
 

 

MG351A Digitális üzemóra számláló használati útmutató 

 Beépítés és üzembe helyezés: 

Rögzítse a műszert a kívánt helyre. A mérővezetéket vezesse el és tekerje fel kb. 5-ször a gyújtógyertyához menő gyújtó kábelre. 

A kábelt rögzítse kábelkötözővel. Ügyeljen arra, hogy a kábel ne érjen forró alkatrészekhez. 

Használat: A mérés automatikusan indul, amint a motor járni kezd. A helyes mérést a műszeren megjelenő homokóra jelzi. Az első 

mért eredmény 6 perc után jelenik meg a kijelzőn. 

Fordulatszám mérés: Járó motornál nyomja meg S1 gombot és tartsa kb. 5 másodpercig. A kijelzőn megjelenik az RPM felirat és 

megjelenik az aktuális fordulatszám. 

Szerviz időintervallum beállítás: Nyomja meg és tartsa lenyomva kb. 5 másodpercig az S2 gombot. Megjelenik a Service felirat. 

A számok közt az S2 gomb kb. 2 másodperces lenyomásával lehet váltani, míg értékek az S1 gomb hosszú lenyomásával 

lehetséges. 

Reset, nullázás: Nyomja meg és tartsa nyomba egyszerre a S1 és S2 gombokat. kb. 5 másodperc után megjelenik a RESET 

felirat és elkezd számolni 1- 9-ig. Miután a számlálás befejeződött, engedje el a gombokat és ezzel az üzemóra nulla állapotba 

kerül.e 

 

Ezt a készüléket azok a személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek a tapasztalata és a tudása 
hiányzik, továbbá gyermekek csak abban az esetben használhatják, ha az felügyelet mellett történik, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó 
útmutatást kapnak, és megértik a használatból eredő veszélyeket. Csak az előírt feszültség szabványos csatlakozóaljzatba szabad csatlakoztatni! Használat után 
húzza ki a készüléket a hálózatból! Ne szedje szét, ne alakítsa át a készüléket, mert tüzet, balesetet vagy áramütést okozhat! A nem rendeltetésszerű vagy 
szakszerűtlen kezelés a jótállás megszűnését vonja maga után. A hasonló okokból keletkezett károkért a gyártó nem vállal felelősséget. A készülék nem ipari, 
hanem háztartási használatra készült. Áramütésveszély! Tilos a készülék vagy tartozékainak szétszerelése, átalakítása! Bármely rész megsérülése esetén 
azonnal áramtalanítsa és forduljon szakemberhez. 

 

A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket 

is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezést elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a 

környezetet, embertársai és a saját egészségét. 

A jelen használati útmutató a Metroman Hungária Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. Jelen használati 
útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket. 

 

Forgalmazza: Metroman Hungária Kft. - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8 
Származási hely: Kína 
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