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Voorwoord 

Hartelijk gelukgewenst.
Door te kiezen voor een VDO-computer hebt u een technisch zeer hoogwaardig apparaat gekozen. Om de mogelijkheden van de computer optimaal te 
kunnen benutten, raden wij aan om deze handleiding zorgvuldig te lezen. U krijgt alle aanwijzingen voor de bediening en veel andere nuttige tips.

Wij wensen u veel plezier met het rijden met uw VDO-fietscomputer.
Cycle Parts GmbH

Verpakkingsinhoud

Controleer eerst de volledigheid van deze verpakking:

1 VDO-computer

Accessoire:

1 Snelheidszender
 Batterij gemonteerd

1 Universeel- 
 stuurhouder

1 Spaakmagneet 
 (clipmagneet)

1  Batterij 3 V-2032  
 voor computer

 Kabelbinder
 voor montage van de houder 
 en de zender

1 Onderlegrubber 
 voor snelheidszender
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1.  Beeldscherm

Het beeldscherm is onder 
te verdelen in 6 gedeelten:

Gedeelte 1 
Temperatuur, 
huidige hoogte, 
huidige stijging/ 
daling

Gedeelte 2
huidige hartslag 
of alternatief:
huidige trapfrequentie

Gedeelte 3
huidige snelheid

Gedeelte 4
Gegevens van de geselecteerde 
functie

Gedeelte 5
Geeft in de bovenste regel  
(inforegel) de aanduiding van de 
geselecteerde functie. In de tweede 
regel (menuregel) wordt weerge-
geven: 

B of er nog meer informatie is 
“MEEr”

B of er nog een selectiemogelijk-
heid is “SELECTIE”

Gedeelte 6
Indicatie-elementen.

De beschrijving van de 
verschillende indicatoren 
vindt u op de rechterpagina. 

Uw VDO-computer wordt zonder ingebouwde batterij geleverd. Voordat u start, dient u de batterij te plaatsen.
Zie hiervoor ook hoofdstuk 5.2.
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  Stopwatch-indicator
Geeft aan dat de stopwatch nog loopt terwijl een andere functie op 
het scherm wordt weergegeven.

  Indicator Fiets 1/Fiets 2
De computer kan met twee verschillende instellingen voor 2 fietsen 
werken. De indicator geeft aan welke van de beide fietsen u hebt  
geselecteerd. De kilometertotalen worden voor fiets 1 en fiets 2 apart 
opgeteld en opgeslagen.

  Meeteenheid (KMH of MPH)
De computer kan zowel km/h als mph weergeven. Trajecten worden 
dan in kilometers of mijlen weergegeven. De indicator geeft de  
gekozen meeteenheid aan.

  Afwijkingsindicator snelheid 
(huidig) t.o.v. snelheid (gemiddeld)
De computer vergelijkt de huidige snelheid met de 
gemiddelde snelheid.
De indicator geeft aan
B of de huidige snelheid boven de gemiddelde snelheid ligt (+1 km/u)
B onder het gemiddelde ligt (-1 km/u)
B gelijk is aan het gemiddelde (tolerantie +/- 1 km/u)

  Menubedieningsindicator
Wanneer een submenu is opgeroepen, knipperen deze indicatoren  
en geven aan dat er nog meer selectiemogelijkheden zijn of dat de  
computer wacht op invoer (instelmodus).

  Schermverlichting
Wanneer de verlichting is ingeschakeld, herkent u dat aan het  
LICHT-PICTOGrAM.

 Hartslag-/trapfrequentie-indicator
De indicator geeft aan of u hartslag of trapfrequentie hebt  
geselecteerd voor weergave.

 Zone-indicator
De zone-indicator geeft aan of de hartslag of trapfrequentie zich in de 
ingestelde trainingszone bevinden.
B Pijl naar boven: 
 hartslag/trapfrequentie liggen beneden de ondergrens
B Pijl naar onder:  
 hartslag/trapfrequentie liggen boven de bovengrens
B Beide pijlen:  
 hartslag/trapfrequentie liggen binnen de ingestelde trainingszone
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C = CLeAR 

A = ALTI

M = MeNU

P = P/CAD

BIKe

worden gebruikt. Menu-indicatoren op het scherm geven door  
knipperen aan dat er nog meer selectiemogelijkheden zijn. In de  
functiemodus bedient u de computer met 5 knoppen. In de  
instelmodus bedient u de computer met 4 knoppen.

2.  Bediening

Ter wille van een eenvoudige bediening van de computer hebben wij  
het EMC-systeem (Easy Menu Control - Eenvoudige menubediening)  
ontwikkeld. Het EMC vereenvoudigt de bediening van de computer ten 
opzichte van de tekstmenu's zoals die bij de meeste mobiele telefoons 

FUNCTIe 3

FUNCTIe 4

FUNCTIe 5

FUNCTIe 6

C  = CLeAR 
In functiemodus: 
B Uit een submenu een menuniveau terugspringen 
B  C  – 3 seconden vasthouden: 
 B ritgegevens op nul terugstellen
 B Stopwatch op nul terugstellen
 B navigator op nul terugstellen
In instelmodus: 
B C  – 3 seconden vasthouden: 
  Instelmenu verlaten 

Terugspringen naar functiemodus
B Invoer corrigeren
B Een cijfer terugspringen

M  = MeNU
In functiemodus: 
B Beschikbaar submenu openen
 U herkent een submenu aan
 de knipperende menu-indicatoren
B Selectie bevestigen
B Stopwatch starten/stoppen

B M – 3 seconden vasthouden: 
 B Instelmenu openen
In instelmodus:
B Een instelling selecteren
B Een instelling bevestigen
B Een selectie bevestigen

A  = ALTI 
In functiemodus: 
B Weergave van hoogtegegevens
In instelmodus:
B Terugbladeren in menu
B In te stellen getal verlagen

P  = HARTSLAG/TRAP FReQ 
In functiemodus: 
B Hartslaggegevens 
of 
B Trapfrequentiegegevens
In instelmodus:
B Vooruit bladeren in menu
B In te stellen getal verhogen

 = BIKe 
In functiemodus:
B Fietsfuncties
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A  = ALTI
In functiemodus: 
B Weergave van hoogtegegevens
B Bij geopend submenu:  
 naar beneden bladeren in submenu
B A  – 3 seconden vasthouden:
 opent het menu voor herkalibratie van de huidige hoogte
In instelmodus:
B Binnen de instelmodi omlaag bladeren
B Een cijfer verlagen

P  = PULS/TF
In functiemodus: 
B Weergave van hartslaggegevens en stopwatch  

(wanneer hartslag is gekoppeld)
B Of alternatief:
 weergave van trapfrequentiegegevens en stopwatch  

(wanneer trapfrequentie is gekoppeld)
B Bij geopend submenu: naar boven bladeren in submenu
B P  – 3 seconden vasthouden: opent het menu voor het kiezen van 

de hartslagtrainingszone (wanneer hartslagzender is gekoppeld)
In instelmodus:
B Binnen de instelmodi omhoog bladeren
B Een cijfer verhogen

 = BIKe
B Weergave van de fietsfuncties, zoals dagafstand, gemiddelde  
 snelheid enz.

 + M  = BIKe+MeNU
B Met de toetscombinatie  + M  (3 seconden vasthouden) opent  
 u het menu waarin u de zender voor hartslag of trapfrequentie  
 selecteert

A  + P  = ALTI+PULS
B De stopwatch verschijnt meteen op het scherm en wordt  
 gestart/gestopt
B Met de toetscombinatie A  + P  stopt u de stopwatch

 + C  = BIKe+CLeAR
B Met de toetscombinatie  + C  activeert u de schermverlichting
B Bij geactiveerde schermverlichting wordt het LICHT-pictogram   
 weergegeven
B Bij geactiveerde schermverlichting wordt bij elke druk op een knop  
 de verlichting enkele seconden lang ingeschakeld

OPGELET: Schakel overdag de schermverlichting weer uit met de 
toetscombinatie  + C .
DAT SPAART BATTERIJEN.
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3.  Functies

3.1 Informatiefuncties FIETS

SNeLHeID
Wordt permanent op het scherm weergegeven.
Precisie 0,5 km/u, weergave in stappen van 0,5 km/u

DAGAFSTAND
Geeft de afstand van de huidige rit sinds de laatste keer terugstellen. 
Maximale waarde 999,99 km. Bij overschrijden van de maximale  
waarde start de teller weer bij nul. 

