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Cycle Parts GmbH
Le Quartier Hornbach 13
67433 Neustadt/Weinstraße (Germany)

www.vdocyclecomputing.com

www.vdocyclecomputing.com/service
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Розмір 
шини ETRO

КМЧ 
WS in mm 

МЧ
WS in inch

16 x 1,75 47-305 1272 50,1
20 x 1,75 47-406 1590 62,6
24 x 1,75 47-507 1907 75,1
26 x 1,5 40-559 2026 79,8
26 x 1,75 47-559 2070 81,5
26 x 1,9 2089 82,2
26 x 2,00 50-559 2114 83,2
26 x 2,10 54-559 2125 83,7
26 x 2,25 57-559 2145 84,4
26 x 2,35 60-559 2160 85,0
26 x 2,40 62-559 2170 85,4
28 x 1,5 40-622 2224 87,6
28 x 1,6 42-622 2235 88,0

Размір 
шин ETRO

КМЧ 
WS in mm 

МЧ
WS in inch

28 x 1,75 47-622 2268 89,3
29 x 2,10 54-622 2295 90,4
29 x 2,25 57-622 2288 90,1
29 x 2,40 62-622 2300 90,6
650 B 2100 82,7
700 x 18C 18-622 2102 82,8
700 x 20C 20-622 2114 83,2
700 x 23C 23-622 2095 82,5
700 x 25C 25-622 2146 84,5
700 x 30C 30-622 2149 84,6
700 x 32C 32-622 2174 85,6
700 x 38C 38-622 2224 87,6

 

ДАТЧИК

Монтаж на кермі Монтаж на виносі Монтаж датчика та магніту

Умови надання гарантії

Монтаж M4 WR

Комплект постачання Таблиця розмірів покришок

Розмір коліс  в мм /дюймах

Технічні характеристики
Діапазон виміру часу подорожі:
до 99:59:59 ГГ:ХВ:СС.

Діапазон лічильника денної поїздки:
до 9999,99 км або миль.

Діапазон виміру для функції Навігатор:
від -99,99 до +999,99 км вперед/назад.

Загальний кілометраж: 
до 99999 км або миль.

Загальний час в дорозі:
9999:59 ГГГГ:ХВ.

Діапазон налаштування довжини окружності колеса:
від 100 до 3999 мм (від 3,9 до 157,4 дюйми).

Правильна утилізація цього пристрою
(Відходи електричного та електронного обладнання)

Декларація відповідності 
стандартам ЄС

БЛОКУВАННЯ

БЛОКУВАННЯ

РОЗБЛОКУВАННЯ

РОЗБЛОКУВАННЯКЛАЦАННЯ Увага!
Після вилучення батарейки, що розрядилася, зачекайте 
10 секунд і тільки потім вставляйте нову батарейку.

Після заміни батарейки дані НЕ ВТРАЧАЮТЬСЯ.
Джерело живлення — одна батарейка 2032 на 3 В.

ВІДКРИТИ ЗАКРИТИ

10 секунд

VDO Cycle Parts надає обмежену гарантію на комп'ютер VDO строком 
1 рік з дня придбання. Гарантія поширюється на дефекти самого 
комп'ютера, датчика, трансміттера та кріплення на кермо. Гарантія 
не поширюється на дроти та батарейки, а також на хомути для 
кріплення. 

Гарантія дійсна лише в тому випадку, якщо виріб не розбирався (за 
виключенням баратейного відсіку), не застосовувалась груба сила та 
на ньому немає слідів навмисного ушкодження. 

Збережіть документ, що підтверджує придбання, оскільки він 
знадобиться для гарантійного обслуговування. Якщо рекламація 
виявиться виправданою, ви отримаєте аналогічний пристрій на 
заміну. Заміна на аналогічний пристрій може бути виключена, якщо 
відповідна модель знята з виробництва. З рекламаціями та всіма 
питаннями, що стосуються гарантійного обслуговування, 
звертайтесь до ділера, в якого придбали пристрій. Або надсилайте 

рекламації безпосередньо на адресу:
Cycle Parts GmbH
Le Quartier Hombach 13
67433 Neustadt/Weistrasse (Німеччина).

Відповіді на технічні питання можна отримати на гарячій лінії, графік роботи: з 
9:00 до 12:00;

номера телефонів та адреса електронної пошти:
+49(0) 63 21 958 27 10;
+49(0) 63 21 958 27 18;
service@cycleparts.de.

Додаткову технічну інформацію можна знайти на сайті: 
www.vdocyclecomputing.com.

Ми залишаємо за собою право на технічні зміни без попередження 
користувачів.
 

Компанія Cycle Parts GmbH, Le Quartier Hombach 13, 67433 
Neustadt/Weistrasse заявляє, що велокомп'ютер VDO M4 та 
VDO M4 WR при використанні за призначенням відповідає 
основоположним вимогам статті 3 Директиви про радіо- та 
телекомунікаційне обладнання 1999/5/ЄС. Декларацію 
відповідності можна знайти на сайті: www.vdocyclecomputing.com.

Нойштадт, жовтень 2013 року.

(може бути застосовано в странах ЄС та інших Європейських странах з системою 
роздільного збирання відходів). Знак на пристрої або в справочній літературі до 
нього вказує, що після завершення терміну служби його не можна викидати разом 
зі звичайними побутовими відходами. Утилізуйте цей пристрій окремо від інших 
відходів, оскільки утилізація відходів, що не контролюється, може принести шкоду 
здоров'ю навколишньому середовищу та здоров'ю людей. Відправте пристрій на 
переробку, щоб стимулювати використання вторинної сировини. Для отримання 
інформації про те, як можна утилізувати пристрій, користувачам слід звернутись 
до дилера, в якого цей пристрій було придбано, або до відповідних інстанцій. 
Підприємствам слід звернутись до постачальника і виконувати умови договору 
придбання-продажу. Цей пристрій заборонено утилізувати з іншими 
промисловими відходами.

