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Over dit document
Dit document is van toepassing op de LITHIUM SERIES II Electric Torque Tools, modelaanduidingen als volgt;
Modellen: LST
Configuraties: 0700, 1200, 2000, 3000, 5000
Dit document is origineel in het Engels opgesteld. Alle vertalingen zijn van afgeleid van het originele Engelstalige document.
Versie14-01-2020.
Let op. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. HYTORC geeft geen enkele garantie
met betrekking tot dit document, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid
voor een bepaald doel. HYTORC is niet aansprakelijk voor fouten in dit document of voor incidentele of gevolgschade in verband met
de inrichting, de prestaties of het gebruik van dit materiaal. Het wordt verder aanbevolen dat de eindgebruiker of de reparateur zich
verzekert van de laatste revisie van de handleiding voor de apparatuur die in dit document wordt beschreven.
Productwijzigingen
HYTORC staat niet toe dat een van de in deze handleiding genoemde producten door een eindgebruiker wordt gewijzigd. Mocht
één van uw toepassingen vragen om een wijziging van het gereedschap of een standaardaccessoire, raadpleeg dan uw plaatselijke
HYTORC-Benelux-vertegenwoordiger.
LITHIUM SERIES® II is een geregistreerd handelsmerk van HYTORC.
Opmerking: Deze apparatuur is getest en in overeenstemming bevonden met de richtlijnen voor een digitaal apparaat van Klasse B,
overeenkomstig deel 15 van de FCC-regels. Deze richtlijnen zijn bedoeld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke
interferentie in een residentiële installatie. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien
niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie veroorzaken voor de radiocommunicatie.
Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden in een bepaalde installatie. Als dit apparaat schadelijke interferentie voor
radio- of televisieontvangst veroorzaakt, wat kan worden vastgesteld door het apparaat uit en in te schakelen, wordt de gebruiker
aangemoedigd om te proberen de interferentie te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen:
• Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.
• Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
• Sluit de apparatuur aan op een ander circuit dan waarop de ontvanger is aangesloten.
• Raadpleeg de dealer of een ervaren technicus voor hulp.
Dit apparaat werkt op secundaire basis, d.w.z. het heeft geen recht op bescherming tegen schadelijke interferentie, zelfs niet van
zenders van hetzelfde type, en het mag geen interferentie veroorzaken bij systemen die op primaire basis werken.
Contactgegevens
HYTORC Nederland BV
Platinawerf 8
6641 TL Beuningen, Nederland
Telefoon: +31 24 3660 660
Website: www.hytorc.nl
E-mail: info@hytorc.nl
HYTORC Benelux BV
Ysselaarlaan 65B
2630 Aartselaar, België
Telefoon: +32 3 870 52 20
Website: www.hytorc.be
E-mail: info@hytorc.be
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Algemene veiligheidsinformatie
WAARSCHUWING! Lees alle veiligheidswaarschuwingen en alle instructies. Bewaar alle veiligheidswaarschuwingen en instructies
voor toekomstig gebruik. De term “elektrisch gereedschap” in de waarschuwingen verwijst naar het apparaat dat op het elektriciteitsnet
(met snoer) werkt of naar het apparaat dat op de accu werkt (zonder snoer).

Veiligheid van het werkgebied
• Houd het werkgebied schoon en goed verlicht. Rommelige of donkere plekken nodigen uit tot ongelukken.
• Gebruik elektrisch gereedschap niet in een explosieve omgeving, bijvoorbeeld in de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen,
gassen of stof. Elektrisch gereedschap creëert vonken die het stof of de dampen kunnen doen ontbranden.
• Houd kinderen en omstanders uit de buurt als u een elektrisch apparaat bedient. Afleiding kan ertoe leiden dat u de controle
verliest.

