
Elektryczny klucz udarowy
Instrukcja obsługi
Model nr: HY-130B

PL

Ostrzeżenie:
Przed pierwszym użyciem tego produktu należy 
zapoznać się z instrukcją obsługi a podczas eksploatacji 
przestrzegać wszystkich zawartych w niej zaleceń. 
Produkt nie nadaje się do użytku komercyjnego.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa:
OSTRZEŻENIE!
Zapoznaj się ze wszystkimi zaleceniami 
dotyczącymi bezpieczeństwa.
Nie zastosowanie się do tych zaleceń może 
doprowadzić do poważnego urazu lub 
uszkodzenia narzędzia. Zachowaj instrukcję, aby 
móc z niej skorzystać w dowolnym momencie.
1. Zasady bezpieczeństwa w środowisku pracy
a) Miejsce pracy powinno być dobrze oświetlone 

i utrzymywane w czystości. Nieład oraz źle 
oświetlone stanowisko pracy może być 
przyczyną wypadku.

b) W trakcie pracy, dzieci i inne osoby powinny 
znajdować się w bezpiecznej odległości. Rozproszenie 
uwagi może doprowadzić do wypadku.

2. Bezpieczeństwo osobiste
a) Należy unikać niekontrolowanego uruchomienia 

narzędzia. Przed podłączeniem do zasilania, 
przenoszeniem i podnoszeniem urządzenia 
należy upewnić się, że wyłącznik znajduje się w 
pozycji „wyłączone” - OFF. Przenoszenie narzędzia 
pod napięciem z palcem na wyłączniku lub 
uruchomionego może być przyczyną zranienia.

b) Należy prawidłowo się ubrać. Włosy, luźne 
elementy ubrania oraz rękawice powinny 
znajdować się w bezpiecznej odległości od 
wirujących elementów. Luźne elementy ubrania, 
biżuteria lub długie włosy mogą zaczepić się o 
wirujący element.

3. Eksploatacja i dbałość o narzędzia elektryczne
a) Nie wolno używać narzędzia z uszkodzonym 

wyłącznikiem. Wszystkie urządzenia elektryczne, 
które nie mogą być sterowane wyłącznikiem, są 
zagrożeniem i powinny być naprawione.

b) Narzędzia powinny być przechowywane 
w miejscu niedostępnym dla dzieci, nie 
wolno pozwolić na pracę z narzędziem 
osobom, które nie zapoznały się z instrukcją 
obsługi. Elektryczne narzędzia w rękach 
nieprzeszkolonych osób stanowią zagrożenie.

c) Klucz udarowy, akcesoria i nasadki powinny być 
użytkowane zgodnie z następującymi zasadami:

Zawsze należy brać pod uwagę warunki oraz 
rodzaj wykonywanej pracy. Używanie narzędzi 
elektrycznych do celów innych niż te, do których 

są przeznaczone może stanowić zagrożenie.
4) Nie wolno pozostawiać bez nadzoru narzędzia 

podłączonego do zasilania.

Przeznaczenie
Elektryczny klucz udarowy jest przeznaczony 
do przykręcania lub odkręcania śrub 
mocujących koła samochodów. Narzędzie to 
jest przeznaczone do okazjonalnego użycia, w 
zależności od potrzeby, nie nadaje się do celów 
komercyjnych oraz do pracy ciągłej.
Uwaga: Narzędzie jest przeznaczone do 
odkręcania śrub kół w samochodach osobowych. 
Nie nadaje się do odkręcania kół w samochodach 
ciężarowych lub autokarach.

Uwaga niebezpieczeństwo:
- Nie wolno używać narzędzia dzieciom, osobom 

bez doświadczenia lub wiedzy o bezpiecznej 
jego eksploatacji.

- Urządzenie powinno znajdować się w miejscu 
niedostępnym dla dzieci, aby nieużywany go do 
zabawy.

- Nie wolno używać narzędzia, gdy uchwyt 
nasadek lub przewód zasilający wykazują 
jakiekolwiek widoczne znamiona uszkodzenia.

- Urządzenie można podłączać wyłącznie 
do prawidłowo zamontowanego gniazda 
zapalniczki o napięciu znamionowym 12 V.

- Przed rozpoczęciem czyszczenia elementów 
narzędzia lub, gdy pojawią się jakiekolwiek 
problemy w trakcie eksploatacji, należy odłączyć 
narzędzie od zasilania.