DAGAFSTAND--MeeR--
MEEr geeft aan dat er bij het hoofdmenu DAGrIT 
een submenu hoort. 
Het submenu opent u met M . 

In het submenu vindt u (bladeren met A  of P ):
B Totaal aantal kilometers fiets 1 tot max. 99.999 km.
B Totaal aantal kilometers fiets 2 tot max. 99.999 km.
B Totale afstand voor fiets 1 + fiets 2 tot max. 199.999 km
Het submenu sluit u met C .

RITTIJD 
Geeft de afstand van de huidige dagrit sinds de laatste keer  
terugstellen. Maximaal 99:59:59 UU:MM:SS. 
Bij overschrijden van de maximale waarde start de rittijdmeting  
weer bij nul. 

RITTIJD--MeeR--
MEEr geeft aan dat er bij het hoofdmenu rITTIJD een 
submenu hoort. Het submenu opent u met M. 

In het submenu vindt u (bladeren met A  of P ):
B Totale rittijd fiets 1 tot max. 999:59 UUU:MM
B Totale rittijd fiets 2 tot max. 999:59 UUU:MM
B Totale rittijd voor fiets 1+ fiets 2, tot 1999:59 UUU:MM
Het submenu sluit u met C .

GeM. SNeLHeID 
Geeft de gemiddelde snelheid sinds de laatste keer 
terugstellen.  
nauwkeurigheid: 2 cijfers na de komma.

MAX. SNeLHeID 
Geeft de maximale snelheid tijdens de huidige rit 
sinds de laatste keer terugstellen.  
nauwkeurigheid: 2 cijfers na de komma.
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NAVIGATOR 
De navigator is een tweede dagkilometerteller. De teller: 
B is onafhankelijk van de dagritteller;
B kan naar believen op nul teruggesteld worden;
B kan op een startwaarde worden ingesteld;
B kan vanaf deze startwaarde naar keuze vooruit of achteruit tellen.
Deze bijzondere mogelijkheden maken het narijden van ritten uit een 
rittenboek of roadbook makkelijker.

NAVIGATOR--SeT--
SET geeft aan dat er bij het hoofdmenu nAVIGATOr een 
submenu hoort. Het submenu opent u met M.

Hier kunt u een startwaarde instellen en bepalen of er vanaf deze 
startwaarde vooruit of achteruit moet worden geteld. 

3.2 Informatiefuncties ALTI

AFST STIJG
Geeft de bergop gereden hoogtemeters van de huidige rit sinds de 
laatste keer terugstellen.

AFST STIJG--MeeR--
MEEr geeft aan dat er bij het hoofdmenu  
AFST STIJG een submenu hoort.  
Het submenu opent u met M. 

In het submenu vindt u (bladeren met A  of P ):
B Hoogtemeters bergop voor fiets 1 
B Hoogtemeters bergop voor fiets 2
B Hoogtemeters bergop totaal voor fiets 1+2
Het submenu sluit u met C  .

MAX HOOGTe
Geeft de maximale hoogte (hoogste punt) van de huidige rit.

MAX HOOGTe--MeeR--
MEEr geeft aan dat er bij het hoofdmenu  
MAX HOOGTE een submenu hoort.  
Het submenu opent u met M. 

In het submenu vindt u (bladeren met A  of P ):
MAX HOOGTe voor FIeTS 1:  
hoogste punt van alle eerdere ritten met fiets 1.
MAX HOOGTe voor FIeTS 2:  
hoogste punt van alle eerdere ritten met fiets 2.
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GeM. KLIM: Gemiddelde stijging (in procenten) van 
de huidige rit.

MAX KLIM: Maximale stijging (in procenten) van de 
huidige rit.

AFST DAAL
Geeft de bergaf gereden hoogtemeters van de huidige rit sinds de  
laatste keer terugstellen.

AFST DAAL--MeeR--
MEEr geeft aan dat er bij het hoofdmenu  
AFST DAAL een submenu hoort.  
Het submenu opent u met M. 

In het submenu vindt u (bladeren met A  of P ):
B Hoogtemeters bergaf voor fiets 1 
B Hoogtemeters bergaf voor fiets 2
B Hoogtemeters bergaf totaal voor fiets 1+2
Het submenu sluit u met C  .

GeM. DAAL: Geeft de gemiddelde daling van de  
huidige rit (in procenten).

MAX DAAL: Geeft de maximale daling van de  
huidige rit (in procenten). 3.5 Informatiefuncties HARTSLAG 

na het koppelen van de hartslagzender wordt in  
gedeelte 2 van het scherm de huidige hartslag  
weergegeven. In functiemodus kunnen de functies 
met de toets P  opgeroepen worden. Wanneer de 
ritgegevens worden teruggesteld, worden ook de 
hartslaggegevens op nul teruggesteld.

3.3 HARTSLAG-optie                  >>> pag.04-05

Selectie hartslag- of trapfrequentiefunctie 
Het menu HArTSLAG is alleen beschikbaar als:
B de HArTSLAG-zender is geselecteerd  
 (zie zenderselectie, hoofdstuk 3.8 en 6.5);
B de HArTSLAG-zender bij het koppelen is gekoppeld.

Opmerking: Hartslag en trapfrequentie kunnen niet tegelijk worden 
ontvangen.
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na het koppelen van de trapfrequentiezender  
wordt in gedeelte 2 van het scherm de huidige  
trapfrequentie weergegeven. In functiemodus  
kunnen de trapfrequentiefuncties met de toets P  
opgeroepen worden. Wanneer de ritgegevens  
worden teruggesteld, worden ook de  
trapfrequentiegegevens op nul teruggesteld.

3.4 Trapfrequentie-optie              >>> pag.06

Het menu Trapfrequentie is alleen beschikbaar als:  
de trapfrequentiezender is geïnstalleerd;
B de trapfrequentiezender is geselecteerd (zie zenderselectie,  
 hoofdstuk 3.8 en 6.5);
B de zender bij het koppelen is gekoppeld.

Opmerking: Hartslag en trapfrequentie kunnen niet tegelijk worden  
ontvangen.

KCAL: geeft het calorieënverbruik tijdens de huidige 
rit aan (sinds de laatste keer terugstellen).

HART LAAG: geeft de tijd aan voor hoelang de  
hartslag onder de ingestelde ondergrens van de  
trainingszone lag.

HART TUSSeN: geeft de tijd aan voor hoelang de 
hartslag binnen de ingestelde trainingszone lag.

3.5 Informatiefuncties HARTSLAG 

Deze informatie is alleen beschikbaar wanneer de hartslagzender 
is geselecteerd en gekoppeld.
 

GeM HARTSLAG: geeft de gemiddelde hartslag  
tijdens de huidige rit aan (sinds de laatste keer  
terugstellen).

MAX HARTSLAG: geeft de maximale (hoogste)  
hartslag tijdens de huidige rit aan (sinds de laatste 
keer terugstellen).
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Deze informatie is alleen beschikbaar wanneer de  
trapfrequentiezender is geselecteerd en gekoppeld. 

GeM KADANS: geeft de gemiddelde trapfrequentie  
van de huidige rit sinds de laatste keer terugstellen.

MAX KADANS: geeft de maximale trapfrequentie 
van de huidige rit sinds de laatste keer terugstellen.

TIJD LAAG: geeft de tijd aan dat de trapfrequentie 
onder de ingestelde ondergrens van de trainings-
zone lag.

TIJD TUSSeN: geeft de tijd aan dat de  
trapfrequentie binnen de ingestelde trainings-
zone lag.

3.7 Omschakelen van FIETS 1 naar FIETS 2         >>> pag.02

HART HOOG: geeft de tijd aan voor hoelang de  
hartslag boven de ingestelde bovengrens van de 
trainingszone lag.

CHRONOMeTeR: onafhankelijke stopwatch voor 
het meten van tijden/intervallen.

KLOK: geeft de huidige kloktijd aan.

3.6 Informatiefuncties KADANS                        >>> pag.06
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De geselecteerde fiets 1 of 2 wordt op het scherm linksonder ( ) 
weergegeven.

Opmerking: De zender op fiets 2 moet voor ingebruikstelling op fiets 
2 worden ingesteld.
>>> pag.02

3.7 Omschakelen van FIETS 1 naar FIETS 2         >>> pag.02

Uw VDO-computer kan op 2 fietsen worden gebruikt. Wanneer u  
wisselt van fiets 1 naar fiets 2, herkent de computer de zender van 
fiets 2. De computer schakelt dan automatisch naar fiets 2 over. Alle 
gegevens worden nu voor fiets 2 opgeslagen. Wanneer u de computer 
weer op fiets 1 gebruikt, wordt zender 1 herkend. De computer scha-
kelt naar fiets 1 over. De gegevens worden nu voor fiets 1 opgeslagen.

