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Uvod

Čestitamo
z izbiro VDO števca ste se odločili za visoko kvalitetno napravo z najnovejšo tehnologijo. V želji, da bi najbolje izkoristili vse funkcije, ki vam jih nudi števec, 
vam priporočamo, da pazljivo preberete ta navodila, saj vsebujejo vse napotke in polno koristnih nasvetov.

Upamo, da boste z vašim novim VDO števcem med kolesarjenjem uživali.
Cycle Parts GmbH

Vsebina paketa

Prosim, če prvo preverite ali je vsebina kompletna:

1 VDO števec

Dodatna oprema:

1  oddajnik hitrosti
 z vstavljeno baterijo

vezice za pritrditev nosilca števca 
in oddajnika hitrosti

1  univerzalen nosilec  
števca

1  magnet  
 (sistem na stisk)

1  baterijski vložek
3 V-2032  

 za števec

1  gumijasta podložka  
 za oddajnik hitrosti
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1.  Ekran
Ekran števca je razdeljen na 6 prikazovalnih področij:

Področje 1
Temperatura,
trenutna nadmorska višina,
trenutni vzpon / spust

Področje 2
Trenutni srčni utrip 
ali:
Trenutna frekvenca pedaliranja

Področje 3
Trenutna hitrost

Področje 4
Vrednost izbrane funkcije

Področje 5
Zgornja (info) linija imensko prikazuje 
izbrano funkcijo. Druga (menijska) 
linija prikazuje, 

B ali “MORE” kadar je več informacij
B ali “SELECT” kadar je mogoča večja 

izbira

Področje 6
Indikatorji prikaza

Opis posameznih indikatorjev 
najdete na naslednji strani.

Vaš VDO števec nima vstavljenega baterijskega vložka. Prosimo, da pred pričetkom uporabe števca vstavite baterijski vložek v ležišče.
Poglejte tudi poglavje 5.2.
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  Indikator prikaza štoparice
Prikazuje delovanje štoparice, poleg vseh ostalih informacij.

  Indikator prikaza kolesa 1 / 2
Števec omogoča vnos dveh različnih obsegov kolesa in s tem uporabo 
dveh različnih koles.  
Indikator prikazuje trenutno izbrano kolo. Skupni seštevek prevožene 
razdalje se meri in shranjuje ločeno za kolo 1 in kolo 2.

   Merska enota (KMH ali MPH)
Števec lahko prikaže hitrost v merski enoti KMH ali MPH. Glede na to 
se tudi prevožena razdalja prikazuje v kilometrih ali miljah. Indikator 
prikazuje izbrano mersko enoto.

  Indikator prikaza odstopanja trenutne hitrosti od povprečne hitrosti
Števec primerja trenutno hitrost s povprečno hitrostjo.
Indikator prikazuje bodisi, da je trenutna hitrost
B višja od povprečne hitrosti (+1 km/h)
B nižja od povprečne hitrosti (-1 km/h)
B ali enaka kot povprečna hitrost (toleranca +/- 1 km/h)

  Indikator prikaza trenutnega menija
Ko ste vstopili v podmeni, ta indikator utripa in vas tako opozarja, da imate 
na voljo še druge izbirne možnosti ali pa števec čaka na vnos (nastavitveni 
način).
 

  Osvetlitev ekrana
Ikona žarnice vam prikazuje, da je osvetlitev ekrana vključena.

 Indikator prikaza štetja frekvence pedaliranja / srčnega utripa
Indikator prikazuje izbrano funkcijo: štetje frekvence pedaliranja ali mer-
jenje srčnega utripa.

 Indikator prikaza vadbenih območij
Indikator prikazuje bodisi vaš srčni utrip ali frekvenco pedaliranja med 
vnešenimi vadbenimi območji
B Zgornja puščica: srčni utrip/frekvenca pedaliranja pod spodnjo mejo
B Spodnja puščica: srčni utrip/frekvenca pedaliranja nad zgornjo mejo
B Obe puščici: srčni utrip/frekvenca pedaliranja med mejami vadbenega
območja
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C = CLEAR 

A = ALTI

M = MENU

P = P/CAD

BIKE

SLOENG

Prikazovalniki menija na ekranu utripajoče opozarjajo na dodatne izbirne 
možnosti. V funkcijskem načinu za upravljanje števca uporabljate pet 
gumbov. V nastavitvenem načinu pa štiri gumbe.

2.  Delovanje

Za enostavno upravljanje s števcem smo razvili EMC = Easy Menu Control 
sistem. EMC sistem naredi vaš števec enostavnejši za upravljanje, saj za 
vodenje po menijih uporablja celoten tekst, podobno kot večina mobilnih 
telefonov.

FUNKCIJA 3

FUNKCIJA 4

FUNKCIJA 5

FUNKCIJA 6

C   = CLEAR (BRIŠI)
V funkcijskem načinu: 
B Vrnitev iz podmenija v meni. 
B Pritisnite in držite C  več kot tri sekunde: 
 B Ponastavite dnevne podatke na vrednost nič.
 B Ponastavite štoparico na vrednost nič.
 B Ponastavite funckijo navigatorja na nič.
V nastavitvenem načinu: 
B Pritisnite in držite C  več kot tri sekunde: 
  Izhod iz nastavitvenega menija,  

vrnitev v funkcijski meni.
B Potrditev vnosa.
B Vrnitev za eno nazaj.

M   = MENU (MENI)
V funkcijskem načinu: 
B Dostop do razpoložljivega podmenija.
 Z utripajočim indikatorjem lahko
     ugotovite prisotnost podmenija.
B Potrditev izbora.
B Vklop / izklop štoparice.

B Pritisnite in držite M  več kot tri sekunde: 
 B Odpre se nastavitveni meni.
V nastavitvenem načinu:
B Izbor nastavitve.
B Potrditev nastavitve.
B Potrditev že narejene nastavitve.

A  = ALTI (VIŠINOMER)
V funkcijskem načinu: 
B Informacije višinomera so prikazane.
V nastavitvenem načinu:
B Ciklično menjava menijev nazaj.
B Zmanjševanje števil med nastavitvijo.

P  = P (PULZ) / CAD (frekvenca pedaliranja)
V funkcijskem načinu: 
B Informacije srčnega utripa
ali
B informacije frekvence pedaliranja
V nastavitvenem načinu:
B Ciklično menjava menijev naprej.
B Povečevanje števil med nastavitvijo.

 = BIKE (KOLO)
V funkcijskem načinu:
B Kolesarske funkcije.
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A  = ALTI (VIŠINOMER)
V funcijskem načinu: 
B Prikazane so funkcije višinomera.
B Če je odprt podmeni:  Se ciklično premikajte navdol po podmeniju.
B Pritisnite in držite ALTI več kot tri sekunde:
 Odprete meni za ponovno kalibriranje trenutne nadmorske višine.
V nastavitvenem načinu:
B Ciklični premik navzdol med nastavitvenimi načini.
B Zmanjšati za eno.

P  = P (PULZ) / CAD (FREKVENCA PEDALIRANJA)
V funkcijskem načinu: 
B Prikazuje informacije funkcije srčnega utripa in štoparice  

(če je funkcija srčnega utripa sinhronizirana).
B Ali:
 Prikazuje informacije funkcije frekvence pedaliranja in štoparice  

(če je funkcija frekvence pedaliranja sinhronizirana).
B Če je odprt podmeni:  Se ciklično premikajte dol po podmeniju.
B Pritisnite in držite P/CAD za več kot tri sekunde:  

Odpre se vam meni za nastavitev vadbenih območij srčnega utripa  
(če je oddajni pas sinhroniziran).

V nastavitvenem območju:
B Ciklični premik navzgor med nastavitvenimi načini.
B Povečati za eno.

 = BIKE (KOLO)
B Prikazuje kolesarske funkcije, npr. dnevno prevoženo razdaljo, hitrost ...

 + M  = BIKE (KOLO)+MENU (MENI)
B Pritisnite gumba BIKE+MENU in jih držite več kot tri sekunde. S tem
      odprete meni za izbiro med oddajnim pasom za merjenje srčnega
      utripa ali med oddajnikom za štetje frekvence pedaliranja.

A  + P  = ALTI (VIŠINOMER)+P (PULZ)
B Z istočasnim pritiskom gumba ALTI+P vklopite/izklopite štoparico.
B Na ekranu se vam takoj prikaže vklopljena ali izklopljena štoparica.

 + C   = BIKE (KOLO)+CLEAR (BRIŠI)
B Za aktivacijo osvetlitve ekrana istočasno pritisnite gumba BIKE+CLEAR.

B Med aktivirano osvetlitvijo ekrana se na ekranu prikaže ikona .
B Če imate vklopljeno funkcijo osvetlitve ekrana, se ekran osvetli med 
vsakičnim pritiskom kateregakoli gumba.

OPOZORILO: istočasno pritisnite gumba BIKE + CLEAR in osvetlitev ekrana 
deaktivirate.
S tem varčujete na energiji baterijskega vložka.
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3.  Funkcije

3.1 Kolesarske funkcije
CURRENT SPEED (TRENUTNA HITROST)
Stalno prikazana na ekranu.
Natančnost: 0,5 KMH/MPH

TRIP DISTANCE (DNEVNO PREVOŽENA RAZDALJA)
Prikazana je prevožena razdalja od zadnjega ponastavljanja na vrednost 
nič naprej. Maksimalna vrednost je 999.99 km. Če je ta vrednost 
prekoračena, se razdalja prične meriti zopet od začetka.

TRIP DISTANCE/MORE (DNEVNO PREVOŽENA RAZDALJA/ŠE)
Napis MORE opozarja, da so v osnovnem meniju TRIP DISTANCE prisotni 

tudi podmeniji.  
Podmenije odprete s pritiskom na gumb M . 