- Nie wolno samemu naprawiać uszkodzonego 
urządzenia. Wszelakie naprawy narzędzia lub 
jego przewodu zasilającego należy zlecać 
autoryzowanemu serwisowi.

- Nie wolni dopuścić do kontaktu narzędzia lub 
przewodu zasilającego z wilgocią. Nie wolno 
używać narzędzia w trakcie deszczu.

Śruby i nakrętki wymagające zakręcenia z 
odpowiednią siłą powinny być dociągane kluczem 
dynamometrycznym. Gdy nie masz pewności 
z jaką siłą powinny być dokręcane śruby kół w 
Twoim samochodzie, skonsultuj się z producentem. 
Stan dociągnięcie śrub należy skontrolować po 
przejechaniu około 50 kilometrów.

Ostrzeżenie
Nie wolno używać narzędzia w środowisku 
zagrożonym wybuchem, w obecności 
łatwopalnych płynów, gazów bądź pyłów. 
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Elektrické nářadí vytváří jiskry, které mohou prach 
a výpary zapálit. Neházejte nářadí do otevřeného ohně 
nebo do vody.

•  Používejte osobní ochranné prostředky.

•  Nepoužívejte volné oděvy nebo šperky. Udržujte 
vaše vlasy, oděv a rukavice v dostatečné vzdálenosti 
od hybných částí. Uvolněný oděv, šperky nebo vlasy 
mobou být hybnými částmi zachyceny.

POZOR
Nářadí nepřetěžujte. Nevyvíjejte na nářadí nadměrný 
tlak. Pokud nemůže být šroubem pohnuto a rázový 
utahovák se zaseknul, zastavte práci. Buď použijte 
silnější nářadí, nebo pokračujte v práci s ručním klíčem. 
Nepokoušejte se pokračovat v otáčení šroubu ručně 
s rázovým utahovákem.

•  Nepoužívejte nářadí déle jak 10 minut bez přerušení. 
K ochlazení nechte nářadí 10 minut v klidu.

•  Neprovozujte nářadí bez toho, aby nemělo plnou 
rychlost po celou dobu používání.

•  Nepoužívejte k čištění zařízení rozpouštědla, leptavé 
nebo abrazivní prostředky.

•  Zabraňte vniknutí oleje nebo olejových produktů do 
plastového krytu. Chemikálie, které obsahují, mohou 
plast poškodit. 

•  Likvidace tohoto výrobku by měla být provedena 
v souladu s aktuálními předpisy.

Hlavní části

Provoz
VAROVÁNÍ-poškození materiálu

•  Nepřetěžujte nářadí. Nevyvíjejte na nářadí nadměrný 
tlak. Pokud nemůže být šroubem pohnuto a rázový 
utahovák se zaseknul, zastavte práci. Buď použij-
te silnější nářadí, nebo pokračujte ručním klíčem. 
Nepokoušejte se pokračovat v povolování/utahování 
šroubu ručně s rázovým utahovákem.

Našroubování matice nebo šroubu
Před našroubováním zkontrolujte možné viditelné 
známky poškození šroubového závitu. 

1. Připojte 12 V zástrčku do cigaretového zapalovače. 
Rázový utahovák je připraven k použití.

2.  Na začátku, ještě před použitím rázového utahováku, 
vždy našroubujte matici nebo šroub rukou.

3.  Do čtvercového uchycení vložte vhodnou nástrčnou 
hlavici.

4.  Nastavte volič otáčení na vyznačenou šipku „REV“ 
– otáčeni doprava. Vyznačená šipka ,,FWD“ znamená 
otáčení vlevo.

5.  K zapnutí zařízení stiskněte ovládací spínač on/off .

6.  K vypnutí nářadí spínač uvolněte.

7.  Impulzní utahovák pracuje tak, že se nejprve uvnitř 
roztočí motor a až má dostatečné otáčky, tak se 
točivý moment propojí na osu čtvercového uchycení. 
Po rázu se proces opakuje.

