
Täname sind VDO CYTEC rattakompuutri ostmise eest. Mida paremini sa seda mudelit tundma õpid, seda nauditavamaks kujune-
vad su rattaretked. Palun loe hoolikalt läbi selles õpetuses kirjasolev informatsioon. Siit leiad tähtsaid ja tarvilikke
kasutusvõimalusi, et sajaprotsendiliselt nautida kõiki VDO CYTEC rattakompuutriga kaasnevaid tehnilisi omadusi. Olgu su jalgratta-
retked VDO CYTEC -ga alati meeldivad. Enne paigaldust, kontrolli pakendi sisu.

1. Alumise klahvi funktsioonid
PAREM ALUMINE KLAHV (MODE nupp)  Rattafunktsioon: Sellest klahvist kuvatakse ODO, TRP, ATM, AVS, 
   MXS ja CLK näite.
   SET klahvi kaudu saab seadistada arvandmeid.
VASAK KLAHV (SET nupp)   Selle klahvi kaudu saab siseneda seadistusse ja on võimalik muuta rattaümber-

mõõtu (Wheelsize), kellanäitu (CLK) ja koduläbisõitu (ODO)
   SET klahvilt vali soovitud numbrid

2. Kompuutrifunktsioonid
HETKEKIIRUS (KMH/MPH)  Hetkekiirus kuvatakse kuni 120 km/h (75 m/h). 
HETKE JA KESKMISE KIIRUSE VÕRDLUS (st)  Kolmnurksete nooltega kuvatakse keskmise kiiruse võrdlust hetkekiirusega. 
   (s) = Kui hetkelkiirus on suurem kui keskmine
   (st) = kiirus on nool suunaga üles 
   (t)= kui vähem on nool suunaga alla
PÄEVANE LÄBISÕIT (TRP)   Päevane läbisõit kuni 999,99km. Töötab samas funktsioonis koos ATM, AVS, MXS 

ning nende nullimisel nullitakse ka päevane läbisõit.
AUTOMAATNE TAIMER (ATM)   Mõõdab sõiduks kulutatud aega kuni 9t,59min, 59sek. Töötab samas funktsioonis 

koos TRP, AVS, MXS ning nende nullimisel nullitakse ka sõiduaeg (ATM)
KESKMINE KIIRUS (AVS)   Arvutab keskmist kiirust sõiduajast (ATM) ja päevasest läbisõidust (TRP)

MAKSIMAALNE KIIRUS (MXS)  Kuvab päevases läbisõidus saavutatud maksimaalset hetkekiirust kuni 120km/h   
   (75m/h) kiiruseni.
KELL (CLK)   Kuvab kellanäitu 24 tunni reziimil.
KOGULÄBISÕIT (ODO)   Kuvab koguläbisõitu (näiteks aastane, hooajaline) kuni 99999km või miili. Näit 

tuleb uuesti sisestada kui vahetatakse patareid.
SÄÄSTUREZIIM    Et patarei kestaks kauem, säästab kompuuter voolutarbimist kui kompuutrit 

pole 3min jooksul kasutatud. Seejärel kuvatakse vaid kellaaega. Juhtmevaba 
vastuvõtja (kompuutripea) lülitab ennast peale 3tunni seismist välja. Seejärel 
kuvatakse ekraanil vaid kellaaga. Taaskäivitamiseks vajuta suvalist nuppu.

   Kompuuter taaskäivitub suvalisele nupule vajutades 

3. Kompuutri nullimine
3.1 PÄEVASE LÄBISÕIDU ANDMETE NULLIMINE
TRP, ATM, AVS, MXS nullimiseks hoia all 3sek samaaegselt SET ja MODE klahvid 
3.2 KOMPUUTRI NULLIMINE TEHASESEADISTUSENI
Kompuutri admete põhjalikuks nullimiseks vajuta peenikese asemega kompuutri tagaküljel olevat nuppu AC.
HOIATUS: AC nuppu kasutades kustuvad kõik arvadmed ja näidud (rattaümbermõõt, kell, koguläbisõit).

4. Paigaldus ja häälestus
4.1 PATAREI PAIGALDUS
Patarei ei ole algselt kompuutrisse paigaldatud. Patarei tüüp on 3V tablet (CR2032). Patarei eluiga on umbes 12 kuud.
Uduse ekraaninäidu või valenäitude korral kontrolli patareid.

1 SAMM Patarei paigaldamiseks ava tagakaas näiteks sobiva müntrahaga
2 SAMM Aseta paratei pesasse, + poolus ülespoole (kaanepoole)
3 SAMM Sulge tagakaas, kuid kontrolli et tihend ei saaks kannatada.
 Kui tihend saab vigastada ei pruugi kompuuter enam olla niiskuskindel
4 SAMM Tagakaas olgu korralikult suletud    
  TÄHELEPANU: Patareivahetusega kustuvad arvandmed kui patareivahetus kestab kauem kui 20sek. 