V podmenijih najdete (izbirate ciklično s pritiskom na gumb ALTI A  ali P ):
B Skupna prevožena razdalja BIKE 1 (kolesa 1) do maksimalno 99,999 km
B Skupna prevožena razdalja BIKE 2 (kolesa 2) do maksimalno 99,999 km
B Skupna prevožena razdalja BIKE 1+2 (kolesa 1+2) do maksim. 199,999 km
Za izhod iz podmenija pritisnite gumb C .

RIDE TIME (DNEVNO PREVOŽEN ČAS)
Prikazan je prevožen čas od zadnjega ponastavljanja na vrednost nič 
naprej. Maksimalna vrednost je 99:59:59 (URE:MIN:SEK).  
Če je ta vrednost prekoračena, se razdalja prične meriti zopet od začetka.

RIDE TIME/MORE (DNEVNO PREVOŽEN ČAS/ŠE)
Napis MORE opozarja, da so v osnovnem meniju 
RIDE TIME prisotni podmeniji. Podmenije odprete s 
pritiskom na gumb M . 

V podmenijih najdete (izbirate ciklično s pritiskom na gumb ALTI A  ali P ):
B Skupno prevožen čas BIKE 1 (kolesa 1) do maksimalno 999:59 UR:MIN
B Skupno prevožen čas BIKE 2 (kolesa 2) do maksimalno 999:59 UR:MIN
B Skupno prevožen čas BIKE 1+2 (kolesa 1+2) do maksim. 1999:59 UR:MIN 
Za izhod iz podmenija, pritisnite gumb C .

AVG SPEED (POVPREČNA HITROST)
Prikazana je povprečna hitrost od zadnjega 
ponastavljanja na vrednost nič naprej.
Natančnost: na 2 decimalki.

MAX SPEED (MAKSIMALNA HITROST)
Prikazana je maksimalno dosežena hitrost od zadnjega 
ponastavljanja na vrednost nič naprej.
Natančnost: na 2 decimalki.
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NAVIGATOR 
Navigator je dodaten števec dnevno prevožene razdalje. NAVIGATOR: 
B je neodvisen od funkcije dnevno prevožene razdalje
B je lahko ponastavljen na vrednost nič vedno kadar si zaželimo
B je lahko nastavljen na začetno vrednost
B lahko sešteva ali odšteva od nastavljene začetne vrednosti
Ta posebna funcija vam omogoča lažje sledenje navodil iz raznih 
kolesarskih vodnikov in zemljevidov.

NAVIGATOR/SET
Napis SET opozarja, da so v osnovnem meniju
NAVIGATOR prisotni podmeniji. Podmenije odprete s 
pritiskom na gumb M .

Tu lahko nastavite začetno vrednost in se odločite ali naj NAVIGATOR 
sešteva ali odšteva od začetne vrednosti. 

3.2 Funkcije višinomera

ALTI UP (VZPON)
Prikazana je pridobljena višina vzpona od zadnjega ponastavljanja na 
vrednost nič naprej.

ALTI UP--MORE-- (VZPON--ŠE--)
Napis MORE opozarja, da so v osnovnem meniju
ALTI UP prisotni podmeniji. Podmenije odprete s 
pritiskom na gumb M . 

V podmenijih najdete (izbirate ciklično s pritiskom na gumb ALTI A  or P ):
B Prikazana je pridobljena višina vzpona BIKE 1 (kolesa 1) 
B Prikazana je pridobljena višina vzpona BIKE 2 (kolesa 2) 
B Prikazana je pridobljena višina vzpona BIKE 1+2 (kolesa 1+2)
Za izhod iz podmenija pritisnite gumb C .

ALTI MAX (NAJVIŠJA DOSEŽENA NADMORSKA VIŠINA)
Prikazana je najvišja dosežena točka (nadmorska višina) med trenutno 
vadbo.

ALTI MAX--MORE--
Napis MORE opozarja, da so v osnovnem meniju
ALTI MAX prisotni podmeniji. Podmenije odprete s 
pritiskom na gumb M . 

V podmenijih najdete (izbirate ciklično s pritiskom na gumb ALTI A  or P ):
ALTI MAX za BIKE 1 (kolo 1):  
najvišja točka vseh voženj s kolesom 1.
ALTI MAX za BIKE 2 (kolo 2):  
najvišja točka vseh voženj s kolesom 2.
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AVG CLIMB: povprečen naklon vzpona (v odstotkih) v 
trenutnem kolesarjenju.

MAX CLIMB: maksimalen naklon vzpona (v odstotkih) 
v trenutnem kolesarjenju.

ALTI DOWN (SPUST)
Prikazana je izgubljena višina spusta od zadnjega ponastavljanja na 
vrednost nič naprej.

ALTI DOWN--MORE-- (SPUST--ŠE--)
Napis MORE opozarja, da so v osnovnem meniju
ALTI DOWN prisotni podmeniji. Podmenije odprete s 
pritiskom na gumb M . 

V podmenijih najdete (izbirate ciklično s pritiskom na gumb ALTI A  ali 
PULSE P ):
B Prikazana je izgubljena višina spusta BIKE 1 (kolesa 1) 
B Prikazana je izgubljena višina spusta BIKE 2 (kolesa 2) 
B Prikazana je izgubljena višina spusta BIKE 1+2 (kolesa 1+2)
Za izhod iz podmenija pritisnite gumb C .

AVG DOWN: povprečen naklon spusta (v odstotkih) v 
trenutnem kolesarjenju.

MAX DOWN: maksimalen naklon spusta (v odstotkih) v 
trenutnem kolesarjenju.

3.5 Funkcije merilca srčnega utripa 

Po sinhronizaciji z oddajnim pasom merilca srčnega 
utripa se vam trenutni srčni utrip prikaže v območju 2. 
V funkcijskem načinu lahko funkcije merilca srčnega 
utripa pregledujete s pritiskom na gumb P/CAD P .  

Ponastavljanje dnevnih podatkov na vrednost nič, 
ravno tako ponastavi podatke srčnega utripa na 

                                      vrednost nič.

3.3 Merilec srčnega utripa (opcijsko)                       >>> P04-

Izbira med merilcem srčnega utripa ali frekvenco pedaliranja 
Merilec srčnega utripa je razpoložljiv če:
B je bil izbran oddajni pas merilca srčnega utripa 
 (glejte poglavje 3.8 in 6.5 - izbira oddajnika).
B je bil oddajni pas merilca srčnega utripa sinhroniziran.

Opomba: merilca srčnega utripa in frekvence pedaliranja ne morete
uporabljati istočasno.
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Po sinhronizaciji oddajnika frekvence pedaliranja 
se vrednost trenutne frekvence na ekranu kaže v 
območju 2. V funkcijskem načinu lahko funkcije 
frekvence pedaliranja pregledujete s pritiskom na 
gumb P/CAD P .  

Ponastavljanje dnevnih podatkov na vrednost 
nič,ravno tako ponastavi podatke srčnega utripa na 

                                      vrednost nič.

3.4 Frekvenca pedaliranja (opcijsko)              >>> P06

Meni frekvence pedaliranja je razpoložljiv, če: 
B je bil oddajnik frekvence pedaliranja nastavljen
B je bil oddajnik frekvence pedaliranja izbran 
     (glejte poglavje 3.8 in 6.5 - izbira oddajnika)
B je bil oddajnik sinhroniziran.

Opomba: merilca srčnega utripa in frekvence pedaliranja ne morete 
uporabljati istočasno.

CALORIES (KALORIJE): prikazane so porabljene kalorije 
med trenutno vadbo od zadnjega ponastavljanja 
naprej.

TIME BELOW (ČAS POD): časovni prikaz srčnega 
utripa pod prednastavljeno spodnjo mejo vadbenega 
območja.

TIME IN (ČAS MED): časovni prikaz srčnega utripa med 
prednastavljenimi mejami vadbenega območja.

3.5 Funkcije merilca srčnega utripa 

Te informacije so razpoložljive le, če je oddajni pas merilca srčnega 
utripa izbran in sinhroniziran.
 

AVG PULSE (POVPREČNI SRČNI UTRIP): Prikazan je 
povprečni srčni utrip trenutne vadbe od zadnjega 
ponastavljanja na vrednost nič naprej.

MAX PULSE (MAKSIMALEN SRČNI UTRIP): Prikazana 
je najvišja vrednost srčnega utripa trenutne vadbe od 
zadnjega ponastavljanja na vrednost nič naprej.
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Te informacije so razpoložljive le, če je oddajnik frekvence pedaliranja 
izbran in sinhroniziran. 

AVG CAD (POVPREČNA FREKVENCA): prikazana 
je povprečna frekvenca pedaliranja od zadnjega 
ponastavljanja na vrednost nič naprej.

MAX CAD (MAKSIMALNA FREKVENCA): prikazana 
je maksimalna frekvenca pedaliranja od zadnjega 
ponastavljanja na vrednost nič naprej.

TIME BELOW (ČAS POD): časovni prikaz frekvence 
pedaliranja pod prednastavljeno spodnjo mejo 
vadbenega območja.

TIME IN (ČAS MED): časovni prikaz frekvence 
pedaliranja med prednastavljenimi mejami vadbenega 
območja.

3.7 Izbira med KOLO 1 in KOLO 2               >>> P02

TIME ABOVE (ČAS NAD): časovni prikaz srčnega 
utripa nad prednastavljeno zgornjo mejo vadbenega 
območja.

STOPWATCH (ŠTOPARICA): samostojna štoparica za 
merjenje vadbenega časa/intervalov.

CLOCK (URA): prikazuje trenutni čas.
Možno nastavitev med 12-urnim AM/PM ali 24-urnim 
načinom.

3.6 Funkcije štetja frekvence pedaliranja     >>> P06
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Ali je izbrano KOLO 1 ali KOLO 2 prikazano na ekranu spodaj levo ( ).

