
Instructiuni de utilizare 

micromotor cu apex locator incorporat 

 
A.  Moduri de operare: 

 
1. Modul de pornire functie reciproc (se foloseste tasta Start/Stop) 
2. Modul clasic care are 5 programe ce pot fi setate individual in mod clasic sau reciproc (se 

foloseste tasta Pornit/Oprit) 

 

1. Modul de pornire functie reciproc: 
a. Pentru a intra in acest mod folositi butonul Start/Stop din pozitia oprita a micromotorului 
b. Prima apasare va porni micromotorul. 
c. A doua apasare al butonului Start/Stop va trece micromotorul pe modul reciproc Turbo 

(90 grade in sensul acelro de ceasornic si 30 grade in sens invers). Acest mod se poate 
folosi si cu 30 grade in sensul acelor de ceasornic si 90 grade invers daca la setari se 
schimba functia #2 a directiei de pornire a rotatiei. 

d. A treia apasare a butonului Start/Stop va trece micromotorul in modul reciproc Safe  
(150 grade in sensul acelor de ceasornic si 30 grade invers). Acest mod se poate folosi si 
cu 30 grade in sensul acelor de ceasornic si 150 grade invers daca la setari se schimba 
functia #2 a directiei de pornire a rotatiei. 

e. A patra apasare a butonului Start/Stop aduce micromotorul in pozitia oprit. 

 

2. Modul de pornire clasic: 
 
a. Porniti aparatul de la butonul Pornit/Oprit 
b. Apasati butonul P pentru a alege unul din cele 5 programe prestabilite (de la 1 la 5) 
c. Apasati butonul S pentru a stabili viteza programului ales (apasati + sau – pentru marirea 

respectiv micsorarea vitezei afisate). Este posibila setarea vitezei in trepte intre 140 rpm 
si 800 rpm. 

d. Apasati a doua oara butonul S pentru a stabili tipul de reductie al contraunghiului folosit. 
(Atentie: modul reciproc functioneaza doar daca folositi contraunghi cu raport de 16:1 
sau 20:1. Selectia raportului de demultiplicare se face prin apasarea tastelor + sau -) 

e. Apasati a treia oara butonul S pentru a stabili valoarea Torque-ului. Folositi tastele + sau 
–  pentru a mari respectiv a micsora torque-ul de la minimul de 0.3 Nm la maximul de 3.0 
Nm 

f. Apasati a patra oara butonul S pentru a memora setarile facute pe programul ales. 
g. Apasati butonul Start/Stop pentru a porni micromotorul. 
h. Apasati din nou butonul Start/Stop pentru a opri micromotorul. 
i. Apasati butonul Pornit/Oprit pentru a aduce aparatul inapoi in pozitia oprit. 

 



B. Setari posibile: 

 

3. Modificarea parametrilor folositi in modul Reciproc: 
 
a. Aparatul se afla in pozitia oprit. 
b. Apasati lung butonul P pentru pornirea aparatului in modul de setarea al parametrilor 
c. Dupa pornire veti observa cele 6 setari posibile pe afisaj, aparatul incepand cu setarea 

numarul 6: 
Setarea # 6: Se seteaza viteza de rotatie in modul Reciproc Turbo ( 140 – 800 rpm ) 
Setarea # 5: Se seteaza torque–ul in modul Reciproc Turbo ( 0.3 – 3.0 rpm ) 
Setarea # 4: Se seteaza viteza de rotatie in modul Reciproc Safe ( 140 – 800 rpm ) 
Setarea # 3: Se seteaza torque–ul in modul Reciproc Safe ( 0.3 – 3.0 rpm ) 
Setarea # 2: Se seteaza directia de pornire in modul Reciproc 
Setarea # 1: Se seteaza nivelul de avertizare pentru apex pentru cele 5 programe 
clasice 
 

4. Setarea volumului aparatului 
 
a. Aparatul se afla in pozitia oprit 
b. Se apasa simultan butoanele Pornit/Oprit si S 
c. Se selecteaza volumul dorit prin folosirea butonului S 

 

5. Folosirea functiei bluetooth (daca modelul este dotat cu aceasta functie) 
 
a. Se porneste aparatul in modul clasic 
b. Se apasa lung butonul P pentru oprirea/pornirea functiei bluetooth 

 

6. Activarea/dezactivarea functiilor: Auto-Stop, Auto-Reverse, Rotire in sens invers acelor de 
ceasornic si Reciproc: 
 
a. Porniti aparatul 
b. Alegeti unul dintre programele presetate (1-5), cel la care doriti activarea/dezactivarea 

functiilor de mai sus. 
c. Apasati lung butonul S pentru activarea/dezactivarea functiilor, astfel: 

- Simbolul cu litera A si sageata in stanga reprezinta AUTO REVERSE 
- Simbolul cu Litera A reprezinta AUTO STOP 
- Lipsa oircarui simbol pe display reprezinta AUTO REVERSE OFF 
- Sageata in dreapta inseamna REVERSE 
- Sageata in ambele directii in jurul literei A inseamna mod reciproc 


