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Onderdeelnr. 5167

Digitale momentsleutel
6-30 Nm | 1/4"D



We willen u bedanken voor uw aankoop van deze Laser Tools-momentsleutel en we 
hopen dat u er jaren plezier van zult hebben.

De garantie die wij geven voor dit precisiegereedschap bedraagt 12 maanden vanaf de 
aankoopdatum.
Uw aankoopbewijs vormt de 'begindatum' en u dient dit bewijs ergens veilig op te 
bergen voor het geval uw aankoop een gebrek vertoont en teruggestuurd moeten 
worden, of voor als u binnen twaalf maanden een kalibratietest nodig heeft.

De datum op het kalibratiecertificaat dat met de momentsleutel is meegeleverd en dat 
tevens op het handvat staat afgebeeld, is de datum dat de sleutel is getest na productie 
van de fabrikant, en is niet de 'begindatum'. 

We raden aan om bovenstaand formulier in te vullen met de aankoopgegevens en om 
uw aankoopbewijs aan de achterzijde bij te voegen.

We zijn ons ervan bewust dat het gebruik van momentsleutels niet meer weg te denken 
is in garages en werkplaatsen. Toch hebben we onze Tech Torque-documentatie over 
momentsleutels bijgesloten en hopen dat u iets aan deze informatie heeft. 

Onderhoud aan dit precisiegereedschap is van essentieel belang om hem te kunnen 
blijven gebruiken, dus willen we u er graag aan herinneren hoe u hem moet opbergen 
en hoe u ervoor zorgt dat hij op de juiste manier blijft werken.

Primaire schaal: 6-30 Nm

Secundaire schaal: 11,5-59 Ft/Lbs

Aandrijving: 1/4"D

Functies: 5 instellingen: Kg-m | Kg-cm | Lbs-inch | Ft-Lbs | Nm. 
Bidirectioneel, na 80 sec. automatisch uitgeschakeld, 
geheugen voor 50 berichten, 280 mm lang, 
levensduur batterij van 55 uur.

Beschikbare reparatiesets: Onderdeelnr. 0967

Gekocht bij (naam leverancier):

Aankoopdatum (voeg 
aankoopbewijs bij ter 
referentie):

Referentieformulier

Inleiding



Functies

A Mechanisme voor snelle ontgrendeling

B Aandrijving

C Geluidssignaal

D Modus (M)

E Lcd-display

F Batterijklepje

G Wissen (Aan/Uit)

H Plus +

I Min –
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Instructies

Let op:
Als M en (Wissen) allebei zijn ingedrukt, wordt het systeem in de Kalibratiemodus gezet.

De meting selecteren:
1. Druk de knoppen M en Modus tegelijk in.

2. Laat ze los om verschillende momentwaarde-eenheden te selecteren (Kg-cm, Kg-m, 
Lbs-Inch, Ft-Lbs, Nm).

3. De waarde van de eenheid wordt automatisch gewijzigd als de meting wordt 
geselecteerd.

Momentwaarde instellen:
1. Selecteer (+) en houd ingedrukt totdat de vereiste momentwaarde is bereikt.

2. De waarde wordt 10 seconden weergegeven en gaat daarna terug naar 0.00.

3. Om de instelling te verminderen drukt u (-) in en houdt u deze ingedrukt.

4. De waarde wordt wederom 10 seconden weergegeven en gaat daarna terug naar 
0.00.

5. Pas de momentwaarde toe.

6. Er gaat een rood lampje knipperen en er klinkt een onderbroken geluidssignaal als u 
de ingestelde waarde tot op 20% hebt bereikt.

7. Als de volledige momentwaarde is bereikt, gaat het rode lampje permanent branden 
en klinkt er constant een geluidssignaal.

8. De vereiste momentwaarde is bereikt.

Piek instellen:
1. Druk de Modus-knop in en houd deze ingedrukt (bij ingeschakelde momentsleutel).

2. PtoP wordt in het display weergegeven.

3. Het display gaat na 2 seconden terug naar 0.00.

Trace instellen:
1. Druk de Modus-knop in en houd deze ingedrukt (bij ingeschakelde momentsleutel).

2. De momentbelastinglijn wordt in het display weergegeven.

3. Het display gaat na 2 seconden terug naar 0.00.

Opgeslagen metingen:
1. Schakel de momentsleutel IN.

2. Druk de M-knop ten minste 1 seconde in en laat los.

3. Het geheugennummer P01 en vervolgens de momentwaarde-instelling worden op 
het display weergegeven.

4. Druk M nogmaals in voor de volgende momentwaarde-instelling.



5. P01 is de meest recente instelling en P50 de oudste.

Werking:
1. Druk de knop (    ) in en laat los om de momentsleutel in te schakelen.