Opomba: oddajnik hitrosti KOLO 2 mora biti pred prvo uporabo 
nastavljen na KOLO 2.
>>> P02

3.7 Izbira med KOLO 1 in KOLO 2               >>> P02

Vaš VDO števec lahko uporabljajte na dveh različnih kolesih. Če želite 
števec uporabiti na drugem kolesu, bo števec zaznal oddajnik hitrosti 
KOLO 2 samodejno. 
Števec se bo samodejno preklopil na KOLO 2. Vsi podatki se bodo sedaj 
shranjevali pod KOLO 2. Če boste števec uporabili zopet na KOLO 1, bo 
oddajnik KOLO 1 zopet zaznan. Števec se bo samodejno preklopil na KOLO 
1. Podatki se bodo sedaj shranjevali pod KOLO 1.

TIME ABOVE (ČAS NAD): časovni prikaz frekvence 
pedaliranja nad prednastavljeno zgornjo mejo 
vadbenega območja.

STOPWATCH (ŠTOPARICA): samostojna štoparica za 
merjenje vadbenega časa/intervalov.

CLOCK (URA): prikazuje trenutni čas.
Možno nastavitev med 12 urnim AM/PM ali 24 urnim 
načinom.
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3.9 Osvetlitev ekrana

3.10 Določitev vadbenega območja srčnega utripa

3.8 SInhronizacija z oddajniki, izbira oddajnika

Oddajniki hitrosti, merilnika srčnega utripa in frekvence pedaliranja do 
števca oddajajo digitalno kodiran signal. Ta tehnologija je manj podvržena 
motnjam kot analogni prenos in preprečuje križanje teh signalov med 
kolesarjenjem v skupini. Da števec (sprejemnik) sprejme digitalno kodiran 
signal iz oddajnika, jih morate med seboj sinhronizirati:

Korak 1 Izberite ali bi radi na števcu videli merilec srčnega utripa ali 
frekvenco pedaliranja ali ne enih ali drugih podatkov.

Pritisnite in držite gumba M  +  več kot tri sekunde.
Pritisnite ALTI A  ali P  da izberete željen oddajnik 
CADENCE (frekvenca pedaliranja) ali HEARTRATE (pulz) 
ali NONE (ne frekvenco pedaliranja in ne pulza). Izbiro 
potrdite s pritiskom na gumb M .

Na ekranu se pojavi napis HEARTRATE--SELECT OK? ali 
CADENCE--SELECT OK? ali NONE--SELECT OK?.  
Izbrano potrdite s pritiskom na gumb M .  
Vaš MC 2.0 potrditev prikaže s SENSOR  
SELECT--DONE.

Korak 2 Števec namestite na nosilec. Hitrost in merilec srčnega utripa ali 
frekvenca pedaliranja sedaj utripata. Če pred tem niste izbrali oddajnika 
(merilca srčnega utripa ali frekvence pedaliranja), vam utripa samo prikaz 
hitrosti.  
Utripanje je pokazatelj, da števec išče signal oddajnika.

Korak 3 Sedaj zavrtite prvo kolo ali se enostavo odpeljite in števec 
bo zaznal digitalno kodiran signal oddajnika (sinhronizacija). Če je bil 
postopek sinhronizacije uspešen, se bosta vrednosti hitrosti in srčnega 
utripa ali frekvence pedaliranja pojavili na ekranu.

OPOZORILO: časovni okvir sinhronizacije je dolg 5 minut.
Če v tem času ne pričnete z vožnjo, se sinhronizacija ne bo izvedla. 
Hitrost, srčni utrip ali frekvenca pedaliranja pa se ne bosta prikazala na 
ekranu. Zato bo potrebno sinhronizacijo ponoviti:
B če števec med tem preide v stanje mirovanja, se bo nov postopek 
sinhronizacije pričel s pritiskom na gumb.
 Druga možnost:
 Namestite števec nazaj na nosilec.
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Če je osvetlitev ekrana aktivirana in pritisnete gumb, se bo za nekaj 
sekund ekran osvetlil.

OPOZORILO: zopet pritisnite tipki BIKE + CLEAR in s tem lahko osvetlitev 
ekrana izklopite. Tako varčujete z energijo baterijskega vložka.

Spodnja meja vadbenega območja  FIT  je izračunana 
na 70-ih odstotkih maksimalnega srčnega utripa 
posameznika. Zgornja meja pa na 80-ih odstotkih. 

Spodnja meja vadbenega območja  FAT (območje 
topljenja maščobe)  je izračunana na 55-ih odstotkih 
maximalnega srčnega utripa posameznika. Zgornja 
meja pa na 70-ih odstotkih. 
Maksimalen srčni utrip posameznika vnesete v 
nastavitvah v poglavju 6.4 (Nastavitev osebnih 
podatkov).

3.9 Osvetlitev ekrana

3.10 Določitev vadbenega območja srčnega utripa

Vaš MC 2.0 ima možnost osvetlitve ekrana.
Osvetlitev ekrana aktivirate s pritiskom na gumba   + C .  
Če je osvetlitev ekrana aktivirana, se vam na ekranu prikaže ikona
žarnice. 

Če je bil izbran oddajni pas merilnika srčnega utripa, lahko z gumbom
 P/CAD P   določite vadbeno območje srčnega utripa.

Vaš MC 2.0 ima tri vadbena območja srčnega utripa.

Pritisnite in držite gumb P/CAD P  več kot tri sekunde.
PULSE ZONE SELECT? utripa.
PULSE ZONE 
B  FIT  134–153 (primer)
B  FAT  105-134 (primer)
B  OWN  105-155 (primer)
je prikazano.

Želeno vadbeno območje izberete s pritiskom na gumb P  ali gumb ALTI  
A . Izbrano potrdite s pritiskom na gumb M .  
Prikaže se vam napis z vprašanjem OWN 105-155 (primer) SELECT OK?
Potrdite s pritiskom na gumb M . 
Vaš MC 2.0 potrdi potrejo z napisom PULSE ZONE--SELECT DONE.
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3.12 Samodejni vklop/izklop števca

Za izbiro nastavitev ALTITUDE--ACTUAL ALTI pritisnite 
gumb M . prikaže se vam
ACTUAL ALTI--ALTITUDE ali
ACTUAL ALTI--AIR PRESSURE.

 
Za izbiro med enim in drugim podmenijem pritisnite 
gumb P  ali ALTI A .  
Izbiro potrdite s pritiskom na gumb M .

Nastavitvena vrednost vam utripa.
S pritiskom na gumb P/CAD P  ali ALTI A  vrednost 
povečujete ali zmanjšujete.
S pritiskom na gumb M nas z napisom
ACTUAL ALTI--SELECT OK? ali
ACTUAL AIR PRESSURE--SELECT OK? (odvisno od vaše 
izbire ali boste nastavili metrsko ali v barih) števec 
vpraša po pravilnem vnosu.

Izbiro potrdite s pritiskom na gumb M .

Vaš MC 2.0 izbiro potrdi z napisom ACTUAL ALTI – SET 
DONE.

3.11 Izbira startne višine / ponovna kalibracija trenutne višine

Vaš MC 2.0 lahko prikazuje dve različni startni višini (primer: domača 
nadmorska višina in nadmorska višina kraja na dopustu). Trenutno 
nadmorsko višino lahko nastavite v metrski merski enoti ali pa v barih 
glede na trenutni zračni pritisk. Prosimo, da preberete tudi poglavje 6.10.

START ALTITUDE / ŠTARTNA NADMORSKA VIŠINA
B Pritisnite in držite gumb ALTI A  za več kot tri sekunde.
B Na ekranu utripa napis ALTITUDE SELECT?.
B ALTITUDE
 B  ACTUAL ALTI
 B  HOME 1
 B  HOME 2
 prikazane vrednosti višine so odvisne od predhodno vnešene vrednosti.
B Podmenije izbirate z gumbom ALTI A  ali gumbom P/CAD P .
B Izbiro potrdite s pritiskom na gumb M .
B Za štartno višino vam kot primer prikaže 300.
B HOME ALTI 1 (ali 2) SELECT OK ?
B Izbiro potrdite s pritiskom na gumb MENU (M).
B Vaš MC 2.0 potrditev prikaže z napisom ALTITUDE DONE.

ACTUAL ALTITUDE
ACTUAL ALTITUDE lahko uporabite za ponovno kalibracijo višine trenut-
nega položaja.  
To lahko naredite z vnosom nadmorske višine (če jo poznate) v metrski 
merski enoti ali z vnosom zračnega pritiska (bar). Podatke o trenutnem 
zračnem pritisku najdete na spletni strani meteorološke agencije.
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Števec iz stanja mirovanja lahko prebudimo tudi ročno s pritiskom na 
katerikoli gumb.

Z vnovičnim istočasnim pritiskom na gumba ALTI A  +  P  štoparico ustavi-
mo. Štoparica se nam zopet prikaže na ekranu.

Ko je štoparica prikazana na ekranu, jo lahko zopet vklopimo/izklopimo 
tudi s pritiskom na gumb M .

3.12 Samodejni vklop/izklop števca

3.13 Vklop/izklop štoparice  

V vaš MC 2.0 je vgrajen senzor gibanja. Po premoru, 
ko zopet pričnemo z vožnjo, senzor samodejno sproži 
števec.

