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M2 WR 

Pakk sisaldab 

Esmalt veendu kas karbis on kõik vajalikud esemed olemas: 

  VDO kompuuter 
  Kompuutri patarei 
  Universaalne kinnitus juhtrauale koos kaabliga 
  Kodara magnet 
  Plastikust kiirkinnitused 
1 Inglise keelne manuaal 
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M2 WR 

Ekraan 

VDO M2 WR – sellel on suur ja kergesti loetav ekraan, mille  saab 
jagada kolme ossa. 

– Ülemine osa ekraanist näitab valitud funktsiooni. 
– Keskmine osa ekraanist näitab kella „am“ või „pm“ kui    
kasutate 12 tunnilise kella näitu. 
  Näitab veel kas olete valinud km/h või mp/h.  
  Sellest vasakul olevad nooled näitavad, kas sõidate      kiiremini 
või aeglasemalt kui teie keskmine kiirus. 
– Alumine osa ekraanist näitab teie valitud funktsiooni  
nimetust 
 

TOP 

MIDDLE 

BOTTOM 

Korraga kuvatakse ainult ühte funktsiooni ekraanil. 
Kui soovite väljuda näiteks sõiduaja funktsioonist (ride time) 
kiiruse funktsiooni siis vajuta SET nuppu. 

Seadestest saab määrata, kas kiiruse funktsiooni hakatakse 
näitama automaatselt, kui olete kasutanud mõnda muud 
funktsiooni pärast viit sekundit.  

Vaata lehekülg 17: Seaded – kiiruse indikaatori 
seaded 

Nupud 

VDO M2 WR – sellel on kaks nuppu 

BIKE 
Funktsioonides: 
– Juurdepääs funktsioonidele 
– Päevase läbisõidu nullimine 
  (vajuta ja hoia nuppu all) 

Seadetest: 
– Leidke vastavast menüüst 
– Andmete muutmine 

SET 
Funktsioonidest: 
– Mine tagasi kiiruse funktsiooni igast 
teisest funktsioonist 
– Ava seaded 
  (vajuta ja hoia nuppu all) 

Seadetest: 
– Ava seaded 
– Kinnita seaded kui oled valmis 
– Välju seadetest ning mine tagasi 
funktsioonidesse. 
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M2 WR 

Funktsioonid 

VDO M2 WR sellel on järgnevad funktsioonid 

Hetke kiirus (speed) 
Rattal, mille rehvi ümbermõõt on 2155mm, maksimaalne 
näidatav võimalik kiirus on 199km/t. 

Päevane läbisõit (trip distance) 
Hetke distants loeb kuni 999.99 km või miili. 
Kui maksimaalne summa on saavutatud läheb loendus 
automaatselt nulli. 

Päevane sõiduaeg (ride time) 
Hetke sõiduaeg loeb kuni 99:59:59 TT:MM:SS 
Kui maksimaalne summa on saavutatud läheb loendus 
automaatselt nulli. 
 

Keskmine kiirus (avg speed) 
Kuvab päevases läbisõidus saavutatud keskmise 
kiiruse. 
 

Maksimaalne kiirus (max speed) 
Kuvab päevases läbisõidus saavutatud 
maksimaalset hetkekiirust. 
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M2 WR 

Funktsioonid 

Aeg (clock) 
(kas 24h või 12h) 

24-H 12-H  

Kogu distants (total dist) 
(kuvab läbisõitu) 
Kogu distants loeb kuni 99,999 km või miili. 
Kui maksimaalne summa on saavutatud läheb loendus 
automaatselt nulli. 

Kui vahetada km miilide vastu siis automaatselt nullib kogu 
distantsi. 

Kogu sõiduaeg (total time) 
(kogu päevaste sõitude aeg) 
Kogu sõiduaeg loeb kuni 9,999:59 TTTT:MM. 
Kui maksimaalne summa on saavutatud läheb loendus 
automaatselt nulli. 