Elektrische veiligheid
• De stekkers van het elektrisch gereedschap moeten overeenkomen met het stopcontact. Wijzig de stekker nooit op enigerlei
wijze. Gebruik geen adapterstekkers met geaard elektrisch gereedschap. Ongewijzigde stekkers en bijpassende stopcontacten
verminderen het risico op een elektrische schok.
• Vermijd lichamelijk contact met geaarde oppervlakken, zoals buizen, radiatoren, fornuizen en koelkasten.
Er is een verhoogd risico op elektrische schokken als uw lichaam geaard is.
• Laat de accu niet nat worden. Gebruik het apparaat niet in de regen, sneeuw of bij een hoge luchtvochtigheid. Niet blootstellen
aan vloeistof of onderdompelen in vloeistoffen.
• Gebruik het snoer nooit voor het dragen, trekken of loskoppelen van het elektrische apparaat.
• Houd het snoer uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen of bewegende delen. Beschadigde of verstrengelde snoeren verhogen
het risico op elektrische schokken.
• Als u het apparaat buitenshuis gebruikt, gebruik dan een verlengsnoer dat daarvoor geschikt is. Het gebruik van een snoer dat
geschikt is voor gebruik buitenshuis vermindert het risico op elektrische schokken.
• Als het gebruik van een elektrisch apparaat op een vochtige plaats onvermijdelijk is, gebruik dan een aardlekschakelaar (GFCI).
Het gebruik van een aardlekschakelaar vermindert het risico op elektrische schokken.

Persoonlijke veiligheid
• Blijf alert, let op wat u doet en gebruik uw gezond verstand bij het bedienen van een elektrisch gereedschap. Gebruik geen
elektrisch gereedschap terwijl u moe bent of onder invloed bent van drugs, alcohol of medicijnen. Een koppel van onoplettendheid
bij het bedienen van elektrisch gereedschap kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel.
• Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen. Draag altijd oogbescherming. Beschermingsmiddelen zoals een stofmasker, antislip
veiligheidsschoenen, een helm of gehoorbescherming die voor de juiste omstandigheden worden gebruikt, zullen het aantal
persoonlijke letsels verminderen.
• Voorkom onbedoeld starten. Zorg ervoor dat de schakelaar in de uit-stand staat voordat u het apparaat aansluit op de stroombron
en/of de accu. Het dragen van elektrisch gereedschap met uw vinger op de schakelaar nodigt uit tot ongelukken.
• Verwijder een eventuele stelsleutel of moersleutel voordat u het elektrische apparaat inschakelt. Een sleutel of een sleutel die aan
een draaiend deel van het elektrische apparaat is bevestigd, kan leiden tot persoonlijk letsel.
• Zorg tijdens het werken voor een stevige en stabiele houding. Dit maakt een betere controle over het apparaat in onverwachte
situaties mogelijk.
• Kleed u goed aan. Draag geen losse kleding of sieraden. Houd uw haar en kleding uit de buurt van bewegende delen.
Losse kleding, sieraden of lang haar kunnen vast komen te zitten in bewegende delen.

Gebruik en onderhoud van elektrisch gereedschap
• Forceer het elektrisch gereedschap niet. Gebruik het juiste elektrische gereedschap voor uw toepassing. Het juiste elektrische
apparaat doet het werk beter en veiliger in het tempo waarvoor het is ontworpen.
• Gebruik het elektrische apparaat niet als de schakelaar niet goed werkt. Elk elektrisch apparaat dat niet met de schakelaar kan
worden bediend, is gevaarlijk en moet worden gerepareerd.
• Haal de stekker uit het stopcontact en/of verwijder de accu voordat accessoires verwisselt of het elektrische apparaat opbergt.
Dergelijke preventieve veiligheidsmaatregelen verminderen het risico dat het elektrische apparaat per ongeluk wordt gestart.
• Bewaar ongebruikte elektrische apparaten buiten het bereik van kinderen en laat het apparaat niet bedienen door personen
die niet bekend zijn met het apparaat of met deze instructies. Elektrisch gereedschap is gevaarlijk in de handen van ongetrainde
gebruikers.
• Controleer uw equipment frequent. Controleer op foutieve uitlijning of vastzitten van bewegende delen, breuk van onderdelen
en elke andere omstandigheid die de werking van het elektrische apparaat kan beïnvloeden. Laat het elektrische apparaat voor
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gebruik repareren als het beschadigd is. Veel ongelukken worden veroorzaakt door slecht onderhouden gereedschap.
• Gebruik het elektrische apparaat, de accessoires, de doppen, enz. in overeenstemming met deze instructies, rekening houdend
met de werkomstandigheden en de uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik van het elektrisch gereedschap voor andere dan de
beoogde bewerkingen kan leiden tot een gevaarlijke situatie.
• Houd de handgrepen en grijpvlakken droog, schoon en vrij van olie en vet.