Soovitus: et patareivahetusega arvandmed ei kaoks, kirjutage need ennem üles.

Tähelepanu: juhul kui patareivahetusega vedelkristall ekraan ei näita numbreid korralikult, vajuta tagaküljel AC nuppu. Tea et siis 
kustuvad näidud rattaümbermõõt, kell ja koguläbisõit.

4.2 PATAREI PAIGALDUS SAATJASSE 
Saatjale sobib 12V LR23 tüüpi patarei. Patarei kestab umbes 12 kuud
1 SAMM Ava patarei kaas sobiva müntrahaga
2 SAMM Paigalda patarei + poolus üles poole (kaane poole)
3 SAMM  Paigalda kaas tagasi. Vaata tähelepanelikult et tihend ei saaks kannatada.
4 SAMM Sule kaas korralikult sobiva müntrahaga.

5. Kompuutri seadistus
Esimese sammuna tuleb sisestada rattaraadius (rattaümbermõõt mm-s). 

5.1 KUIDAS MÕÕTA ÜMBERMÕÕTU? 
On 2 võimalust: kas mõõta siledal põrandal üks tiir või kasutada kompuutriga kaasas olevat tabelit. Ise mõõtes on näit täpsem 
kuna rehvid on erineva mustriga

Loe rehvil mõõt, vaata tabelist tulemus.
1 SAMM  Ise ümbermõõdu mõõtmine: Pumpa kummid täis, aseta ventiil alla (kella 6 peale), veereta ratast edasi kuni ratas 

teeb ühe tiiru ja ventiil jõuab taas alla (kela 6 peale). 
2 SAMM Vahemaa mõõda mõõdulindiga ja saadud tulemus sisesta mm-s. Näiteks 2 m ja 8cm = 2080mm. 

5.2 TÖÖREZIIM km VÕI m VAHETUS
Kompuuter arvutab kas km või m reziimil. Euroopas on enamasti kasutusel km reziim. 
1 SAMM Kuva ekraanil TRP, hoia SET nuppu all 3 sek
2 SAMM vali km või m kasutades MODE klahvi
3 SAMM Vajuta SET klahvi et kinnitada valitud reziim ja nüüd kuvatakse rattaümbermõõtu 

5.3 RATTAÜMBERMÕÕDU SISESTAMINE
Pärast SET klahvi vajutust kui oled valinud reziimi km või km tuleb sisestada rattaümbermõõt. Tehasepoolne seadistud on 
2155mm km reziimile. Tähelepanu, km reziimiks tuleb numbrid sisestada mm-s.
1 SAMM Numbrite sisestamiseks ja muutmiseks tuleb vajutada MODE klahvi
2 SAMM Vajuta SET klahvi et kinnitada number või liikuda edasi järgmise numbri peale 
3 SAMM Korda 1 ja 2 sammu kui vajad veel numbreid muuta
4 SAMM Vajuta SET klahvi all 3 sek et salvestada. Kompuuter pöördub taas algse TRP reziimi peale.  

5.4 KELLANÄIDU SEADISTUS
Kellanäit töötab 24 tunni reziimil.
1 SAMM Kuva kellanäit ekraanile, hoia all SET klahvi 3sek.   
2 SAMM Kasuta MODE klahvi numbrite muutmiseks. Hoia SET nuppu et numbrid kinnitada
3 SAMM Kasuta MODE nuppu et muuta arvnäite.
4 SAMM Vajuta ja hoia all SET klahvi 3 sek et väljuda ja lõpetada seadistus. Kompuuter kuvab siis taas kellaaega

5.5 KOGULÄBISÕIDU PROGRAMMEERIMINE
Koguläbisõiduloendurit (ODO) saab programmeerida igal ajal, näiteks pärast patarei vahetust kui sisestad oma läbisõidu.
1 SAMM Kuva ekraanile ODO, vajuta ja hoia SET klahvi 3 sek.  
2. SAMM Vajuta MODE klahvi et vahetada vilkuvaid numbreid. Kinnitamiseks vajuta SET klahvi ning seejärel liigub vilkuv   
 kursor edasi
3 SAMM Korda 1 ja 2 SAMMU kuni kõik numbrid on soovitud
4 SAMM  Vajuta ja hoia all SET klahvi 3 sek et väljuda ODO setting reziimist.  

Kompuuter on taas ODO näidul ja ODO näit ongi seadistatud. 