Utažení šroubu nebo matice 
– Správný kroutící moment
•  Šrouby a matice, které mají být utaženy na specifi cký 

kroutící moment, by měly být dotaženy momento-
vým klíčem, okamžitě jakmile bylo kolo uchyceno na 
místo. Pokud jste na pochybách o správném kroutícím 
momentu stanoveném pro váš automobil, konzultujte 
problém s výrobcem automobilu. Matice by měly být 
dotaženy ještě jednou po ujetí vzdálenosti přibližně 
50 km.

•  Je třeba brát v úvahu možné poškození závitu šroubu 
nebo matice při vícenásobném opakování rázů pro 
dotahování. 

•  Pro optimální dotažení doporučujeme počítat rázy 
pro povolení šroubu nebo matice a při dotahování 
přidat k počtu rázů 2 navíc. 

•  Po dotažení ještě zkontrolujte klíčem popř. momento-
vým klíčem jestli je dotažení dostatečné, aby nedošlo 
k nehodě.

Čtvercové uchycení 
nástrčné hlavice

Dvojitá nástrčná 
hlavice 21/23 mm

Dvojitá nástrčná 
hlavice 17/19 mm

Zástrčka 12 V Rezervní pojistky

Volič směru otáčení

Spínač Zap./Vyp.

Kufřík

Urządzenia elektryczne są źródłem iskier, które 
mogą wywołać zapłon gazu lub unoszących 
się w powietrzu cząsteczek. Nie wolno wrzucać 
narzędzia do ognia ani do wody.
- Należy używać środków ochrony osobistej.
- Nie wolno nosić luźnych ubrań ani biżuterii. Włosy, 
luźne części ubrania i rękawice powinny znajdować 
się w bezpiecznej odległości od wirujących 
elementów. Luźne elementy ubrania, biżuteria lub 
długie włosy mogą zaczepić się o wirujący element.

UWAGA
Nie wolno przeciążać narzędzia. Nie wolno go 
zbyt mocno dociskać w trakcie pracy. Gdy śruba 
nie daje się odkręcić i klucz nie może ruszyć, 
należy natychmiast przerwać pracę. W takim 
przypadku należy użyć mocniejszego narzędzia 
lub kontynuować pracę z użyciem klucza ręcznego.
Nie wolno pomagać kluczem ręcznym w 
odkręcaniu śrub podczas pracy z narzędziem.
- Nie wolno używać narzędzia dłużej niż 10 minut 

bez przerwy. Następnie należy pozostawić 
narzędzie na 10 minut, żeby wystygło.

- Narzędzie powinno osiągać pełną prędkość co 
pewien okres.

- Do czyszczenia nie wolno używać 
rozpuszczalników ani środków żrących lub 
ściernych.

- Nie wolno dopuścić do kontaktu oleju lub 
środków na bazie oleju z plastikowymi 
elementami narzędzia. Środki chemiczne w nich 
zawarte mogą uszkodzić plastikowe elementy.

- Likwidacja tego produktu powinna być 
przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.

Główne elementy
Czworoboczny 
uchwyt nasadek

Przełącznik kierunku 
obrotów

Wyłącznik

Nasadka  
21/23 mm

Nasadka  
17/19 mm

Wtyczka 12 V Dodatkowe bezpieczniki
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Eksploatacja
OSTRZEŻENIE – istnieje niebezpieczeństwo 
uszkodzenia materiału
- Nie wolno przeciążać narzędzia. Nie wolno go 

zbyt mocno dociskać w trakcie pracy. Gdy śruba 
nie daje się odkręcić i klucz nie może ruszyć, 
należy natychmiast przerwać pracę. W takim 
przypadku należy użyć mocniejszego narzędzia 
lub kontynuować pracę z użyciem klucza 
ręcznego. Nie wolno pomagać kluczem ręcznym 
w odkręcaniu/dokręcaniu śrub podczas pracy  
z narzędziem.

Wkręcanie nakrętek lub śrub
Przed rozpoczęciem należy sprawdzić czy nie 
noszą one widocznych znamion uszkodzenia 
gwintu.
1. Podłącz wtyczkę do gniazda zapalniczki 12 V  

w samochodzie. Klucz jest gotowy do użycia.
2. W pierwszej kolejności należy wstępnie wkręcić 

śrubę lub nakrętkę ręcznie.
3. Załóż nasadkę na uchwyt narzędzia.
4. Ustaw przełącznik kierunku obrotów na 

odpowiedni kierunek, REV – obroty w prawo, 
FWD obroty w lewo.