TIJD HOOG: geeft de tijd aan dat de trapfrequentie 
boven de ingestelde bovengrens van de trainings-
zone lag.

CHRONOMeTeR: onafhankelijke stopwatch voor 
het meten van tijden/intervallen.

KLOK: geeft de huidige kloktijd aan.
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3.8 Zender koppelen en sensor selecteren

De snelheids-, hartslag- en trapfrequentiesignalen worden digitaal en 
gecodeerd naar de computer overgedragen. Deze techniek is minder 
storingsgevoelig dan analoge overdracht. Daardoor ontstaat er bij  
rijden in een groep geen gegevensoverlapping (geen “Cross Talk”). Om 
ervoor te zorgen dat de computer de digitale codering van de zender 
leert kennen, moet een koppeling worden uitgevoerd:

stap 1 Selecteer of u hartslag-, trapfrequentie- of geen hartslag-/ 
trapfrequentiegegevens wilt zien op het scherm.

Houd M  +  3 seconden lang ingedrukt.
Selecteer met A  of P  de gewenste zender  
TrAP FrEq of HArTSLAG of GEEn ZEnDEr  
(geen hartslag en geen trapfrequentie).  
Bevestig uw keuze met M .

HArTSLAG--SELECT OK? of TrAP FrEq--SELECT OK?  
of GEEn ZEnDEr--SELECT OK? verschijnt op het 
scherm. Bevestig met M .  
SEnSOr--SELECT OK bevestigt de MC 2.0.

stap 2 Plaats de computer in de stuurhouder. De weergaven voor  
de snelheid en voor de hartslag of trapfrequentie knipperen nu.  
Wanneer u geen zender (hartslag of trapfrequentie) hebt gekozen, 
knippert alleen de weergave voor de snelheid. Het knipperen geeft  
aan dat de computer de zender zoekt.

stap 3 Draai nu aan het voorwiel of ga gewoon rijden en de computer 
leert de digitale codering kennen (koppelen). Zodra het koppelen is 
gelukt, worden snelheid en hartslag of trapfrequentie op het scherm 
weergegeven.

LET OP: De koppeltijd is 5 minuten.
Wanneer u niet binnen 5 minuten gaat rijden, wordt er niet  
gekoppeld. Snelheid, hartslag en trapfrequentie worden niet  
weergegeven. Het koppelen moet dan opnieuw uitgevoerd worden.
B Wanneer de computer in slaapstand is gegaan, start u een nieuwe  
 koppeling door op een knop te drukken.
 Of
 Plaats de computer opnieuw in de stuurhouder.
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Wanneer u bij geactiveerde schermverlichting op een knop drukt, 
wordt de verlichting enkele seconden lang ingeschakeld.

Voor de FIT-zone wordt de ondergrens op  
70 procent berekend, de bovengrens op  
80 procent van de persoonlijke maximale hartslag.

 

Voor de FAT-zone (vetverbrandingszone) wordt de 
ondergrens op 55 procent berekend, de boven-
grens op 70 procent van de persoonlijke maximale 
hartslag. De persoonlijke maximale hartslag wordt 
ingesteld bij de instellingen onder EIGEn DATA  
(zie hoofdstuk 6.4).

3.9 Schermverlichting

3.10 Hartslagtrainingszone selecteren

De MC 2.0 beschikt over schermverlichting.
De schermverlichting wordt geactiveerd met de knoppen  + C  .  
Bij geactiveerde schermverlichting wordt het LICHT-pictogram  
weergegeven op het scherm. 

Wanneer de HArTSLAG-zender is geselecteerd, kunt u met de knop P   
de trainingszone selecteren.

De MC 2.0 beschikt over 3 trainingszones.

Houd P  3 seconden vast.
HArT InSTEL--SELECT? knippert.
HArT InSTEL 
B  FIT  134–153 (getalsvoorbeeld)
B  FAT  105-134 (getalsvoorbeeld)
B  OWn  105-155 (getalsvoorbeeld)
wordt aangegeven.

Met de knop P  of A  wordt de gewenste trainingszone geselecteerd. 
Met de knop M bevestigt u de selectie. OWn 105-155 (getalsvoorbeeld) 
--SELECT OK? wordt gevraagd.
Met de knop M bevestigt u dit. 
Ter bevestiging meldt de MC 2.0 HArT InSTEL--InST GErEED.
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3.12 Automatische start/stop van de computer

3.13 Start/stop van de CHRONOMETER 

HOOGTE--ACT. HOOGTE met M bevestigen.
ACT. HOOGTE--HOOGTE 
OF  
ACT. HOOGTE--LUCHTDrUK wordt weergegeven.

Selectie gebeurt met de knop P  of A .  
Bevestig met M.

Het in te stellen cijfer knippert.
Met P  of A  verhoogt of verlaagt u het cijfer.
Dan volgt de vraag: ACT. HOOGTE--SET OK?  
Bevestig met M.

Ter bevestiging meldt de MC 2.0 HOOGTE--SET DOnE.

3.11 Selectie van starthoogte / Herkalibratie van de huidige hoogte

De MC 2.0 kan met 2 verschillende starthoogtes werken (bijv.  
thuishoogte en hoogte op vakantie). De huidige hoogte kan ingesteld 
worden via invoer van METEr of via invoer van LUCHTDrUK boven nn 
(nAP). Lees daartoe ook hoofdstuk 6.10.

STARTHOOGTe
B A   3 seconden vasthouden.
B HOOGTE SELECT? knippert op het scherm
B HOOGTE
 B  ACT. HOOGTE
 B  STArTHOOGT 1
 B  STArTHOOGT 2
 wordt weergegeven (afhankelijk van de laatste configuratie)
B Met A  of P  wordt geselecteerd
B Met M wordt de keuze bevestigd
B Bij de starthoogte volgt de vraag 300 (getalsvoorbeeld)
B STArTHOOGT 1 (of 2)--SELECT OK?
B Met M wordt de keuze bevestigd
B Ter bevestiging meldt de MC 2.0 HOOGTE--SET DOnE.

ACT. HOOGTe
Bij ACT. HOOGTE kan de huidige hoogte nagekalibreerd worden.  
Dit kan door invoer van de (bekende) hoogte in METEr of door invoer 
van de luchtdruk boven nn (nAP). De waarde voor de luchtdruk boven 
nn vindt u op het internet, bijv. op www.meteo24.nl.
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U kunt de computer na een pauze ook handmatig weer inschakelen 
door op een knop te drukken.

nogmaals drukken op A  + P  stopt de stopwatch en brengt de  
stopwatch meteen in beeld.

Wanneer de stopwatch in beeld is, kunt u hem ook met de knop M  
starten en stoppen.

3.12 Automatische start/stop van de computer

3.13 Start/stop van de CHRONOMETER 

De MC 2.0 beschikt over een bewegingssensor.  
Wanneer u na een pauze verder rijdt, wordt de  
computer automatisch weer ingeschakeld door  
de bewegingssensor. 

U hebt direct toegang tot de stopwatch door tegelijkertijd op A  + P  te 
drukken. De stopwatch is meteen in beeld en wordt gestart.
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5 Installatie

5.1 Montage van zender, magneet en stuurhouder                                 >>> pag.01

bij hartslagmeting:
B Gemiddelde hartslag
B Maximale hartslag
B Calorieën
B Tijd boven
B Tijd binnen
B Tijd onder

bij trapfrequentiemeting:
B Gemiddelde trapfrequentie
B Maximale trapfrequentie
B Tijd boven
B Tijd binnen
B Tijd onder

4 Terugstellen

4.1 Terugstellen van de ritgegevens

Wanneer u de knop C  3 seconden ingedrukt houdt, worden de  
ritgegevens voor het begin van de volgende rit op nul teruggesteld.  
Op het scherm verschijnt TOUr DATA--rESET? Wanneer  
u op de knop C  blijft drukken, worden de gegevens teruggesteld.

De volgende waarden worden teruggesteld:
B Dagafstand
B rijtijd
B Gemiddelde km/u
B Maximale km/u
B Hoogtemeters bergop
B Gemiddelde stijging
B Maximale stijging
B Hoogtemeters bergaf
B Gemiddelde daling
B Maximale daling

Op het scherm verschijnt de vraag CHrOnOMETEr--rESET?  
De stopwatch wordt op nul teruggesteld.

