WYBIERZ OK?
B Za pomocą MENU można potwierdzić wybór.
B W celu potwierdzenia komputer MC 2.0 wyświetla komunikat
WYSOKOSC--USTAWIANO

Wyboru można dokonać za pomocą przycisku
P lub A . Potwierdzenie za pomocą M .

Aktualna wysokość
Za pomocą funkcji AKTUAL WYSOK można skalibrować aktualną
wysokość. Można to ustawić poprzez wprowadzenie (znanej)
wysokości w METRACH lub podanie ciśnienia powietrza n.p.m.
Wartość ciśnienia powietrza n.p.m. można znaleźć np. w Internecie
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Cyfra, która ma zostać ustawiona, miga. Za pomocą
przycisku P lub A można wybrać wyższą lub niższą
cyfrę.Następnie wyświetli się zapytanie:
ALTUAL WYSOK--WYBIERZ OK? Potwierdzenie za
pomocą M .

W celu potwierdzenia komputer MC 2.0 wyświetla
komunikat AKTUAL WYSOK USTAWIONO.
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3.12 Auto start/stop komputera
Komputer MC 2.0 jest wyposażony w czujnik
ruchu. Jeśli po postoju zostanie wznowiona jazda,
komputer zostanie automatycznie włączony dzięki
czujnikowi ruchu.

Komputer można także włączyć ręcznie po postoju poprzez wciśnięcie
dowolnego przycisku.

3.13 Start/Stop stopera
Bezpośredni dostęp do stopera – równoczesne wciśnięcie przycisków  
A + P . Stoper pojawia się bezpośrednio na wyświetlaczu i zostaje
uruchomiony.

Ponowne wciśnięcie przycisków A + P powoduje zatrzymanie stopera
i wyświetlenie go bezpośrednio na wyświetlaczu.
Gdy stoper wyświetla się na ekranie, można go także alternatywnie
włączyć/wyłączyć za pomocą przycisku M .
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4. Resetowanie
4.1 Resetowanie danych trasy
Przytrzymanie przycisku C przez 3 sekundy powoduje wyzerowanie
danych trasy przed rozpoczęciem nowej trasy. Na ekranie wyświetli
się zapytanie DANE TRASY--KASUJ? Ponowne wciśnięcie przycisku C
spowoduje wyzerowanie danych.
Wyzerowane zostaną następujące wartości:
Dystans dzienny
B Czas jazdy
B Średnie KMH
B Maks. KMH
B PRZEWYŻ. podjazd
B Średnie wzniesienie
B Maks. wzniesienie
B PRZEWYŻ. zjazd
B Średni spadek
B Maks. spadek
B

W przypadku wyboru PULSU:
B Średni puls
B Maks. puls
B Kalorie
B Czas powyżej
B Czas w
B Czas poniżej
W przypadku wyboru KADENCJI:
B Średnia kadencja
B Maks. kadencja
B Czas powyżej
B Czas w
B Czas poniżej

4.2 Resetowanie STOPER
Aby zresetować stoper, musi on wyświetlać się na ekranie.
W celu zresetowania należy przytrzymać przycisk C przez 3 sekundy.

Na ekranie wyświetli się zapytanie STOPER--KASUJ? Stoper zostanie
wyzerowany.

4.3 Resetowanie NAWIGATOR
Nawigator (drugi licznik odcinków przejazdu) musi wyświetlać
się na ekranie, aby możliwe było jego zresetowanie.
W celu zresetowania należy przytrzymać przycisk C przez 3 sekundy.
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Na ekranie pojawi się zapytanie NAWIGATOR--KASUJ? Nawigator
zostanie wyzerowany.
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4.4 Przywracanie ustawień fabrycznych
W komputerze MC 2.0 można przywrócić ustawienia fabryczne.
UWAGA: Wszystkie dane i wszystkie ustawienia osobiste zostaną
przy tym usunięte.
B

B

Wszystkie przyciski wcisnąć równocześnie i przytrzymać przez
3 sekundy.
Na ekranie pojawi się zapytanie FABRYCZNE--KASUJ
KASUJ--POTWIERDZ

W razie absolutnej pewności, że mają zostać przywrócone ustawienia
fabryczne, należy wybrać M w celu potwierdzenia.
W celu potwierdzenia komputer MC 2.0 wyświetla komunikat
KASUJ--USTAWIONO.

5. Instalacja
5.1 Montaż nadajnika, magnesu i uchwytu na kierownicy			
Należy rozpocząć od montażu nadajnika i magnesu.

UWAGA: Odstęp między nadajnikiem a komputerem na
kierownicy nie powinien być większy niż 70 cm (zasięg radiowy).
Krok 1 Gumową podkładkę podłożyć pod nadajnik. Nadajnik
zamontować po tej stronie widelca, po której będzie zamontowany
komputer na kierownicy (po lewej lub prawej stronie), za pomocą
dołączonej opaski zaciskowej (dosyć luźno, jeszcze nie dociągać).

UWAGA: Znacznik czujnika na nadajniku musi przy tym wskazywać
w kierunku szprych. W zależności od ilości wolnego miejsca nadajnik
można zamontować na widelcu z przodu, po wewnętrznej stronie lub
z tyłu.  >>> P03

>>> P01

Krok 2 Magnes owinąć wokół szprychy zewnętrznej. Srebrny rdzeń
magnesu musi być ustawiony w stronę nadajnika. Ustawić magnes na
znaczniku czujnika na nadajniku z odstępem ok. 1 – 5 mm.
Krok 3 Czujnik i magnes ustawić i ustalić w ostatecznej pozycji:
Dociągnąć opaskę zaciskową i mocno docisnąć magnes.
Krok 4 Wybrać montaż na kierownicy lub na mostku, odpowiednio
obrócić stopkę uchwytu na kierownicę o 90°. W tym celu odkręcić
śruby w mocowaniu, wyjąć stopkę, obrócić o 90°,osadzić w
odpowiednim położeniu i ponownie dokręcić śruby.

Uwaga: Nie przekręcić śrub.
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Krok 5 Opaski zaciskową przeprowadzić przez otwory w uchwycie na
kierownicę, owinąć wokół kierownicy lub mostka i naciągnąć (jeszcze
nie dociągać).

Krok 6 Montaż na kierownicy: ustawić kąt nachylenia komputera,
aby uzyskać optymalną czytelność wyświetlacza. Dociągnąć opaski
zaciskowe. Wystające końcówki obciąć obcęgami.