6. Kinnitamine
6.1 MAGNETI, SAATJA JA KOMPUUTRIPEA KINNITAMINE
Tähelepanu
Magneti ja saatja (esihargil) vahe peab olema vahemikus 1-3mm.
Saatja (esihargil) ja kompuutri (lenksul) vahe ei togi olla suurem kui 75cm.  
 Ära paiguta saatjat pidurile lähemale kui 10cm.
1 SAMM  Saatja kinnita esihargile kaablikinnitusega (nipuside), kuid lõplik pingutus tee siis kui kõik muu 
 on valmis. Saatja kinnitamisel parema esihalgi külge, paigalda saatja patarei kaas allapoole.
2 SAMM Ära kodaramagnetit lõplikult kinnita, sest vahemaa magneti ja saatja vahel tuleb leida üles-alla liigutades 
 (1-3mm)
3 SAMM Kui kompuuter töötab ja kõik on häälestatud, alles siis pinguta kaablikinnitused lõplikult
4 SAMM Pingutatud kaablikinnitused lõika lühikeseks et need ei jääks pöörlevate asjade vahele.
5 SAMM Pinguta magnet, vajuta magneti külgedele.

6.2 KOMPUUTRIALUSE PAIGALDAS 
1 SAMM Otsusta kas paigaldad kompuutrialuse lenksule või pikendusele
2 SAMM Olenevalt rattast, tuleb kompuutrialus pöörata 90 kraadi. Selleks ava 2 kruvi et alust pöörata
3 SAMM Kinnita aluse 2 kruvi kui oled leidnud alusele õige koha
4 SAMM Aluse kinnitamiseks pikendusele või lenksule kasuta kaablikinnitusi (nipusidemed).

6.3 KOMPUUTRIPEA ASETAMINE ALUSELE
Pane pea alusele kellaosuti 10 peale ja pööra kellaosuti suunas kuni tunned “click” ja oled jõudnud kellaosuti 12 peale. Veendu et 
pea on õiges pesas ja kinni. Sa pead tundma läbi käe ”klõksatust”, tunned et kinnitus. 
Pea eemaldamiseks pööra kellaosutile vastasuunas ja pea tuleb aluse küljest lahti. 

7. Funktsioonide test
Palun kontrolli pärast paigaldust ja seadistust kompuutrit.
Tõsta esiratas maast lahti. Tõmba esiratas liikumissuunas liikuma, 2-4 sekundi jooksul peab kompuuter kiirust kuvama. 
Kui ei kuva kontrolli magneti ja saatja vahelist kaugust. Püüa esiratas piisavalt kiirelt käima tõmmata. 
Kui kompuuter ei tööta, võib olla põhjuseks ka liiga kauge vahemaa saatja ja vastuvõtja vahel. See ei tohi olla rohkem kui 75cm. 
VDO soovib Sulle meeldivaid rattaretki. Tehniliste probleemide korral konsulteeri kompuutri müüjaga

8. Garantii
VDO tootel on 2aastane garantii alates ostukuupäevast. Garantii kehtiv tootja või materjalide kohta. Kompuutri, kaabli, saatja, 
vastuvõtja, magneti ja kinnitusvahendite probleemid, mis tulenevad normaalsest kulumisest, kasutamisest, kukkumisest ja muud-
est välistest ja sisemistest vigastustest, võistlustingimustes kasutamisest ei kuulu käesoleva garantii alla. Samuti katkeb garantii 
kui proovida vahetada ise patareid.
Hoia ostupaber alles, see on ainuke tõestus garantii kohta.

Kui juhtub garantiiprobleem, siis kompuutri müünud firma/kauplus parandab selle või asendab ainult vigase osa mõistliku aja 
jooksul. Juhul kui ei ole sama mudelit saadaval on sealjuures firmal/kauplusel õigus asendada garantiitoode samaväärse teise 
tootega.

VDO rattakompuutrite maaletooja Eestis on Veloplus OÜ. 
Tugitelefon +372 6556977
Kompuutrite tehnilised näitajad võivad muutuda ilma sellest etteteatamata.