Op het scherm verschijnt de vraag nAVIGATOr--rESET?  
De navigator wordt op nul teruggesteld.

4.2 Terugstellen van de stopwatch

4.3 Terugstellen van de NAVIGATOR

Om de stopwatch terug te kunnen stellen, moet hij weergegeven 
worden.
Houd de knop C  3 seconden lang ingedrukt om terug te stellen.

Om de navigator (2e afstandteller) terug te kunnen stellen, moet 
hij weergegeven worden.
Houd de knop C  3 seconden lang ingedrukt om terug te stellen.
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Wanneer u absoluut zeker weet dat u de MC 2.0 op de  
fabrieksinstellingen wilt terugstellen, bevestig dit dan met M.

Ter bevestiging meldt de MC 2.0 rESET--SET DOnE.

4.4 Terugstellen op de fabrieksinstellingen

De MC 2.0 kan op de fabrieksinstellingen worden teruggesteld.

LET OP: Daarbij worden alle gegevens en persoonlijke instellingen 
verwijderd.

B Houd alle knoppen tegelijkertijd 3 seconden lang ingedrukt. 
B Op het scherm verschijnt de vraag FABrIEKSInST--rESET?  
 rESET--FABrIEKInST?

5 Installatie

5.1 Montage van zender, magneet en stuurhouder                                 >>> pag.01

Begin met de montage van zender en magneet. 

LET OP: De afstand tussen zender en computer op het stuur mag niet 
groter zijn dan 70 cm (zendbereik).

stap 1 Plaats het onderlegrubber onder de zender. Monteer de zender 
op dezelfde kant van de vork waar u later de computer op het stuur 
wilt monteren (rechts of links) met de meegeleverde kabelbinder  
(eerst losjes, nog niet vastzetten).

LET OP: De sensormarkering op de zender moet daarbij in de richting 
van de spaken wijzen. De zender kan, afhankelijk van de beschikbare 
ruimte, voor op de vork, binnenin de vork of naar achteren wijzend op 
de vork worden gemonteerd.  >>> pag.03

stap 2 Plaats de spaakmagneet op een buitenspaak. De zilveren  
magneetkern wijst daarbij naar de zender. Lijn de magneet uit op de 
sensormarkering op de zender met een tussenafstand van ong. 1 - 5 mm.

stap 3 Voltooi de uitlijning en zet zender en magneet vast: trek de  
kabelbinder aan en druk de magneet krachtig vast.

stap 4 Kies voor stuur- of stuurpenmontage, draai de voet van de 
stuurhouder overeenkomstig 90° om. Maak daartoe de schroeven in 
de houder los, neem de voet uit en draai hem 90°, plaats hem terug en 
draai de schroeven weer vast. 

LET OP: draai de schroeven niet te vast.



MC 2.0 WL VDO CYCLECOMPUTING210

DE ENG FR ESIT NL PL

5.2 Batterij in computer plaatsen                        >>> pag.07

5.3 Plaatsen van de computer in de stuurhouder                       >>> pag.08

Uw VDO-computer wordt zonder ingebouwde batterij geleverd.  
Voordat u start, dient u de batterij te plaatsen.

stap 1 Open het klepje van het batterijvak met een muntje.

stap 2 Leg de batterij met de +pool naar boven in de  
computerbehuizing.

stap 3 Let erop, dat de batterij niet scheef komt te zitten. 

stap 4 Let erop dat de rubberen afdichting vlak op het klepje van het 
batterijvak ligt.

Het VDO-twist-clicksysteem zet de computer veilig vast op de  
stuurhouder.

stap 1 Plaats de computer in 10 uurstand op de houder.

stap 2 Draai de computer rechtsom naar 12 uurstand (“twist”) en laat 
hem in het houdersysteem ingrendelen (“click”).

stap 5 Zet het klepje van het batterijvak in de opening en draai hem met 
een munt naar rechts vast tot aan de aanslag (ca. ⅓ draai)

stap 6 nadat u de batterij hebt geplaatst, start de computer met de  
instelmodus voor de taal. Zie hoofdstuk 6.1.

TIP voor het vervangen van de batterij: VDO raadt aan om de batterij 
jaarlijks te vervangen. Koop op tijd een nieuwe batterij om storings-
vrij functioneren van de signaaloverdracht te garanderen. Bij het 
vervangen van de batterij worden alle instellingen en het totaal 
aantal gereden kilometers opgeslagen.

stap 3 Draai om de computer uit te nemen hem naar links (daarbij niet 
indrukken of trekken).

Geheugensteuntje: eRin naar Rechts, Los naar Links

stap 5 Voer de kabelbinder door de spleet in de stuurhouder, leg hem 
om het stuur of de stuurpen en trek hem aan (maar nog niet vast).

stap 6 Bij stuurmontage: Stel de hellingshoek van de computer zo in 

dat hij optimaal leesbaar is. Trek nu de kabelbinders vast aan.  
Knip uitstekende uiteinden af met een tang.



ITNLPL FRES ENG DE

www.vdocyclecomputing.com   MC 2.0 WL 211

6.  Basisinstellingen

6.1. Taal instellen

Houd M  3 seconden lang ingedrukt.
Wanneer u de taal voor het eerst instelt, verschijnt: 
SETTInGS--OPEn en daarna LAnGUAGE--SELECT--. 
Bevestig met M .

Op het scherm staat nu LAnGUAGE--EnGLISH.

Blader met A  of P  totdat TAAL--HOLLAnDS op het  
scherm verschijnt.
Bevestig met M .

HOLLAnDS--SELECT OK? staat op het scherm.  
Bevestig met M .

SELECT OK--TAAL bevestigt de MC 2.0. Om de  
instelmodus te verlaten houdt u de knop C   
3 seconden ingedrukt.

SETTInGS--GErEED? knippert. De MC 2.0 schakelt weer over op  
functiemodus.

6.2 Instellen van de meeteenheden

Hier stelt u de meeteenheden in voor:
B Snelheid en afstand (km/u of mph)
B Hoogte (meter of voet)
B Temperatuur (Celsius of Fahrenheit)
B Gewicht (kilo op pond)

Verloop:
Houd M  3 seconden lang ingedrukt. SETTInGS--OPEn? knippert.  
TAAL--SELECT-- staat op het scherm.

Blader met P naar METInG--SET--.
Bevestig met M . 
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SnELHEID--KMH of MPH staat op het scherm.  
Selecteer KMH (km/u) of MPH met A  of P .  
Bevestig met M .

HOOGTE--METEr of VOET staat op het scherm.
Selecteer meter of voet met A  of P .  
Bevestig met M .

TEMPErATUr--CELSIUS of FAHrEnHEIT staat op het 
scherm.
Selecteer CELSIUS of FAHrEnHEIT met A  of P . 
Bevestig met M .

GEWICHT--KG of POnD staat op het scherm.
Selecteer KG of POnD met A  of P .  
Bevestig met M .

Vraag METInG--SET OK?.
Bevestig met M  of ga met C  terug om te corrigeren.
METInG--SET OK bevestigt de MC 2.0.

Om de instelmodus te verlaten houdt u de knop C  3 seconden  
ingedrukt. SETTInGS--GErEED? knippert. De MC 2.0 schakelt weer  
over op functiemodus.

Verloop: 
Houd M  3 seconden lang ingedrukt. SETTInGS--OPEn? knippert.  
TAAL--SELECT-- staat op het scherm.

Blader met P  naar WIELOMTrEK--SET--. 
Bevestig met M . 

6.3 Instellen van de wielmaat

Hier wordt de maat van de banden ingesteld (omtrek van de band).  
De wielomtrek kan gescheiden worden ingesteld voor fiets 1 en fiets 2. 
De wielomtrek kan handmatig in mm worden ingevoerd, of u kunt de 
wielomtrek automatisch laten bepalen d.m.v. een tabel met  
wielmaten. 
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WIELOMTrEK FIETS 1 of FIETS 2 staat op het scherm.
Selecteer FIETS 1 of FIETS 2 met A  of P . 
Bevestig met M .

WIELOMTrEK--MAnUAL SET of SELECT BAnD staat 
op het scherm.
Selecteer Handmatig of Wielenlijst met A  of P . 
Bevestig met M .

Bij MANUAL:
De wielomtrek in mm knippert (bij MPH worden  
hier inches weergegeven). Met A  verlaagt u, met P  
verhoogt u de wielomtrek. 

Wanneer de juiste wielomtrek is ingesteld,  
bevestigt u met M .
FIETS 1 (of FIETS 2)--SET OK? staat op het scherm.