5.2 Wkładanie baterii do komputera			
Komputer VDO jest dostarczany bez wbudowanej baterii.  
Przed pierwszym uruchomieniem należy umieścić baterię
w urządzeniu.
Krok 1 Za pomocą monety otwórz pokrywę komory na baterie.
Krok 2 Włożyć baterię do obudowy komputera biegunem dodatnim
do góry.
Krok 3 Uważać, aby bateria nie była przekrzywiona.
Krok 4 Uważać, aby gumowa uszczelka leżała płasko na pokrywie
komory na baterie.

>>> P07

Krok 5 Włożyć pokrywę komory na baterię do otworu i przekręcić ją
monetą w prawo do oporu (ok. ⅓ obrotu).
Krok 6 Po włożeniu baterii komputer uruchomi tryb wyboru języka.
Patrz rozdział 6.1.

WSKAZÓWKI dotyczące wymiany baterii: VDO zaleca wymianę  baterii
raz w roku. Należy odpowiednio wcześniej zaopatrzyć się w nową
baterię, aby zapewnić sprawne działanie transmisji radiowej. Przy
wymianie baterii wszystkie ustawienia i przebyty dystans
całkowity są zapisywane.

5.3 Umieszczanie komputera w uchwycie na kierownicy 			

>>> P08

System VDO Twist-Click łączy bezpiecznie komputer z uchwytem na
kierownicę.

Krok 3 W celu wymontowania obrócić komputer w lewo (nie należy
przy tym naciskać ani ciągnąć).

Krok 1 Włożyć komputer w uchwyt w pozycji godziny 10.

Pomoc: Przymocowanie w Prawo, Luzowanie w Lewo

Krok 2 Obrócić komputer w prawo na pozycję godziny 12 „twist”
i zatrzasnąć w uchwycie „click”.
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6. Ustawienia podstawowe
6.1 Ustawianie języka
Przytrzymać przycisk M przez 3 sekundy.
Przy pierwszym ustawianiu języka pojawia się
komunikat: SETTINGS--OPEN?, a następnie
LANGUAGE--SELECT--.
Potwierdzenie za pomocą M .

Za pomocą przycisku A lub P należy przewijać listę
do momentu pojawienia się napisu JEZYK--POLISH.
Potwierdzenie za pomocą M .

Na ekranie pojawi się zapytanie POLISH--WYBIERZ
OK? Potwierdzenie za pomocą M .

Na wyświetlaczu pojawi się komunikat LANGUAGE-ENGLISH.

Komputer MC 2.0 potwierdzi wybór komunikatem
WYBRANO--JĘZYK. W celu opuszczenia trybu
ustawień należy przytrzymać przycisk C przez
3 sekundy.
Komunikat USTAWIENIA--ZAMKNIJ? miga. Komputer przełącza się na
tryb funkcyjny.

6.2 Ustawianie jednostek miary
Tutaj można ustawić jednostki miary dla:
B prędkości i odcinka (KMH lub MPH)
B wysokości (metry lub stopy)
B temperatury (Celsjusz lub Fahrenheit)
B masy (kilogramy lub funty)

Za pomocą przycisku PULS/KADENCJA P należy
przewinąć ekran do opcji WYMIARY--USTAW--.
Potwierdzić za pomocą M .

Ustawianie:
Przytrzymać przycisk M przez 3 sekundy. Komunikat USTAWIENIA-OTWORZ? miga. Na wyświetlaczu pojawi się JEZYK--WYBIERZ--.
www.vdocyclecomputing.com
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Na ekranie pojawia się napis PREDKOSC--KMH lub
MPH.
Wybór KMH lub MPH za pomocą przycisku A lub P .
Potwierdzenie za pomocą M .

Na ekranie pojawia się napis WAGA--KG lub FUNTY.
Wybór KG lub FUNTY za pomocą przycisku A lub P .
Potwierdzenie za pomocą M .

Na ekranie pojawia się napis WYSOKOSC--METRY
lub STOPY.
Wybór METRY lub STOPY za pomocą przycisku
A lub P . Potwierdzenie za pomocą M .

Zapytanie WYMIARY--USTAW OK?
Potwierdzenie za pomocą M lub powrót w celu
korekty C .
Komputer potwierdza wybór wyświetlając
komunikat WYMIARY--USTAWIONO.

Na ekranie pojawia się napis TEMPERATURA-CELSJUSZ lub FAHRENHEIT.Wybór Celsjusza
lub Fahrenheita za pomocą przycisku A lub P .
Potwierdzenie za pomocą M .

W celu opuszczenia trybu ustawień należy przytrzymać przycisk C
przez 3 sekundy. Komunikat USTAWIENIA--ZAMKNIJ? miga. Komputer
przełącza się na tryb funkcyjny.

6.3 Ustawianie wielkości opony
Tutaj ustawia się obwód koła (obwód opony). Obwód koła można
ustawić oddzielnie dla roweru 1 i roweru 2. Obwód koła można
wprowadzić ręcznie w mm lub jest on ustalany automatycznie na
podstawie tabeli z rozmiarami kół.
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Ustawianie:
Przytrzymać przycisk M przez 3 sekundy. Komunikat USTAWIENIA-OTWORZ? miga. Na wyświetlaczu pojawi się JEZYK--WYBIERZ--.
Za pomocą przycisku PULS/KADENCJA P należy
przewinąć ekran do opcji ROZMIAR KOLA-USTAW--.
Potwierdzenie za pomocą M .

PL

Na ekranie pojawi się napis ROZMIAR KOLA-ROWER 1 lub ROWER 2. Wybór ROWER 1 lub
ROWER 2 za pomocą przycisku A lub P .
Potwierdzenie za pomocą M .
Na ekranie pojawi się napis ROZMIAR KOLA-USTAWIENIA lub TYP OPONY. Wybór opcji ręcznej
lub listy opon za pomocą przycisku A lub P .
Potwierdzenie za pomocą M .

W przypadku wybrania funkcji USTAWIENIA:
Obwód koła w mm miga (w przypadku MPH
wyświetlane są tutaj cale). Obwód koła można
zmniejszyć za pomocą przycisku A lub zwiększyć
za pomocą przycisku P .
Po ustawieniu prawidłowego obwodu koła
potwierdzić za pomocą M . Na wyświetlaczu pojawi
się zapytanie ROWER 1 (lub ROWER 2)--USTAW OK?.
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W przypadku wybrania TYP OPONY:
Za pomocą przycisku A lub P można przewijać
listę opon.

Gdy zostanie wyświetlony odpowiedni typ opony
(np. 700 x 23 C) potwierdzić za pomocą M .

