
Mi10 - Contor de ore de funcționare fără fir 

- Utilizați produsul conform manualului de utilizare 
- Nu dezasamblați produsul 
- Produsul este impermeabil, poate fi folosit pe ploaie și pentru scurt timp sub apă 
- Socurile puternice pot deteriora produsul 

 
Echipament: 3 moduri de montare din care să alegeți 
 

1.) Când utilizați adeziv cu două fețe, mai întâi lipiți 
adezivul pe spatele mașinii și apoi așezați-l pe placa 
suport. 

 

2.) La fixarea cu șuruburi, utilizați elementele de acoperire pentru a ascunde șuruburile. Notă: Placa suport trebuie să fie 
prevăzută cu un punct de găurire adecvat.

 
 

3.) Dacă utilizați o placă de suport din aluminiu, urmați acești pași: 
 
a.) Utilizați un șurub M6 pentru a fixa suportul. 
b.) Apoi utilizați un șurub M3 pentru a fixa dispozitivul, apoi utilizați elementele de acoperire pentru a ascunde 

șuruburile. 
 
  
 
 
 
 
 

Verificați dacă echipamentul este corect 
Apăsați MENU și SET în același timp. Porniți motorul dacă clepsidra clipește pe afișaj și instalarea a avut succes. 
 
Afișează orele totale de funcționare OCT 
Cu afișajul oprit, apăsați unul dintre butoane pentru a afișa toate orele de funcționare. 

 
 
Afișați și ștergeți ultimul timp măsurat JOB 
Cu afișajul oprit, apăsați butonul MENU de două ori pentru a afișa ultima oră măsurată. Pentru a anula, apăsați butonul 
SET timp de 2 secunde. 



 
Setarea sensibilității SEN 
Cu afișajul oprit, apăsați butonul MENU de trei ori pentru a regla sensibilitatea. Setare implicită SEN-L, sensibilitate 
scăzută. Apăsați butonul SET timp de 2 secunde în timp ce SEN-L sau SEN-H clipesc pe afișaj. Apăsați butonul MENU sau 
SET pentru a modifica valoarea. Salvați și ieșiți din meniu apăsând împreună butoanele MENU și SET. 

 
LOCK MODE Setarea LOC - Folosit pentru transport 
Cu afișajul oprit, apăsați unul dintre butoane pentru a afișa toate orele de funcționare, apoi apăsați și mențineți apăsate 
butoanele MENU și SET timp de 3 secunde în 5 secunde. Afișajul arată pictograma LOC. 

 
 
Când MODUL DE BLOCARE este activat, LOC va fi afișat când este detectată vibrație, alertând utilizatorul. 
La 10 secunde după oprirea motorului, contorul stochează automat datele și se oprește. 
Afișajul se va opri după 11 secunde dacă motorul nu funcționează și nu sunt afișate informații pe afișaj. 
Specificație 
Interval total de ceas: 99999H 
Precizie: 0,1 H 
Baterie: CR2032 (210mAH) Durată de viață: mai mult de 3 ani 
Material: ABS 
Dimensiune afișaj: 28x13mm 
Rezistent la apă și praf: IP68 
Greutate: 66 g 
Dimensiune: 54,7x38,5x14,5mm 

Rezolvarea problemelor 

Problemă Cauza posibila Soluţie 

Ecranul LCD nu se va 
aprinde după pornirea 
motorului 

1. Sensibilitate: scăzută 1. Setați sensibilitatea la mare 

2. Bateria este descărcată 2. Înlocuiți dispozitivul 

Timpul scurs pe afișaj nu se 
modifică la 6 minute după 
pornirea motorului 

1. Sensibilitate: scăzută 1. Setați sensibilitatea la mare 

2. Montarea necorespunzătoare a dispozitivului 2. Verificați și reparați montarea 

3. Aparatul nu detectează vibrațiile 3. Instalați dispozitivul într-un alt punct 
Aparatul nu funcționează 1. Sensibilitate: scăzută 1. Setați sensibilitatea la mare 

Afișaj neclar sau decolorat 
1. Unghiul dispozitivului este incorect 1. Instalați dispozitivul într-un grad diferit 
2. A fost expus la soare lung și puternic 2. Lăsați într-un loc umbrit 

Importator; 
SMPower Kft 

2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15 
www.smpower.eu 


