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Zakres momentu obrotowego: 42-110 Nm 
Przeznaczenie do użycia  
Narzędzie służy do dokręcania śrub i wkrętów z zadanym momentem obrotowym. Przeznaczone jest 
wyłącznie do użytku domowego!  
 
Instrukcje użycia kluczy 
Weź klucz do ręki tak, aby była widoczna skala momentu obrotowego. 
Obróć śrubę mocującą w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. 
Ustaw wymagany moment obrotowy, obracając karbowaną rączkę w kierunku przeciwnym do ruchu 
wskazówek zegara i jednocześnie trzymając rurkę klucza w celu odczytania dokładnego ustawienia 
momentu obrotowego na podziałce.  
Przykład: 76Nm 
- Obróć karbowaną rączkę aż podziałka zero na końcu rączki znajdzie się w równej linii z pionowym 
znakiem na rurce. 
- Jednocześnie przednia krawędź karbowanej rączki musi być równa z podziałką 70Nm (rys 1.) 
- Obróć karbowaną rączkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara aż pozycja „6” na końcu rączki 
będzie w równej linii z pionowym oznakowaniem na rurce (rys. 2). 
- Klucz jest teraz ustawiony na moment obrotowy 76Nm i gotowy do użycia. 
- Obróć śrubę mocującą zgodnie z ruchem wskazówek zegara aby zamocować rączkę. 
 
- Zainstaluj odpowiednie gniazdo lub końcówkę na kwadratowy napęd klucza ½”. 
- Nałóż narzędzie na śrubę lub wkręt i wkręć śrubę lub wkręt obracając klucz aż poczujesz lub 
usłyszysz jego „kliknięcie”.  
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Rysunek 1   Rysunek 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uwaga: nie dokręcaj bardziej śruby lub wkrętu po „kliknięciu” klucza. Zachowaj szczególna uwagę 
przy niskich ustawieniach momentu obrotowego.  
Oprócz podziałki Nm narzędzie posiada także podziałkę w kpm znajdującą się na rurce. 
Jeśli klucz nie jest używany, ustawienie momentu obrotowego powinno być na jego najniższej 
pozycji. Pozycję ustawisz obracając karbowaną rączkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek 
zegara. 
Zawsze przechowuj klucz w futerale suchym miejscu. 
Jeśli klucz nie był używany i/lub był odłożony na dłuższy czas kilkakrotnie użyj go przy 
najmniejszym ustawieniu momentu obrotowego co pozwoli na pokrycie wewnętrznych komponentów 
pracujących specjalnym środkiem smarującym. 
Klucz czyści się wyłącznie czystą i suchą szmatką. Nie zanurzaj klucza w jakimkolwiek środku 
czyszczącym. 
Klucz został sprawdzony i skalibrowany fabrycznie z dokładnością +/- 4%. Regulacji klucza dokonuje 
wyłącznie przeszkolony personel dysponujący odpowiednim sprzętem. 
 
2 lata gwarancji 
Gwarancja dla tego narzędzia rozpoczyna się wraz z dniem jego zakupu. 
Dowodem gwarancji jest paragon zakupu. 
Gwarancja obejmuje: 
Naprawę przypadku uszkodzeń wynikłych z obsługi 
Wymianę wadliwych części 
Specjalistyczny serwis i instalację 
 
Pod warunkiem, że uszkodzenie nie wynikło z nieprawidłowego używania.  
W przypadku dalszych pytań prosimy o kontakt.  
Brider Mannesmann Werkzeuge GmbH 
Abt. Reparatur-Service 
Lempstrasse 24 
D- 42859 Remscheid 
 
Tel. + 49 2191 / 37 14 71 
Faks + 49 2191 / 36 64 77 
e-mail service@br-mannesmann.de 
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