Na wyświetlaczu pojawi się zapytanie 700 x 23 C-WYBIERZ OK? Potwierdzić za pomocą M lub dokonać
korekty za pomocą C . Komputer potwierdza
ustawienia komunikatem ROZMIAR KOLA-USTAWIONO.
W celu opuszczenia trybu ustawień należy przytrzymać przycisk C
przez 3 sekundy. Komunikat USTAWIENIA--ZAMKNIJ? miga. Komputer
przełącza się na tryb funkcyjny.

Przegląd listy opon jest dostępny w instrukcji obrazkowej
>>> P07.
Potwierdzić za pomocą M lub dokonać korekty za pomocą C .
Komputer potwierdza ustawienia komunikatem ROZMIAR KOLA-USTAWIONO.
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6.4 Ustawianie danych osobistych
W danych osobistych można podać informacje dotyczące wieku, wagi,
płci. Komputer wykorzystuje te dane do obliczenia indywidualnego
maksymalnego pulsu i wyliczenia na tej podstawie górnej i dolnej
granicy dla stref treningowych dla pulsu.
W ustawieniach osobistych określa się także górną i dolną granicę dla
własnej strefy treningowej.
Również dla treningu kadencji ustala się tutaj górną i dolną granicę.
Ustawianie:
Przytrzymać przycisk M przez 3 sekundy. Komunikat USTAWIENIA-OTWORZ? miga. Na wyświetlaczu pojawi się JEZYK--WYBIERZ--.
Za pomocą przycisku PULS/KADENCJA P należy
przewinąć ekran do opcji DANE OSOBOWE-USTAW--.
Potwierdzić za pomocą M .
Na ekranie pojawi się komunikat USTAW WIEK.
Za pomocą przycisku A można zmniejszyć,
a przycisku P zwiększyć podaną tutaj wartość.
Po wprowadzeniu prawidłowej wartości potwierdzić
za pomocą M .
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Na ekranie pojawi się komunikat USTAW WAGE-USTAW KG. Za pomocą przycisku A można
zmniejszyć, a przycisku P zwiększyć podaną tutaj
wartość. Po wprowadzeniu prawidłowej wartości
potwierdzić za pomocą M .
Na ekranie pojawi się komunikat USTAW PLEC-MEZCZYZNA lub KOBIETA.
Wybór przyciskami A lub P .
Potwierdzić za pomocą M .
Na ekranie pojawi się opcja PULS MAX.
Wartość pulsu obliczona na podstawie danych
osobistych miga. Przycisk A służy do zmniejszania,
a P do zwiększania tej wartości. Po wprowadzeniu
prawidłowej wartości potwierdzić za pomocą M .
Na ekranie pojawi się komunikat USTAW PULS-DOLNY LIMIT.Za pomocą przycisku A można
zmniejszyć, a przycisku P zwiększyć podaną tutaj
wartość. Po wprowadzeniu prawidłowej wartości
potwierdzić za pomocą M .
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Na ekranie pojawi się komunikat USTAW PULS-GORNY LIMIT.Za pomocą przycisku A można
zmniejszyć, a przycisku P zwiększyć podaną tutaj
wartość. Po wprowadzeniu prawidłowej wartości
potwierdzić za pomocą M .

Na ekranie pojawi się komunikat UST KADENCJE-GORNY LIMIT.Za pomocą przycisku A można
zmniejszyć, a przycisku P zwiększyć podaną tutaj
wartość. Po wprowadzeniu prawidłowej wartości
potwierdzić za pomocą M .

Na ekranie pojawi się komunikat UST KADENCJE-DOLNY LIMIT.Za pomocą przycisku A można
zmniejszyć, a przycisku P zwiększyć podaną tutaj
wartość. Po wprowadzeniu prawidłowej wartości
potwierdzić za pomocą M .

Na ekranie pojawi się zapytanie DANE OSOBOWE-USTAW OK? Potwierdzić za pomocą M lub dokonać
korekty za pomocą C . Komputer MC 2.0 potwierdza
ustawienia komunikatem DANE OSOBOWE-USTAWIONO.
W celu opuszczenia trybu ustawień należy przytrzymać przycisk C
przez 3 sekundy. Komunikat USTAWIENIA--ZAMKNIJ? miga. Komputer
przełącza się na tryb funkcyjny.

6.5 Wybór czujnika
Więcej na ten temat można przeczytać także w rozdziale 3.8.
Tutaj należy określić, czy komputer ma wyświetlać dane pulsu czy
dane kadencji. Można to dostosować przed każdą trasą.

Za pomocą przycisku PULS/KADENCJA P należy
przewinąć ekran do opcji SENSOR--WYBIERZ.
Potwierdzić za pomocą M .

Ustawianie:
Przytrzymać przycisk M przez 3 sekundy. Komunikat USTAWIENIA-OTWORZ? miga. Na wyświetlaczu pojawi się JEZYK--WYBIERZ--.
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Na ekranie pojawi się komunikat WYBIERZ-KADENCJA lub PULS lub PUSTE POLE.
Wybór za pomocą A lub P .
Potwierdzić za pomocą M .

Zapytanie KADENCJA lub PULS lub PUSTE POLE-WYBIERZ OK? należy potwierdzić za pomocą M .
Komputer MC 2.0 potwierdzi wybór komunikatem
SENSOR--WYBRANO.

W celu opuszczenia trybu ustawień należy przytrzymać przycisk C
przez 3 sekundy. Komunikat USTAWIENIA--ZAMKNIJ? miga. Komputer
przełącza się na tryb funkcyjny.

6.6 Ustawianie zegara
Tutaj można ustawić aktualną godzinę.
Godzinę można ustawić w formacie 24-godzinnym lub 12-godzinnym.
Ustawianie:
Przytrzymać przycisk M przez 3 sekundy. Komunikat USTAWIENIA-OTWORZ? miga. Na wyświetlaczu pojawi się JEZYK--WYBIERZ--.
Za pomocą przycisku PULS/KADENCJA P należy
przewinąć ekran do opcji ZEGAR--USTAW--.
Potwierdzić za pomocą M .
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Na ekranie pojawi się komunikat ZEGAR-ZEGAR 24 H lub ZEGAR 12 H.
Wybór za pomocą przycisku A lub P .
Potwierdzić za pomocą M .
Na ekranie pojawi się komunikat ZEGAR-USTAW GODZ.
Wartość godzinowa miga. Za pomocą przycisku
A można zmniejszyć, a przycisku P zwiększyć tę
wartość. Po wprowadzeniu prawidłowej wartości
potwierdzić za pomocą M .