2. Trace wordt weergegeven op het LCD-paneel.

3. Na 2 seconden wordt er 00.0 op het display weergegeven.

4. Pas de momentwaarde toe.

5. De gemeten momentwaarde wordt op het display weergegeven.

Uitschakelen:
1. Als u de momentsleutel langer dan 80 seconden niet gebruikt, wordt hij automatisch 

uitgeschakeld.

2. Druk de knop (    ) in en laat los om de momentsleutel handmatig uit te schakelen.

De batterijen vervangen

De momentsleutel heeft één (1) CR2032-batterij (1 x CR2032, meegeleverd).

1. Open het batterijklepje.

2. Plaats 1 CR2032-batterij met de (+) naar boven (controleer dit).

3. Schroef het klepje stevig vast.

4. Als de batterij bijna leeg is, wordt het pictogram (      ) weergegeven.

5. Gooi batterijen volgens de plaatselijk geldende wetgeving weg.

6. Verwijder batterijen altijd als het gereedschap wordt opgeslagen en niet regelmatig 
wordt gebruikt.



Onderhoud

Redenen voor een verkeerde werking van de 
momentsleutel

• Het gereedschap moet regelmatig opnieuw gekalibreerd worden door tegelijk 
de knoppen M en (    ) in te drukken.

• Zorg ervoor dat onderhoud aan uw momentsleutel altijd in een droge en schone 
omgeving plaatsvindt.

• De momentwaarde na gebruik altijd terugzetten.

• Berg de momentsleutel op in het meegeleverde koffertje.

• Gebruik een zachte doek om het gereedschap en display te reinigen.

• De momentsleutel schudden of laten vallen.

• Hogere momentwaarde gebruiken dan aanbevolen momentwaarde.

• De momentsleutel een lange tijd niet gebruiken.

• De momentsleutel bij zeer warme of koude temperaturen (0˚ < 50˚C), luchtvochtigheid 
of direct zonlicht gebruiken.

• Momentwaarde ingesteld laten op de momentsleutel.

• De momentsleutel gebruiken om een bout te breken (los te draaien).

• De momentsleutel als lange dopsleutel gebruiken.

Voorzorgsmaatregelen:
• Gebruik nooit een verlengstuk.

• Gebruik nooit een stuk pijp om het handvat van uw momentsleutel te verlengen.

• Dompel de momentsleutel nooit onder in water.

• Reinig de momentsleutel nooit met organische oplosmiddelen.

• Haal de momentsleutel niet uit elkaar.

• Rustig en beheerst vastdraaien en onmiddellijk stoppen met kracht zetten als 
de momentsleutel aangeeft dat de vereiste momentwaarde is bereikt. Te snel 
aandraaien leidt tot een onnauwkeurige momenteindwaarde.
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Onze producten zijn ontworpen om correct en zorgvuldig gebruikt te worden voor de doeleinden waarvoor ze bedoeld zijn. The Tool Connection 
accepteert geen aansprakelijkheid voor onjuist gebruik van onze producten en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor persoonlijk letsel 
en schade aan eigendommen of apparatuur als gevolg van het gebruik van de gereedschappen. Bij onjuist gebruik komt tevens de garantie te 
vervallen.
De toepassingendatabase en gegeven instructies zijn, indien van toepassing, bedoeld om algemene richtlijnen te bieden voor het gebruik van een 
bepaald gereedschap, en hoewel we er alles aan doen om correcte gegevens te verstrekken, mogen er geen projecten worden gestart voordat 
eerst de technische documentatie van de fabrikant (werkplaats- of instructiehandleiding) of een erkende autoriteit zoals Autodata geraadpleegd is.
Het is ons beleid onze producten voortdurend te verbeteren en daarom behouden wij ons het recht voor specificaties en onderdelen zonder 
voorafgaande kennisgeving aan te passen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om vóór gebruik te controleren of de gereedschappen 
en informatie geschikt zijn.

Als uw momentsleutel niet correct werkt, of als u vermoedt dat de kalibratie niet 
meer klopt tijdens de garantieperiode van 12 maanden, neemt u contact op met onze 
serviceafdeling voor informatie over het terugzendproces.
Als de momentsleutel inderdaad niet correct werkt, bieden we u een vervangende 
momentsleutel of een korting als er tekenen van verkeerd gebruik zijn.

Serviceafdeling: +44 (0) 1926 818186
The Tool Connection Limited, Kineton Road, Southam, Warwickshire. CV47 0DR

Stuur het product niet terug zonder eerst contact op te nemen met ons serviceteam.

Onderdeelnummer:

Serienummer (indien van toepassing):

Beschrijving:

Bereik:

Getest in: Testresultaten:

Datum kalibratietest:

Nauwkeurigheid: +/-

Garantie

Certificaat
Onderstaand certificaat moet door de fabrikant worden ingevuld.