Gebruik en onderhoud van het gereedschap
• Laad alleen op met de door HYTORC gespecificeerde lader. Een lader die geschikt is voor een bepaald type accu kan
brandgevaar opleveren bij gebruik in combinatie met een ander type accu.
• Gebruik het elektrisch gereedschap alleen met het speciaal daarvoor bestemde accu’s. Het gebruik van andere accu’s kan een
risico op letsel en brand met zich meebrengen.
• Houd de accu uit de buurt van andere metalen voorwerpen, zoals paperclips, munten, sleutels, spijkers, schroeven of andere kleine
metalen voorwerpen, die een verbinding kunnen maken tussen de ene en de andere pool. Als u de accupolen kortsluit, kan dit
leiden tot brandwonden of brand.
• In geval van misbruik kan er vloeistof uit de accu spuiten; vermijd contact. Als deze vloeistof in contact met de huid komt, spoel
dan met water. Als de vloeistof in contact komt met de ogen, zoek dan medische hulp. Vloeistof die uit de accu spuit kan irritatie of
brandwonden veroorzaken.
• Gebruik geen accu of gereedschap dat beschadigd of aangepast is. Beschadigde of aangepaste accu’s kunnen een
onvoorspelbaar gedrag vertonen, wat kan leiden tot brand, explosie of het risico op letsel.
• Stel een accu of gereedschap niet bloot aan vuur of hoge temperaturen. Blootstelling aan vuur of hoge temperaturen kunnen een
explosie veroorzaken.
• Volg alle oplaadinstructies op en laad de accu of het apparaat niet op buiten het in de instructies aangegeven temperatuurbereik.
Onjuist opladen of bij temperaturen buiten het gespecificeerde bereik kan de accu beschadigen en het risico op brand vergroten.

Onderhoud
• Laat uw elektrisch gereedschap onderhouden door een gekwalificeerde reparateur die alleen identieke vervangingsonderdelen
gebruikt. Zo wordt de veiligheid van het apparaat gewaarborgd.
• Pleeg nooit onderhoud aan accu’s. Laat het onderhoud aan de accu’s alleen uitvoeren door de fabrikant of door geautoriseerde
serviceproviders.
• Inspecteer alle gereedschapsonderdelen voor gebruik. Als er schade aan een onderdeel wordt geconstateerd, neem dan
onmiddellijk contact op met HYTORC. Gebruik het gereedschap niet.
• Het wijzigen van een gereedschap of gereedschapsaccessoire is gevaarlijk en maakt de garantie ongeldig.
• Inspecteer het gereedschap voor elk gebruik. Laat duidelijk versleten of beschadigde onderdelen vervangen.
• Bewaar het gereedschap en de gereedschapsaccessoires in de kunststof opbergkoffer die bij het gereedschap wordt geleverd
als het niet wordt gebruikt. Bewaar het apparaat en de accu’s niet buiten het volgende temperatuur- en vochtigheidsbereik: -4°F
(-20°C) tot 122°F (50°C), 5% tot 95% relatieve luchtvochtigheid.