PL

Na ekranie pojawi się komunikat ZEGAR--USTAW
MINUT.
Za pomocą przycisku A można zmniejszyć,
a przycisku P zwiększyć podaną tutaj wartość.
Po wprowadzeniu prawidłowej wartości potwierdzić
za pomocą M .
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Pojawi się zapytanie ZEGAR--USTAW OK?
Potwierdzenie za pomocą M . Komputer potwierdza
ustawienia za pomocą komunikatu ZEGAR-USTAWIONO.

W celu opuszczenia trybu ustawień należy przytrzymać przycisk C
przez 3 sekundy. Komunikat USTAWIENIA--ZAMKNIJ? miga. Komputer
przełącza się na tryb funkcyjny.

6.7 Ustawianie całkowitego dystansu
Tutaj można ustawić przebyty dystans całkowity. Ustawienia
dotyczą oddzielnie roweru 1 i roweru 2. Na początku sezonu można
wyzerować przebyty dystans całkowity.

UWAGA: Przy wymianie baterii dystans całkowity jest
ZAPISYWANY. Dane nie zostają utracone.
Ustawianie:
Przytrzymać przycisk M przez 3 sekundy. Komunikat USTAWIENIA-OTWORZ? miga. Na wyświetlaczu pojawi się JEZYK--WYBIERZ--.
Za pomocą przycisku PULS/KADENCJA P należy
przewinąć ekran do opcji DYST CALK.--USTAW--.
Potwierdzić za pomocą M .

Na ekranie pojawi się komunikat DYST CALK.-DYST CALK 1 lub DYST CALK 2. Wybór za pomocą
przycisku A lub P .
Potwierdzić za pomocą M .
Na ekranie pojawi się komunikat DYST CALK 1 (lub
DYST CALK 2)--USTAW KM. Pierwsza cyfra miga.
Za pomocą przycisku A można zmniejszyć,
a przycisku P zwiększyć tę wartość.
Po wprowadzeniu prawidłowej wartości potwierdzić
za pomocą M .
Teraz miga druga cyfra. Za pomocą przycisku
A można zmniejszyć, a przycisku P zwiększyć
podaną tutaj wartość. Po wprowadzeniu
prawidłowej wartości potwierdzić za pomocą M .
Wprowadzanie wartości należy kontynuować do
momentu, gdy zostaną ustawione wszystkie cyfry.
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Zapytanie DYST CALK 1 (lub DYST CALK 2)--USTAW
OK? należy potwierdzić za pomocą M lub dokonać
korekty za pomocą C . Komputer potwierdza
ustawienia komunikatem DYST CALK 1 (lub DYST
CALK 2)--USTAWIONO.

W celu opuszczenia trybu ustawień należy przytrzymać przycisk C
przez 3 sekundy. Komunikat USTAWIENIA--ZAMKNIJ? miga. Komputer
przełącza się na tryb funkcyjny.

6.8 Ustawianie NAWIGATOR
Nawigator ustawia się bezpośrednio w menu funkcyjnym.
Ustawianie:

Na wyświetlaczu pojawi się NAWIGATOR
--USTAW--.
Potwierdzić za pomocą M .

Na ekranie pojawi się komunikat NAWIGATOR-ROSNACO lub MALEJACO. Wybór przyciskami
A lub P .
Potwierdzić za pomocą M .
Na ekranie pojawi się napis NAWIGATOR--USTAW
DYST. Metry dystansu migają. Pierwsza cyfra miga.
Za pomocą przycisku A można zmniejszyć,
a przycisku P zwiększyć tę wartość.
Po wprowadzeniu prawidłowej wartości potwierdzić
za pomocą M .
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Teraz miga druga cyfra.
Za pomocą przycisku A można zmniejszyć, a przycisku P zwiększyć
podaną tutaj wartość. Po wprowadzeniu prawidłowej wartości
potwierdzić za pomocą M .
Wprowadzanie wartości należy kontynuować do momentu,
gdy zostaną ustawione wszystkie cyfry.
Zapytanie NAWIGATOR--USTAW OK? należy
potwierdzić za pomocą M .

Komputer wyświetli komunikat NAWIGATOR--USTAWIONO. Po
wprowadzeniu ustawień komputer MC 2.0 automatycznie powróci do
trybu funkcyjnego.
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6.9 Ustawianie czasu jazdy
Całkowity czas jazdy można ustawić oddzielnie dla roweru 1 i
roweru 2. Przed rozpoczęciem sezonu całkowity czas jazdy można
wyzerować.

UWAGA: Przy wymianie baterii całkowity czas jazdy jest
ZAPISYWANY. Dane nie zostają utracone.

Na ekranie pojawi się komunikat CZAS JAZDY 1-USTAW MINUT.Wartość minutowa miga.
Za pomocą przycisku A można zmniejszyć,
a przycisku P zwiększyć tę wartość.
Po wprowadzeniu prawidłowej wartości potwierdzić
za pomocą M .

Ustawianie:
Przytrzymać przycisk M przez 3 sekundy. Komunikat USTAWIENIA-OTWORZ? miga. Na wyświetlaczu pojawi się JEZYK--WYBIERZ--.
Za pomocą przycisku PULS/KADENCJA P należy
przewinąć ekran do opcji CZAS JAZDY--USTAW--.
Potwierdzić za pomocą M .

Na ekranie pojawi się komunikat CZAS JAZDY-CZAS JAZDY 1 lub CZAS JAZDY 2. Wybór za pomocą
przycisku A lub P .
Potwierdzić za pomocą M .
Na ekranie pojawi się komunikat CZAS JAZDY 1-USTAW GODZ. Wartość godzinowa miga.
Za pomocą przycisku A można zmniejszyć,
a przycisku P zwiększyć tę wartość.
Po wprowadzeniu prawidłowej wartości potwierdzić
za pomocą M .

Zapytanie CZAS JAZDY 1--USTAW OK? należy
potwierdzić za pomocą M .

Komputer potwierdza ustawienia komunikatem CZAS JAZDY 1-USTAWIONO.
W celu opuszczenia trybu ustawień należy przytrzymać przycisk C
przez 3 sekundy. Komunikat USTAWIENIA--ZAMKNIJ? miga. Komputer
przełącza się na tryb funkcyjny.
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6.10 Ustawianie wysokości startowej
W komputerze MC 2.0 można ustawić dwie różne wysokości
startowe. Jedną z nich może być np. wysokość startowa w miejscu
zamieszkania. Drugą wysokością startową może być np. wysokość w
miejscu urlopu. Przed każdym rozpoczęciem jazdy można za pomocą
wysokości startowej łatwo i szybko dokonać rekalibracji aktualnego
ciśnienia powietrza w stosunku do ustawionej wysokości startowej.