Bevestig met M  of ga met C  terug om te corrigeren.
WIELOMTrEK--SET OK bevestigt de MC 2.0.

Bij SeLeCT BAND:
Met A  of P  bladert u door de wielenlijst.

Wanneer uw weiltype wordt weergegeven  
(bijv. 700 x 23 C):  
Bevestig met M .

700 x 23 C--SELECT OK? staat op het scherm.  
Bevestig met M  of ga met C  terug om te corrigeren.
WIELOMTrEK--SET OK bevestigt de MC 2.0.

Om de instelmodus te verlaten houdt u de knop C  3 seconden  
ingedrukt. SETTInGS--GErEED? knippert. De MC 2.0 schakelt weer  
over op functiemodus.

Een overzicht van de wielenlijst vindt u in het afbeeldingenboekje  
>>> pag.07.
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6.4 Persoonlijke gegevens instellen

Bij de persoonlijke gegevens geeft u leeftijd, gewicht en geslacht op. 
Deze gegevens worden door de MC 2.0 gebruikt om de persoonlijke 
maximale hartslag te berekenen en daaruit weer de boven- en onder-
grenzen voor de hartslagtrainingszones.

Bij de persoonlijke instellingen legt u ook de boven- en ondergrens 
voor uw eigen trainingszone vast.

Ook voor de trapfrequentietraining legt u hier boven- en ondergrens 
vast.

Verloop:
Houd M  3 seconden lang ingedrukt. SETTInGS--OPEn? knippert.  
TAAL--SELECT-- staat op het scherm.

Blader met P naar EIGEn DATA--SET--.
Bevestig met M .

Op het scherm staat nu SET LEEFTYD.  
Met A  verlaagt u, met P  verhoogt u de waarde. 
Wanneer de juiste waarde is ingesteld, bevestigt 
u met M .

Op het scherm staat nu SET GEWICHT--SET POnD.
Met A  verlaagt u, met P verhoogt u de waarde. 
Wanneer de juiste waarde is ingesteld, bevestigt 
u met M .

SET M / V--MAnnELIJK of VrOUWELIJK staat op het 
scherm. Selecteer met A  of met P .
Bevestig met M .

Op het scherm staat nu HArT MAX.
De maximale hartslag die uit de persoonlijke  
gegevens is berekend, knippert op het scherm.
Met A  verlaagt u, met P  verhoogt u de waarde. 
Wanneer de juiste waarde is ingesteld, bevestigt 
u met M .

Op het scherm staat nu HArT InSTEL--LIMIET LAAG.
Met A  verlaagt u, met P  verhoogt u de waarde.
Wanneer de juiste waarde is ingesteld, bevestigt 
u met M .



ITNLPL FRES ENG DE

www.vdocyclecomputing.com   MC 2.0 WL 215

Op het scherm staat nu HArT InSTEL--LIMIET HOOG.
Met A  verlaagt u, met P  verhoogt u de waarde. 
Wanneer de juiste waarde is ingesteld, bevestigt 
u met M .

Op het scherm staat nu InST KADAnS--LIMIET LAAG.
Met A  verlaagt u, met P  verhoogt u de waarde. 
Wanneer de juiste waarde is ingesteld, bevestigt 
u met M .

Op het scherm staat nu InST KADAnS--LIMIET HOOG.
Met A  verlaagt u, met P  verhoogt u de waarde. 
Wanneer de juiste waarde is ingesteld, bevestigt 
u met M .

EIGEn DATA--SET OK? Vraag.
Bevestig met M  of ga met C  terug om te corrigeren.
EIGEn DATA--SET OK bevestigt de MC 2.0.

Om de instelmodus te verlaten houdt u de knop C  3 seconden  
ingedrukt. SETTInGS--GErEED? knippert. De MC 2.0 schakelt weer  
over op functiemodus.

Zie hiervoor ook hoofdstuk 3.8.

Hier bepaalt u of u met hartslaggegevens of trapfrequentiegegevens 
wilt rijden. Dit kunt u voor iedere rit apart instellen.

Verloop:
Houd M  3 seconden lang ingedrukt. SETTInGS--OPEn? knippert.  
TAAL--SELECT-- staat op het scherm.

Blader met P  naar SEnSOr--SELECT--.
Bevestig met M .

6.5 Zenderselectie
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SELECT--TrAP FrEq of HArTSLAG of GEEn ZEnDEr  
verschijnt op het scherm.
Selecteer met A  of met P .
Bevestig met M .

TrAP FrEq of HArTSLAG of GEEn ZEnDEr--SELECT 
OK? Bevestig de vraag met M .
SEnSOr--SELECT OK bevestigt de MC 2.0.

Om de instelmodus te verlaten houdt u de knop C  3 seconden  
ingedrukt. SETTInGS--GErEED? knippert. De MC 2.0 schakelt weer  
over op functiemodus.

Hier stelt u de huidige kloktijd in.
De tijd kan in 24-uurs- of 12-uursindeling worden weergegeven.

Verloop:
Houd M  3 seconden lang ingedrukt. SETTInGS--OPEn? knippert.  
TAAL--SELECT-- staat op het scherm.

Blader met P  naar KLOK--SET--.
Bevestig met M .

KLOK--24-U-MODE of 12-U-MODE verschijnt op het 
scherm. Selecteer met A  of met P .
Bevestig met M .

Op het scherm staat nu KLOK--SET UrEn.
De uren knipperen.
Met A  verlaagt u, met P verhoogt u de waarde. 
Wanneer de juiste waarde is ingesteld, bevestigt 
u met M .

6.6 Klok instellen
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Op het scherm staat nu KLOK--SET MInUUT.
Met A  verlaagt u, met P  verhoogt u de waarde. 
Wanneer de juiste waarde is ingesteld, bevestigt 
u met M .

KLOK--SET OK? Vraag.
Bevestig met M .
KLOK--SET OK bevestigt de MC 2.0.

Om de instelmodus te verlaten houdt u de knop C  3 seconden  
ingedrukt. SETTInGS--GErEED? knippert. De MC 2.0 schakelt weer  
over op functiemodus.

Hier stelt u het totale aantal gereden kilometers in. Dat kan apart  
voor fiets 1 en fiets 2. Bij het begin van het seizoen kunt u de gereden 
kilometers evt. weer op nul terugstellen.

LET OP: Bij het vervangen van de batterij wordt het totale aantal 
kilometers OPGESLAGEN. De gegevens gaan niet verloren.

Verloop:
Houd M  3 seconden lang ingedrukt. SETTInGS--OPEn? knippert.  
TAAL--SELECT-- staat op het scherm.

Blader met P  naar ODOMETEr--SET--.
Bevestig met M .

6.7 Totaal aantal kilometers instellen

ODOMETEr--ODO FIETS 1 of ODO FIETS 2 staat op 
het scherm.
Selecteer met A  of met P .
Bevestig met M .

ODO FIETS 1 (of FIETS 2)--SET KM staat op het 
scherm.
Het eerste cijfer knippert.
Met A  verlaagt u, met P  verhoogt u de waarde. 
Wanneer de juiste waarde is ingesteld, bevestigt 
u met M .
Het tweede cijfer knippert nu.
Met A  verlaagt u, met P  verhoogt u de waarde. 
Wanneer de juiste waarde is ingesteld, bevestigt 
u met M .
Ga door met instellen totdat alle cijfers zijn  
ingesteld.
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ODO FIETS 1 (of FIETS 2)--SET OK? Bevestig de vraag 
met M  of ga met C  terug om te corrigeren.
ODO FIETS 1 (of FIETS 2)--SET OK bevestigt de MC 2.0.

Om de instelmodus te verlaten houdt u de knop C  3 seconden  
ingedrukt. SETTInGS--GErEED? knippert. De MC 2.0 schakelt weer  
over op functiemodus.

6.8 NAVIGATOR instellen

De navigator wordt rechtstreeks vanuit het functiemenu ingesteld.

Verloop:
Op het scherm staat nu nAVIGATOr--SET--.
Bevestig met M .

nAVIGATOr--VOOrWAArTS of TErUG staat op het 
scherm.
Selecteer met A  of met P .
Bevestig met M .

Op het scherm staat nu nAVIGATOr--SET AFSTAnD.
De meters van de afstand knipperen.
Het eerste cijfer knippert.
Met A  verlaagt u, met P  verhoogt u de waarde. 
Wanneer de juiste waarde is ingesteld, bevestigt 
u met M .
Het tweede cijfer knippert nu.