Za neposreden dostop do štoparice istočasno pritisnite gumba
ALTI A  +  P . Takoj se vam bo prikazala vklopljena štoparica.
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5 Montaža

5.1 Montaža oddajnika hitrosti, magneta in nosilca števca               >>> P01

Če je izbran PULSE (merilec srčnega utripa), se ponastavijo:
B Povprečni srčni utrip
B Maksimalen srčni utrip
B Kalorije
B Čas nad zgornjo mejo vadbenega območja
B Čas med mejami vadbenega območja
B Čas pod spodnjo mejo vadbenega območja

Če je izbran CAD (frekvenca pedaliranja), se ponastavijo:
B Povprečna frekvenca pedaliranja
B  Maksimalna frekvenca pedaliranja
B Čas nad zgornjo mejo frekvence pedaliranja
B Čas med mejami frekvence pedaliranja
B Čas pod spodnjo mejo frekvence pedaliranja

4 Ponastavitev (reset)

4.1 Ponastavitev dnevne razdalje

Pritisnite in držite gumb C  več kot tri sekunde in podatki funkcije dnevne 
razdalje ponastavite na nič. Na ekranu se vam prvo prikaže napis
TOUR--DATA--RESET? in če držite gumb C  še naprej, se podatki 
ponastavijo na vrednost nič.

Ponastavijo se naslednje vrednosti:
B Dnevna prevožena razdalja
B Dnevno prevožen čas
B Povprečna hitrost
B Maksimalna hitrost
B Dosežena višina - vzpon
B Povprečen naklon vzpona
B Maksimalen naklon vzpona
B Izgubljena višina - spust
B Povprečen naklon spusta
B Maksimalen naklon spusta

Na ekranu se pojavi vprašanje STOPWATCH--RESET?
S potrditvijo boste štoparico ponastavili na vrednost nič.

Na ekranu se pojavi vprašanje NAVIGATOR--RESET?
S potrditvijo boste štoparico ponastavili na vrednost nič.

4.2 Ponastavitev števca

4.3 POnastavitev funkcije NAVIGATOR4.3 Ponastavitev funkcije NAVIGATOR

Podatke števca lahko ponastavite na vrednost nič le, ko je štoparica 
prikazana na ekranu. Za ponastavitev štoparice pritisnite in držite gumb C  
več kot tri sekunde.

Funkcijo Navigator (drug neodvisen števec prevožene razdalje) lahko 
ponastavite na vrednost nič, le ko je funkcija prikazana na ekranu.
Za ponastavitev štoparice pritisnite in držite gumb C  več kot tri sekunde.
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Če ste povsem prepričani, da bi radi vaš MC 2.0 ponastavili na tovarniške 
nastavitve, pritisnite na gumb M .

Števec vam bo z napisom RESET--DONE potrdil opravljeno ponastavitev.

4.4. Ponastavitev na tovarniše vrednosti

Vaš MC 2.0 je lahko ponastavljen na tovarniške vrednosti.

OPOZORILO: ta postopek bo zbrisal vse že vnesene nastavitve.

B Istočasno pritisnite vse gumbe in jih držite več kot tri sekunde. 
B Najprej se na ekranu pojavi vprašanje FACTORY--RESET  
 RESET--SURE?

5 Montaža

5.1 Montaža oddajnika hitrosti, magneta in nosilca števca               >>> P01

Pričnite s pritrjevanjem oddajnika in magneta. 

OPOZORILO: razdalja med oddajnikom hitrosti in števcem vpetim v 
nosilcu na krmilu ne sme presegati 70 cm (območje prenosa signala).

Korak 1 Na hrbtno stran oddajnika namestite gumijasto podlogo. Oddajnik 
pritrdite na isto stran vilic, kot boste kasneje na krmilo pritrdili nosilec 
števca (levo ali desno). Za to uporabite priložene plastične vezice (sprva 
jih  zategnite rahlo, da boste položaj oddajnika eventuelno lahko še 
spremenili).

OPOZORILO: napis SENSOR na oddajniku mora biti obrnjen proti naperam. 
Od montažnega prostora je odvisno ali bo oddajnik usmerjen pred vilico 
ali za vilico.  >>> P03

Korak 2 Magnet namestite okoli zunanje napere. Osrednji srebrni del 
magneta usmerite proti oddajniku. Med magnetom in napisom SENSOR 
na oddajniku pustite prostor v razdalji 1-5 mm.

Korak 3 Poravnajte oddajnik s pritrjenim magnetom in ga trdno pričvrstite 
(plastične vezice zategnite do konca).

Korak 4 Odločite se, kje boste namestili nosilec števca ali na isto stran 
krmila kot imate montiran odajnik ali na nosilec krmila. Za to boste 
morali nosilec števca obrniti za 90°. To naredite tako, da odvijete vijake 
na osnovni ploščici nosilca in jo obrnete za 90°, namestite nazaj in vijake 
zopet trdno privijete. 

OPOZORILO: vijakov ne privijte preko navoja.
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5.2 Vstavitev baterije v števec     >>> P07

5.3 Vstavitev števca v nosilec      >>> P08

V embalaži vaš VDO števec nima vstavljene baterije.
Pred pričetkom morate priložen baterijski vložek vstaviti v števec.

Korak 1 S kovancem odvijte pokrovček za baterijo (na hrbtni strani števca).

Korak 2 Vstavite baterijski vložek v vložišče tako, da oznaka + gleda 
navgor.

Korak 3 Prepričajte se, da baterija ni vložena postrani. 

Korak 4 Preverite gumijasto tesnilo, da leži v ležišču tesnila.

VDO-jev twist-click sistem varno namesti števec v nosilec.

Korak 1 Števec v nosilec vstavite na položaj 10 (gledano urino številčnico).

Korak 2 Obrnite števec v desno stran do položaja 12 (gledano urino 
številčnico) oz. do slišanega klik zapetja.

Korak 5 Vložite pokrovček za baterijo na svoje mesto in ga s kovancem 
privijte (približno za 1/3 obrata).

Korak 6 Po vstavitvi baterije števec prične z nastavitvenim načinom izbire 
jezika. Glej poglavje 6.1

NASVET za menjavo baterije: VDO priporoča, da baterijo menjate 
letno. Če želite pri menjavi v števcu obdržati vse podatke in nastavitve 
ter dober brezžični prenos, vam priporočamo, da baterijo zamenjate 
pravočasno.

Korak 3 Za odstranitev števca iz nosilca, le-tega obrnete v levo 
(števca ne vlecite ali potiskajte).

Korak 5 Vtaknite priložene plastične vezice skozi luknjice na spodnji 
strani nosilca števca in jih ovijte okoli krmila ali nosilca krmila (sprva jih  
zategnite rahlo, da boste položaj nosilca eventuelno lahko še spremenili).

Korak 6 Če nosilec montirate na krmilo: nastavite nosilec pod kotom, da 
boste ekran števca kar najbolje videli. Sedaj lahko pritrdilne vezice čvrsto 
zategnete. Odvečni del vezic odstranite s kleščami.
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6.  Osnovne nastavitve

6.1 Izbira jezika

Pritisnite in držite gumb M  za več kot tri sekunde.
Ko nastavljate jezik prvič, sledite prikazu:  
SETTINGS--OPEN?, sledi LANGUAGE ---SELECT---. Izbra-
no potrdite s pritiskom na gumb M .

Na ekranu se prikaže napis LANGUAGE--ENGLISH.

S pritiskom na gumb ALTI A  ali P  ciklično izbiramo 
med sedmimi različnimi jeziki.
Izbranega potrdimo s pritiskom na gumb M .

Na ekranu se vam prikaže vprašanje za potrditev 
izbranega jezika npr. ENGLISH--SELECT--OK?.  
Izbrano potrdite s pritiskom na gumb M .

Vaš števec MC 2.0 končno potrditev prikaže z napisom 
SELECT--DONE--LANGUAGE. Za izhod iz nastavitven-
ega načina pritisnete gumb C  in ga držite več kot tri 

                                      sekunde.

Napis SETTINGS--CLOSE? utripa. Števec MC 2.0 se vrne v funkcijski način.

6.2 Nastavitev merskih enot
To področje omogoča izbiro vam pravih merskih enot:
B Hitrost in razdalja (KMH ali MPH)
B Višinomer (meter ali feet)
B Temperatura (Celzij  ali Fahrenheit)
B Teža (kilogrami ali funti)

Postopek:
Pritisnite in držite gumb M  več kot tri sekunde. Napis OPEN SETTING 
utripa.  
Na ekranu se prikaže napis LANGUAGE---SELECT---.

Pritiskajte gumb P  ali A , da ciklično poiščete 
podfunkcijo funkcijo DIMENSION---SET---.
Izbrano potrdite s pritiskom na gumb M . 
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Na ekranu se prikaže napis SPEED--KMH ali MPH.  
S tipko ALTI A  ali P  izberete med mersko enoto KMH 
ali MPH.  
Izbrano potrdite s pritiskom na gumb M .

ALTITUDE--METER ali FEET.
S tipko ALTI A  ali P  izberete med mersko enoto 
METER ali FEET.  
Izbrano potrdite s pritiskom na gumb M .

Na ekranu se prikaže napis TEMPERATURE--CELSIUS ali 
FAHRENHEIT.
S tipko ALTI A  ali P  izberete med mersko enoto 
CELSIUS ali FAHRENHEIT. 
Izbrano potrdite s pritiskom na gumb M .

Na ekranu se prikaže napis WEIGHT--KG ali LBS.
S tipko ALTI A  ali P  izberete med mersko enoto KG 
ali LBS.  
Izbrano potrdite s pritiskom na gumb M .

Na koncu števec z vprašanjem DIMENSION SET OK? 
vpraša, če ste nastavili vse merske enote po željah.
Pritisnite gumb M , da potrdite nastavljeno ali gumb C  
da greste nazaj in ponovo nastavite.
Vaš MC 2.0 vas na koncu z napisom DIMENSION SET 
DONE potrdi vnesene podatke.

Za izhod iz nastavitvenega načina pritisnite in držite gumb C  več kot tri 
sekunde. Utripa napis SETTINGS--CLOSE?. Vaš MC 2.0 se vrne v funkcijski 
način.