NEW OLD

Розмір комп'ютера:

Вага комп'ютера:

  
В  х Ш  х Г прим. 45  x 33 x 16 мм

 
 25 г

Вага кріплення на кермо:   
 10 г  

Б атарейка:   
3 В, тип 2032
Строк служби батарейки:
приблизно 1 рік (~10000 км або 6000 миль).

Діапазон індикації температури на дисплеї:
від -20 до +70°С/від -4 до +158°F

Діапазон швидкості при довжині окружності колеса 2155 мм:
мін 2,5 км/год; макс 199 км/год

  

Встановлення
Використання
Налаштування
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Дисплей Позначки Кнопки Функції кнопки BIKE
(коротке натискання)

Функції кнопки ALTI
(коротке натискання)

– Км/год або м/год: вибрана 
одиниця виміру швидкості.

 
 

– “  ” или “  ”: вибраний велосипед —
 перший або другий.

 
 

– “           ”: порівняння поточної 
швидкості з середньою.

 
 

– Значок “   ”:  показує, що 
ввімкнено лічильник сегменту маршруту.

 
 

– Значок “    ”: показує, що 
ввімкнене підсвітлення.

 
 

– Значок “m” або “ft” показує, що 
висота відображається в метрах або футах.

 
  
 

Поточна 
швидкість

Поточна 
висота

Значення 
вибраної 
функції

Вибрана
функція Кнопка BIKE: 

Кортке натискання:
виклик функцій, 
пов'язаних з 
велосипедом

Кнопка ALTI: 
виклик функцій, 
пов'язаних з висотою

Кнопка SET: 
Коротке натискання:
вибір функції  

Ввімкнення
/вимкнення 
підсвітлення:

кнопка SET +  
кнопка ALTI = 

Використовування кнопки SET 
для налаштування

 Повторне калібрування вимірювача висотиМеню налаштувань
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Вибір велосипеда: №1 або №2
Одночасно натисніть SET та BIKE та 
утримуйте протягом декількох секунд.
Буде показаний останній вибраний 
велосипед.
За допомогою кнопки BIKE тепер 
можна перейти до велосипеда №2.
Для підтвердження вибору натисніть
кнопку SET.
M3 WR автоматично повернеться 
в меню функцій.

 

 

Вибір велосипеда: велосипед 1 або велосипед 2

Натисніть та утримуйте кнопку BIKE
На дисплеї з'явиться попередження 
про скидання даних подорожі.
Продовжуйте утримувати кнопку BIKE

Примітка: дистанція та час подорожі 
додаються до загальних даних.

Скидання даних подорожі

 

–
–

–

–

СТАРТ: одночасно натисніть та відпустіть кнопки SET та BIKE.
СТОП: одночасно натисніть та відпустіть кнопки SET та BIKE.
РЕСТАРТ: знов одночасно натисніть та відпустіть 
кнопки SET та BIKE.
СКИДАННЯ: натисніть та утримуйте кнопку BIKE.

УВАГА! Коли індикатор швидкості показує 0, автоматично 
зупиняється лічильник сегменту маршруту. При продовженні 
подорожі лічильник вмикається автоматично.

Старт/стоп сегменту маршруту

Навігатор — це другий повністю незалежний лічильник дистанції, 
яку ви проїхали за день. Навігатор можна:
— скидати необмежену кількість разів під час руху;
— налаштувати на певну відстань;
— використовувати для підрахунку звчиайного або 
     зворотнього обліку дистанції.

Знайдіть в меню функцію Навігатор, натискаючи кнопку BIKE.
Натисніть та утримуйте кнопку SET, поки не відкриється меню 
налаштування.
Змініть дані, натискаючи кнопку BIKE.
Щоб підтвердити налаштування, натисніть кнопку SET.
M3 WR автоматично повернеться в меню функцій.

Налаштування функції НАВІГАТОР

–
–

–
–
–

Скидання функції  НАВИГАТОР
Выведіть функцию  
НАВІГАТОР на дисплей

 СКИДАННЯ: натисніть та
утримуйте кнопку BIKE

Виведення загальних показників
–

–

–

–
–

–
–

–
–

–

–

–

–

 Відкриття меню налаштувань:
натисніть та утримуйте кнопку SET, 
поки не відкриється меню.
Відкриття загальних показників:
натисніть кнопку SET.
Перегляд загальних показників:
натисніть кнопку BIKE.
Вихід з загальних показників назад до меню функцій:
натисніть та утримуйте кнопку SET.

Відкрийте меню налаштувань:
натисніть та утримуйте кнопку SET, поки не відкриється меню.
Перехід від загальних показників до налаштувань:
натисніть кнопку BIKE або ALTI.
Відкриття меню налаштувань: натисніть кнопку SET.
Вибір потрібної функції в меню налаштувань:
натисніть кнопку BIKE або ALTI.
Відкриття налаштування: натисніть кнопку SET.
Змінити дані: коротко натисніть кнопку BIKE 
(довге натискання слугує швидкій зміні) або ALTI.
Підтвердити налаштування: натисніть кнопку SET.
Закрити меню/повернутись назад на один рівень:
натисніть та утримуйте кнопку BIKE.
Закрити меню/повернутись до меню функцій:
натисніть та утримуйте кнопку SET.

Якщо ви використовували також другий велосипед, 
тут також відображаються показники для другого 
велосипеда та сумарні показники (1+2).  