Met A  verlaagt u, met P  verhoogt u de waarde. Wanneer de juiste 
waarde is ingesteld, bevestigt u met M .

Ga door met instellen totdat alle cijfers zijn ingesteld.

nAVIGATOr--SET OK? Vraag.
Bevestig met M .

nAVIGATOr--SET OKbevestigt de MC 2.0. na het instellen keert de  
MC 2.0 automatisch terug naar de functiemodus.
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6.9 Rijtijd instellen

De totale rijtijd kan gescheiden worden ingesteld voor fiets 1 en  
fiets 2. Voor de start van het seizoen kunt u de totale rijtijd op nul  
terugstellen.

LET OP: Bij het vervangen van de batterij wordt het totale rijtijd 
OPGESLAGEN. De gegevens gaan niet verloren.

Verloop:
Houd M  3 seconden lang ingedrukt. SETTInGS--OPEn? knippert.  
TAAL--SELECT-- staat op het scherm.

Blader met P  naar rIJTIJD--SET.
Bevestig met M .

rIJTIJD--TIJD FIETS 1 of TIJD FIETS 2 staat op het 
scherm.
Selecteer met A  of met P .
Bevestig met M .

TIJD FIETS 1--SET UrEn staat op het scherm.
De uren knipperen.
Met A  verlaagt u, met P  verhoogt u de waarde. 
Wanneer de juiste waarde is ingesteld, bevestigt 
u met M .

TIJD FIETS 1--SET MInUUT staat op het scherm.
De minuten knipperen.
Met A  verlaagt u, met P  verhoogt u de waarde. 
Wanneer de juiste waarde is ingesteld, bevestigt 
u met M .

TIJD FIETS 1--SET OK?  
Bevestig de vraag met M .

TIJD FIETS 1--SET OK bevestigt de MC 2.0.

Om de instelmodus te verlaten houdt u de knop C  3 seconden  
ingedrukt. SETTInGS--GErEED? knippert. De MC 2.0 schakelt weer  
over op functiemodus.
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6.11 Instellen van de huidige hoogte6.10 Starthoogte instellen

U kunt op de MC 2.0 twee verschillende starthoogtes instellen. De ene 
starthoogte kan bijv. de starthoogte thuis zijn. De tweede starthoogte 
kan bijv. de starthoogte op vakantie zijn. Voor elke start kunt u via de 
starthoogte snel en gemakkelijk de huidige luchtdruk op de ingestelde 
starthoogte herkalibreren.

Thema: opnieuw kalibreren
De MC 2.0 meet de hoogte via de luchtdruk. De luchtdruk verandert 
onder invloed van het weer. De gewijzigde luchtdruk leidt tot een 
foutieve hoogteweergave. Door opnieuw te kalibreren wordt de  
huidige gemeten luchtdruk teruggerekend naar de ingestelde  
starthoogte.

Verloop:
Houd M  3 seconden lang ingedrukt. SETTInGS--OPEn? knippert.  
TAAL--SELECT-- staat op het scherm.

Blader met A  naar STArTHOOGTE--SET--.
Bevestig met M .

STArTHOOGTE--STArTHOOGT 1 of STArTHOOGT 2 
staat op het scherm.
Selecteer met A  of met P  .
Bevestig met M .

STArTHOOGT 1--InSTEL METEr verschijnt op het 
scherm.
Het aantal meters knippert.
Met A  verlaagt u, met P  verhoogt u de waarde. 
Wanneer de juiste waarde is ingesteld, bevestigt 
u met M .

STArTHOOGT 1--SET OK?  
Bevestig de vraag met M .

STArTHOOGT 1--SET OK bevestigt de MC 2.0.

Om de instelmodus te verlaten houdt u de knop C  3 seconden  
ingedrukt. SETTInGS--GErEED? knippert. De MC 2.0 schakelt weer  
over op functiemodus.
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ACT. HOOGTE--HOOGTE of LUCHTDrUCK staat op 
het scherm.
Selecteer met A  of met P  .
Bevestig met M .

Bij HOOGTe:

ACT. HOOGTE--InSTEL METEr staat op het scherm.
Het aantal meters knippert.
Met A  verlaagt u, met P  verhoogt u de waarde. 
Wanneer de juiste waarde is ingesteld, bevestigt 
u met M .

ACT. HOOGTE--SET OK?  
Bevestig de vraag met M .

ACT. HOOGTE--SET OK bevestigt de MC 2.0.

6.11 Instellen van de huidige hoogte

Hier stelt u de huidige hoogte in.
De huidige hoogte wordt ingesteld wanneer de luchtdruk is gewijzigd 
onder invloed van het weer en de op het scherm weergegeven hoogte 
niet meer overeenkomt met de werkelijke hoogte. 

De huidige hoogte kan op twee manieren worden ingesteld. Invoer 
van de huidige hoogte in meters of invoer van de luchtdruk via nn 
(nAP). Bij invoer van de luchtdruk via nn wordt de huidige hoogte 
daaruit berekend.

Gegevens over de luchtdruk via NN vindt u bijv. op www.meteo24.nl.

Verloop:
Houd M  3 seconden lang ingedrukt. SETTInGS--OPEn? knippert.  
TAAL--SELECT-- staat op het scherm.

Met A  bladert u naar ACT. HOOGTE--SET--.
Bevestig met M .
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Bij LUCHTDRUCK:

LUCHTDrUCK--InST.LUCHTDr staat op het scherm.
De luchtdruk knippert.
Met A  verlaagt u, met P verhoogt u de waarde. 
Wanneer de juiste waarde is ingesteld, bevestigt 
u met M .

LUCHTDrUCK--SET OK? 
Bevestig de vraag met M .

ACT. HOOGTE--SET OK bevestigt de MC 2.0.

Om de instelmodus te verlaten houdt u de knop C  3 seconden  
ingedrukt. SETTInGS--GErEED? knippert. De MC 2.0 schakelt weer  
over op functiemodus.

6.12 Hoogte aanpassen bij transport van de fiets

6.13 Hoogtemeter bergop instellen

De MC 2.0 beschikt over een bewegingssensor. Wanneer de fiets met 
MC 2.0 wordt getransporteerd (bijv. in de auto), dan wordt via de  
bewegingssensor de huidige hoogte aangepast wanneer tijdens het 

De bergop gereden hoogtemeters kunnen gescheiden worden  
ingesteld voor fiets 1 en fiets 2.

Voor de start van het seizoen kunt u het totale aantal hoogtemeters 
op nul terugstellen.

LET OP: Bij het vervangen van de batterij wordt het totale aantal 
hoogtemeters OPGESLAGEN. De gegevens gaan niet verloren.

transport de luchtdruk is gewijzigd. Daarvoor moet de MC 2.0 WL in de 
stuurhouder zitten.

Verloop:
Houd M  3 seconden lang ingedrukt. SETTInGS--OPEn? knippert.  
TAAL--SELECT-- staat op het scherm.

Blader met A  naar AFST STIJG--SET--.
Bevestig met M .
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AFST STIJG--AFST STIJG 1 of 2 staat op het scherm.
Selecteer met A  of met P .
Bevestig met M .

AFST STIJG 1--InSTEL METEr verschijnt op het scherm.
Het eerste cijfer van het aantal hoogtemeters knippert.
Met A  verlaagt u, met P  verhoogt u de waarde. Wanneer de juiste 
waarde is ingesteld, bevestigt u met M .

Het tweede cijfer knippert.
Met A  verlaagt u, met P  verhoogt u de waarde. Wanneer de juiste 
waarde is ingesteld, bevestigt u met M .
Ga door met instellen totdat alle cijfers zijn ingesteld.

AFST STIJG 1--SET OK?  
Bevestig de vraag met M .

AFST STIJG 1--SET OK bevestigt de MC 2.0.

Om de instelmodus te verlaten houdt u de knop C  3 seconden  
ingedrukt. SETTInGS--GErEED? knippert. De MC 2.0 schakelt weer  
over op functiemodus.

6.14 Hoogtemeter bergaf instellen

De bergaf gereden hoogtemeters kunnen gescheiden worden  
ingesteld voor fiets 1 en fiets 2.

Voor de start van het seizoen kunt u het totale aantal hoogtemeters 
op nul terugstellen.

LET OP: Bij het vervangen van de batterij wordt het totale aantal 
hoogtemeters OPGESLAGEN. De gegevens gaan niet verloren.

Verloop:
Houd M  3 seconden lang ingedrukt. SETTInGS--OPEn? knippert.  
TAAL--SELECT-- staat op het scherm.