Postopek: 
Pritisnite in držite gumb M  več kot tri sekunde. Prikaže se napis SETTINGS-
-OPEN?, ki utripa.  
Na ekranu se prikaže napis LANGUAGE---SELECT---.

Pritiskajte na gumb P  dokler se ne prikaže WHEEL 
SIZE---SET---. 
Izbrano potrdite s pritiskom na gumb M . 

6.3 Nastavitev obsega kolesa

Na tem področju nastavite obseg koloteka.  
Ta obseg se lahko nastavi ločeno za KOLO 1 in KOLO 2. Obseg lahko 
vnesete ročno v mm ali samodejno iz tabele z velikostmi pnevmatik.
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Na ekranu je prikazano WHEEL SIZE--BIKE 1 (obseg 
kolesa 1) ali BIKE 2 (kolesa 2).
Pritisnite gumb ALTI A  ali P  in izberite med BIKE 1 
ali BIKE 2. 
Izbrano potrdite s pritiskom na gumb M .

Na ekranu je prikazano WHEEL SIZE--MANUAL SET 
(ročna nastavitev obsega) ali TYRE SELECT ) izbira 
dimenzije pnevmatike).
Pritisnite gumb ALTI A  ali P  in izberite med MANUAL 
SET ali seznamom TYRE SELECT. 
Izbrano potrdite s pritiskom na gumb M .

Če ste izbrali MANUAL SET (ročna nastavitev):
Na ekranu utripa vrednost obsega v mm (če imate 
izbrano mersko enoto MPH, je velikost prikazana v 
inčih). Vrednost zmanjšujemo s pritiskom na gumb 
ALTI A   ali povečujemo s pritiskom na gumb P . 

Ko ste enkrat vnesli pravilno vrednost obsega kolesa, s 
pritiskom na gumb M  nastavitev potrdite.
Na ekranu se prikaže napis BIKE 1 (ali BIKE 2) SET OK?

Za potrditev pritisnite gumb M  , za morebitne spremembe pa gumb C  .
Vaš MC 2.0 potrditev prikaže z napisom WHEEL SIZE--SET DONE.

Če ste izbrali TYRE SELECT (seznam dimenzij pnevmatik):
Pritisnite gumb ALTI A  ali P  in se sprehodite po 
obstoječem seznamu dimenzij pnevmatik.

Ko se vam pokaže želena dimenzija (npr. 700 x 23 C)  
za potrditev pritisnite gumb M .

Na ekranu se vam prikaže 700 x 23 C--SELECT OK? 
Za potrditev pritisnite gumb M , za morebitno 
spremembo pa gumb C .
Vaš MC 2.0 potrditev na ekranu prikaže z napisom 
WHEEL SIZE--SET DONE.

Za končanje nastavitvenega načina pritisnite gumb C  in ga držite več kot 
tri sekunde. Na ekranu prične utripati napis SETTINGS--CLOSE?
Vaš MC 2.0 se vrne v funkcijski način.

Seznam različnih dimenzij pnevmatik lahko najdete tudi na zadnji strani 
priložene knjižice Picturebook pod poglavjem >>> P07.
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6.4 Nastavitev osebnih podatkov

Med osebne podatke lahko shranite vašo starost, telesno težo in spol. Vaš 
MC 2.0 te podatke uporablja za preračunavanje vašega maksimalnega 
srčnega utripa in določanja mej vadbenih območij srčnega utripa.

Med nastavitvami osebnih podatkov lahko vnesete tudi osebne meje 
vadbenega območja srčnega utripa.

Poleg tega lahko specificirate vrednosti zgornje in spodnje meje frekvence 
pedaliranja.

Postopek:
Pritisnite in držite gumb M  več kot tri sekunde. Na ekranu prične utripati 
napis OPEN SETTING.  
Na ekranu se prikaže napis LANGUAGE---SELECT---.

Pritisnite gumb P  in se ciklično sprehodite po PERS. 
DATA ---SET--- (nastavitve osebnih podatkov).
S pritiskom na gumb M  izbrano potrdite.

Na ekranu se prikaže napis SET AGE (nastavitev 
starosti).  
S pritiskom na gumb ALTI A  vrednost zmanjšujete, s 
pritiskom na gumb P  pa povečujete. Pravilno vneseno 
vrednost potrdite s pritiskom na gumb M .

Na ekranu se pojavi napis SET WEIGHT (nastavitev 
telesne teže).
S pritiskom na gumb ALTI A  vrednost zmanjšujete, s 
pritiskom na gumb P  pa povečujete. Pravilno vneseno 
vrednost potrdite s pritiskom na gumb M .

Na ekranu se pojavi napis SET SEX--MALE ali FEMALE 
(nastavitev spola --moški ali ženski).
S pritiskom na gumb ALTI A  vrednost zmanjšujete, s 
pritiskom na gumb P  pa povečujete. Pravilno vneseno 
vrednost potrdite s pritiskom na gumb M .

Na ekranu se pojavi napis PULSE MAX (maksimalni 
srčni utrip).
Preračunana vrednost maksimalnega srčnega utripa 
glede na vaše osebne podatke sedaj utripa na ekranu.
S pritiskom na gumb ALTI A  vrednost zmanjšujete, s 
pritiskom na gumb P  pa povečujete. Pravilno vneseno 
vrednost potrdite s pritiskom na gumb M .
Na ekranu se pojavi napis SET PULSE--LOW LIMIT 
(nastavitev spodnje meje vadbenega območja).
S pritiskom na gumb ALTI A  vrednost zmanjšujete, s 
pritiskom na gumb P  pa povečujete. Pravilno vneseno 
vrednost potrdite s pritiskom na gumb M .
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Na ekranu se pojavi napis SET PULSE--HIGH LIMIT 
(nastavitev zgornje meje vadbenega območja).
S pritiskom na gumb ALTI A  vrednost zmanjšujete, s 
pritiskom na gumb P  pa povečujete. Pravilno vneseno 
vrednost potrdite s pritiskom na gumb M .

Na ekranu se pojavi napis SET CADENCE--LOW 
LIMIT (nastavitev spodnje meje območja frekvence 
pedaliranja).
S pritiskom na gumb ALTI A  vrednost zmanjšujete, s 
pritiskom na gumb P  pa povečujete. Pravilno vneseno 
vrednost potrdite s pritiskom na gumb M .

Na ekranu se pojavi napis SET CADENCE--HIGH 
LIMIT  (nastavitev zgornje meje območja frekvence 
pedaliranja).
S pritiskom na gumb ALTI A  vrednost zmanjšujete, s 
pritiskom na gumb P  pa povečujete. Pravilno vneseno 
vrednost potrdite s pritiskom na gumb M .

Pojavi se vprašanje PERS. DATA--SET OK?, s katerim 
števec sprašuje, če so osebne nastavitve pravilno 
vnesene.
S pritiskom na gumb M  vnešeno potrdite, s pritiskom 
na gumb C  pa lahko naredite dodatne spremembe.
Vaš MC 2.0 potrditev prikaže z napisom

PERS. DATA--SET DONE.

Za izhod iz nastavitvenega načina pritisnite in držite gumb C  za več kot tri 
sekunde. Utripa napis SETTINGS--CLOSE?
Vaš MC 2.0 se vrne v funkcijski način delovanja.

Pogljete tudi poglavje 3.8.

To lahko uporabite kadarkoli želite vozitis funkcijo merilca srčnega utripa 
ali funkcijo frekvence pedaliranja. Spremenite lahko pred vsako vožnjo.

Postopek:
Pritisnite in držite gumb M  več kot tri sekunde. Na ekranu prične utripati 
napis SETTINGS--OPEN? 
Na ekranu se pojavi napis LANGUAGE---SELECT---.

S pritiskanjem na gumb P P  poiščite
SENSOR---SELECT---.
Izbrano potrdite s pritiskom na gumb M .

6.5 Izbira oddajnika (PULSE ali CADENCE ali NONE)
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Na ekranu se vam prikaže napis SELECT CADENCE 
(izberite frekvenco pedaliranja) ali HEARTRATE (merilec 
srčnega utripa) ali NONE (nič od tega).
S pritiskom na gumb ALTI A  ali P  izberite željeno.
Izbiro potrdite s pritiskom na gumb M .

Na ekran se vam prikaže napis CADENCE (frekvenca 
pedaliranja) ali HEARTRATE (merilec srčnega utripa) 
ali NONE--SELECT OK? (nič od tega). Za potrditev 
pritisnite gumb M .
Vaš MC 2.0 potrditev prikaže z napisom
SENSOR-- SELECT DONE.

Za izhod iz nastavitvenega načina pritisnite in držite gumb C  več kot tri 
sekunde. Utripa vam napis SETTINGS--CLOSE?. Vaš MC 2.0 se preklopi naz-
aj v funkcijski način.

S tem poglavjem se boste seznanili, kako nastavite funkcije ure.
Čas lahko nastavite v 24 ali 12-urni način.

Postopek:
Pritisnite in držite gumb M  več kot tri sekunde. Utripati prične napis
SETTINGS--OPEN? 
Na ekranu se prikaže napis LANGUAGE---SELECT---.

Z gumbom P  poiščite CLOCK---SET---.
Izbrano potrdite s pritiskom na gumb M .

Na ekranu se vam prikaže izbira časovnega načina 
CLOCK 24-H--MODE ali 12-H--MODE.
Način izberete s pritiskom na gumb ALTI A  ali P .
Izbrano potrdite s pritiskom na gumb M .

Na ekranu se prikaže napis CLOCK---SET HOURS 
(nastavitev urne enote).
Urna enota utripa.
S pritiskom na gumb ALTI A  vrednost zmanjšujete, z 
gumbom P  pa povečujete. Ko ste urno enoto nastavili 
pritisnite gumb M . Vneseno je potrjeno.