Veiligheidsinstructies accu
• Verbrand de accu niet, zelfs niet als deze ernstig beschadigd of volledig versleten is. De accu kan bij brand exploderen. Bij
verbranding van Lithium-ion-accu’s komen giftige dampen en stoffen vrij.
• Laad de accu niet op en gebruik hem niet in een explosieve omgeving, bijvoorbeeld in de aanwezigheid van ontvlambare
vloeistoffen, gassen of stof. Het plaatsen of verwijderen van de accu uit het oplaadstation kan stof of dampen doen ontbranden.
• De inhoud van geopende accucellen kan leiden tot irritatie van de luchtwegen. Zorg voor frisse lucht. Als de symptomen
aanhouden, zoek dan medische hulp.
• Haal de accu uit het gereedschap als deze niet in gebruik is.

Veiligheidsinstructies oplaadstation
• Lees voor het gebruik van het oplaadstation alle instructies en waarschuwingsmarkeringen op het oplaadstation zelf, de accu en het
product dat gebruik maakt van de accu.
• Probeer de accu NIET op te laden met andere oplaadstations dan origineel meegeleverd. Het oplaadstation en de accu zijn
speciaal ontworpen om samen te werken.
• Deze oplaadstations zijn niet bedoeld voor ander gebruik dan met de accu’s die worden geleverd bij LITHIUM SERIES
gereedschappen van HYTORC. Elk ander gebruik kan leiden tot gevaar voor brand, elektrische schokken of elektrocutie.
• Stel de oplader niet bloot aan regen of sneeuw.
• Ontkoppel de lader door de stekker stevig vast te pakken en deze uit de oplader te trekken. Ontkoppel de acculader niet door aan
het snoer te trekken.
• Zorg ervoor dat het snoer zo wordt geplaatst dat er niet op gestapt of over gestruikeld kan worden, of dat de kabel op een andere
manier kan worden beschadigd of losgetrokken.
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• Gebruik geen verlengsnoer tenzij dit absoluut noodzakelijk is.
• Een verlengsnoer moet voldoende draadgrootte (AWG) hebben voor de veiligheid. In het algemeen geldt: hoe dikker de draad,
hoe hoger de capaciteit van de kabel.
• Blokkeer geen ventilatiesleuven op de voeding van de acculader.
• Om de lader te reinigen, haalt u eerst de stekker uit het stopcontact en veegt u vervolgens de lader af met een droge doek.

Emissie
De geluidsemissie, gemeten volgens EN 62841-1 I.2, is als volgt:
• A-gewogen geluidsdrukniveau LpA is niet hoger dan 70 dB(A)
• A-gewogen geluidsvermogensniveau LWA = 80,9 dB(A) en zijn onzekerheid KWA = 3dB(A)
• Draag gehoorbescherming wanneer de werkomstandigheden dit vereisen
De totale trillingswaarde en de afwijkingen daarvan, gemeten volgens EN 62841-1 I.3, is als volgt:
• De totale trillingswaarde is niet hoger dan 2,5 m/s2
• De opgegeven totale trillingswaarde is gemeten volgens een standaard testmethode en kan worden gebruikt voor het vergelijken
van het ene apparaat met het andere.
• De opgegeven totale trillingswaarde kan ook worden gebruikt bij een voorlopige beoordeling van de blootstelling.
• De trillingsemissie tijdens het daadwerkelijke gebruik van het gereedschap kan verschillen van de opgegeven totale waarde,
afhankelijk van de manier waarop het gereedschap wordt gebruikt.
• Identificeer veiligheidsmaatregelen ter bescherming van de bediener die gebaseerd zijn op een schatting van de blootstelling in de
feitelijke gebruiksomstandigheden (waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen van de bedrijfscyclus)

Recycling en afvalverwerking
Verstuur batterijen niet als ze lokaal kunnen worden verwerkt of gerecycled. Alle defecte, beschadigde of gebruikte accu’s moeten op
de juiste wijze volgens betreffende richtlijnen worden verwijderd of gerecycled. Lithium-Ion-accu’s moeten separaat worden verwerkt.
Breng ze hiervoor naar een erkend afvalinzamelingscentrum of accurecyclingscentrum.