Blader met A  naar AFST DAAL--SET--.
Bevestig met M .
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AFST DAAL--AFST DAAL 1 of 2 staat op het scherm.
Selecteer met A  of met P .
Bevestig met M .

AFST DAAL 1--InSTEL METEr staat op het scherm.
Het eerste cijfer van het aantal hoogtemeters knippert.
Met A  verlaagt u, met P  verhoogt u de waarde. Wanneer de juiste 
waarde is ingesteld, bevestigt u met M .

Het tweede cijfer knippert.
Met A  verlaagt u, met P  verhoogt u de waarde. Wanneer de juiste 
waarde is ingesteld, bevestigt u met M .

Ga door met instellen totdat alle cijfers zijn ingesteld.

AFST DAAL 1--SET OK?  
Bevestig de vraag met M .

AFST DAAL 1--SET OK bevestigt de MC 2.0.

Om de instelmodus te verlaten houdt u de knop C  3 seconden  
ingedrukt. SETTInGS--GErEED? knippert. De MC 2.0 schakelt weer  
over op functiemodus.

6.15 ALARM instellen 

Hier schakelt u de pieper (geluidssignaal) voor de hartslagwaarschu-
wingen in en uit. Wanneer de huidige hartslag onder de ingestelde  
ondergrens of boven de ingestelde bovengrens komt, geeft de pieper  
u een akoestische waarschuwing.

Verloop:
Houd M  3 seconden lang ingedrukt. SETTInGS--OPEn? knippert.  
TAAL--SELECT-- staat op het scherm.

Blader met A  naar ALArM--SET--.
Bevestig met M .
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ALArM--AAn of UIT staat op het scherm.
Selecteer met A  of met P .
Bevestig met M .
AAn (of UIT)--SET OK? Bevestig de vraag met M .

ALArM--SET OK bevestigt de MC 2.0.

Om de instelmodus te verlaten houdt u de knop C  3 seconden  
ingedrukt. SETTInGS--GErEED? knippert. De MC 2.0 schakelt weer  
over op functiemodus.

7. Slaapmodus

De MC 2.0 kent een slaapmodus om het batterijverbruik te  
verminderen.

De MC 2.0 gaat na 5 minuten in de slaapmodus  
wanneer geen snelheidssignalen worden  
ontvangen. SLEEP MODE--DrUK KnOP  
staat op het scherm. 

Door op een toets te drukken of door het stuur te bewegen schakelt u 
de MC 2.0 weer in.
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8.  Garantiebepalingen

Cycle Parts GmbH
Le quartier Hornbach 13
67433 neustadt/Weinstrasse (Duitsland)

Voor technische vragen zijn wij tijdens de normale kantooruren altijd 
beschikbaar via onze hotline: 
+49 (0) 63 21- 95 82 7 - 10
+49 (0) 63 21- 95 82 7 - 18

Meer technische informatie vindt u op: www.vdocyclecomputing.com

In het kader van verdere ontwikkelingen behouden wij ons technische 
wijzigingen voor.

VDO Cycle Parts geeft op uw VDO-computer een garantie van 3 jaar 
vanaf de datum van aankoop. De garantie geldt voor materiaal- en fa-
bricagefouten aan de computer zelf, aan de sensor/zender en aan de  
stuurhouder. Kabel en batterijen alsmede andere montagematerialen  
zijn uitgesloten van garantie. De garantie geldt alleen wanneer de 
betroffen onderdelen niet zijn geopend (uitzondering: batterijvak van 
de computer), geen geweld is gebruikt en geen moedwillige schade 
aanwezig is. 

Bewaar de kassabon a.u.b. zorgvuldig, want in geval van een klacht 
moet deze getoond worden.

Bij een terechte klacht krijgt u van ons een vergelijkbaar vervangend 
apparaat. Een aanspraak op vervanging door een identiek model  
bestaat niet, als door verandering van model de productie van het 
gereclameerde model stopgezet werd. neem voor alle klachten en 
aanspraken op garantie contact op met de winkel waar u het apparaat 
gekocht heeft. Of stuur uw klacht direct aan:
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9.  Problemen oplossen

Fout Mogelijke oorzaak Oplossing

Halve segmenten op het scherm 
(bijv. na vervangen van de batterij)

Computersoftware loopt achter 
Batterij niet correct geplaatst

neem de batterij uit en plaats hem opnieuw

Geen snelheidsmelding Afstand van sensor tot magneet te groot Corrigeer de stand van sensor en magneet

Geen snelheidsmelding Computerkop zit niet correct in de  
stuurhouder

Plaats de computerkop in de stuurhouder, 
draai tot aan de aanslag (“click”)

Geen snelheidsmelding Wielomtrek is niet correct ingesteld of staat 
op nul

Stel de wielomtrek in

Geen snelheidsmelding Batterij in zender is leeg Vervang de batterij in de zender

Geen snelheidsmelding Snelheidszender niet gekoppeld Plaats de computer in de stuurhouder, 
snelheidsweergave knippert, draai nu aan  
het voorwiel, de zender wordt gekoppeld,  
de snelheid wordt weergegeven

Dubbele snelheid Magneet foutief geplaatst Corrigeer de positie van de magneet op de 
spaak

Weergave wordt zwak Batterij leeg Controleer de batterij en vervang hem indien 
nodig

Weergave wordt zwak Temperaturen onder 5° maken de weergave 
traag

Bij normale temperatuur werkt de weergave 
weer normaal

Foutieve hoogteweergave 
(huidige hoogte onjuist)

Luchtdruk is veranderd, maar de huidige 
hoogte is niet opnieuw gekalibreerd op de 
nieuwe luchtdruk

Kalibreer de huidige hoogte opnieuw
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10. Technische gegevens
Fout Mogelijke oorzaak Oplossing

Geen hartslagindicatie Hartslagsensor niet geselecteerd Selecteer de hartslagsensor met de  
sensorselectie

Geen hartslagindicatie Hartslagsensor niet gekoppeld Selecteer de hartslagsensor, plaats de  
hartslag-borstriem correct op het lichaam
Plaats de computer in de stuurhouder,  
hartslagpictogram knippert als indicatie  
voor het koppelen

Geen hartslagindicatie Batterij in hartslag-borstriem is leeg Vervang de batterij in de hartslag-borstriem

Geen trapfrequentie-indicatie Trapfrequentiesensor niet geselecteerd Selecteer de trapfrequentiesensor met de 
sensorselectie

Geen trapfrequentie-indicatie Trapfrequentiesensor niet gekoppeld Selecteer de trapfrequentiesensor Plaats de 
computer in de stuurhouder, trapfrequen-
tiepictogram knippert als indicatie voor het 
koppelen

Geen trapfrequentie-indicatie Batterij in trapfrequentiesensor is leeg Vervang de batterij in de trapfrequentiesensor

Geen trapfrequentie-indicatie Magneet niet in juiste positie Corrigeer de magneetpositie

Geen trapfrequentie-indicatie Magneet te ver weg van zender Verplaats de magneet of de zender om de 
afstand te verkleinen

Dubbele trapfrequentieweergave Magneetpositie onjuist Corrigeer de magneetpositie
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10. Technische gegevens

Snelheidsbereik:
bij wielmaat 2155 mm 
min. 2,0 km/u
max. 116 km/u
Rijtijd-meetbereik:
tot 99:59:59 UU:MM:SS.
Stopwatch-meetbereik:
tot 99:59:59 UU:MM:SS.
Dagritteller-meetbereik:
tot 999,99 km of mi
Navigator-meetbereik:
van -999,99 tot +999,99 km of mi
Totaal-km 1- en km 2-meetbereik:
tot 99.999 km of mi
Totaal kilometers KM 1 + KM 2-meetbereik:
tot 199.999 km of mi
Hartslagmeetbereik:
40 tot 240 bpm
Trapfrequentie-meetbereik:
20 tot 180 tpm
Hoogtemeetbereik:
 -999 m tot +4999 m
Wielomtrek-instelbereik:
van 100 mm tot 3999 mm (3,9 tot 157,4 inch)

Computer:
ca. 54 H x 49 B x 15 D mm, gewicht: ca. 45 g
Stuurhouder:
Gewicht: ca. 10 g
Snelheids-/trapfrequentiezender:
Gewicht: ca. 20 g
Hartslagzender:
Gewicht: ca. 50 g
Batterij computer:
3 V, type 2032
Batterijlevensduur computer:
400 rij-uren, ca. 8000 km (5000 mi)
Batterij snelheidszender:
3 V, type 2032
Batterijlevensduur snelheidszender:
1000 rij-uren, ca. 20.000 km (12.000 mi)
Batterijlevensduur trapfrequentiezender:
1000 rij-uren, ca. 20.000 km (12.000 mi)
Batterijlevensduur hartslagzender:
1000 rij-uren, ca. 20.000 km (12.000 mi)
Bedrijfstemperatuur van het scherm:
-10 °C tot +60 °C
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purchase contract. This product should not be mixed with other  
commercial wastes for disposal.