6.6 Nastavitev ure
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Na ekranu se prikaže napis CLOCK---SET MINUTES 
(nastavitev minutne enote).
Minutna enota utripa.
S pritiskom na gumb ALTI A  vrednost zmanjšujete, 
z gumbom P  pa povečujete. Ko ste minutno enoto 
nastavili pritisnite gumb M . Vneseno je potrjeno.

Števec vas po nastavitvi vpraša CLOCK––SET OK?
(ali je nastavitev ure pravilna).
Potrdite s pritiskom na gumb M .
Vaš MC 2.0 uspešno potrditev prikaže z napisom 
CLOCK--SET DONE (nastavitev ure je končana).

Za izhod iz nastavitvenega načina pritisnite in držite gumb C  več kot tri 
sekunde. Utripati prične napis SETTINGS--CLOSE? (konec nastavitev). Vaš 
MC 2.0 preklopi nazaj na funkcijski način.

V tem poglavju najdete napotke, kako prednastavite že prevoženo skupno 
razdaljo. Vrednost lahko vnesete za kolo 1 in kolo 2 ločeno. Na začetku 
kolesarske sezone lahko vrednost skupnih kilometrov ponastavite na 0.

POZOR: med menjavo baterije se vrednost skupnih kilometrov shrani. 
Vrednost ni izgubljena.

Postopek:
Pritisnite in držite gumb M  več kot tri sekunde. Prikaže se utripajoč napis 
SETTINGS--OPEN? (nastavitve so omogočene).  
Na ekranu se izpiše LANGUAGE---SELECT---.

Z gumbom P  poiščite ODOMETER--SET---.
Izbrano potrdite s pritiskom na gumb M .

6.7. Nastavitev skupne prevožene razdalje

Na ekranu se izpiše ODOMETER ODO BIKE 1 (skupni km 
kolesa 1) ali ODO BIKE 2 (skupni km kolesa 2).

Izbiro naredite s pritiskom na gumb ALTI A  ali P .
Izbrano potrdite s pritiskom na gumb M .

Na ekranu se izpiše ODO BIKE 1 (ali 2) --SET KM ali SET 
MILE (nastavitev merske enote).
Vrednost prve številke utripa.
S pritiskom na gumb ALTI A  vrednost zmanjšujete, s 
pritiskom na gumb P  pa povečujete. Ko ste vrednost 
nastavili, s pritiskom na gumb M  potrdite vneseno.
Sedaj utripa naslednja številka.
S pritiskom na gumb ALTI A  vrednost zmanjšujete, s 
pritiskom na gumb P  pa povečujete. Ko ste vrednost 
nastavili, s pritiskom na gumb M  potrdite vneseno.
Nadaljujte z nastavitvijo, dokler niso vnesene vse 
številke.
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ODO BIKE 1 (ali BIKE 2)--SET OK? Vneseno potrdite s 
pritiskom na gumb M , spremenite pa s pritiskom na 
gumb C .
Vaš MC 2.0 potrditev vnosa prikaže z napisom ODO 
BIKE 1 (ali BIKE 2) SET DONE.

Za izhod iz nastavitvenega načina pritisnite in držite gumb C  več kot tri 
sekunde. Pred končno potrditvijo vas števec vpraša SETTINGS--CLOSE?
S potrditvijo se vaš MC 2.0 vrne v funkcijski način delovanja.

6.8 Nastavitev navigatorja

Navigator se nastavi direktno iz funkcijskega menija.

Postopek:
S funkcijsko tipko (spodnja) poiščite funkcijo 
navigatorja. Na ekranu se vam prikaže z napisom 
NAVIGATOR---SET--- (nastavitev navigatorja).
Potrdite s pritiskom na gumb M .

Na ekranu se vam prikaže napis
NAVIGATOR––FORWARD (razdaljo prišteva) ali 
BACKWARD (razdaljo odšteva).
Izberete s pritiskom na gumb ALTI A  ali P .
Izbiro potrdite s pritiskom na gumb M .

Na ekranu se prikaže napis NAVIGATOR--SET DISTANCE
Razdalja v metrih utripa.
Prva številka utripa.
S pritiskom na gumb ALTI A  vrednost zmanjšujete, s 
pritiskom na gumb P  pa povečujete. Ko ste vrednost 
nastavili, s pritiskom na gumb M  potrdite vneseno.  

Sedaj utripa naslednja številka.
S pritiskom na gumb ALTI A  vrednost zmanjšujete, s pritiskom na gumb P  
pa povečujete. Ko ste vrednost nastavili, s pritiskom na gumb M  potrdite 
vneseno.

Z nastavitvami nadaljujete dokler niso vnesene vse številke.

Pred končno potrditvijo vas števec vpraša 
NAVIGATOR––SET OK? (ali je nastavitev navigatorja 
pravilna)
Nastavitev potrdite s pritiskom na gumb M .

Vaš MC 2.0 potrditev prikaže z napisom NAVIGATOR--SET DONE. Ko je 
nastavitve konec, se vaš MC 2.0 samodejno preklopi nazaj v funkcijski 
način.
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6.9 Nastavitev skupno prevoženega časa

Skupno prevožen čas lahko nastavimo za kolo 1 in kolo 2 ločeno. Na 
začetku kolesarske sezone lahko vrednost skupnih kilometrov ponastavite 
na 0.
POZOR: med menjavo baterije se vrednost skupnih kilometrov shrani. 
Vrednost ni izgubljena.

Postopek:
Pritisnite in držite gumb M  več kot tri sekunde. Prikaže se utripajoč napis 
SETTINGS--OPEN? (nastavitve so omogočene).  
Na ekranu se izpiše LANGUAGE---SELECT---.

Z gumbom P  poiščite RIDE TIME ---SET---.
Izbrano potrdite s pritiskom na gumb M .

Na ekranu se prikaže napis RIDE TIME--TIME BIKE 1 
(prevožen skupni čas kolesa 1) ali TIME BIKE 2 (kolesa 2).
Izbiro naredite s pritiskom na gumb ALTI A  ali P .
Izbrano potrdite s pritiskom na gumb M .

Na ekranu se prikaže TIME BIKE 1--SET HOURS 
(nastavitev urne vrednosti kolesa 1).
Številka urne vrednosti utripa.
S pritiskom na gumb ALTI A  vrednost zmanjšujete, 
s pritiskom na gumb P  pa povečujete. Pravilni vnos 
potrdimo s pritiskom na gumb M . 

Na ekranu se prikaže napis TIME BIKE 1--SET MINUTES 
(nastvitev minutne vrednosti kolesa 1).
Številka minutne vrednosti utripa.
S pritiskom na gumb ALTI A  vrednost zmanjšujete, 
s pritiskom na gumb P  pa povečujete. Pravilni vnos 
potrdimo s pritiskom na gumb M . 

Na koncu nastavitve števec vpraša TIME BIKE 1--SET 
OK? (ali je čas za kolo 1 vnesen pravilno) 
S pritiskom na gumb M  vneseno potrdimo.

Vaš MC 2.0 potrjeno prikaže z napisom TIME BIKE 1--SET DONE
(čas kolesa 1 je nastavljen).

Za izhod iz nastavitvenega načina pritisnite in držite gumb C  več kot 
tri sekunde. Na ekranu se prikaže utripajoč napis SETTINGS--CLOSE? 
(nastavitev je konec). Vaš MC 2.0 se preklopi nazaj na funkcijski način 
delovanja.
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6.11 Nastavitev trenutne/aktualne nadmorske višine6.10 Nastavitev štartne / domače nadmorske višine

V vašem MC 2.0 lahko nastavite dve različni štartni nadmorski višini 
višinomera. Štartna nadmorska višina je lahko na primer vaša nadmorska 
višina doma. Druga štartna nadmorska višina višinomera pa je lahko na 
primer nadmorska višina vaše lokacije na dopustu. Pred pričetkom vsake 
vadbe lahko uporabite štartno nadmorsko višino višinomera in tako na 
hitro re-kalibrirate trenutni zračni pritisk na nivoju trenutne lokacije.

Pravilo: re-kalibracija
Vaš MC 2.0 nadmorsko višino meri na podlagi zračnega pritiska, ki pa 
se spreminja z vsako spremembo vremena. Sprememba zračnega 
pritiska pa se prikaže z nepravilnimi vrednostmi nadmorske višine. Skozi 
re-kalibracijo se izmerjen zračni pritisk preračunano vrne na štartno 
nadmorsko višino.

Postopek:
Pritisnite in držite gumb M  več kot tri sekunde. Prikaže se utripajoč napis 
SETTINGS--OPEN? (nastavitve so omogočene).  
Na ekranu se izpiše LANGUAGE---SELECT---.

Z gumbom P  poiščite HOME ALTI---SET---
(nastavitev domače nadmorske višine).
Izbrano potrdite s pritiskom na gumb M .

Na ekranu se vam prikaže HOME ALTI--HOME ALTI 1 
(domača nadmorska višina 1) ali HOME ALTI 2 (domača 
nadmorska višina 2).
Izbiro naredite s pritiskom na gumb ALTI A  ali P .
Izbrano potrdite s pritiskom na gumb M .

Na ekranu se prikaže HOME ALTI 1--SET METER ali SET 
FEET (nastavitev merske enote). Številka metra ali 
čevlja utripa.
S pritiskom na gumb ALTI A  vrednost zmanjšujete, s 
pritiskom na gumb P  pa povečujete. Ko imate enkrat 
vrednost pravilno vneseno, potrdite s pritiskom na 
gumb M .

Števec še enkrat z napisom HOME ALTI 1--SET OK? 
vpraša, če je nastavitev domače nadmorske višine 
prava. Potrdite s pritiskom na gumb M .