Temat: Rekalibracja
Komputer mierzy wysokość w odniesieniu do ciśnienia powietrza.
Ciśnienie powietrza zmienia się w zależności od pogody. Zmiana
ciśnienia powietrza powoduje zafałszowanie wartości wysokości.
Dzięki rekalibracji aktualnie zmierzone ciśnienie powietrza zostaje
przeliczone odpowiednio do ustawionej wysokości startowej.
Ustawianie:
Przytrzymać przycisk M przez 3 sekundy. Komunikat USTAWIENIA-OTWORZ? miga. Na wyświetlaczu pojawi się JEZYK--WYBIERZ--.
Za pomocą przycisku ALTI A należy przewinąć
ekran do opcji BAZOWA WYSOK--USTAW--.
Potwierdzić za pomocą M .
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Na ekranie pojawi się komunikat BAZOWA WYSOK-BAZOWA WYS 1 lub BAZOWA WYS 2.
Wybór za pomocą A lub P .
Potwierdzenie za pomocą M .
Na ekranie pojawi się komunikat BAZOWA WYS 1-USTAW METRY.Liczba metrów miga. Za pomocą
przycisku A można zmniejszyć, a przycisku P
zwiększyć tę wartość.
Po wprowadzeniu prawidłowej wartości potwierdzić
za pomocą M .
Zapytanie BAZOWA WYS 1--USTAW OK? należy
potwierdzić za pomocą M .

Komputer wyświetli komunikat BAZOWA WYS 1--USTAWIONO.
W celu opuszczenia trybu ustawień należy przytrzymać przycisk C
przez 3 sekundy. Komunikat USTAWIENIA--ZAMKNIJ? miga. Komputer
przełącza się na tryb funkcyjny.
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6.11 Ustawianie aktualnej wysokości
Tutaj można ustawić aktualną wysokość.
Aktualna wysokość jest ustawiana, gdy w zależności od pogody
zmieni się ciśnienie powietrza i wysokość wyświetlana na ekranie nie
odpowiada rzeczywistej aktualnej wysokości (np. podana wysokość
na przełęczy).

Na ekranie pojawi się napis AKTUAL WYSOK-WYSOKOSC lub CISNIEN. POW. Wybór za pomocą A
lub P . Potwierdzenie za pomocą M .

Aktualną wysokość można ustawić na dwa sposoby. Wprowadzenie
aktualnej wysokości w metrach lub wprowadzenie ciśnienia powietrza
n.p.m. Po wprowadzeniu ciśnienia powietrza n.p.m. na tej podstawie
wyliczana jest aktualna wysokość.

Informacje dotyczące ciśnienia powietrza n.p.m. można znaleźć np.
w Internecie.
Ustawianie:
Przytrzymać przycisk M przez 3 sekundy. Komunikat USTAWIENIA-OTWORZ? miga. Na wyświetlaczu pojawi się JEZYK--WYBIERZ--.
Za pomocą przycisku ALTI A należy przewinąć
ekran do opcji AKTUAL WYSOK--USTAW--.
Potwierdzić za pomocą M .

W przypadku wyboru WYSOKOSC:
Na ekranie pojawi się komunikat AKTUAL WYSOK-USTAW METRY.Liczba metrów miga. Za pomocą
przycisku A można zmniejszyć, a przycisku P
zwiększyć tę wartość.
Po wprowadzeniu prawidłowej wartości potwierdzić
za pomocą M .
Zapytanie AKTUAL WYSOK--USTAW OK? należy
potwierdzić za pomocą M .

Komputer MC 2.0. wyświetli komunikat AKTUAL WYSOK-USTAWIONO.
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W przypadku wyboru CISNIEN. POW:
Na ekranie pojawi się komunikat CISNIEN POW-USTAW CISN.
Wartość ciśnienia powietrza miga. Za pomocą
przycisku A można zmniejszyć, a przycisku P
zwiększyć tę wartość. Po wprowadzeniu
prawidłowej wartości potwierdzić za pomocą M .

Zapytanie CISNIEN. POW--USTAW OK? należy
potwierdzić za pomocą M .

Komputer MC 2.0. wyświetli komunikat AKTUAL WYSOK-USTAWIONO.
W celu opuszczenia trybu ustawień należy przytrzymać przycisk C
przez 3 sekundy. Komunikat USTAWIENIA--ZAMKNIJ? miga. Komputer
przełącza się na tryb funkcyjny.

6.12 Dopasowanie wysokości podczas transportu roweru
Komputer MC 2.0 jest wyposażony w czujnik ruchu. Gdy rower
z zamontowanym komputerem MC 2.0 jest transportowany (np.
w samochodzie), za pomocą czujnika ruchu dopasowywana jest

aktualna wysokość, jeśli w trakcie transportu zmieniło się ciśnienie
powietrza. Komputer musi być umieszczony w uchwycie na
kierownicy.

6.13 Ustawiane przewyższenia podjazdu
Przewyższenie pokonane pod górę można ustawić oddzielnie dla
ROWERU 1 i ROWERU 2.
Przed rozpoczęciem sezonu całkowite przewyższenie można
wyzerować.

UWAGA: Przy wymianie baterii całkowite przewyższenie jest
ZAPISYWANE. Dane nie zostają utracone.
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Ustawianie:
Przytrzymać przycisk M przez 3 sekundy. Komunikat USTAWIENIA-OTWORZ? miga. Na wyświetlaczu pojawi się JEZYK--WYBIERZ--.
Za pomocą przycisku ALTI A należy przewinąć
ekran do opcji PRZEWYZ--USTAW--.
Potwierdzić za pomocą M .
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Na ekranie pojawi się napis PRZEWYZ--PRZEWYZ 1
lub 2.
Wybór za pomocą A lub P .
Potwierdzenie za pomocą M .

Na ekranie pojawi się komunikat PRZEWYZ 1--USTAW METRY. Liczba
metrów miga. Za pomocą przycisku A można zmniejszyć, a przycisku
P zwiększyć podaną tutaj wartość.
Po wprowadzeniu prawidłowej wartości potwierdzić za pomocą M .
Teraz miga druga cyfra. Za pomocą przycisku A można zmniejszyć,
a przycisku P zwiększyć podaną tutaj wartość.
Po wprowadzeniu prawidłowej wartości potwierdzić za pomocą M .
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Wprowadzanie wartości należy kontynuować do
momentu, gdy zostaną ustawione wszystkie cyfry.
Zapytanie PRZEWYZ 1--USTAW OK? należy
potwierdzić za pomocą M .

