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N.º de peça: 5167

Chave dinamométrica digital
6-30 Nm | 1/4"D



Gostaríamos de lhe agradecer por ter adquirido esta chave dinamométrica da Laser 
Tools, que esperamos que lhe seja útil durante muitos anos.

A nossa política de garantia para esta ferramenta de precisão é de 12 meses a partir da 
data de compra.
O seu recibo de compra corresponde à “data de início de utilização”. Deverá mantê-
lo num local seguro para o caso de os produtos apresentarem defeito e exigirem 
devolução ou um teste de calibração no prazo de doze meses.

A data no certificado de calibração fornecido com a sua chave dinamométrica e 
estampada no punho da ferramenta é a data em que a chave foi testada após a 
montagem por parte do fabricante e não corresponde à “data de início de utilização”.

Recomendamos que preencha o formulário acima com os detalhes da compra e anexe 
o recibo no verso.

Compreendemos que a utilização de chaves dinamométricas é crucial em todos os 
ambientes de garagens e oficinas. Como tal, anexámos a nossa brochura Técnica de 
Binário para chaves dinamométricas, cuja informação esperamos que lhe seja útil.

A manutenção desta ferramenta de precisão é um aspeto essencial para assegurar o 
seu funcionamento continuado, pelo que gostaríamos de lhe relembrar como deverá 
armazená-la e preservar a sua funcionalidade.

Escala primária: 6-30 Nm

Escala secundária: 11,5-59 pés-lb

Cabeça: 1/4"D

Caraterísticas: Variável até 5 definições: Kg-m | Kg-cm | Lb-polegada 
| Pés-lb | Nm. Bidirecional, desativação automática 
em 80 segundos, memória até 50 leituras, 280 mm de 
comprimento, 55 horas de vida útil da pilha.

Kit de reparação disponível: N.º de peça: 0967

Comprada a (nome do 
fornecedor):

Data de compra (anexar 
recibo para referência):

Formulário de referência

Introdução



Caraterísticas:

A Mecanismo de libertação rápida

B Cabeça

C Besouro

D Modo (M)

E Ecrã LCD

F Tampa do compartimento da pilha

G Limpar (ligado/desligado)

H Aumentar +

I Reduzir –
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Instruções

Atenção:
Se premir em simultâneo M e (Limpar), o sistema entrará no Modo de Calibração.

Como selecionar a medição:
1. Prima os botões M e Modo em simultâneo.

2. Solte os botões para selecionar as diferentes medições de binário (Kg-cm, Kg-m, 
Lb-polegada, Pés-lb, Nm).

3. O valor da unidade mudará automaticamente ao selecionar a medição.

Como selecionar as definições de binário:
1. Selecione e mantenha premido o botão (+) até obter o binário necessário.

2. O valor pretendido será apresentado durante 10 segundos antes de reverter para 
0,00.

3. Para reduzir a definição, prima e mantenha premido o botão (-).

4. O valor será novamente apresentado durante 10 segundos antes de reverter para 
0,00.

5. Aplique o binário.

6. Assim que estiver a 20% do binário pretendido, pisca uma luz vermelha e é emitido 
um besouro de aviso intermitente.

7. Quando for atingido o binário total, a luz vermelha permanece fixa e o besouro é 
emitido de forma constante.

8. Foi alcançado o binário pretendido.

Como definir o pico:
1. Prima e solte o botão Modo (com a chave ligada).

2. O ecrã apresentará a indicação PtoP.

3. O ecrã reverterá para 0,00 após 2 segundos.

Como definir o traçado:
1. Prima e solte o botão Modo (com a chave ligada).

2. O ecrã apresentará a linha de carga de Binário.

3. O ecrã reverterá para 0,00 após 2 segundos.

Medições memorizadas:
1. Ligue a chave.

2. Prima o botão M durante pelo menos 1 segundo e solte.

3. O ecrã apresentará o número de memória P01, seguido da definição de Binário.

4. Prima novamente M para a definição de Binário seguinte.

5. P01 é a definição mais recente, P50 a mais antiga.



Funcionamento:
1. Prima e solte o botão (    ) para ligar a chave.