FR
Comment éliminer ce produit 
(déchets d‘équipements électriques et électroniques) 

(Applicable dans les pays de l‘Union Européen et aux autres pays europé-
ens disposant de systèmes de collecte sélective). Ce symbole sur le produ-
it ou sa documentation indique qu‘il ne doit pas être éliminé en fin de vie 
avec les autres déchets ménagers. L‘élimination incontrôlée des déchets 
pouvant porter préjudice à l‘environnement ou à la santé humaine, veuil-
lez le séparer des autres types de déchets et le recycler de façon respon-
sable. Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable des ressources maté-
rielles. Les particuliers sont invités à contacter le distributeur leur ayant 
vendu le produit ou à se renseigner auprès de leur mairie pour savoir où 
et comment ils peuvent se débarrasser de ce produit afin qu‘il soit recyclé 
en respectant l‘environnement. Les entreprises sont invitées à contacter 
leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. 
Ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets commerciaux.

IT
Corretto smaltimento del prodotto 
(rifiuti elettrici ed elettronici) 

(Applicabile in i paesi dell‘Unione Europea e in quelli con sistema di 
raccolta differenziata). Marchio riportato sul prodotto o sulla sua do-
cumentazione indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri 
rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni 
all‘ambiente o alla salute causati dall‘inopportuno smaltimento dei 
rifiuti, si invita l‘utente a separare questo prodotto da altri tipi di rifiuti e 
di riciclarlo in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile 
delle risorse materiali. Gli utenti domestici sono invitati a contattare il 
rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l‘ufficio locale 

De
Korrekte entsorgung dieses Produkts
(Elektromüll) 

(Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europä-
ischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem). Die Kennzeichnung 
auf dem Produkt bzw. auf der dazugehörigen Literatur gibt an, dass es 
nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushalts-
müll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses Gerät bitte getrennt von 
anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit 
nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. recyceln Sie das 
Gerät, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen ressourcen 
zu fördern. Private nutzer sollten den Händler, bei dem das Produkt ge-
kauft wurde, oder die zuständigen Behörden kontaktieren, um in Erfah-
rung zu bringen, wie Sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise recyceln 
können. Gewerbliche nutzer sollten sich an Ihren Lieferanten wenden 
und die Bedingungen des Verkaufsvertrags konsultieren. Dieses Produkt 
darf nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

eNG
Correct Disposal of This Product 
(Waste Electrical & Electronic Equipment) 

(Applicable in the European Union and other European countries with 
separate collection systems). This marking shown on the product or its 
literature, indicates that it should not be disposed with other household 
wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the  
environment or human health from uncontrolled waste disposal, please 
separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to 
promote the sustain-able reuse of material resources. Household users 
should contact either the retailer where they purchased this product,  
or their local government office, for details of where and how they can 
take this item for environmentally safe recycling. Business users should  
contact their supplier and check the terms and conditions of the 
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preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al 
riciclaggio per questo tipo di prodotto. Gli utenti aziendali sono invitati a 
contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del con-
tratto di acquisto. questo prodotto non deve essere smaltito unitamente 
ad altri rifiuti commerciali.

eS
eliminación correcta de este producto
(material eléctrico y electrónico de descarte) 

(Aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistenmas 
de recogida selectiva de residuos) La presencia de esta  marca en el 
producto o en el material informativo que lo acompaña, indica que al 
finalizar su vida útil no deberá eliminarse junto  con otros residuos do-
mésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud 
humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, sepa-
re este producto de otros tipos de residuos y recíclelo correctamente 
para promover la reutilización sostenible de recursos materiales. Los 
usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde 
adquirieron el producto, o con las autoridades locales pertinentes, para 
informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea someti-
do a un reciclaje ecológico y seguro. Los usuarios comerciales pueden 
contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de 
compra. Este producto no debe eliminarse mezclado con otros residuos 
comerciales.

NL
Correcte verwijdering van dit product 
(elektrische & elektronische afvalapparatuur)

Dit merkteken op het product of het bijbehorende informatiemateri-
aal duidt erop dat het niet met ander huishoudelijk afval  verwijderd 
moet worden aan het einde van zijn gebruiksduur. Om mogelijke scha-
de aan het milieu of de menselijke gezondheid  door ongecontroleerde 

afvalverwijdering te voorkomen, moet u dit product van andere soor-
ten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het 
duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd. Huis-
houdelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze 
dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te 
vernemen waar en hoe ze dit product milieuvriendelijk kunnen laten 
recyclen. Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun lever-
ancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomsten na-
lezen. Dit product moet niet worden gemengd met ander bedrijfsafval 
voor verwijdering.

PL
Prawidłowe usuwanie produktu
(zużyty	sprzęt	elektryczny	i	elektroniczny)	

Oznaczenie	umieszczone	na	produkcie	lub	w	odnoszących	się	
do	niego	tekstach	wskazuje,	że	produktu	po	upływie	okresu	
użytkowania	nie	należy	usuwać	z	innymi	odpadami	pochodzącymi	
z	gospodarstw	domowych.	Aby	uniknąć	szkodliwego	wpływu	na	
środowisko	naturalne	i	zdrowie	ludzi	wskutek	niekontrolowanego	
usuwania	odpadów,	prosimy	o	oddzielenie	produktu	od	innego	
typu	odpadów	oraz	odpowiedzialny	recykling	w	celu	promowania	
ponownego	użycia	zasobów	materialnych	jako	stałej	praktyki.	 
W	celu	uzyskania	informacji	na	temat	miejsca	i	sposobu	
bezpiecznego	dla	środowiska	recyklingu	tego	produktu	
użytkownicy	w	gospodarstwach	domowych	powinni	skontaktować	
się	z	punktem	sprzedaży	detalicznej,	w	którym	dokonali	zakupu	
produktu,	lub	z	organem	władz	lokalnych.	Użytkownicy	w	firmach	
powinni	skontaktować	się	ze	swoim	dostawcą!	sprawdzić	warunki	
umowy	zakupu.	Produktu	nie	należy	usuwać	razem	z	innymi	
odpadami	komercyjnymi.



MC 2.0 WL VDO CYCLeCOMPUTING270

De
eU-Konformitätserklärung
Wir, CYCLE PArTS GmbH,  Le quartier Hornbach 13 ,  
D- 67433 neustadt/Weinstr. erklären, dass der VDO Fahrradcomputer  
mit Funkübertragung VDO MC 2.0WL und alle Sender SPD-TX , CAD-TX   
und PULS-TX bei bestimmungsgemäßer Verwendung den grundlegenden  
Anforderungen gemäß Artikel 3 der r&TTErichtlinie 1999/5/EG  
entsprechen. Die Konformitäts-Erklärung finden Sie unter
www.vdocyclecomputing.com.

eNG
eU-Declaration of Conformity
We, CYCLE PArTS GmbH,  Le quartier Hornbach 13 ,
D- 67433 neustadt/Weinstr.  declare under our responsibility that the  
product VDO  MC 2.0 WL and all transmitters SPD-TX ,  CAD-TX  and  
PULS-TX are compliant with the essential requirements and other  
relevant requirements of the r&TTE Directive  1999/5/EG.  
The declaration of Conformity can be found at  
www.vdocyclecomputing.com.

FR 
Cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres  
dispositions pertinentes de la Directive  1999/5/EG .

IT 
questo apparato é conforme ai requisiti essenziali ed agli altri principi  
sanciti dalla Direttiva  1999/5/EG .

eS
Este equipo cumple con los requisitos esenciales asi como con otras 
disposiciones de la Directiva 1999/5/EG .

NL 
Dit apparaat voldoet aan de essentiele eisen en andere van toepassing 
zijnde bepalingen van de richtlijn 1999/5/EG .

PL 
Urządzenie	jest	zgodne	z	ogólnymi	wymaganiami	oraz	
szczególnymi	warunkami	określonymi	Dyrektywą	UE:	1999/5/EG .

Neustadt/Weinstraße, Februar 2012
H.J. Noenen
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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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