Komputer potwierdza ustawienia komunikatem PRZEWYZ 1-USTAWIONO.
W celu opuszczenia trybu ustawień należy przytrzymać przycisk C
przez 3 sekundy. Komunikat USTAWIENIA--ZAMKNIJ? miga. Komputer
przełącza się na tryb funkcyjny.

6.14 Ustawianie przewyższenia zjazdu
Przewyższenie pokonane w dół można ustawić oddzielnie dla
ROWERU 1 i ROWERU 2.
Przed rozpoczęciem sezonu całkowite przewyższenie można
wyzerować.

UWAGA: Przy wymianie baterii całkowite przewyższenie jest
ZAPISYWANE. Dane nie zostają utracone.

Ustawianie:
Przytrzymać przycisk M przez 3 sekundy. Komunikat USTAWIENIA-OTWORZ? miga. Na wyświetlaczu pojawi się JEZYK--WYBIERZ--.
Za pomocą przycisku ALTI A należy przewinąć
ekran do opcji SPAD WYSOK--USTAW--.
Potwierdzić za pomocą M .
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Na ekranie pojawi się komunikat SPAD WYSOK-SPAD WYSOK 1 lub 2.
Wybór za pomocą A lub P .
Potwierdzenie za pomocą M .

Na ekranie pojawi się komunikat SPAD WYSOK 1--USTAW METRY.
Liczba metrów miga. Za pomocą przycisku A można zmniejszyć,
a przycisku P zwiększyć podaną tutaj wartość.
Po wprowadzeniu prawidłowej wartości potwierdzić za pomocą M .
Teraz miga druga cyfra. Za pomocą przycisku A można zmniejszyć,
a przycisku P zwiększyć podaną tutaj wartość.
Po wprowadzeniu prawidłowej wartości potwierdzić za pomocą M .

Zapytanie SPAD WYSOK 1--USTAW OK? należy
potwierdzić za pomocą M .

Komputer potwierdza ustawienia komunikatem SPAD WYSOK 1-USTAWIONO.
W celu opuszczenia trybu ustawień należy przytrzymać przycisk C
przez 3 sekundy. Komunikat USTAWIENIA--ZAMKNIJ? miga. Komputer
przełącza się na tryb funkcyjny.

Wprowadzanie wartości należy kontynuować do momentu,
gdy zostaną ustawione wszystkie cyfry.

6.15 Ustawianie sygnału dźwiękowego
Tutaj można włączyć lub wyłączyć sygnał dźwiękowy dla ostrzeżeń
dotyczących pulsu. Jeśli aktualny puls będzie niższy niż ustawiona
dolna granica lub wyższy niż ustawiona górna granica, pojawi się
sygnał dźwiękowy.
Ustawianie:
Przytrzymać przycisk M przez 3 sekundy. Komunikat USTAWIENIA-OTWORZ? miga. Na wyświetlaczu pojawi się JEZYK--WYBIERZ--.
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Za pomocą przycisku ALTI A należy przewinąć
ekran do opcji SYGNAL--USTAW--.
Potwierdzić za pomocą M .

PL

Na ekranie pojawi się komunikat SYGNAL-WLACZONY lub WYLACZ. Wybór za pomocą
przycisku A lub P . Potwierdzenie za pomocą M .
Zapytanie WLACZONY (lub WYLACZ)--USTAW OK?
Należy potwierdzić za pomocą M .
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W celu opuszczenia trybu ustawień należy przytrzymać przycisk C
przez 3 sekundy. Komunikat USTAWIENIA--ZAMKNIJ? miga. Komputer
przełącza się na tryb funkcyjny.

Komputer wyświetli komunikat SYGNAL--USTAWIONO.

7. Tryb oczekiwania
Komputer MC 2.0 jest wyposażony w tryb oczekiwania w celu redukcji
zużycia baterii.
Jeśli komputer nie odbiera sygnałów dotyczących
prędkości, wówczas po 5 minutach przełącza się on
na tryb oczekiwania. Na wyświetlaczu pojawia się
napis ST. USPIENIA--NACISNIJ.

Po wciśnięciu dowolnego przycisku lub wykonaniu ruchu kierownicą
komputer zostanie ponownie włączony/wybudzony z trybu
oczekiwania.
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8. Warunki gwarancji
VDO Cycle Parts zapewnia 3-letnią gwarancję na komputer VDO
liczoną od daty kupna. Gwarancja obejmuje wady materiału, błędy
przy przetwarzaniu danych w komputerze, czujnikach/nadajnikach
i uchwycie na kierownicę. Kabel i baterie, a także materiały służące
do montażu, nie są objęte gwarancją. Gwarancja jest ważna jedynie
wtedy, gdy części, których ona dotyczy, nie były otwierane (wyjątek:
komora na baterie komputera), nie użyto siły ani nie doszło do
celowego uszkodzenia.
Należy zachować dowód zakupu, aby w razie reklamacji móc go
przedłożyć.
W razie uprawnionej reklamacji klient otrzyma od nas porównywalny
sprzęt wymienny. Prawo do zastąpienia komputera modelem
identycznym nie przysługuje, jeśli w wyniku zmiany modeli
produkcja reklamowanego modelu została wstrzymana. Z wszelkimi
reklamacjami należy zwracać się do punktu handlowego, w którym
urządzenie zostało kupione. Reklamację można także przesłać
bezpośrednio do producenta:
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Cycle Parts GmbH
Le Quartier Hornbach 13
67433 Neustadt/Weinstrasse (Niemcy)
W razie pytań technicznych jesteśmy do dyspozycji
w standardowych godzinach pracy biura pod następującym
numerem infolinii:
+49 (0) 63 21- 95 82 7 - 10
+49 (0) 63 21- 95 82 7 - 18
Więcej informacji technicznych można uzyskać na stronie:
www.vdocyclecomputing.com
W toku dalszego rozwoju firma zastrzega sobie prawo do zmian
technicznych.
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9. Usuwanie usterek
Błąd

Możliwa przyczyna

Usuwanie

Na ekranie wyświetla się połowa obszaru
(np. po wymianie baterii)

Oprogramowanie komputera po wymianie
baterii nie działa prawidłowo

Wyjąć i ponownie włożyć baterię

Brak wskaźnika prędkości

Odległość pomiędzy czujnikiem a magnesem
jest zbyt duża

Skorygować pozycję czujnika i magnesu

Brak wskaźnika prędkości

Głowica komputera nie została prawidłowo
zatrzaśnięta w uchwycie na kierownicy

Głowicę komputera umieścić w uchwycie na
kierownicy, obrócić do oporu („click”)