TOOTE KASUTUSELT KÕRVALDAMINE
Antud toode on kooskõlas EU derektiiviga 2002/96/EC.
Keskonnasõbralikul toote kõrvaldamisel kasutuselt palun vii antud toode vana elektroonika kogumispunkti või selle 
müüja juurde. Küsimuste korral kuidas toode kasutuselt kõrvaldada, võid küsida nõu kohalikust jäätmekäitluskes-
kusest.
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(TRP = TRIP)

(ATM = AUTOMATIC TIMER)

(AVS = AVERAGE SPEED)

!
minimaalne 
rattaümbermõõt:
100 mm / 3,94“
maksimaalne 
rattaümbermõõt:
3999 mm / 157,44“

Tire size                   WS in mm KMH   WS in inch MPH
47-305 16x1,75 1272 50,1
47-406 20x1,75 1590 62,6
34-540 24x1 3/8 1948 76,7
47-507 24x1,75 1907 75,1
23-571 26x1 1973 77,7
40-559 26x1,5 2026 79,8 
44-559 26x1,6 2051 80,7
47-559 26x1,75 2055 80,9
50-559 26x1,9 2060 81,1
n/a 26 x 1,95 2070 81,5
54-559 26x2,00 2075 81,7
n/a 26 x 2,1 2080 81,9
57-559 26x2,125 2133 84,0
37-590 26x1 3/8 2105 82,9
 

Tire size                   WS in mm KMH   WS in inch MPH
20-571 26x3/4 1954 76,9
32-630 27x1 1/4 2199 86,6
40-622 28x1,5 2224 87,6
47-622 28x1,75 2268 89,3
40-635 28x1 1/2 2265 89,2
37-622 28x1 3/8 2205 86,8
18-622 700x18C 2102 82,8
20-622 700x20C 2114 83,2
23-622 700x23C 2133 84,0
25-622 700x25C 2146 84,5
28-622 700x28C 2149 84,6
32-622 700x32C 2174 85,6
37-622 700x37C 2205 86,8
40-622 700x40C 2224 87,6
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AC-button

CLOSEOPEN

Battery

WS in mm / inch 

1x 
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*Watch out: old batteries require special disposal
 

Please read instructions for end-off-life disposal treatment
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 CZ Toto zařízení je v souladu se základními požadavky a 
ostatními odpovídajícími ustanoveními Směrnice 1999/5/EC. 
 DK Dette udstyr er i overensstemmelse med de væsentlige 
krav og andre relevante bestemmelser i Direktiv 1999/5/EF. 
 EST See seade vastab direktiivi 1999/5/EÜ olulistele nõuetele 
ja teistele asjakohastele sätetele. 
 E Este equipo cumple con los requisitos esenciales asi 
como con otras disposiciones de la Directiva 1999/5/CE. 
 GR Αυτός ο εξοπλισµός είναι σε συµµόρφωση µε τις 
ουσιώδεις απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της 
Οδηγίας 1999/5/EC. 
 F Cet appareil est conforme aux exigences essentielles et 
aux autres dispositions pertinentes de la Directive 1999/5/EC. 
 IS Þetta tæki er samkvæmt grunnkröfum og öðrum 
viðeigandi ákvæðum Tilskipunar 1999/5/EC. 
 I Questo apparato é conforme ai requisiti essenziali ed 
agli altri principi sanciti dalla Direttiva 1999/5/CE. 
 LV Šī iekārta atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām 
prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem. 
 LT Šis įrenginys tenkina 1999/5/EB Direktyvos esminius 
reikalavimus ir kitas šios direktyvos nuostatas. 
 NL Dit apparaat voldoet aan de essentiele eisen en andere 
van toepassing zijnde bepalingen van de Richtlijn 1999/5/EC. 
 M Dan l-apparat huwa konformi mal-ħtiġiet 

essenzjali u l-provedimenti l-oħra rilevanti tad-Direttiva 
1999/5/EC. 
 H Ez a készülék teljesíti az alapvető követelményeket és 
más 1999/5/EK irányelvben meghatározott vonatkozó 
rendelkezéseket. 
 N Dette utstyret er i samsvar med de grunnleggende krav 
og andre relevante bestemmelser i EU-direktiv 1999/5/EF. 
 PL Urządzenie jest zgodne z ogólnymi wymaganiami oraz 
szczególnymi warunkami określonymi Dyrektywą UE: 
1999/5/EC. 
 P Este equipamento está em conformidade com os 
requisitos essenciais e outras provisões relevantes da Directiva 
1999/5/EC. 
 SLO Ta naprava je skladna z bistvenimi zahtevami in ostalimi 
relevantnimi pogoji Direktive 1999/5/EC. 
 SK Toto zariadenie je v zhode so základnými požiadavkami 
a inými príslušnými nariadeniami direktív: 1999/5/EC. 
 FIN Tämä laite täyttää direktiivin 1999/5/EY olennaiset 
vaatimukset ja on siinä asetettujen muiden laitetta koskevien 
määräysten mukainen. 
 S Denna utrustning är i överensstämmelse med de 
väsentliga kraven och  andra relevanta  bestämmelser i Direktiv 
1999/5/EC.  
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Täname sind VDO CYTEC rattakompuutri ostmise eest. Mida paremini sa seda mudelit tundma õpid, seda nauditavamaks kujune-
vad su rattaretked. Palun loe hoolikalt läbi selles õpetuses kirjasolev informatsioon. Siit leiad tähtsaid ja tarvilikke
kasutusvõimalusi, et sajaprotsendiliselt nautida kõiki VDO CYTEC rattakompuutriga kaasnevaid tehnilisi omadusi. Olgu su jalgratta-
retked VDO CYTEC -ga alati meeldivad. Enne paigaldust, kontrolli pakendi sisu.