Potrjeno vaš MC 2.0 prikaže z napisom HOME ALTI 1--SET DONE.

Za izhod iz nastavitvenega način pritisnite in držite gumb C  več kot tri 
sekunde. Utripa napis SETTINGS--CLOSE? (nastavitev končana).
Vaš MC 2.0 se preklopi nazaj na funkcijski način delovanja.
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Na ekranu se prikaže napis ACTUAL ALTI--ALTITUDE 
(trenutna nadmorska višina) ali AIR PRESSURE (zračni 
pritisk).
Izbiro naredite s pritiskom na gumb ALTI A  ali P .
Izbrano potrdite s pritiskom na gumb M .

Če ste izbrali ALTITUDE (nastavitev nadmorske višine):

Na ekranu se prikaže napis ACTUAL ALTI--SET METER 
(aktualna nadmorska višina-nastavitev metrov) ali FEET 
(nastavitev v čevljih). Številka metrov ali čevljev utripa.

S pritiskom na gumb ALTI A  vrednost zmanjšujete, 
s pritiskom na gumb P  pa povečujete. Pravilni vnos 
potrdimo s pritiskom na gumb M .

Števec z napisom ACTUAL ALTI––SET OK? vpraša ali je 
nastavitev prava?  
Potrdite s pritiskom na gumb M .

Vaš MC 2.0 potrditev prikaže z napisom ACTUAL ALTI--SET DONE.

6.11 Nastavitev trenutne/aktualne nadmorske višine

V tem poglavju boste seznanjeni o nastavitvi trenutne nadmorske višine 
višinomera.
Trenutna nadmorska višina se nastavi, če se je zaradi spremembe vremena 
spremenil tudi zračni pritisk in trenutno prikazana nadmorska višina ni več 
enaka trenutni višini, kjer se nahajate (npr. podatki o višini nekega vrha). 

Števec omogoča dva načina nastavitve trenutne nadmorske višine. Vnos 
trenutne nadmorske višine v metrih/čevljih ali glede na nivo zračnega 
pritiska (v barih). Pri slednjem načinu se trenutna nadmorska višina 
preračuna.

Točne podatke o nivoju zračnega pritiska lahko najdete na spletnih 
straneh vremenoslovnih postaj.

Postopek:
Pritisnite in držite gumb M  več kot tri sekunde. Prikaže se utripajoč napis 
SETTINGS--OPEN? (nastavitve so omogočene).  

Na ekranu se izpiše LANGUAGE---SELECT---.

Z gumbom P  poiščite ACTUAL ALTI--- SET ---.
Izbrano potrdite s pritiskom na gumb M .
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Če ste izbrali AIR PRESSURE (nastavitev zračnega pritiska):

Na ekranu se prikaže napis AIR PRESSURE--SET 
PRESSURE (zračni pritisk-nastavitev pritiska). Številka 
merske enote utripa.

S pritiskom na gumb ALTI A  vrednost zmanjšujete, 
s pritiskom na gumb P  pa povečujete. Pravilni vnos 

potrdimo s pritiskom na gumb M .

Zračni pritisk se meri v milibarih oz. hPa.

Po končanem vnosu vas števec še enkrat vpraša po 
pravilnem vnosu. Na ekranu se napiše
AIR PRESSURE--SET OK? 
Potrdite s pritiskom na gumb M .

Vaš MC 2.0 vneseno potrdi z izpisom na ekranu ACTUAL ALTI--SET DONE.

Za izhod iz nastavitvenega načina pritisnite in držite gumb C  več kot tri 
sekunde. Utripa napis CLOSE SETTING (nastavitev končana).
Vaš MC 2.0 se preklopi nazaj na funkcijski način delovanja.

6.12 Samodejno spreminjanje nadmorske višine med transportom

6.13 Nastavitev nadmorske višine - vzpon

Vaš MC 2.0 vsebuje senzor gibanja. Če je bilo vaše kolo s števcem MC 
2.0 prepeljano (npr. z avtom) in se je zračni pritisk pri tem spremenil, bo 
senzor gibanja samodejno nastavil trenutno nadmorsko višino.  

Nadmorska višina vzpona se nastavi za BIKE 1 (kolo 1) in BIKE 2 (kolo 2) 
ločeno.

Pred pričetkom kolesarske sezone lahko vrednost nadmorske višine 
vzpona ponastavimo na 0.

POZOR: med menjavo baterije se vrednost nadmorske višine vzponov 
shrani. Vrednost ni izgubljena.

Da bo vaš MC 2.0 WL naredil to spremembo, mora biti števec nameščen 
na krmilu kolesa.

Postopek:
Pritisnite in držite gumb M  več kot tri sekunde. Prikaže se utripajoč napis 
SETTINGS--OPEN? (nastavitve so omogočene).  
Na ekranu se izpiše LANGUAGE---SELECT---.

Z gumbom P  poiščite ALTI UP---SET---.
Izbrano potrdite s pritiskom na gumb M .
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Na ekranu se prikaže napis ALTI UP--ALTI UP 1 
(nadmorska višina vzpona kolesa 1) ali 2 (kolesa 2).
Izbiro naredite s pritiskom na gumb ALTI A  ali P .
Izbrano potrdite s pritiskom na gumb M .

Na ekranu se prikaže napis ALTI UP 1--SET METER (nadmorska višina 
vzpona v metrih) ali FEET (nastavitev v čevljih). Številka metrov ali čevljev 
utripa.
S pritiskom na gumb ALTI A  vrednost zmanjšujete, s pritiskom na gumb 
P  pa povečujete. Pravilni vnos potrdimo s pritiskom na gumb M . Ko ste 

vrednost nastavili, s pritiskom na gumb M  potrdite vneseno.

Sedaj utripa naslednja številka.
S pritiskom na gumb ALTI A  vrednost zmanjšujete, s pritiskom na gumb P  
pa povečujete. Ko ste vrednost nastavili, s pritiskom na gumb M  potrdite 
vneseno.
Nadaljujte z nastavitvijo, dokler niso vnešene vse številke.

Števec vas z napisom ALTI UP 1--SET OK? vpraša, če je 
bila nastavitev pravilna.  
Potrdite s pritiskom na gumb M .

Vaš MC 2.0 potrditev prikaže z napisom ALTI UP 1--SET DONE.

Za izhod iz nastavitvenega načina pritisnite in držite gumb C  več kot tri 
sekunde. Utripa napis CLOSE SETTING (nastavitev končana).
Vaš MC 2.0 se preklopi nazaj na funkcijski način delovanja.

6.14 Nastavitev nadmorske višine - spust

Nadmorska višina spusta se nastavi za BIKE 1 (kolo 1) in BIKE 2 (kolo 2) 
ločeno.

Pred pričetkom kolesarske sezone lahko vrednost nadmorske višine spusta 
ponastavimo na 0.

POZOR: med menjavo baterije se vrednost nadmorske višine vzponov 
shrani. Vrednost ni izgubljena.

Postopek:
Pritisnite in držite gumb M  več kot tri sekunde. Prikaže se utripajoč napis 
SETTINGS--OPEN? (nastavitve so omogočene).  
Na ekranu se izpiše LANGUAGE---SELECT---.

Z gumbom P  poiščite ALTI UP---SET---.
Izbrano potrdite s pritiskom na gumb M .
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Na ekranu se prikaže napis ALTI DOWN--ALT DOWN 1 
(nadmorska višina spusta kolesa 1) ali 2 (kolesa 2).
Izbiro naredite s pritiskom na gumb ALTI A  ali P .
Izbrano potrdite s pritiskom na gumb M .

Na ekranu se prikaže napis ALTI DOWN 1--SET METER (nadmorska višina 
spusta v metrih) ali FEET (nastavitev v čevljih). Številka metrov ali čevljev 
utripa.
S pritiskom na gumb ALTI A  vrednost zmanjšujete, s pritiskom na gumb 
P  pa povečujete. Pravilni vnos potrdimo s pritiskom na gumb M . Ko ste 

vrednost nastavili, s pritiskom na gumb M  potrdite vneseno.

Sedaj utripa naslednja številka.
S pritiskom na gumb ALTI A  vrednost zmanjšujete, s pritiskom na gumb P  
pa povečujete. Ko ste vrednost nastavili, s pritiskom na gumb M  potrdite 
vneseno.
Nadaljujte z nastavitvijo, dokler niso vnešene vse številke.

Števec vas z napisom ALTI DOWN 1--SET OK? vpraša, če 
je bila nastavitev pravilna.  
Potrdite s pritiskom na gumb M .

Vaš MC 2.0 potrditev prikaže z napisom ALTI DOWN 1--SET DONE.

Za izhod iz nastavitvenega načina pritisnite in držite gumb C  več kot tri 
sekunde. Utripa napis CLOSE SETTING (nastavitev končana).
Vaš MC 2.0 se preklopi nazaj na funkcijski način delovanja.

6.15 Nastavitev tona  

V tem poglavju boste spoznali, kako vklopite ali izklopite opozorilni 
zvok pri merilcu srčnega utripa. Če je trenutni srčni utrip pod ali nad 
prednastavljenima mejama vadbenega območja, bo alarm na to zvnčno 
opozoril.
Postopek:
Pritisnite in držite gumb M  več kot tri sekunde. Prikaže se utripajoč napis 
SETTINGS--OPEN? (nastavitve so omogočene).  
Na ekranu se izpiše LANGUAGE---SELECT---.

Z gumbom P  poiščite BEEPER---SET---.
Izbrano potrdite s pritiskom na gumb M .
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Na ekranu se prikaže napis BEEPER--ON (ton je 
vključen) ali OFF (ton je izključen).
Izbiro naredite s pritiskom na gumb ALTI A  ali P .
Izbrano potrdite s pritiskom na gumb M .

