LICZNIK MOTOGODZIN CZASU PRACY

2. Instalacja

MODEL: AG351

•
•
•

Nawinąć 5-6 zwojów wokół przewodu wysokiego napięcia w odległości 4 cm od zakończenia fajki.
Zabezpiecz nawinięte zwoje opaską zaciskową lub taśmą izolacyjną.
Włóż przewód do licznika motogodzin. Odpal pojazd by upewnić się, że licznik odbiera sygnał.
Należy odczekać 6 minut aż licznik zacznie odmierzać czas
Jeśli licznik odbiera sygnał, poprowadź i umocuj przewód wzdłuż linii gazu. Upewnij się, że
przewód nie dotyka silnika. Upewnij się również, że zostawiłeś odpowiednią długość przewodu
(około 5 cm) tak by zdjęcie fajni ze świecy było możliwe. Pamiętaj również o zamontowaniu
licznika na ramie.

* Jeżeli sygnał nie dociera, przesuń zwój bliżej fajki.
Sposób mocowania:
•
Za pomocą dwóch śrub 2.5 mm przykręcić do ramy
•
Za pomocą taśmy dwustronnej od spodu licznika i opaski zaciskowej przymocować licznik do
ramy.
3. Uwagi i środki ostrożności

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
1. Informacje ogólne

Licznik czasu pracy silnika spalinowego benzynowego. Pomaga w dopilnowaniu czynności serwisowych
takich jak: wymiana oleju, wymian świecy, wymian tłoka, regulacja zaworów itp. co znacznie przedłuży
żywotność twojego sinika Działa z każdym silnikiem spalinowym z zapłonem iskrowym (2t, 4t).

•
•
•
•
•
•
•

Przechowuj urządzenie z dala od źródła wilgoci, w suchym i wolnym od zanieczyszczeń miejscu.
Czyść urządzenie za pomocą suchej, delikatnej szmatki.
Nie narażaj urządzenia na ekstremalnie niskie i wysokie temperatury.
Nigdy nie otwieraj obudowy urządzenia. Powoduje to utratę gwarancji i możliwe jest też
zniszczenie urządzenia.
Nigdy nie używaj urządzenia gdy zauważysz, że jego kabel jest w jakikolwiek sposób uszkodzony.
Nie zginać kabla pod dużym kątem, aby uniknąć jego uszkodzenia.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Małe części mogą spowodować zadławienie.

* W celu uzyskania maksymalnej żywotności urządzenia, należy stosować
się do wszystkich ostrzeżeń, zasad ostrożności i zaleceń dotyczących konserwacji
przedstawionych w niniejszej instrukcji.

Deklaracja zgodności do pobrania pod adresem: http://www.aptel.pl
Cechy produktu:
•
•
•
•
•
•
•

Spisuje się idealnie w motocyklach, kosiarkach, agregatach prądotwórczych i innych maszynach z
silnikiem benzynowym.
Dzięki temu licznikowi zawsze będziesz wiedział kiedy wymienić świece, olej czy wyregulować
zawory.
Łatwa instalacja : wystarczy nawinąć 5-6 zwojów przewodu licznika na świecę.
Podczas działania na ekranie LCD pojawi się klepsydra, sygnalizująca, że urządzenie działa
poprawnie.
Liczy do 9999,9 motogodzin z rozdzielczością 0,1h. Automatycznie uruchamia się gdy zapalisz
silnik.
Nie wymaga baterii.
Wodoodporny i wstrząsoodporny. Odporny na wysokie temperatury - do 85 stopni Celsjusza.

Specyfikacja:
•
•
•
•

W zestawie długi przewód oraz śrubki montażowe.
Wymiary: 54 x 36 x 14mm
Kolor: Czarny
Opakowanie: Blister