2. O painel LCD apresentará o traçado.

3. O ecrã apresentará 00,0 após 2 segundos.

4. Aplique o binário.

5. O ecrã indicará o binário medido.

Desligar:
1. Se não utilizar a chave durante 80 segundos, a ferramenta desligar-se-á 

automaticamente.

2. Para desligar manualmente a chave, prima e solte o botão (    ).

Substituir as pilhas

A chave dinamométrica é alimentada por uma (1) pilha CR2032 (1 x CR2032 fornecida).

1. Abra a tampa do compartimento da pilha.

2. Introduza 1 pilha CR2032 com o polo positivo (+) virado para cima (verificar).

3. Aparafuse a tampa firmemente no devido lugar.

4. Se a pilha estiver em más condições, será apresentado o ícone (      ).

5. Elimine as pilhas de acordo com as diretrizes das autoridades locais.

6. Retire sempre as pilhas se decidir armazenar a ferramenta ou se não a utilizar 
continuadamente.



Manutenção

Motivos de avaria da chave dinamométrica

• Para manter a exatidão da chave, recalibre-a periodicamente mantendo 
premidos os botões M e (    ) em simultâneo.

• Certifique-se de que conserva a sua chave dinamométrica num local seco e limpo.

• Liberte sempre o binário após cada utilização.

• Guarde a chave dinamométrica no estojo fornecido.

• Utilize um pano macio para limpar a ferramenta e o ecrã.

• Deixar cair ou abanar a chave dinamométrica.

• Sobrecarregar o binário recomendado.

• Não utilizar a chave dinamométrica durante um longo período de tempo.

• Utilizar a chave dinamométrica em condições de calor ou frio excessivo (0<50 ˚C), 
humidade ou luz solar direta.

• Deixar a chave dinamométrica com um binário definido.

• Utilizá-la para partir um parafuso (danificar).

• Utilizá-la como barra de torção.

Precauções:
• Nunca utilize uma barra de extensão.

• Nunca utilize um pedaço de tubo como extensão do punho da chave dinamométrica.

• Nunca mergulhe a chave em água.

• Nunca limpe a chave com solventes orgânicos.

• Não desmonte a chave.

• Aperte de forma lenta e controlada e pare de aplicar pressão imediatamente se a 
chave dinamométrica indicar que já foi atingida a definição pretendida. Um aperto 
demasiado rápido poderá resultar num valor de binário final incorreto.
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Os nossos produtos foram concebidos para serem utilizados de forma correta e cuidadosa para a finalidade prevista. The Tool Connection não 
assume qualquer responsabilidade pela utilização incorreta dos seus produtos, pelo que não pode ser responsabilizada por quaisquer danos 
pessoais, materiais ou de equipamento ocorridos durante a utilização das ferramentas. Além disso, a sua utilização incorreta anula a garantia.
A base de dados de aplicações e quaisquer instruções facultadas, se aplicáveis, foram concebidas para oferecerem orientações gerais sobre 
a utilização de uma determinada ferramenta e, embora se tenha prestado toda a atenção à exatidão dos dados, projeto algum deverá ser 
iniciado sem consultar primeiro a documentação técnica do fabricante (o manual de oficina ou de instruções) ou sem recorrer a uma autoridade 
reconhecida, como a Autodata.
Seguimos uma política de melhoria contínua dos nossos produtos, pelo que nos reservamos o direito de alterar especificações e componentes 
sem aviso prévio. Cabe ao utilizador a responsabilidade de garantir a adequação das ferramentas e das informações antes da respetiva utilização.

Se a sua chave dinamométrica falhar ou se suspeitar de descalibração durante os 12 
meses do período de garantia, contacte o Departamento de Assistência Técnica para 
proceder à respetiva devolução.
Se verificar falhas na chave dinamométrica, será disponibilizada uma chave alternativa 
ou oferecido um desconto numa futura compra caso existam indícios de má utilização.

Departamento de Assistência Técnica: +44 (0) 1926 818186
The Tool Connection Limited, Kineton Road, Southam, Warwickshire. CV47 0DR – Reino Unido

Não devolva o produto sem consultar a nossa equipa de assistência técnica.

Número de peça:

N.º de série (se aplicável):

Descrição:

Intervalo:

Testada em: Resultados do teste:

Data do teste de calibração:

Exatidão: +/-

Garantia

Certificado
Certificado abaixo a preencher pelo fabricante.