5. Naciśnij przycisk wyłącznika, aby uruchomić 
narzędzie.

6. Zwolnij przycisk wyłącznika, aby zatrzymać 
narzędzie.

7. Zasada działania klucza udarowego polega 
na tym, że jego silnik w pierwszej kolejności 
nabiera odpowiednich obrotów, a następnie 
moment obrotowy jest podawany na 
czworoboczny uchwyt nasadek. Po wykonaniu 
uderzenia proces ten jest powtarzany.

Dociąganie śrub lub nakrętek 
- wybór prawidłowego momentu obrotowego
- Śruby i nakrętki wymagające zakręcenia z 

odpowiednią siłą powinny być dociągane 
kluczem dynamometrycznym. Gdy nie masz 
pewności z jaką siłą powinny być dokręcane 
śruby kół w Twoim samochodzie, skonsultuj się 
z producentem. Stan dociągnięcie śrub należy 
skontrolować po przejechaniu około  
50 kilometrów.

- Należy mieć na uwadze, że nastawienie 
zbyt dużej wartości momentu obrotowego 
może doprowadzić do zerwania gwintu przy 
wielokrotnym udarze.

- Aby dokręcać śruby z optymalna siłą, należy 
policzyć uderzenia podczas ich odkręcania i przy 
dokręcaniu dołożyć dwa dodatkowe uderzenia.

- Po dokręceniu śrub można użyć np. klucza 
dynamometrycznego w celu sprawdzenia, czy 
są one prawidłowo dociągnięte, aby uniknąć 
zagrożenia ich poluzowania się.
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Jak vyměnit pojistku v zástrčce 
12V

1.  Při výměně pojistky odšroubujte (otočte) horní kryt 
zástrčky.

2. Demontujte poškozenou pojistku a vložte novou.

3. Otočte krytem na zástrčce zpět.

Náhradní pojistka je uzavřena v krytu.

Péče
K zajištění dlouhé životnosti manipulujte s nářadím 
a příslušenstvím opatrně a udržujte jej čisté.

•  Napájecí adaptér nesmí být vystaven vlhku. Musí být 
také chráněn před stékající nebo kapající vodou.

Údržba
•  Na čištění nepoužívejte rozpouštědla, žíravé nebo 

abrazivní prostředky.

•  Na čištění nářadí používejte měkký, suchý hadr.

•  Olej a mastná špína musí být z nářadí okamžitě od-
straněny lehce navlhčeným hadrem.

Odstraňování závad
Opravy nářadí nebo napájecího kabelu nechte prová-
dět pouze autorizovaným servisním technikem.

1.  Rázový utahovák nestartuje.
Není automobilová baterie vybitá?
Není cigaretový zapalovač poškozený?
Není poškozena pojistka rázového utahováku?

2.  Matice kola nemůže být šroubována nebo utažena.
Byl zvolen správný směr otáčení?

Technické Specifi kace
Napětí: 12 V DC

Rychlost bez zatížení: max. 5000

Kroutící moment: max. 380 N.M

Pojistka: 250 V, 15 A

Průměr čtvercového uchycení: 12,7 mm (1/2“)

Ochrana životního prostředí
Informace k likvidaci elektrických 
a elektronických zařízení
Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v oka-
mžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt 

nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvida-
ce výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde 
budou přijata zdarma.

Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje 
a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů 
na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky 
nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od 
místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné 
likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národní-
mi předpisy uděleny pokuty.

 Baterie nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na 
místa zajišťující recyklaci baterií.

Servis
V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, 
kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte po-
kyny uvedenými v přiloženém návodu k použití. Na reklamaci 
nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se 
neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje
-  na přirozené opotřebení funkčních častí výrobku v důsledku 

jeho běžného užívání

-  na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku 
(např.čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotře-
bení.)

-  na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými pod-
mínkami, prašnosti, nevhodným použitím apod.)

-  na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, 
úderu do něj apod.

-  na škody vzniklé neodborným zacházením nebo použitím 
výrobku v rozporu s návodem k obsluze, přetížením, použitím 
nesprávných nebo neoriginálních dílů, při použití nevhodné-
ho nebo neoriginálního příslušenství či nevhodných nástrojů 
apod.