5

Beschrijving van het gereedschap
Aandrijfvierkant

Handgreepbevestiging

Motor

Display

Ventilatie-openingen

Statusindicator

Spline
Gearbox
Snelheidsschakelaar

USB-poort

Richtingsschakelaar
Lanyard-oog

Trigger

Drukknoppen

Werklicht
Ontgrendelingsknop

Testknop

Batterij-indicator
Accu

Laadkabel
Accu

Netsnoer

Oplaadstation
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Voedingsadapter

Spanningsindicator

Legenda

Oplaad- en
storingsindicator

Procedures
Dit hoofdstuk bevat procedures ter voorbereiding van het werken met het gereedschap. Raadpleeg voor overige procedures de
afzonderlijke handleiding(en).

De accu testen
Zolang de accu spanning bevat, werkt de sleutel naar behoren en vindt er geen afname van snelheid of kracht plaats. Het koppel
wordt gemeten middels een koppelsensor (Torc Sense-techniek). Hierdoor is de capaciteit van de accu niet van invloed op de
koppelmeting van het apparaat. Daarnaast zal de Lithium gun in geval van te weinig accuspanning is, dit kenbaar maken op het
display en zal het gereedschap niet functioneren. Voor langdurig en onafgebroken werken is het raadzaam een reservebatterij klaar te
hebben staan. Batterijen kunnen honderden keren worden opgeladen zonder elk merkbaar verlies in capaciteit.
De LED-lampjes geven bij benadering een indicatie van hoe vol de batterij is.
• Druk op de testknop aan de zijkant van de batterij.
• 1 LED: < 25% vol
• 2 LED’s: < 50% vol
• 3 LED’s: < 75% vol
• 4 LED’s: < 100% vol
Als er er geen LED gaat branden is de accu leeg.

De accu opladen
Voordat u een accu oplaadt, controleert u de lokale spanningsvoorziening om er zeker van te zijn dat deze geschikt is voor de lader.
Gebruik de acculader alleen tussen 0°C (32°F) en 40°C (104º F) en bij 10% tot 90% relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend)
1.
2.
3.
4.

Sluit het oplaadstation aan op de voedingsadapter.
Sluit het netsnoer aan op een geaard stopcontact.
Sluit indien nodig de stekkeradapters aan op het lokale stopcontact.
Plaats de accu door deze in het oplaadstation te schuiven en te vergrendelen.

De oplaad- en storingsindicator geeft informatie over het oplaadproces:
• Knippert groen: de accu wordt opgeladen;
• Toont ononderbroken groen: de accu is volledig opgeladen;
• Knippert rood: fout/de accu wordt niet opgeladen;
De 36-volt accu is in ongeveer 90 minuten volledig opgeladen.

De accu uit het oplaadstation halen
1. Druk de ontgrendelingsknop in.
2. Schuif de accu uit het oplaadstation.

De accu in de sleutel plaatsen
1. Lijn de basis van het gereedschap uit met de rails in de accu
2. Schuif de accu in het handvat van de sleutel tot u een klik hoort

De accu uit de sleutel halen
1. Druk de ontgrendelingsknop in
2. Schuif de accu uit het handvat van de sleutel

De sleutel tegen vallen beveiligen
Vallend gereedschap loopt niet alleen risico zwaar beschadigd te raken, maar kan ook ernstig letsel veroorzaken. Bevestig daarom,
indien mogelijk, een lanyard of sleutelkoord aan het Lanyard-oog. Maak hierbij gebruik van een stevige karabijnhaak en houdt
rekeninig met lokale voorschriften of regelgeving.

