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                                                                                   Návod k obsluze 
M527C – Počítadlo motohodin AG351 

Vážení zákazníci,  

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento 
návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k 
uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte 
jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. 
Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! 
 

 
 

Popis: 

Monitor motoru je samonapájené LCD počítadlo motohodin, otáčkoměr a měřič údržby. 
Napájení monitoru zajišťuje interní lithiová baterie. Drát kolem drátu zapalovací svíčky motoru 
poskytuje jak signál otáčkoměru, tak indikátor, že motor běží. Měřič údržby se používá k 

upozornění personálu údržby, že vypršel časový interval a na motoru by měla být provedena 
údržba. Před změnou jakéhokoli nastavení monitoru motoru se ujistěte, že je motor vypnutý. 

 

Bezpečnost: 

• Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo  

pozměňování produktů.  

• Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným  

vibracím nebo silnému mechanickému zatížení.  

• Tento produkt není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout  

díly přístroje nebo se zranit  

 

 

 

Použití: 
 
Vybalte a připevněte jednotku na místo, kde ji lze snadno číst. Omotejte 3 nebo 4 otáčky 
konce drátu kolem drátu zapalovací svíčky motoru. Na displeji se na ukazateli hodin a ikoně 
hodin zobrazí nashromážděné hodiny. 
 
Chcete-li nastavit otáčkoměr (otáčky zapalovací svíčky): 
Stiskněte a podržte tlačítko S1 po dobu 4 sekund. Na displeji se zobrazí 01 (zapalovací svíčka 
zapálí dvakrát za otáčku), 02 (jednou za otáčku), 03 (každá druhá otáčka), 04 (pouze hodina, 
nezobrazí otáčky za minutu). Jakmile najdete požadovaný vzor zapalování zapalovací svíčky, 
uvolněte tlačítko S1. Displej bude 8 až 10 sekund blikat a vrátí se do režimu počítadla 
celkových hodin. Výchozí pro standardní model je 02 (jednou za otáčku). 
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Chcete-li nastavit interval údržby: 
Stiskněte a podržte tlačítko S2 po dobu 4 sekund. Na displeji bude blikat číslice nejvíce vpravo 
a zobrazí se ikona servisu. Stisknutí a podržení tlačítka S1 způsobí, že se blikající číslice 
automaticky zvýší. Po dosažení požadovaného čísla uvolněte tlačítko S1 a stiskněte tlačítko S2 
na 1 sekundu pro zvýšení na další číslici. Opakujte výše uvedené kroky, dokud nezadáte 
servisní interval. Po 14-16 sekundách netisknete žádná tlačítka a displej se vrátí do režimu 
celkových hodin. 
 

 
 
 

Aktivace časovače intervalu údržby: 

Stiskněte a podržte současně tlačítka S1 a S2 po dobu 4 sekund. Dvě číslice se zvýší na 09 
sekund a poté se vrátí do režimu celkových hodin. Když motor běží a doba údržby dosáhla 
nuly, ikona servisu se rozsvítí. 
 

 
 
 

Zobrazení intervalu údržby: 
Stisknutím a podržením tlačítka S2 po dobu 4 sekund zobrazíte zbývající čas intervalu údržby. 
Chcete-li pokračovat v aktuální údržbě, nedělejte nic. Pokud chcete zahájit nový interval 
údržby, opakujte kroky 4 a 5 znovu. Pokaždé, když chcete zobrazit zbývající čas vaší údržby, 
stiskněte a podržte S2. 
 

 
Resetování ikony služby: 
Stiskněte a podržte tlačítka S1 a S2 po dobu 20 sekund. Ikona služby se vypne. Doba údržby 
se automaticky nastaví na dříve naprogramované číslo. 
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Chcete-li zobrazit pouze hodiny: 
Stiskněte a podržte tlačítko S1, dokud se nezobrazí 04. Uvolněte tlačítko S1 a displej se po 8 
až 10 sekundách vrátí na celkový počet hodin. Když motor běží, na displeji se zobrazí pouze 
hodiny, žádné otáčky a ikona hodin bude blikat. 
 

 
 

Chcete-li vynulovat celkové hodiny a dobu údržby: 
Stiskněte a podržte tlačítko S1, dokud se nezobrazí 05. Uvolněte tlačítko S1 a po 8 sekundách 
se na displeji zobrazí celkový počet hodin. Stiskněte a podržte S1 a S2 současně po dobu 20 
sekund a přístroj provede celkový reset. 

 

 

Údržba a čištění  

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou 
navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla 
(ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.  

 

Recyklace: 

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje 
odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. 
Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!  

 

Záruka: 

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které 
vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo 
změn na výrobku, provedených třetí osobou.  


