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Pokyny 
 
Než začnete výrobek používat, pečlivě pročtěte návod k obsluze. K tomu, aby výrobek 
náležitě fungoval, je třeba provádět jeho údržbu v souladu s pokyny v návodu. 
Při používání momentového klíče je vždy potřeba dodržovat bezpečnostní předpisy. Přečtěte zde 
uvedené pokyny a seznamte se s návodem. 
 
Bezpečnostní předpisy 
 
Chraňte sebe i své okolí dodržováním bezpečnostních podmínek před nebezpečím úrazu. 

- momentový klíč nepoužívejte k jiným účelům, než je určen 
- momentový klíč je měřící přístroj a mělo by se s ním zacházet opatrně 
- nevkládejte žádné prodloužení k momentovému klíči, mohlo by dojít k jeho poškození 

nebo ke zkreslení požadovaného momentu 
- udržujte přístroj ve vzdálenosti od zdrojů tepla, nevystavujte vysokým 

teplotám(>70°C), chraňte před slunečním zářením 
- neukládejte přístroj v blízkosti rozpouštědel, leptavých látek 
- v případě, že je přístroj vystaven teplotním výkyvům, je zapotřebí nechat přístroj cca 

30minut v klidu k teplotní stabilitě přístroje 
- nepoužívejte přístroj v silně zaprášeném a vlhkém prostředí 

 
Funkce a použití 
 
Momentový klíč slouží ke stejnoměrnému dotažení šroubů a matic. Použití v autoopravárenství, 
strojírenství, pro montážní linky. 
 
Výhody 

- rychlé a snadné použití 
- minimální nároky na údržbu 

 
Návod k použití  
 
Nastavení hodnot klíče: 
-    zatažením aretačního kroužku uvolněte rukojeť (obr.1) 
-    na stupnici(na těle přístroje) jsou základní hodnoty, které stoupají po 10 Nm  
-    na rukojeti je podrobnější stupnice pro nastavení mezihodnot 
-    při otáčení rukojeti od „0“ do „0“ stoupne hodnota o 10 Nm, tzn.že když otočíme rukojetí o 
     360° stoupne hodnota o 20 Nm 
-    při nastavení hodnoty otáčejte rukojetí do té polohy, až dosáhne 0 na horní část rysky. Poté je                    
možno dalším otáčením rukojeti nastavit klíč na mezihodnotu 
-    po nastavení je třeba rukojeť zajistit vsunutím aretačního kroužku (obr.2) 
-    odchylka přesnosti je +- 4% nastavené hodnoty 
-    nepoužívejte prodloužení! 
-    při použití momentového klíče klaďte důraz na pomalý a rovnoměrný tlak, po dosažení        
přednastaveného momentu uslyšíte jasné cvaknutí, poté ihned zastavte utahování 
-    pokud klíč nepoužíváte nastavte hodnotu momentu na nejmenší hodnotu, předejdete tak 
zbytečnému napětí pružiny 
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Údržba: 
 
-      skladujte pouze v suchých prostorách  
Kryt přístroje čistěte měkkým hadříkem (nejlépe po každém použití).  
V případě, že přístroj není dlouhodobě používán, nastavte hodnotu momentu na nejmenší 
hodnotu- zabráníte tak zbytečnému napětí pružiny. 
Jakékoliv odborné opravy smí provádět pouze kvalifikovaný odborník 
 
Technické údaje: 
 
Rozsah:    19 - 110 Nm 
Výstup: 3/8“ 
S přepínací páčkou: ano 
Stupnice: Nm / Ft-lb 
 
 
 
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Životní prostředí: 
Přístroj je dodáván v odolném balení, které zabraňuje jeho poškození během přepravy. Většina materiálu 
které jsou použity na přístroj a balení, lze recyklovat. Zbavujte se jich proto pouze na místech určených pro 
odpad určených látek, kde dojde k jejich likvidaci v souladu se zásadami ochrany životního prostředí. 
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Záruční podmínky: 
Na záruku se nevztahuje opotřebení jednotlivých dílu, nesprávným použitím a cizím 
zásahem do jednotlivých dílů přístroje. 
 
 
 
 
 

ZÁRUČNÍ  LIST 
 
Kontaktní adresa: BGS technic s.r.o., Prokopa Velikého 668, 547 01 Náchod 
                                    Tel.: 491 422 690 , www.bgs.cz , E-mail : bgs@bgs.cz 
 
Záruční list uschovejte, v případě reklamace je nutno jej předložit servisnímu 
technikovi. Při uplatňování záruky musí být  výrobek předán v čistém a  kompletním 
stavu. V případě zásahu do jednotlivých dílů bude odmítnuto uplatnění záruky. 
Na zakoupený výrobek se vztahuje záruka 24 měsíců od data prodeje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Datum prodeje:                                                    Razítko a podpis : 
 
 
______________________                                 ______________________ 