De zijhandgreep installeren
Schroef de zijhandgreep handvast in de linker of rechter handgreepbevestiging.
Maak geen gebruik van extra gereedschap om het handvat mee vast te zetten.
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Het gereedschap inschakelen
Druk op een willekeurige knop op het achterste bedieningspaneel om het apparaat in te schakelen.
Het HYTORC-logo wordt enkele seconden weergegeven terwijl het apparaat opstart. Wanneer het apparaat volledig is opgestart,
wordt het startscherm weergegeven.

Het gereedschap uitschakelen
Houd vanuit het startscherm de middelste knop 3 seconden ingedrukt om het gereedschap uit te schakelen.
Wanneer het gereedschap wordt uitgeschakeld worden de op dat koppel gebruikte instellingen bewaard. Wanneer het gereedschap
weer wordt ingeschakeld worden deze instellingen en toegangsniveau opnieuw geladen.
Als de trigger 5 minuten niet is gebruikt, zal het gereedschap zichzelf uitschakelen. Indien wenselijk kan deze functie worden in- of
uitgeschakeld.

Schakelen tussen Torque en Rundown
Het gereedschap heeft twee standen voor draaisnelheid: torque en rundown. De rundownmodus verhoogt het toerental tot het
maximum, zodat een moer snel van of naar het oplegvlak kan worden gedraaid. In deze modus zal een laag, niet gekalibreerd koppel
worden toegepast. Daarna kan (in torque-modus) de bout op koppel worden vastgezet of losgehaald. Zowel de schakelaar als het
display geven aan of de sleutel in torque- of in rundownmodus staat.
Let op! Schakel nooit tussen torque en rundown terwijl de machine draait!

Overschakelen naar rundownmodus
Duw de snelheidsschakelaar richting de achterzijde van het gereedschap. Deze zijde is gemarkeerd met de tekst “rundown”.

In rundownmodus geeft het display, afhankelijk van de ingestelde draairichting, aan of deze op Rundown Forward (rundown rechtsom)
of Rundown Reverse (rundown linksom) staat ingesteld.

Overschakelen naar torquemodus
Duw de snelheidsschakelaar richting de voorzijde van het gereedschap. Deze zijde is gemarkeerd met de tekst “torque”.
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Koppel wijzigen
• De torquewaarde wordt weergegeven op het LCD-scherm, samen met de hoek (angle), de ontspanningshoek (release angle), het
geselecteerde bevestigingsmateriaal en het toegangsniveau. Deze parameters kunnen worden aangepast via het menusysteem
dat in de handleiding voor de gebruikersinterface wordt beschreven. Vanaf het startscherm kan alleen de koppelwaarde worden
aangepast.
• De koppelwaarde kan alleen worden aangepast als het gereedschap in torque-modus staat.
• Bij elke druk op de knop zal de waarde van het koppel met stappen van 1 Nm of 1 ft-lb worden gewijzigd, tot de maximale of
minimale waarde is bereikt. Hoe langer de pijltjestoets wordt vastgehouden, hoe sneller de koppelwaarde stijgt of daalt.

Koppel verhogen
Druk op de linker knop die overeenkomt met de pijl omhoog om het koppel te verhogen.

Koppel verlagen
Druk op de rechter knop die overeenkomt met de pijl naar beneden om het koppel te verlagen.

Vast- en losdraaien
Om te wisselen tussen vast- en losdraaien, drukt u de richtingsschakelaar aan de zijkant van het gereedschap in. Het display zal de
ingestelde draairichting weer te geven. De richtingspijlen in het midden van het scherm worden ook omgekeerd in de richting.
• Tijdens het vast- of losdraaien zal de statusindicator oranje branden.
• Als bij het vastdraaien het ingestelde koppel is bereikt, zal de statusindicator groen branden en (mits deze niet is uitgeschakeld) zal
er een piepsignaal hoorbaar zijn.

Vastdraaien
1. Druk de rechter schakelaar in om de sleuten in te stellen op vastdraaien.
2. Druk de trigger in om de sleutel te laten draaien.

Losdraaien
1. Druk de linker schakelaar in om los te draaien.
2. Druk de trigger in om de sleutel te laten draaien.