Sõidu ajal 

Sõidu ajal saab kasutada erinevaid funktsioone kasutades 
BIKE nuppu. 
Vajutades BIKE nuppu saate näha järgmisi funktsioone 

Korraga on näha ainult ühte funktsiooni. 

Kiiruse nägemiseks vajutage SET nuppu. 

Seadestest saab määrata, kas kiiruse funktsiooni hakatakse 
näitama automaatselt, kui olete kasutanud mõnda muud 
funktsiooni pärast viit sekundit.  
 Vaata lehekülg 17: Seaded – kiiruse indikaatori 
seaded 

BIKE 

SET 

1x 
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M2 WR 

Kinnituse ja anduri kinnitamine 

Alustuseks paigaldage andur (SENSOR) ja 
magnet. 
ESITEKS 
Paigalda (kumm) tihend anduri alla. Paigalda andur esihargi 
sellele poole kuhu hiljem paigaldate ka kompuutri (parem  
või vasak). Kasuta kiirkinnitusi anduri paigaldamiseks aga 
 ärge tõmmake enne neid täitsa pingule, et hiljem oleks  
võimalus reguleerida. 
TäHELEPANU: tähis anduri peal peaks olema suunatud  
kodarate poole. See oleneb kui palju ruumi on, anduri võib 
paigaldad ka ette kui ka sissepoole ning esihargi tgumisele 
poolele. 

TEISEKS 
Paidalda kodaramagnet kodarast väljapoole. Magnet  
paigaldada nii, et magneti peal olev  VDO logo oleks  
suunatud anduri poole 
Joonda nii, et magneti ja anduri vaheline kaugus oleks 
 1 - 5mm. 

KOLMANDAKS 
Joonda magnet ja andur oma lõplikule positsioonile ning  
tõmba kiirkinnitused tugevasti kinni. 

NELJANDAKS 
Vea kaabel alt üles kuniks jõuad esihargi sillani. Sealt edasi  
vii kaabel mööda pidurikõri üles kuni jõuad juhtrauani. 

VIIENDAKS  
Otsustage kas soovite kompuutri paigaldada juhtrauale või 
stemile- selleks peate keerama kompuutri alust 90°.  
Keerake lahti neli kruvi, mis on kompuutri alusel, keerake  
alust 90° ning kruvige uuesti kinni. 
TÄHELEPANU: ärge keerake kruvide peasid üle. 

KUUENDAKS 
Juhatage kiirkinnitused läbi kompuutri aluse nagu antud  
pildil aga ärge veel kinni tõmmake. 

SEITSMENDAKS: 
Juhtrauale kinnitades vaadake kompuutri suunda, kas 
see on teie sõidustiiliga piisavaks nägemaks numbreid. 
Nüüd kinnitage kiirkinnitused, selleks võite kasutada ka 
tange. 

Alltoodud lehel on video, kuidas paigaldad alus ning magnet. 
www.vdocyclecomputing.com/service 
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1 SENSOR 

3 

1–5 mm 

5 – 7 

90° 

6 



M2 WR 

Kompuutri paigaldamine alusele 

VDO kasutab keera-klõps süsteemi, mis ühendab turvaliselt 
alusele. 

Kuidas seda teha: 

ESITEKS 
Paigalda kompuuter alusele kella 10 suunas. 

TEISEKS 
Keera kompuutrit kella 12 suunas ja klõpsa alusele. 
Kerge vastupanu selle tegemisel on arvestatav. 

KOLMANDAKS 
Kompuutri eemaldamiseks keerake vasakule, ilma, et peaks 
seda kuidagi lükkama või tõmbama. 

Jätke meelde: Kinnitamiseks keerake paremale, 
eemaldamiseks keerake vasakule! 

LOck 

UNLOck 

1. LOck 2. cLick 

2. UNLOck 

Funktsioonide testimine 

Kui andur on paigaldatud siis kontrollige selle töötamist. 