Števec vas z napisom BEEPER ON (ali OFF)--SET 
OK? vpraša, če je bila nastavitev pravilna. Potrdite s 

pritiskom na gumb M .

Vaš MC 2.0 potrditev prikaže z napisom BEEPER--SET DONE.

Za izhod iz nastavitvenega načina pritisnite in držite gumb C  več kot tri 
sekunde. Utripa napis CLOSE SETTING (nastavitev končana).
Vaš MC 2.0 se preklopi nazaj na funkcijski način delovanja.

7. Stanje mirovanja

Vaš MC 2.0 ima možnost stanja mirovanja, s katerim varčuje na energiji 
baterije.

Vaš MC 2.0 gre v stanje mirovanja samodejno po 
petih minutah ne delovanja (senzor hitrosti ne zazna 
signala). Na ekranu se pojavi napis
SLEEP MODE-- PRESS BUTTON (stanje mirovanja-
pritisnite gumb). 

S pritiskom na katerikoli gumb ali z vrtenjem kolesa aktivirate/zbudite vaš 
MC 2.0, ki je ponovno pripravljen za delovanje.
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8.  Garancijski pogoji

Pooblaščeni servis:
Proloco Trade d.o.o.
Cesta na Rupo 49
4000 Kranj

t.: 04 / 27 11 700
f.: 04 / 27 11 722
E-mail: info@prolocotrade.si
www.skm.si

Več tehničnih podatkov lahko najdete tudi na proizvajalčevi spletni st-
rani: www.vdocyclecomputing.com

Narava d.o.o., Olševek 47, 4205 Preddvor daje prvemu kupcu 2 letno 
garancijo od datuma nakupa in v tem obdobju jamči za brezhibno 
delovanje števca. Garancija prične veljati z datumom nakupa in velja za 
napake v materialu in izdelavi ter vse montirane dele, ki niso podvrženi 
obrabi. Garancija velja na območju Republike Slovenije. V primeru 
garancijskega popravila bo pooblaščeni serviser števec takoj prevzel in 
vam v skupno največ 45 dneh odpravil napake. Če v tem roku števca ni 
mogoče popraviti, vam prodajalec števec zamenja ali vrne kupnino.
Življenjska doba vašega števca je osem let, v kateri zagotavljamo servis in 
rezervne dele.
Za uveljavljanje garancije se z garancijskem listom in računom oglasite pri 
vašem prodajalcu. Ta bo uredil vse potrebno za odpravo napak. Garancija 
ne vključuje delov, ki so podvrženi obrabi, kot so: tesnila, vzmeti, gumbi, 
elastični trakovi in baterijski vložek in napak posledica fizičnih poškodb.
Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti 
prodajalca za napake na blagu.

Pridržujemo si pravice do sprememb, ki so posledica tehničnega 
razvoja. Prav tako si pridržujemo pravice do tiskarskih napak v teh 
navodilih za uporabo.
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9.  Morebitne napake in odprava le teh

Napaka Možen vzrok Odprava napake

Nepopoln prikaz ekrana 
(npr. po menjavi baterije)

Po menjavi baterije števčev program ne deluje 
pravilno

Vzemite ven baterijski vložek in ga ponovno 
vložite

Ne prikazuje hitrosti Razmak med senzorjem za hitrost in magnetom 
je prevelik

Popravite položaj senzorja in magneta

Ne prikazuje hitrosti Števec ni pravilno nameščen na nosilcu Glavo števca namestite v nosilec na krmilu tako, 
da zaslišite klik, ko se zaskoči

Ne prikazuje hitrosti Obseg kolesa ni pravilno vnesen ali pa je vred-
nost le tega nič

Vnesite obseg kolesa

Ne prikazuje hitrosti Baterija v senzorju hitrosti je iztrošena Zamenjajte baterijo v senzorju hitrosti

Ne prikazuje hitrosti Senzor hitrosti ni sinhroniziran Namestite števec v nosilec, utripa indikator 
prikaza hitrosti, sedaj zavrtite sprednje kolo, 
senzor hitrosti se sinhronizira s števcem, hitrost 
na ekranu je prikazana

Hitrost je podvojena Magnet ni na pravem mestu Popravite položaj magneta na naperi

Prikaz na ekranu postaja slaboten Baterija je iztrošena Preverite iztrošenost baterije in jo, če je potreb-
no, zamenjajte

Prikaz na ekranu postaja slaboten Temperatura pod 5° povzroči počasen ekran Pri normalni temperaturi bo ekran zopet deloval

Nepravilen prikaz višinomera 
(napačna nadmorska višina)

Zračni pritisk se je spremenil, trenutna 
nadmorska višina pa ni bila re-kalibrirana

Re-kalibrirajte trenutno nadmorsko višino
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10. Tehnične specifikacijeNapaka Možen vzrok Odprava napake

Ni prikazana vrednost srčnega utripa Senzor srčnega utripa ni bil izbran Izberite senzor srčnega utripa (6.5)

Ni prikazana vrednost srčnega utripa Senzor srčnega utripa ni sinhroniziran Izberite senzor srčnega utripa, pravilno ga na-
mestite pod prsne mišice. Števec namestite 
v nosilec na krmilu, indikator prikaza srčnega 
utripa prične utripati in tako prikazuje sinhro-
nizacijo

Ni prikazana vrednost srčnega utripa Baterija v oddajniku srčnega utripa je iztrošena Zamenjajte baterijski vložek v oddajniku

Ni prikazana vrednost frekvence pedaliranja Senzor frekvence pedaliranja ni bil izbran Izberite senzor frekvence pedaliranja (6.5)

Ni prikazana vrednost frekvence pedaliranja Senzor frekvence pedaliranja ni bil 
sinhroniziran

Izberite senzor frekvence pedaliranja. Števec 
namestite v nosilec na krmilu, indikator prikaza 
frekvence pedaliranja prične utripati in tako 
prikazuje sinhronizacijo

Ni prikazana vrednost frekvence pedaliranja Baterija v oddajniku frekvence pedaliranja je 
iztrošena

Zamenjante baterijski vložek v oddajniku

Ni prikazana vrednost frekvence pedaliranja Magnet ni pravilno nameščen Magnet ni pravilno nameščen

Ni prikazana vrednost frekvence pedaliranja Razmak med magnetom in senzorjem je 
prevelik

Zmanjšajte razmak med magnetom in 
senzorjem

Frekvenca pedaliranja je prikazana dvojno Magnet ni pravilno nameščen Magnet ni pravilno nameščen
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10. Tehnične specifikacije

Območje merjenja hitrosti (SPEED):
Za obseg kolesa 2155 mm, 
min 2.0 km/h,
max 116 km/h
Območje merjenja časa vožnje (RIDE TIME):
Do 99:59:59 (ure:min:sek).
Območje merjenja štoparice (STOPWATCH):
Do 99:59:59 (ure:min:sek).
Območje merjenja dnevne razdalje (TRIP DISTANCE):
Do 999,99 km ali mi
Območje merjenja NAVIGATOR funkcije:
Od -999,99 do +999,99 km ali mi
Območje merjenja skupne razdalje kolo 1 ali 2 (TOTAL ODO BIKE1 ali BIKE2):
Do 99.999,00 km ali mi
Območje merjenja skupne razdalje kolo 1 + 2 (TOTAL ODO BIKE1 + BIKE2):
Do 199.999,00 km ali mi
Območje merjenja srčnega utripa:
40 do 240 utripa na minuto
Območje merjenja frekvence pedaliranja:
20 do 180 obratov na minuto
Območje merjenja višinomera:
Od -999 m do +4999 m (od -999 do 16 400 čevljev)
Območje vnosa obsega kolesa:
Od 100 mm do 3999 mm (od 3.9 do 157.4 ¨)

Števec:
Dimenzije: 54 x 49 x 15 mm (V x Š x D), Teža: približno 45 g
Nosilec števca:
Teža: približno 10 g
Oddajnik hitrosti/frekvence pedaliranja:
Teža: približno 20 g
Oddajnik srčnega utripa:
Teža: približno 50 g
Baterijski vložek števca:
3V, TIP 2032
Življenjska doba baterije v števcu:
400 ur vožnje, približno 8,000 km (5000 mi)
Baterijski vložek oddajnika hitrosti:
3V, TIP 2032
Življenjska doba baterije v oddajniku hitrosti:
1000 ur vožnje, približno 20,000 km (12,000 mi)
Življenjska doba baterije v oddajniku frekvence pedaliranja:
1000 ur vožnje, približno 20,000 km (12,000 mi)
Življenjska doba baterije v oddajniku merilca srčnega utripa:
1000 ur vožnje, približno 20,000 km (12,000 mi)
Temperaturno območje prikazovanja števca:
-10°C do +60°C (14 °F do 140 °F)
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Pravilno odlaganje tega artikla (prepovedano odlaganje med 
gospodinjske odpadke)
(Sodi med odpadno električno in elektronsko opremo) 

(Velja za Evropsko unijo in ostale Evropske države z ločenim sistemom 
odlaganja odpadkov). Zgornja oznaka, ki se nahaja na izdelku ali v priročniku 
prikazuje, da se izdelek ne sme odlagati med gospodinjske odpadke ob 
koncu življenjske dobe artikla. Da bi preprečili potencialno škodo okolju ali 
človeškemu zdravju, ki je posledica nenadzorovanega odlaganja odpadkov, 
prosimo odložite ta izdelek ločeno od drugih vrst odpadkov in s tem 
omogočite reciklažo. S tem pa tudi promovirate ponovno uporabo obnovljivih 
virov. Glede tega se lahko gospodinjstva obrnejo na trgovca, kjer je bil ta 
izdelek kupljen ali povprašajo lokalno komunalno službo.
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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.

Neustadt/Weinstraße, Februar 2012
H.J. Noenen
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FCC-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 interfe-
rence 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-Addendum

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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