Procedure voor vast- en losdraaien heeft betrekking op het werken met rechtsomdraaiend (RH of HW) bevestigingsmateriaal. Bij
werken met linksomdraaiend (LH of HN) bevestigingsmateriaal dient de omgekeerde draairichting te worden ingesteld.
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Werken met dop en reactiearm
Waarschuwing: Zorg ervoor dat de reactiearm in direct contact staat met een stevig afsteunpunt. Voorkom letsel door ervoor te zorgen
dat zich geen lichaamsdelen tussen de reactiearm en het afsteunpunt bevinden.

Reactiearm installeren
1. Lijn de inbusschroef in de reactiearm verticaal uit met het
gaatje in de spline.
2. Schuif de reactiearm over het aandrijfvierkant en de spline.
3. Lijn de reactiearm nu horizontaal uit met het platte gedeelte
in de spline.
4. Draai het inbusschoefje stevig vast
5. Controleer of de reactiearm goed vast zit door deze heen
en weer te wrikken.

Dop installeren (met rubberen borgring)
1. Schuif de rubberen ring over de dop.
2. Steek de borgpen een klein stukje door de dop.
3. Schuif de dop over het aandrijfvierkant. Let er hierbij
op dat het gaatje in de dop lijnt met het gaatje in het
aandrijfvierkant.
4. Schuif de borgpen door het aandrijfvierkant.
5. Schuif de rubberen ring over de borgpen.

Vastdraaien met reactiearm
1. Schakel het gereedschap in
2. Selecteer type bevestiging - voor conventionele toepassingen is de bevestiging rechtsdraaiend (RH)
3. Stel het gewenste koppel in
4. Stel de ontspanningshoek in (meestal 3 graden)
5. Plaats een tegenhoudsleutel over de contramoer om te voorkomen dat deze tijdens het torquen mee gaat draaien
6. Plaats de dop over de moer en duw de trigger in tot de moer tegen de flens loopt
7. Herhaal dit voor alle moeren
8. Zet de snelheidsschakelaar op “torque”
9. Plaats de dop volledig over de moer
10. Zorg ervoor dat de reactiearm stevig tegen een stevig object afsteunt
11. Haal de trigger over en houdt deze ingedrukt
Er verschijnt nu een melding op de display die de gebruiker vraagt een knop in te drukken. Op deze manier zijn beide handen in
gebruik kunnen dus niet bekneld raken. (alleen van toepassing indien 2-handbediening is ingeschakeld (fastener type RH of LH)
12. Druk een knop in en houd deze ingedrukt. De sleutel begint nu te draaien en de statusindicator kleurt oranje.
Op het koppel dat de sleutel loopt, zal de reactiearm richting het afsteunpunt lopen en hier hard tegenaan drukken. Op dit koppel
wordt er torque op de moer toegepast en wordt deze vastgedraaid. De sleutel zal blijven draaien tot het vooraf ingestelde koppel is
bereikt.
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• Als er een hoek is ingesteld, zal de sleutel kort pauzeren en daarna de ingestelde draaihoek toepassen. Blijf de trigger ingedrukt
houden.
• Als er een ontspanningshoek is ingesteld, zal de sleutel kort pauzeren en daarna nog even doordraaien. Blijf de trigger ingedrukt
houden.
• Als alle handelingen succesvol zijn uitgevoerd kleurt de statusindicator groen.
• Als als het piepsignaal niet is uitgeschakeld klinkt er een piepsignaal.
13. Laat nu de trigger los en haal de dop van de moer.
• Als er geen ontspanningshoek is ingesteld, of de trigger vroegtijdig is losgelaten, kan de sleutel vast komen te zitten. Schakel dan
handmatig over op “loshalen” en herhaal de procedure voor vastzetten.