1. Alumise klahvi funktsioonid
PAREM ALUMINE KLAHV (MODE nupp)  Rattafunktsioon: Sellest klahvist kuvatakse ODO, TRP, ATM, AVS, 
   MXS ja CLK näite.
   SET klahvi kaudu saab seadistada arvandmeid.
VASAK KLAHV (SET nupp)   Selle klahvi kaudu saab siseneda seadistusse ja on võimalik muuta rattaümber-

mõõtu (Wheelsize), kellanäitu (CLK) ja koduläbisõitu (ODO)
   SET klahvilt vali soovitud numbrid

2. Kompuutrifunktsioonid
HETKEKIIRUS (KMH/MPH)  Hetkekiirus kuvatakse kuni 120 km/h (75 m/h). 
HETKE JA KESKMISE KIIRUSE VÕRDLUS (st)  Kolmnurksete nooltega kuvatakse keskmise kiiruse võrdlust hetkekiirusega. 
   (s) = Kui hetkelkiirus on suurem kui keskmine
   (st) = kiirus on nool suunaga üles 
   (t)= kui vähem on nool suunaga alla
PÄEVANE LÄBISÕIT (TRP)   Päevane läbisõit kuni 999,99km. Töötab samas funktsioonis koos ATM, AVS, MXS 

ning nende nullimisel nullitakse ka päevane läbisõit.
AUTOMAATNE TAIMER (ATM)   Mõõdab sõiduks kulutatud aega kuni 9t,59min, 59sek. Töötab samas funktsioonis 

koos TRP, AVS, MXS ning nende nullimisel nullitakse ka sõiduaeg (ATM)
KESKMINE KIIRUS (AVS)   Arvutab keskmist kiirust sõiduajast (ATM) ja päevasest läbisõidust (TRP)

MAKSIMAALNE KIIRUS (MXS)  Kuvab päevases läbisõidus saavutatud maksimaalset hetkekiirust kuni 120km/h   
   (75m/h) kiiruseni.
KELL (CLK)   Kuvab kellanäitu 24 tunni reziimil.
KOGULÄBISÕIT (ODO)   Kuvab koguläbisõitu (näiteks aastane, hooajaline) kuni 99999km või miili. Näit 

tuleb uuesti sisestada kui vahetatakse patareid.
SÄÄSTUREZIIM    Et patarei kestaks kauem, säästab kompuuter voolutarbimist kui kompuutrit 

pole 3min jooksul kasutatud. Seejärel kuvatakse vaid kellaaega. Juhtmevaba 
vastuvõtja (kompuutripea) lülitab ennast peale 3tunni seismist välja. Seejärel 
kuvatakse ekraanil vaid kellaaga. Taaskäivitamiseks vajuta suvalist nuppu.

   Kompuuter taaskäivitub suvalisele nupule vajutades 

3. Kompuutri nullimine
3.1 PÄEVASE LÄBISÕIDU ANDMETE NULLIMINE
TRP, ATM, AVS, MXS nullimiseks hoia all 3sek samaaegselt SET ja MODE klahvid 
3.2 KOMPUUTRI NULLIMINE TEHASESEADISTUSENI
Kompuutri admete põhjalikuks nullimiseks vajuta peenikese asemega kompuutri tagaküljel olevat nuppu AC.
HOIATUS: AC nuppu kasutades kustuvad kõik arvadmed ja näidud (rattaümbermõõt, kell, koguläbisõit).

4. Paigaldus ja häälestus
4.1 PATAREI PAIGALDUS
Patarei ei ole algselt kompuutrisse paigaldatud. Patarei tüüp on 3V tablet (CR2032). Patarei eluiga on umbes 12 kuud.
Uduse ekraaninäidu või valenäitude korral kontrolli patareid.

1 SAMM Patarei paigaldamiseks ava tagakaas näiteks sobiva müntrahaga
2 SAMM Aseta paratei pesasse, + poolus ülespoole (kaanepoole)
3 SAMM Sulge tagakaas, kuid kontrolli et tihend ei saaks kannatada.
 Kui tihend saab vigastada ei pruugi kompuuter enam olla niiskuskindel
4 SAMM Tagakaas olgu korralikult suletud    
  TÄHELEPANU: Patareivahetusega kustuvad arvandmed kui patareivahetus kestab kauem kui 20sek. 