-  na škody vzniklé použitím neoriginálních adaptérů nebo na 
použití originálního adaptéru k jinému výrobku. Je vždy nutné 
dodržet vzájemnou kompatibilitu v rámci jednoho výrobku.

 U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny 
proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případ-
né škody výhradně majitel.

 Dodavatel si vyhrazuje právo na připadné změny v návodu 
k  použití a neručí za možné tiskové chyby. Vyobrazeni a popis 
se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.

Wymiana bezpiecznika we wtyczce 
12 V

1. Odkręć górną pokrywę wtyczki.
2. Wyjmij przepalony bezpiecznik i załóż na jego 

miejsce nowy.
3. Załóż pokrywę na swoje miejsce. Nowy 

bezpiecznik został zamknięty w pokrywie.

Dbałość o narzędzie
Aby zapewnić długą żywotność narzędzia, należy 
posługiwać się nim i jego akcesoriami ostrożnie i 
utrzymywać w czystości.
- Zasilacz należy chronić przed wilgocią. Nie 

wolno dopuszczać do jego kontaktu z wodą.

Czyszczenie
- Nie wolno czyścić narzędzia rozpuszczalnikami 

ani środkami żrącymi bądź ściernymi.
- Do czyszczenia należy używać miękkiej, suchej 

szmatki.
- Olej i tłuste zanieczyszczenia powinny być 

natychmiast usuwane wilgotną szmatką.

Rozwiązywanie problemów
Naprawę urządzenia lub przewodu zasilającego 
należy zlecać wykwalifikowanemu serwisowi.
1. Nie można uruchomić narzędzia. 

Czy akumulator w samochodzie nie jest 
rozładowany? 
Czy gniazdo zapalniczki nie jest uszkodzone? 
Czy bezpiecznik we wtyczce nie jest 
przepalony?

2. Śruba mocująca koło nie wkręca się lub nie 
można jej dociągnąć.

Czy wybrano prawidłowy kierunek obrotów?

Dane techniczne
Napięcie zasilania: 12 V DC
Prędkość obrotowa bez obciążenia: max. 5000 
obr/min
Moment obrotowy: max. 380 N.M
Bezpiecznik: 250 V, 15 A
Średnica uchwytu: 12,7 mm (1/2“)

Ochrona środowiska naturalnego
Informacje dotyczące utylizacji urządzeń 
elektrycznych i elektronicznych
Po upłynięciu czasu żywotności produktu lub w 
momencie, kiedy naprawa jest nieekonomiczna, 
nie wolno wyrzucać produktu do odpadów 
domowych. Aby dokonać właściwej utylizacji 
produktu, należy oddać go do wyznaczonego 
miejsca zbiórki, gdzie zostanie przyjęty 

nieodpłatnie.
Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz 
zachować cenne zasoby przyrodnicze i 
wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu 
negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne 
i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ 
nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych 
szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub 
w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W 
przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju 
odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z 
przepisami krajowymi.

Serwis
Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest 
on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. 
Używając produktu należy przestrzegać 
zasad zawartych w załączonej instrukcji 
obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli 
wprowadzono zmiany w produkcie lub nie 
stosowano się do wskazówek zawartych w 
instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:
- naturalnego zużycia elementów pracujących 
produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze 
standardową konserwacją produktu (np. 
czyszczenie, wymiana elementów zużywających 
się podczas normalnego użytkowania itd.),
- usterek spowodowanych wpływem warunków 
zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, 
zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku 
z upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,
- uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego 
posługiwania się produktem, używania produktu 
w sposób nie zgodny z instrukcją obsługi, 
przeciążania go, używania nieodpowiednich 
lub nieoryginalnych części zamiennych, 
wykorzystywania nieoryginalnych akcesoriów 
bądź narzędzi itp.,
- uszkodzeń spowodowanych używaniem 
nieoryginalnych zasilaczy lub używaniem 
oryginalnego zasilacza w połączeniu z innym 
produktem. Należy zawsze zachowywać zgodność 
w ramach jednego produktu.
Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego 
produktu powstałe w wyniku nieprawidłowo 
zabezpieczenia transportowanego przedmiotu 
odpowiada jego właściciel.
Producent zastrzega sobie prawo do 
wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji 
obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe 
w druku. Ilustracje i opisy mogą odbiegać od 
rzeczywistości w zależności od modelu produktu.
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