Brak wskaźnika prędkości

Obwód koła nie został prawidłowo ustawiony
lub jego wartość wynosi zero

Ustawić obwód koła

Brak wskaźnika prędkości

Bateria w nadajniku jest wyczerpana

Wymienić baterię w nadajniku

Brak wskaźnika prędkości

Nadajnik prędkości nie został
zsynchronizowany

Komputer umieścić w uchwycie na kierownicy,
wskazanie prędkości miga, teraz obrócić
przednie koło, nadajnik zostanie
zsynchronizowany, prędkość zostanie
wyświetlona

Podwójna prędkość

Magnes jest umieszczony w złym miejscu

Skorygować pozycję magnesu
przymocowanego do szprychy

Wskazanie na wyświetlaczu jest blade

Wyczerpana bateria

Sprawdzić, ew. wymienić baterię

Wskazanie na wyświetlaczu jest blade

Temperatury poniżej 5° osłabiają działanie
wyświetlacza

W normalnych temperaturach wyświetlacz
ponownie działa normalnie

www.vdocyclecomputing.com

MC 2.0 WL 265

DE

ENG

FR

IT

ES

NL

PL

Błąd

Możliwa przyczyna

Usuwanie

Nieprawidłowe wskazanie wysokości
(aktualna wysokość jest błędna)

Zmieniło się ciśnienie powietrza, ale aktualna
wysokość nie została ponownie skalibrowana
w odniesieniu do zmienionego ciśnienia
powietrza

Dokonać rekalibracji aktualnej wysokości

Brak wskaźnika pomiaru pulsu

Nie wybrano czujnika pulsu

Za pomocą wyboru czujnika wybrać czujnik
pulsu

Brak wskaźnika pomiaru pulsu

Nie zsynchronizowano czujnika pulsu

Wybrać czujnik pulsu, prawidłowo umieścić
pas piersiowy do pomiaru pulsu. Komputer
umieścić w uchwycie na kierownicy, symbol
pulsu miga sygnalizując synchronizację

Brak wskaźnika pomiaru pulsu

Bateria w pasie piersiowym do pomiaru pulsu
jest wyczerpana

Wymienić baterię w pasie piersiowym do
pomiaru pulsu

Brak wskaźnika kadencji

Nie wybrano czujnika kadencji

Za pomocą wyboru czujnika wybrać czujnik
kadencji

Brak wskaźnika kadencji

Nie zsynchronizowano czujnika kadencji

Wybrać czujnik kadencji. Komputer umieścić
w uchwycie na kierownicy, symbol kadencji
miga sygnalizując synchronizację

Brak wskaźnika kadencji

Bateria w czujniku kadencji jest wyczerpana

Wymienić baterię w czujniku kadencji

Brak wskaźnika kadencji

Magnes znajduje się w niewłaściwej pozycji

Skorygować pozycję magnesu

Brak wskaźnika kadencji

Magnes znajduje się zbyt daleko od nadajnika

Przesunąć magnes lub nadajnik w celu
zmniejszenia odległości

Podwójne wskazanie kadencji

Nieprawidłowa pozycja magnesu

Skorygować pozycję magnesu
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10. Dane techniczne
Komputer:
ok. 54 W x 49 S x 15 G mm, masa: ok. 45 g
Uchwyt na kierownicę:
Masa: ok. 10 g
Nadajnik prędkości/kadencji:
Masa ok. 20 g
Nadajnik pulsu:
Masa: ok. 50 g
Bateria komputera:
3 V, typ 2032
Żywotność baterii komputera:
400 godzin jazdy, ok. 8000 km (5000 mil)
Bateria nadajnika prędkości:
3 V, typ 2032
Żywotność baterii nadajnika prędkości:
1000 godzin jazdy, ok. 20 000 km (12 000 mil)
Żywotność baterii nadajnika kadencji:
1000 godzin jazdy, ok. 20 000 km (12 000 mil)
Żywotność baterii nadajnika pulsu:
1000 godzin jazdy, ok. 20 000 km (12 000 mil)
Temperatura pracy wyświetlacza:
-10°C do +60°C

Zakres prędkości:
przy wielkości koła 2155 mm,
min. 2,0 km/h,
maks. 116 km/h
Zakres pomiaru czasu jazdy:
maks. 99:59:59 HH:MM:SS.
Zakres pomiaru stopera:
maks. 99:59:59 HH:MM:SS.
Zakres pomiaru licznika trasy dziennej:
maks. 999,99 km lub mi
Zakres pomiaru nawigatora:
od -999,99 do +999,99 km lub mi
Zakres pomiaru całkowitego przebiegu dla roweru 1 i roweru 2:
maks. 99,999 km lub mi
Zakres pomiaru kilometrów dla przebiegu całkowitego rower 1
+ rower 2:
maks. 199,999 km lub mi
Zakres pomiaru pulsu:
40 do 240 bpm
Zakres pomiaru kadencji:
20 do 180 rpm
Zakres pomiaru wysokości:
-999 m do + 4999 m
Zakres ustawienia obwodu koła:
od 100 mm do 3999 mm (3,9 do 157,4 cali)
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Korrekte Entsorgung dieses Produkts
(Elektromüll)

purchase contract. This product should not be mixed with other
commercial wastes for disposal.

(Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem). Die Kennzeichnung
auf dem Produkt bzw. auf der dazugehörigen Literatur gibt an, dass es
nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses Gerät bitte getrennt von
anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit
nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Recyceln Sie das
Gerät, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofﬂichen Ressourcen
zu fördern. Private Nutzer sollten den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder die zuständigen Behörden kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen, wie Sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise recyceln
können. Gewerbliche Nutzer sollten sich an Ihren Lieferanten wenden
und die Bedingungen des Verkaufsvertrags konsultieren. Dieses Produkt
darf nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.
ENG
Correct Disposal of This Product
(Waste Electrical & Electronic Equipment)
(Applicable in the European Union and other European countries with
separate collection systems). This marking shown on the product or its
literature, indicates that it should not be disposed with other household
wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the
environment or human health from uncontrolled waste disposal, please
separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to
promote the sustain-able reuse of material resources. Household users
should contact either the retailer where they purchased this product,
or their local government ofﬁce, for details of where and how they can
take this item for environmentally safe recycling. Business users should
contact their supplier and check the terms and conditions of the
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Comment éliminer ce produit
(déchets d‘équipements électriques et électroniques)
(Applicable dans les pays de l‘Union Européen et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective). Ce symbole sur le produit ou sa documentation indique qu‘il ne doit pas être éliminé en ﬁn de vie
avec les autres déchets ménagers. L‘élimination incontrôlée des déchets
pouvant porter préjudice à l‘environnement ou à la santé humaine, veuillez le séparer des autres types de déchets et le recycler de façon responsable. Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable des ressources matérielles. Les particuliers sont invités à contacter le distributeur leur ayant
vendu le produit ou à se renseigner auprès de leur mairie pour savoir où
et comment ils peuvent se débarrasser de ce produit aﬁn qu‘il soit recyclé
en respectant l‘environnement. Les entreprises sont invitées à contacter
leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente.
Ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets commerciaux.
IT
Corretto smaltimento del prodotto
(riﬁuti elettrici ed elettronici)
(Applicabile in i paesi dell‘Unione Europea e in quelli con sistema di
raccolta differenziata). Marchio riportato sul prodotto o sulla sua documentazione indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri
riﬁuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni
all‘ambiente o alla salute causati dall‘inopportuno smaltimento dei
riﬁuti, si invita l‘utente a separare questo prodotto da altri tipi di riﬁuti e
di riciclarlo in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile
delle risorse materiali. Gli utenti domestici sono invitati a contattare il
rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l‘ufﬁcio locale

preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al
riciclaggio per questo tipo di prodotto. Gli utenti aziendali sono invitati a
contattare il proprio fornitore e veriﬁcare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto non deve essere smaltito unitamente
ad altri riﬁuti commerciali.
ES
Eliminación correcta de este producto
(material eléctrico y electrónico de descarte)
(Aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistenmas
de recogida selectiva de residuos) La presencia de esta marca en el
producto o en el material informativo que lo acompaña, indica que al
ﬁnalizar su vida útil no deberá eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud
humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe este producto de otros tipos de residuos y recíclelo correctamente
para promover la reutilización sostenible de recursos materiales. Los
usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde
adquirieron el producto, o con las autoridades locales pertinentes, para
informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro. Los usuarios comerciales pueden
contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de
compra. Este producto no debe eliminarse mezclado con otros residuos
comerciales.
NL
Correcte verwijdering van dit product
(elektrische & elektronische afvalapparatuur)
Dit merkteken op het product of het bijbehorende informatiemateriaal duidt erop dat het niet met ander huishoudelijk afval verwijderd
moet worden aan het einde van zijn gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde

afvalverwijdering te voorkomen, moet u dit product van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het
duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd. Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze
dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te
vernemen waar en hoe ze dit product milieuvriendelijk kunnen laten
recyclen. Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomsten nalezen. Dit product moet niet worden gemengd met ander bedrijfsafval
voor verwijdering.
PL
Prawidłowe usuwanie produktu
(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)
Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się
do niego tekstach wskazuje, że produktu po upływie okresu
użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi
z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na
środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego
usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego
typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania
ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki.
W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu
bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu
użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować
się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu
produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach
powinni skontaktować się ze swoim dostawcą! sprawdzić warunki
umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi
odpadami komercyjnymi.
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EU-Konformitätserklärung
Wir, CYCLE PARTS GmbH, Le Quartier Hornbach 13 ,
D- 67433 Neustadt/Weinstr. erklären, dass der VDO Fahrradcomputer
mit Funkübertragung VDO MC 2.0WL und alle Sender SPD-TX , CAD-TX
und PULS-TX bei bestimmungsgemäßer Verwendung den grundlegenden
Anforderungen gemäß Artikel 3 der R&TTERichtlinie 1999/5/EG
entsprechen. Die Konformitäts-Erklärung finden Sie unter
www.vdocyclecomputing.com.
ENG
EU-Declaration of Conformity
We, CYCLE PARTS GmbH, Le Quartier Hornbach 13 ,
D- 67433 Neustadt/Weinstr. declare under our responsibility that the
product VDO MC 2.0 WL and all transmitters SPD-TX , CAD-TX and
PULS-TX are compliant with the essential requirements and other
relevant requirements of the R&TTE Directive 1999/5/EG.
The declaration of Conformity can be found at
www.vdocyclecomputing.com.
FR
Cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres
dispositions pertinentes de la Directive 1999/5/EG .
IT
Questo apparato é conforme ai requisiti essenziali ed agli altri principi
sanciti dalla Direttiva 1999/5/EG .
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ES
Este equipo cumple con los requisitos esenciales asi como con otras
disposiciones de la Directiva 1999/5/EG .
NL
Dit apparaat voldoet aan de essentiele eisen en andere van toepassing
zijnde bepalingen van de Richtlijn 1999/5/EG .
PL
Urządzenie jest zgodne z ogólnymi wymaganiami oraz
szczególnymi warunkami określonymi Dyrektywą UE: 1999/5/EG .

Neustadt/Weinstraße, Februar 2012
H.J. Noenen

FCC-Addendum

IC-Addendum

NOTICE: This equipment has been
tested and found to comply with
the limits for a Class B digital
device, pursuant to Part 15 of
the FCC Rules. These limits are
designed to provide reasonable
protection against harmful
interference in a residential installation. This equipment generates,
uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and
used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that
interference will not occur in a particular installation. If this equipment
does cause harmful interference to radio or television reception, which
can be determined by turning the equipment off and on, the user is
encouraged to try to correct the interference by one or more of the
following measures:
• Reorient or relocate the cycle computer head with the receiving
antenna.
• Increase the separation between your equipment and the
cycle computer head with the receiving antenna.
• Consult your bicycle dealer or an experienced radio/TV technician
for help.
NOTICE: This device complies with Part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including
interference that may cause undesired operation.
NOTICE: Warning: Changes or modifications made to this equipment
not expressly approved by VDO Cycle Parts GmbH may void the FCC
authorization to operate this equipment.

IC ID 5957A7704
Heart-rate transmitter CP7704
IC ID 5957A7705
Cadence transmitter CP7705
IC ID 5957A7706
Speed Transmitter CP7706
IC statement
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES 003.
Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB 003
du Canada.
This device complies with Industry Canadian licence-exempt RSS
standard(s).
Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause interference, and
(2) this device must accept any interference, including interference than
may cause undesired operation of the device.
Februar 2012, Cycle Parts GmbH, Le Quartier Hornbach 13, D-67433
Neustadt/Weinstraße, Germany
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