Soovitus: et patareivahetusega arvandmed ei kaoks, kirjutage need ennem üles.

Tähelepanu: juhul kui patareivahetusega vedelkristall ekraan ei näita numbreid korralikult, vajuta tagaküljel AC nuppu. Tea et siis 
kustuvad näidud rattaümbermõõt, kell ja koguläbisõit.

4.2 PATAREI PAIGALDUS SAATJASSE 
Saatjale sobib 12V LR23 tüüpi patarei. Patarei kestab umbes 12 kuud
1 SAMM Ava patarei kaas sobiva müntrahaga
2 SAMM Paigalda patarei + poolus üles poole (kaane poole)
3 SAMM  Paigalda kaas tagasi. Vaata tähelepanelikult et tihend ei saaks kannatada.
4 SAMM Sule kaas korralikult sobiva müntrahaga.

5. Kompuutri seadistus
Esimese sammuna tuleb sisestada rattaraadius (rattaümbermõõt mm-s). 

5.1 KUIDAS MÕÕTA ÜMBERMÕÕTU? 
On 2 võimalust: kas mõõta siledal põrandal üks tiir või kasutada kompuutriga kaasas olevat tabelit. Ise mõõtes on näit täpsem 
kuna rehvid on erineva mustriga

Loe rehvil mõõt, vaata tabelist tulemus.
1 SAMM  Ise ümbermõõdu mõõtmine: Pumpa kummid täis, aseta ventiil alla (kella 6 peale), veereta ratast edasi kuni ratas 

teeb ühe tiiru ja ventiil jõuab taas alla (kela 6 peale). 
2 SAMM Vahemaa mõõda mõõdulindiga ja saadud tulemus sisesta mm-s. Näiteks 2 m ja 8cm = 2080mm. 

5.2 TÖÖREZIIM km VÕI m VAHETUS
Kompuuter arvutab kas km või m reziimil. Euroopas on enamasti kasutusel km reziim. 
1 SAMM Kuva ekraanil TRP, hoia SET nuppu all 3 sek
2 SAMM vali km või m kasutades MODE klahvi
3 SAMM Vajuta SET klahvi et kinnitada valitud reziim ja nüüd kuvatakse rattaümbermõõtu 

5.3 RATTAÜMBERMÕÕDU SISESTAMINE
Pärast SET klahvi vajutust kui oled valinud reziimi km või km tuleb sisestada rattaümbermõõt. Tehasepoolne seadistud on 
2155mm km reziimile. Tähelepanu, km reziimiks tuleb numbrid sisestada mm-s.
1 SAMM Numbrite sisestamiseks ja muutmiseks tuleb vajutada MODE klahvi
2 SAMM Vajuta SET klahvi et kinnitada number või liikuda edasi järgmise numbri peale 
3 SAMM Korda 1 ja 2 sammu kui vajad veel numbreid muuta
4 SAMM Vajuta SET klahvi all 3 sek et salvestada. Kompuuter pöördub taas algse TRP reziimi peale.  

5.4 KELLANÄIDU SEADISTUS
Kellanäit töötab 24 tunni reziimil.
1 SAMM Kuva kellanäit ekraanile, hoia all SET klahvi 3sek.   
2 SAMM Kasuta MODE klahvi numbrite muutmiseks. Hoia SET nuppu et numbrid kinnitada
3 SAMM Kasuta MODE nuppu et muuta arvnäite.
4 SAMM Vajuta ja hoia all SET klahvi 3 sek et väljuda ja lõpetada seadistus. Kompuuter kuvab siis taas kellaaega

5.5 KOGULÄBISÕIDU PROGRAMMEERIMINE
Koguläbisõiduloendurit (ODO) saab programmeerida igal ajal, näiteks pärast patarei vahetust kui sisestad oma läbisõidu.
1 SAMM Kuva ekraanile ODO, vajuta ja hoia SET klahvi 3 sek.  
2. SAMM Vajuta MODE klahvi et vahetada vilkuvaid numbreid. Kinnitamiseks vajuta SET klahvi ning seejärel liigub vilkuv   
 kursor edasi
3 SAMM Korda 1 ja 2 SAMMU kuni kõik numbrid on soovitud
4 SAMM  Vajuta ja hoia all SET klahvi 3 sek et väljuda ODO setting reziimist.  

Kompuuter on taas ODO näidul ja ODO näit ongi seadistatud. 