Kuidas testida kompuutrit: 
– Sisestage kompuuter alusele. 
– Tõstke esijooks üles ning lükake ratas pöörlema. 
– Kiirus peaks ilmuma kompuutrile. 

Kui EI siis on mitu erinevat põhjust selleks. 
Võimalikud vead on selgitatud veakoodides  
„trouble-shooting“  sektsioonis. 
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M2 WR 

Puhkereziim (sleep mode) 

Kui teete pausi ja M2 on endiselt alusel, siis kompuuter läheb 
automaatselt puhkeziimi pärast viit minutit. 

Kui alustad uuesti liikumist pärast pausi siis alustab 
kompuuter automaatselt tööd. 

VDO M2 lülitub tagasi funktsioonidesse ning kiirus on uuesti 
nähtaval kompuutril. 
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M2 WR 

Seaded – keel (settings-language) 

Alljärgnevad keeled on valikus VDO M2: 
– Saksakeel German 
– Inglise keel English 
– Prantsuse keel French 
– Itaalia keel Italian 
– Hispaania keel Spanish 
– Holland Dutch 
– Poola Polish 

Selleks: 
Vajuta ja hoia SET nuppu kuniks seadete menüü avaneb. 

Keel “Language” ilmub ekraanile. 
Vajuta SET nuppu avamiseks keelte seadeid. 
„English“ Inglise keel vilgub. 

Vajuta BIKE nuppu erinevate keelte valimiseks. 

Vajuta SET nuppu oma valiku kinnitamiseks. 
 Vastus „Set OK“ ilmub ekraanile. 

Kui soovite seadistada ka edasiseid andmeid 
siis vajutage BIKE nuppu. 

Kui te ei soovi seadistada teisi andmeid siis vajutage ja 
hoidke all SET nuppu. 

Seadete menüü sulgub. 
VDO M2 liigub tagasi funktsioonidesse. 
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M2 WR 

Seaded – jooksu ümbermõõt (settings-wheelsize) 

Ümbermõõtu saate ise sisestada. 
Mida täpsem on antud seadistus, seda täpsem on ka  
kiiriuse indikaator ja distants mille läbite. 
Mõõtmed saate leida kõrval olevast tabelist ja saate selle 
sisestada seadistusesse. 

Kui teie soovitud mõõt puudub tabelis, siis saate seda  
mõõta ka iseseisvalt. 

Järgmiselt: 

ESITEKS 
Tõstke ratas ning veenduge, et rehvid on korralikult täis 
pumbatud. Asetakse ratas nii, et sisekummi nippel oleks 
alustuskoht. Märgistage alustuskoht. 

TEISEKS 
Nüüd sõitke rattaga edasi sirges joones nii kauaks kuniks  
jooks teeb tiiru ümber oma telje ning märkige antud koht  
kuhu sisekummi nippel jäi. 

KOLMANDAKS 
Distants kahe märgistuse vahel on teie ratta jooksu 
ümbermõõt millimeetrites. 

Rehvide ümbermõõdud 
 millimeetrites 

 
1,27250.1 
1,59062.6 
1,90775.1 
2,02679.8 
2,07081.5 
2,08982.2 
2,11483.2 
2,12583.6 
2,14584.4 
2,16085.0 
2,17085.4 
2,22487.6 
2,23588.0 
2,26889.3 
2,29590.3 
2,28890.1 
2,30090.5 
2,10082.6 
2,10282.8 
2,11483.2 
2,09582.5 
2,14684.5 
2,14984.6 
2,17485.6 
2,22487.6 

Rehvi suurus 
16 x 1.75 
20 x 1.75 
24 x 1.75 
26 x 1.5 
26 x 1.75 
26 x 1.9 
26 x 2.00 
26 x 2.10 
26 x 2.25 
26 x 2.35 
26 x 2.40 
28 x 1.5 
28 x 1.6 
28 x 1.75 
29 x 2.10 
29 x 2.25 
29 x 2.40 
650 B 
700 x 18C 
700 x 20C 
700 x 23C 
700 x 25C 
700 x 30C 
700 x 32C 
700 x 38C 

