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Avtomatski momentni ključ 
- Če dalj časa ključa ne rabite, ga pred uporabo aktivirajte vsaj enkrat, da bi z mehanizma odstranili 

morebitno umazanijo. 
- Po uporabi ga vedno lepo obrišite, in sprostite vzmet. 
- Ročaja nikdar ne zavrtite čez najmanjšo možno nastavitveno vrednost.  
- Nikdar ne nastavljajte vrednosti medtem, ko je glava napeta. 
- Momentnega ključa ne smete čistite s čistilnimi sredstvi, ampak samo z vlažno krpo. 
Nastavitev vrednosti navora: 
Sprostite gumb v sredini ročaja nasproti smeri urinega kazalca. 
Na razdelitveni skali ključa boste našli glavno skalo z osnovnimi vrednostimi. Te vrednosti se 
dvigujejo po 14 Nm. Na ročaju pa boste našli skalo za fino nastavitev. Vrtljaj od 0 do 0 pomeni 
vrednost 14 Nm. Ko nastavite vrednost najprej fiksirate nastavljeno vrednost s pomočjo gumba v 
sredini ročaja,  montirate na momentni ključ ustrezni natični ključ ter stisnete željen vijak. Po tem ko 
boste zaslišali klik pomeni, da ste vijak zatisnili do določene vrednosti. Pazite, da je momentni ključ 
vedno v ravni legi. Pri manjših vrednostih je tudi klik tišji. 
 
 
Garancija:Za to napravo dajemo 1 letno garancijo. Garancija zajema brezplačno odpravo 
pomanjkljivosti, za katere je dokazano, da so posledica uporabe materialov, ki so oporečni ali posledica 
tovarniških napak. Pridržujemo si popravila, naknadne izboljšave, dobavo nadomestnih delov ali 
povračilo nakupne cene. Pri naslednjih kriterijih se popravila ne izvajajo oziroma preneha pravica iz 
garancije: 
• pri spremembah in poizkusih popravila na aparatu  
• pri nestrokovnem dodajanju konstrukcijskih sklopov, samovoljnem ožičenju elementov kot so 

stikala, potenciometri, vtiči itd. 
• pri uporabi drugih elementov, ki originalno ne spadajo k aparatu 
• pri poškodbah zaradi poseganja tujih oseb 
• pri priklopu na napačno napetost ali vrsto toka 
• pri napačnem upravljanju ali poškodbah zaradi malomarnega ravnanja 
• pri defektih, ki nastanejo zaradi premostitve varovalk ali zaradi uporabe napačnih varovalk. 
Garancijska Izjava: Garancija za vse izdelke razen žarnic, baterij in programske opreme je 1 leto. 
Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo vam bomo v roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z 
novim. Okvare zaradi nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so 
izvzete iz garancijskih pogojev. Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., 
Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje. Garancija ne velja za mehanske poškodbe razen tistih, ki so 
nastale pri transportu. Servis za izdelke izven garancije je na istem naslovu. 