6. Kinnitamine
6.1 MAGNETI, SAATJA JA KOMPUUTRIPEA KINNITAMINE
Tähelepanu
Magneti ja saatja (esihargil) vahe peab olema vahemikus 1-3mm.
Saatja (esihargil) ja kompuutri (lenksul) vahe ei togi olla suurem kui 75cm.  
 Ära paiguta saatjat pidurile lähemale kui 10cm.
1 SAMM  Saatja kinnita esihargile kaablikinnitusega (nipuside), kuid lõplik pingutus tee siis kui kõik muu 
 on valmis. Saatja kinnitamisel parema esihalgi külge, paigalda saatja patarei kaas allapoole.
2 SAMM Ära kodaramagnetit lõplikult kinnita, sest vahemaa magneti ja saatja vahel tuleb leida üles-alla liigutades 
 (1-3mm)
3 SAMM Kui kompuuter töötab ja kõik on häälestatud, alles siis pinguta kaablikinnitused lõplikult
4 SAMM Pingutatud kaablikinnitused lõika lühikeseks et need ei jääks pöörlevate asjade vahele.
5 SAMM Pinguta magnet, vajuta magneti külgedele.

6.2 KOMPUUTRIALUSE PAIGALDAS 
1 SAMM Otsusta kas paigaldad kompuutrialuse lenksule või pikendusele
2 SAMM Olenevalt rattast, tuleb kompuutrialus pöörata 90 kraadi. Selleks ava 2 kruvi et alust pöörata
3 SAMM Kinnita aluse 2 kruvi kui oled leidnud alusele õige koha
4 SAMM Aluse kinnitamiseks pikendusele või lenksule kasuta kaablikinnitusi (nipusidemed).

6.3 KOMPUUTRIPEA ASETAMINE ALUSELE
Pane pea alusele kellaosuti 10 peale ja pööra kellaosuti suunas kuni tunned “click” ja oled jõudnud kellaosuti 12 peale. Veendu et 
pea on õiges pesas ja kinni. Sa pead tundma läbi käe ”klõksatust”, tunned et kinnitus. 
Pea eemaldamiseks pööra kellaosutile vastasuunas ja pea tuleb aluse küljest lahti. 

7. Funktsioonide test
Palun kontrolli pärast paigaldust ja seadistust kompuutrit.
Tõsta esiratas maast lahti. Tõmba esiratas liikumissuunas liikuma, 2-4 sekundi jooksul peab kompuuter kiirust kuvama. 
Kui ei kuva kontrolli magneti ja saatja vahelist kaugust. Püüa esiratas piisavalt kiirelt käima tõmmata. 
Kui kompuuter ei tööta, võib olla põhjuseks ka liiga kauge vahemaa saatja ja vastuvõtja vahel. See ei tohi olla rohkem kui 75cm. 
VDO soovib Sulle meeldivaid rattaretki. Tehniliste probleemide korral konsulteeri kompuutri müüjaga

8. Garantii
VDO tootel on 2aastane garantii alates ostukuupäevast. Garantii kehtiv tootja või materjalide kohta. Kompuutri, kaabli, saatja, 
vastuvõtja, magneti ja kinnitusvahendite probleemid, mis tulenevad normaalsest kulumisest, kasutamisest, kukkumisest ja muud-
est välistest ja sisemistest vigastustest, võistlustingimustes kasutamisest ei kuulu käesoleva garantii alla. Samuti katkeb garantii 
kui proovida vahetada ise patareid.
Hoia ostupaber alles, see on ainuke tõestus garantii kohta.

Kui juhtub garantiiprobleem, siis kompuutri müünud firma/kauplus parandab selle või asendab ainult vigase osa mõistliku aja 
jooksul. Juhul kui ei ole sama mudelit saadaval on sealjuures firmal/kauplusel õigus asendada garantiitoode samaväärse teise 
tootega.

VDO rattakompuutrite maaletooja Eestis on Veloplus OÜ. 
Tugitelefon +372 6556977
Kompuutrite tehnilised näitajad võivad muutuda ilma sellest etteteatamata.

TOOTE KASUTUSELT KÕRVALDAMINE
Antud toode on kooskõlas EU derektiiviga 2002/96/EC.
Keskonnasõbralikul toote kõrvaldamisel kasutuselt palun vii antud toode vana elektroonika kogumispunkti või selle 
müüja juurde. Küsimuste korral kuidas toode kasutuselt kõrvaldada, võid küsida nõu kohalikust jäätmekäitluskes-
kusest.