Mõõdud 
47-305 
47-406 
47-507 
40-559 
47-559 

50-559 
54-559 
57-559 
60-559 
62-559 
40-622 
42-622 
47-622 
54-622 
57-622 
62-622 

18-622 
20-622 
23-622 
25-622 
30-622 
32-622 
38-622 

1x 

Jooksu ümbermõõt millimeetrites 
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M2 WR 

Seaded – jooksu ümbermõõt (settings-wheelsize) 

Kuidas sisestada jooksu ümbermõõtu: 
Vajuta ja hoia SET nuppu kuniks avaneb seadete menüü 
(SETTINGS). 

Ekraanile ilmub “Language“ . Vajutage BIKE nuppu, rullige 
kuniks ekraanile ilmub „ Wheelsize“ jooksu ümbermõõt. 

Vajutage SET nuppu jooksu ümbermõõdu avamiseks. 

Esimesed kaks numbrid vilguvad. 
Vajutage BIKE nuppu valimaks teile sobivat suurust. 

Vajutage SET nuppu kui olete oma valiku teinud. 
Nüüd vilgub kolmas number ja on valmis muutmiseks. 

Vajutage BIKE nuppu, et leida endale sobiv 
number. 
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M2 WR 

Seaded – jooksu ümbermõõt (settings-wheelsize) 

Kinnitamiseks vajutage SET nuppu. 
Nüüd vilgub ka viimane number. 

BIKE nuppu vajutades saate seda numbrit 
valida. 

Kinnitamiseks vajutage SET nuppu. 
Nüüd on jooksu ümbermõõt seadistatud. 

Vastus „Set OK“ ilmub ekraanile. 

Kui soovite seadistada ka edasiseid andmeid 
siis vajutage BIKE nuppu. 
 
Kui te ei soovi seadistada teisi andmeid siis vajutage ja 
hoidke all SET nuppu. 
Seadete menüü sulgub. 

VDO M2 WR läheb tagasi funktsioonidesse. 
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M2 WR 

Seaded – üksus (unit) 

Kasutage UNIT seadeid: kas ekraan kuvab km/h või mp/h. 

Vajuta ja hoia SET nuppu kuniks seadete (setting) menüü 
avaneb. 

Ekraanile ilmub “Language” keel. 
Vajutage BIKE nuppu ja kerige kuniks ilmub UNIT seaded. 

Unit seadete avamiseks vajutage SET nuppu 
 
“KMH” vilgub ekraanil. 

Vajutage BIKE nuppu kui soovite “MPH”. 

Vajutage SET nuppu kinnitamiseks. 
Ekraanile ilmub “Set Ok”  

Kui soovite seadistada ka edasiseid andmeid 
siis vajutage BIKE nuppu. 
 
Kui te ei soovi seadistada teisi andmeid siis vajutage ja 
hoidke all SET nuppu. 
Seadete menüü sulgub. 
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M2 WR 

Seaded - kell (clock) 

VDO M2 WR saab seadistada kas 12h või 24h 
. 

Vajutage ja hoidke all SET nuppu kuniks seadete (settings) 
menüü avaneb. 

Ekraanile ilmub “Language” keel. 
Vajutage BIKE nuppu ja kerige kuniks ilmub kella „clock“ 
seaded. 

Kella seadistuse avamiseks vajutage SET nuppu. 

12 tunnililise formaadi saavutamiseks 
vajutage BIKE nuppu. 
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M2 WR 

Seaded - kell (clock) 

24tunniliseks seadistamine 

24 tunnise kella kinnitamiseks vajutage SET nuppu. 
Nüüd vilguvad tunnid. 

õige tunni sisestamiseks vajutage BIKE 
nuppu.. 

Kinnitamiseks vajutage SET nuppu 

Nüüd vilguvad tuled. 
Minutite sisestamiseks vajutage BIKE nuppu. 

