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1. Aandrijfvierkant
2. Spline
3. Gearbox
4. Ventilatiesleuven
5. Display
6. USB-poort
7. Lanyard-oog
8. Trigger
9. Snelheidsschakelaar
10. Accu

QUICK START GUIDE 

LEES DEZE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES CONTROLEER DE ONDERDELEN VAN HET GEREEDSCHAP (MET DE KLOK MEE)

 ■ Laat het gereedschap niet nat worden.
 ■ Voorkom blootstelling aan condens.
 ■ Niet gebruiken bij temperaturen boven de 60° 

C (140° F). 
 ■ Hou de ventilatiesleuven schoon en vrij. 
 ■ Niet gebruiken in een explosieve omgeving.
 ■ Voorkom vallen van het gereedschap. 
 ■ Houd de handen weg bij knelpunten.
 ■ Gebruik de meegeleverde zijhandgreep 
 ■ Gebruik alleen de meegeleverde accu en lader.
 ■ Volg de veiligheidsinstructies op:  

http://library.hytorc.com/posts/3103

BELANGRIJK!

DE ACCU OPLADEN, TESTEN, EN AANSLUITEN
1. Accu
2. Laadkabel
3. Wandcontact
4. Netsnoer
5. Voedingsadapter
6. Oplaadstation
7. Oplaad- en 

Storingsindicator
8. Basis van het 

handvat
9. Testknop
10. Ontgrendelings-

knop

Sluit het laadstation aan op de wandcontactdoos 
en plaats de accu in het laadstation.

De oplaad- en storingsindicator knippert tijdens 
het laden en wordt continu groen als deze volle-
dig is opgeladen (in ongeveer 90 minuten). 

Druk op de testknop: 
Als de accu volledig is 
opgeladen zullen alle 
vier de groene lampjes 
branden. 

Schuif de accu op 
de basis van het 
handvat totdat de 
ontgrendlingsknop 
vastklikt. 

GEREEDSCHAP IN- EN UITSCHAKELEN OVERZICHT DISPLAY EN STARTSCHERM
Inschakelen
Druk op een wille-
keurige knop om het 
gereedschap in te 
schakelen.

Uitschakelen
Houdt de linker 
navigatieknop en 
middelste selectieknop 
tegelijkertijd 
ingedrukt (2s) om in 
het geavanceerde 
instellingenmenu te 
komen. Hier kunt u de 
sleutel uitschakelen 
door de functie ‘Power 
Off’ te kiezen.

1. Hoek
2. Ontspanningshoek
3. Torque
4. Draairichting
5. Batterijniveau
6. Rechter 

navigatieknop
7. Selectieknop
8. Linker 

navigatieknop
9. Statusindicator

LITHIUM SERIES ELEKTRISCHE MOMENTSLEUTEL



HYTORC Nederland BV
Platinawerf 8
6641 TL Beuningen
Telefoon: +31 24 3660 660
Email: info@hytorc.nl

HYTORC Benelux BV
Ysselaarlaan 65B
2630 Aartselaar
Telefoon: +32 38 705 220
Email: info@hytorc.bever. 110321

A

B

 ■ Schuif de HYTORC Nut Driver over het aandrijfvierkant en lijn het 
schroefje uit met het vlakke gedeelte van de spline.

 ■ Draai de duimschroef aan en 
controleer of deze goed vast zit.

 ■ Stel bevestigingsmateriaal in op 
HN. (HYTORC Nut)

 ■ Plaats de driver in de HYTORC 
Nut, haal de trigger over en 
houd deze ingedrukt tot het 
geluidsignaal klinkt.

WISSELEN TUSSEN TORQUE, ANGLE EN RELEASE-ANGLE
Het scherm van de Lion gun is opgedeeld in 3 velden: 1 grote (midden) en 
2 kleine velden (bovenin). Het grote veld is aanpasbaar met de linker en 
rechter selectieknopknop.  
1. Druk, als de display de gewenste variabele in het middenveld toont, op 

de selectieknoppen met de pijlen omhoog en omlaag om de waarde in 
te stellen. 

2. Houd de selectieknop 2 seconden ingedrukt om te wisselen tussen 
Torque, Angle en Release-Angle hoofdscherm.  

3. Houdt de linker en middelste knop tegelijkertijd ingedrukt (2s) om 
in het geavanceerde instellingenmenu te komen. Raadpleeg de 
basishandleiding voor meer informatie. 

1. Schuif de reactie-arm over de spline, lijn het schroefje uit met het vlakke 
gedeelte van de spline en draai het schroefje vast.

2. Schuif de dop over het aandrijf- vierkant en lijn het gat in de dop uit met 
het gat in het aandrijfvierkant.

3. Plaats de C-ring om de dop 
te borgen.

4. Stel de modus in op RH.
5. Zorg dat de contramoer niet 

kan meedraaien.
6. Plaats de dop over de moer, 

plaats de reactiearm tegen 
een afsteunpunt, haal de 
trigger over en houd deze 
ingedrukt tot het geluids-
signaal klinkt en de melding 
‘successful’ is gegeven.

 ■ Schuif de HYTORC Nut Driver over het aandrijfvierkant en lijn het 
schroefje uit met het vlakke gedeelte van de spline.

 ■ Draai de duimschroef aan en 
controleer of deze goed vast zit.

 ■ Stel bevestigingsmateriaal in op 
HN. (HYTORC Nut)

 ■ Plaats de driver in de HYTORC 
Nut, haal de trigger over en 
houd deze ingedrukt tot het 
geluidsignaal klinkt.

CONVENTIONEEL AANHALEN

AANHALEN MET DE HYTORC NUT ONDERHOUD EN OPSLAG

1. Schuif de washerdriver over het aandrijfvierkant en lijn de duimschroef 
uit met het vlakke gedeelte van de spline.

2. Draai de duimschroef aan encontroleer of deze goed vast zit.
3. Stel de modus in op HWR (HYTORC Washer Right Hand).
4. Plaats de washerdriver over 

de moer en de gekartelde 
buitenzijde van de washer. 
Haal de trigger over en 
houd deze ingedrukt tot het 
geluidssignaal klinkt.

AANHALEN MET DE HYTORC WASHER

DE DRAAIRICHTING WIJZIGEN
1. Schakel het gereedschap in 
2. Wijzig de draairichting door de selectieknop kort in te drukken. In het 

display zal de rode pijl voor de draairichting de tegengestelde richting 
aangeven.  


