MOMENTOVÝ KLÍČ OHYBOVÝ
PC8209, PC8209K (5 – 25Nm)
PC8210, PC8210K (42 – 210Nm)
PC8211, PC8211K (70 – 350Nm)
PC8212K (65 – 450Nm)
PC8213K (140 – 700Nm)
PC8214K (140 – 980Nm)

Návod na použití
Nastavení hodnot momentu:

Odjistíte rukojeť otočením zajišťovacího kolíku proti směru hodinových ručiček.
Potřebnou hodnotu kroutícího momentu nastavíte pootáčením rukojeti tak, až
se hrana kruhové stupnice kryje s vodorovnou ryskou hlavní stupnice, která je
směrem nahoru zalomena. Přičtením hodnoty na kruhové stupnici, jejíž ryska
se kryje se svislou ryskou hlavní stupnice získáte hodnotu nastaveného
momentu.

Důležitá upozornění:
- momentový klíč je určen k dotahování šroubových spojů s pravým závitem pokud nebyl klíč dlouho používán, protočte jej několikrát, aby se promíchalo
mazivo uvnitř pracovního mechanizmu
- po skončení práce s klíčem vytočte rukojeť na nejnižší nastavitelnou
hodnotu - nikdy nevytáčejte rukojeť za nejnižší nastavitelnou hodnotu
- pokud je utažen aretovací kolík, nepokoušejte se otáčet rukojetí
- nenamáčejte klíč do čistících kapalin, čistěte pouze suchým hadrem
- momentový klíč není určen k povolování matic a šroubů

Dosažení přesné hodnoty kroutícího momentu:
- momentový klíč držte za rukojeť a rovnoměrně dotahujte šroub případně
matici.
- po dosažení hodnoty kroutícího momentu se v klíči ozve cvaknutí , po té je
nutné klíč okamžitě uvolnit.

Záruční kupon
Typ:
Datum prodeje:
Razítko a podpis prodejní organizace:
Uplatnění záruky předpokládá, že klíč nebyl demontován, neodborně seřizován, nebudou shledány
známky neodborného zacházení a byl používán podle návodu.

Dne 1.1.2014 vstoupil v plastnost zákon c. 89/2012 Sb. Firma Xtline s.r.o. v
souladu s tímto zákonem poskytuje na Vámi zakoupený výrobek odpovědnost za
vady po dobu 24 měsíců
(u právnických osob 12 měsíců). Reklamace budou posouzeny naším
reklamačním
oddělením (viz níže) a uznané bezplatně opraví servis firmy XTline s.r.o. Místem
pro uplatnení reklamace je prodejce, u kterého bylo zboží zakoupeno.
Reklamace, včetne odstranení vady, musí být vyřízena bez zbytecného odkladu,
nejpozdeji do 30 dnu ode dne uplatnení reklamace, pokud se prodávající s
kupujícím nedohodnou na delší lhutě. Kupující může uplatnit reklamaci osobně
nebo zasláním zboží k reklamaci přepravní službou na vlastní náklady, v
bezpečném balení. Zásilka musí obsahovat reklamovaný výrobek, prodejní
dokumenty, podrobný popis závady a kontaktní údaje (zpáteční adresa, telefon).

Vady, které lze odstranit, budou opraveny v zákonné lhutě 30 dnů (dobu lze po
vzájemné dohodě prodloužit). Po projevení skryté vady materiálu do 6 měsícu
od data prodeje, která nelze odstranit, bude výrobek vyměněn za nový (vady,
které existovaly při převzetí zboží, nikoli vzniklé nesprávným používáním
nebo opotřebením). Na neodstranitelné vady a vady, které si je kupující
schopen opravit sám lze po vzájemné dohode uplatnit primerenou slevu z
kupní ceny.
Nárok na reklamaci zaniká, jestliže:
- výrobek nebyl používán a udržován podle návodu k obsluze
- výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke
kterým je určen nebo používáním nevhodných nebo nekvalitních maziv apod.
- škody vzniklé působením vnejších mechanických, teplotních či chemických
vlivů - vady byli zpusobeny nevhodným skladováním či manipulací s
výrobkem
- výrobek byl použit nad rámec připustného zatížení