Kinnitamiseks vajutage SET nuppu. 

“Set Ok” ilmub ekraanile. 
Kui soovite seadistada ka edasiseid andmeid siis 
vajutage BIKE nuppu. 

Kui te ei soovi seadistada teisi andmeid siis vajutage ja 
hoidke all SET nuppu. 
Seadete menüü sulgub. 
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M2 WR 

Seaded - kella (clock) seadsitamine 

12 tunniliseks seadistamine 

12 tunniliseks kinnitamiseks vajutage SET nuppu. 
Nüüd vilguvad tunnid ja „am“ ja „pm“ ilmub ekraanile. 

Tundide valimiseks vajutage SET nuppu. 
Ekraani informatsioon muutub “pm”  “am”iks. 

Kinnitamiseks vajutage SET nuppu. 

Nüüd vilguvad minutid. 
Valimiseks vajuta BIKE nuppu. 

Kinnitamiseks vajutage SET nuppu. 

“Set Ok” ilmub ekraanile. 

Kui soovite seadistada ka edasiseid andmeid 
siis vajutage BIKE nuppu. 

Kui te ei soovi seadistada teisi andmeid siis vajutage ja 
hoidke all SET nuppu. 
Seadete menüü sulgub. 
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M2 WR 

Seaded – kiiruse indikaatori seadistamine 

Siin saab määrata, kas näitur peaks 
kuvama automaatselt mõne sekundi pärast, kui 
mõnel muul ekraani funktsioonil. 

Seda saab teha järgnevalt: 
Vajuta ja hoia SET nuppu kuniks ilmub ekraanile SETTING. 

Ekraanile ilmub “Language”.  
Vajutage BIKE nuppu ja kerige kuniks ekraanile ilmub „Auto 
speed“. 

“Auto Speed” ilmub ekraanile 

Vajuta SET nuppu kuvamiseks. 
Seade avaneb. 

“OFF” tähendab, et seade kiirus (auto speed) EI ole  
automaatselt nähtav ekraanil uuesti pärast mõnda sekundit. 

Vajutage BIKE nuppu kui soovite, et seade oleks sisse 
lülittatud “ON”. 

„ON „ tähendab, et kiiruse indikaator ilmub ekraanile 
automaatselt, kui mõnel muul ekraani funktsioonil. 

“Set Ok” ilmub ekraanile. 

Kui soovite seadistada ka edasiseid andmeid 
siis vajutage BIKE nuppu. 
 
Kui te ei soovi seadistada teisi andmeid siis vajutage ja 
hoidke all SET nuppu. 
Seadete menüü sulgub. 
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M2 WR 

Seaded – kogu distantsi seadistamine 

Saate siin seadistada oma kogu läbitud kilomeetreid. Näiteks 
saate sisestada oma andmed, kui alustate uut ratta hooaega. 

TÄHELEPANU: M2 WR sellel on andmete mälu. 
Patarei vahetuse korral ei lähe andmed kaduma. 

Protsess näeb välja järgmine: 
Vajuta ja hoia SET nuppu kuniks ilmub ekraanile SETTING 

Ekraanile ilmub “Language”.  
Vajutage BIKE nuppu ja kerige kuniks ekraanile ilmub 
„Total Dist“. 
Avamiseks vajutage SET nuppu. 

Vilkuma hakkas vasakpoolne number. 

Numbrite vahetamiseks vajutage BIKE nuppu. 
Kui see number on seadistatud siis kinnitage see SET 
nupuga. 
Järgmine number hakkab vilkuma ning on valmis 
muutmiseks. 

Selle numbri vahetamiseks vajutage nuppu BIKE. 
Kui number on seadistatud siis kinnitage nupuga SET. 
Hakkab vilkuma järgmine number. 

Kui kõik numbrid on seadistatud siis kinnitage kogu tegevus 
nupuga SET. 