 

CYCLECOMPUTING Paigaldamine ja kasutamine A8+
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(TRP = TRIP)

(ATM = AUTOMATIC TIMER)

(AVS = AVERAGE SPEED)

!
minimaalne 
rattaümbermõõt:
100 mm / 3,94“
maksimaalne 
rattaümbermõõt:
3999 mm / 157,44“

Tire size                   WS in mm KMH   WS in inch MPH
47-305 16x1,75 1272 50,1
47-406 20x1,75 1590 62,6
34-540 24x1 3/8 1948 76,7
47-507 24x1,75 1907 75,1
23-571 26x1 1973 77,7
40-559 26x1,5 2026 79,8 
44-559 26x1,6 2051 80,7
47-559 26x1,75 2055 80,9
50-559 26x1,9 2060 81,1
n/a 26 x 1,95 2070 81,5
54-559 26x2,00 2075 81,7
n/a 26 x 2,1 2080 81,9
57-559 26x2,125 2133 84,0
37-590 26x1 3/8 2105 82,9
 

Tire size                   WS in mm KMH   WS in inch MPH
20-571 26x3/4 1954 76,9
32-630 27x1 1/4 2199 86,6
40-622 28x1,5 2224 87,6
47-622 28x1,75 2268 89,3
40-635 28x1 1/2 2265 89,2
37-622 28x1 3/8 2205 86,8
18-622 700x18C 2102 82,8
20-622 700x20C 2114 83,2
23-622 700x23C 2133 84,0
25-622 700x25C 2146 84,5
28-622 700x28C 2149 84,6
32-622 700x32C 2174 85,6
37-622 700x37C 2205 86,8
40-622 700x40C 2224 87,6
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MODESET

P01

AC-button

CLOSEOPEN

Battery

WS in mm / inch 

1x 

OPEN CLOSE

F Contents

*Watch out: old batteries require special disposal
 

Please read instructions for end-off-life disposal treatment

CLOSEOPEN

90°
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 CZ Toto zařízení je v souladu se základními požadavky a 
ostatními odpovídajícími ustanoveními Směrnice 1999/5/EC. 
 DK Dette udstyr er i overensstemmelse med de væsentlige 
krav og andre relevante bestemmelser i Direktiv 1999/5/EF. 
 EST See seade vastab direktiivi 1999/5/EÜ olulistele nõuetele 
ja teistele asjakohastele sätetele. 
 E Este equipo cumple con los requisitos esenciales asi 
como con otras disposiciones de la Directiva 1999/5/CE. 
 GR Αυτός ο εξοπλισµός είναι σε συµµόρφωση µε τις 
ουσιώδεις απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της 
Οδηγίας 1999/5/EC. 
 F Cet appareil est conforme aux exigences essentielles et 
aux autres dispositions pertinentes de la Directive 1999/5/EC. 
 IS Þetta tæki er samkvæmt grunnkröfum og öðrum 
viðeigandi ákvæðum Tilskipunar 1999/5/EC. 
 I Questo apparato é conforme ai requisiti essenziali ed 
agli altri principi sanciti dalla Direttiva 1999/5/CE. 
 LV Šī iekārta atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām 
prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem. 
 LT Šis įrenginys tenkina 1999/5/EB Direktyvos esminius 
reikalavimus ir kitas šios direktyvos nuostatas. 
 NL Dit apparaat voldoet aan de essentiele eisen en andere 
van toepassing zijnde bepalingen van de Richtlijn 1999/5/EC. 
 M Dan l-apparat huwa konformi mal-ħtiġiet 

essenzjali u l-provedimenti l-oħra rilevanti tad-Direttiva 
1999/5/EC. 
 H Ez a készülék teljesíti az alapvető követelményeket és 
más 1999/5/EK irányelvben meghatározott vonatkozó 
rendelkezéseket. 
 N Dette utstyret er i samsvar med de grunnleggende krav 
og andre relevante bestemmelser i EU-direktiv 1999/5/EF. 
 PL Urządzenie jest zgodne z ogólnymi wymaganiami oraz 
szczególnymi warunkami określonymi Dyrektywą UE: 
1999/5/EC. 
 P Este equipamento está em conformidade com os 
requisitos essenciais e outras provisões relevantes da Directiva 
1999/5/EC. 
 SLO Ta naprava je skladna z bistvenimi zahtevami in ostalimi 
relevantnimi pogoji Direktive 1999/5/EC. 
 SK Toto zariadenie je v zhode so základnými požiadavkami 
a inými príslušnými nariadeniami direktív: 1999/5/EC. 
 FIN Tämä laite täyttää direktiivin 1999/5/EY olennaiset 
vaatimukset ja on siinä asetettujen muiden laitetta koskevien 
määräysten mukainen. 
 S Denna utrustning är i överensstämmelse med de 
väsentliga kraven och  andra relevanta  bestämmelser i Direktiv 
1999/5/EC.  

 

1-5mm
1-5mm

Right side mounting Left side mounting