“Set Ok” ilmub ekraanile. 

Kui soovite seadistada ka edasiseid andmeid 
siis vajutage BIKE nuppu. 
 
Kui te ei soovi seadistada teisi andmeid siis vajutage ja 
hoidke all SET nuppu. 
Seadete menüü sulgub. 
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M2 WR 

Seaded – läbitud aja seadistamine 

Saate siin seadistada oma kogu läbitud tunnid ja minutid. 
Näiteks saate sisestada oma andmed, kui alustate uue ratta 
hooajaga. 
 

TÄHELEPANU: M2 WR sellel on andmete mälu. 
Patarei vahetuse korral ei lähe andmed kaduma. 

Protsess näeb välja järgmine: 
Vajuta ja hoia SET nuppu kuniks ilmub ekraanile SETTING  

Ekraanile ilmub “Language” .  
Vajutage BIKE nuppu ja kerige kuniks ekraanile ilmub 
„Total time“. 
Avamiseks vajutage SET nuppu. 

Avamiseks vajutage SET nuppu, et seadistada 
kogu läbitud distants. 
Vasakpoolsed numbrid on tunnid ja mis hakkasid 
vilkuma. 

Numbri seadistamiseks vajutage BIKE nuppu. 
Oma sead kinnitamiseks vajutage SET nuppu. 
Järgmine number vasakult hakkab vilkuma ja on valmis 
seadistamiseks. 

Vajutage BIKE nuppu selle numbri seadistamiseks. 

Kinnitamiseks vajutage SET nuppu. 
Kui kõik neli numbrit on seadistatud siis vajutage SET nuppu 
ühe korra veel. 

Minutite seadistamine on nüüd avatud. 
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M2 WR 

Seaded – läbitud aja seadistamine 

Vajutage SET nuppu seadistamaks minuteid. 
Kui minutid on seadistatud siis kinnitage vajutades nuppu 
SET. 

“Set Ok” ilmub ekraanile. 

Kui soovite seadistada ka edasiseid andmeid 
siis vajutage BIKE nuppu. 
 
Kui te ei soovi seadistada teisi andmeid siis vajutage ja 
hoidke all SET nuppu. 
Seadete menüü sulgub. 
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M2 WR 

Päeavase läbisõidu nullimine pärast sõitu 

Pärast igat päevast läbisõitu saate selle nullida.  
VDO M2 WR on valmis järgmiseks sõiduks. 

TÄHELEPANU: see ei nulli teie kogu distantsi ega aega. 

Protsess on järgmine: 
Vajuta ja hoia BIKE nuppu mõneks sekundiks. 
“RESET Tour Data” ilmub ekraanile. 

Kui hoiate all BIKE nuppu siis nullib see teie päevase 
läbisõidu. 

Nullitakse järgmised andmed: 
– Distants 
– Sõiduaeg 
– Keskmine kiirus 
– Maksimum kiirus 
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M2 WR 

Patarei tühjeneb - HOIATUS 

M2 WR sellel on madala patarei hoiatus. 
Tekst “Computer low” ilmub ekraanile. 

Vajutage BIKE nuppu kui olete teadlik, et patarei hakkab 
tühjenema. 
Saate kasutada antud patareid veel umbes ühe nädala. 
Vahetage patarei nii kiiresti kui võimalik kui näete, et patarei on 
tühjenemas. 

Patareivahetus kompuutril 

Soovitame vahetada patareid iga ühe aasta tagant. 

TÄHELEPANU: sinu seaded, kogu distants, kogu aeg jääb 
kompuutri mällu ning ei kustu mälust. 

Teil on vaja 3 V 2032 patareid. 
Soovitame kasutada järgmiste tootjate patareisid: Sony, 
Panasonic, Varta ja Duracell. 

Protsess järgmine: 

ESITEKS 
Kasutage münti kaane avamiseks. 

TEISEKS 
Vahetage tühi patarei. 

TÄHELEPANU: oodake 10 sekundit enne kui asendate  
vana patarei uuega. Elektroonikal on vaja ära tunda, et tegu 
on patarei vahetusega.  

KOLMANDAKS 
Sisetage patarei kompuutri kesta + märk ülespoole. 
Veenduge, et patarei ei oleks nurga all. 
Veenduge, et kummitihend oleks ilusti pesas. 

NELJANDAKS 
Paigaldage kompuutri kaas ning keerake seda nii kaugele kui 
saab. 

OPEN 
! 

cLOSE 

3 1 

NEW OLD 

2 10 SEc. 
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Veakoodid 

Viga 

Pooled segmendid ekraanil. 
Näiteks pärast patarei vahetust. 

Ei kuva kiirust 

Ei kuva kiirust 

Võimalik põhjus 

Kompuutri tarkvara ei tööta korralikult 
pärast patarei vahetust. 

Anduri ja magneti kaugus on liiga 
suur 

Kompuuter ei ole korrektselt 
kinnitunud alusele. 

Jooksu ümbermõõt ei ole korrektselt        
sisestatud on või on nullis 

Patarei saatja on tühi 

Patarei on tühi 

Parandus 

Eemalda ja paigalda patarei uuesti. 

Korrasta anduri ja magneti positsiooni 

Sisestage kompuuter alusele ning keerake 
nii kaugele kui võimalik. (“click”) 

Sisesta jooksu ümbermõõt 

Vahetage patarei saatja 

Kontrollige patarei, kui vaja siis vahetage 

Ei kuva kiirust 

Ei kuva kiirust 

Ekraan muutub nõrgaks 

Tehnilised spetsifikatsioonid 

Kompuuter 
Suurus: 49 H x 38 W x 16 D mm 
Ekraan: 
Suurus. 39 mm, W 29 mm 

Kompuutri kaal: 
28 g 
Kompuutri aluse kaal: 
10 g 

Kompuutri patarei: 
3V, tüüp 2032 
Kompuutri patarei vastupidavus: 
Umbes 1 aasta (10,000 km/6,000 mi) 

Temperatuuri näidik: 
-20°C to +70°C/ -4°F to +158°F 

Kiirus rehvi suuruse järgi 2,155 mm: 
Min 2.5 km/h, 
Max 199 km/h 

Sõidu aja mõõtmed: 
Kuni 99:59:59 HH:MM:SS. 
Päevase läbisõidu mõõtmed: 
Kuni 999.99 km or mi 
Kodu distantsi mõõtmed: 
Kuni 99,999 km or mi 
Kogu sõidetud aja mõõtmed: 
9999:59 HHHH:MM 
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Correct disposal of this product (electrical waste) 

       (To be used in EU countries and other European 
       countries with a separate collection system). The 
       labelling on the product and the relevant literature 
indicates that it must not be disposed of with normal house- 
hold waste at the end of its service life. Please dispose of 
this device separately to other waste so as not to harm the 
environment or human health through uncontrolled waste 
disposal. Recycle the device to promote the sustainable reuse 
of material resources. Private users should contact the retailer 
from whom they purchased the product or the responsible 
authorities to find out how they can recycle the device in 
an environment-friendly manner. Commercial users should 
contact their suppliers and consult the conditions of the sales 
agreement. This product must not be disposed of with other 
commercial waste. 

EU declaration of conformity 

We, CYCLE PARTS GmbH, Le Quartier Hornbach 13, 
D-67433 Neustadt/Weinstraße, declare that when used as 
intended, the VDO cycle computer VDO M2 WR complies with 
the essential requirements established in the CE Directives. 

The declaration of conformity can be found at: 
www.vdocyclecomputing.com. 

Neustadt, October 2013 
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Cycle Parts GmbH 

Le Quartier Hornbach 13 

67433 Neustadt/Weinstrasse (Germany) 

+49 (0) 63 21- 95 82 7 - 0 

www.vdocyclecomputing.com 