Losdraaien met reactiearm
Voor het losdraaien gebruikt het gereedschap het maximale koppel.
1. Schakel het gereedschap in.
2. Schakel de richtingsschakelaar om, om het gereedschap voor loshalen in te stellen.
3. Plaats een tegenhoudsleutel over de contramoer om te voorkomen dat deze tijdens het torquen mee gaat draaien.
4. Plaats het gereedschap over de moer.
5. Plaats de reactiearm tegen een stevig afsteunpunt.
6. Haal de trigger over, duw tegelijktijdig een willekeurige drukknop in. Houd beide knoppen ingedrukt.
De sleutel begint nu te draaien en de statusindicator kleurt oranje. (alleen van toepassing indien 2-handbediening is ingeschakeld
(fastener type RH of LH).
Op het koppel dat de sleutel loopt, zal de reactiearm richting het afsteunpunt lopen en hier hard tegenaan drukken. Op dit koppel
wordt er koppel op de moer toegepast en wordt deze losgedraaid.

Werken met de HYTORC Washer
De HYTORC Washer is een gehardstalen
sluitring welke in combinatie met de Washer
Driver als afsteunpunt gebruikt kan worden.

Washer
Driver

Duimschroef

De Washer Driver installeren
1. Lijn de duimschroef uit met het gaatje
in de spline en schuif de Washer Driver
over het aandrijfvierkant en de spline.
2. Zet de driver vast door de duimschroef
aan te draaien.
3. Controleer of de Washer Driver goed
vast zit door deze heen en weer te
wrikken.
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Vastdraaien met de HYTORC Washer Driver
In combinatie met de Washer Driver kan het gereedschap met één hand worden bediend, zonder risico op letsel door beknelling. Het
indrukken van de extra knop zoals bij het werken met een reactiearm is hier dus niet nodig.
1. Schakel het gereedschap in.
2. Stel de gewenste waarden in voor torque, hoek en ontspanningshoek.
3. Stel het bevestigingstype in op HYTORC Washer (optioneel).
4. Plaats het gereedschap met de Washer Driver volledig over de moer en de HYTORC Washer.
5. Haal de trigger over tot het gereedschap de gewenste torque heeft bereikt en stopt.
• Als er een hoek is ingesteld, zal de sleutel kort pauzeren en daarna de ingestelde draaihoek toepassen. Houd de trigger ingedrukt.
• Als er een ontspanningshoek is ingesteld, zal de sleutel kort pauzeren en daarna nog even terugdraaien. Houd de trigger ingedrukt.
6. Laat de trigger los en haal het gereedschap van de moer.
• Als alle handelingen succesvol zijn uitgevoerd kleurt de statusindicator groen.
• Als als het piepsignaal niet is uitgeschakeld klinkt er een piepsignaal.
• Als er geen ontspanningshoek is ingesteld, kan de steutel vast komen te zitten. Schakel dan over op “loshalen” en herhaal de
procedure voor vastzetten.

Losdraaien met de HYTORC Washer Driver
Voor het losdraaien gebruikt het gereedschap het maximale koppel.
1. Schakel de richtingsschakelaar om, om het gereedschap voor loshalen in te stellen.
2. Plaats het gereedschap met de Washer Driver over de moer en de HYTORC Washer.
3. Haal de trigger over en houd deze ingedrukt

Werken met de HYTORC Nut
De HYTORC Nut werkt als een mechanische tensioner en voorkomt
o.a. onnauwkeurige voorspanning, vreten en loslopen van bouten.

HYTORC
Nut-driver

Inbusschroefje

De HYTORC Nut-driver installeren
1. Lijn de inbusschroef uit met het platte gedeelte op de spline en
schuif de HYTORC Nut-driver over het aandrijfvierkant en de
spline.
2. Bevestig de HYTORC Nut-driver aan het gereedschap door het
inbusschroefje in de HYTORC Nut-driver stevig vast te draaien.
3. Controleer of de HYTORC Nut-driver goed vast zit door deze
heen en weer te wrikken.

De HYTORC Nut vastdraaien

In combinatie met de HYTORC Nut-driver kan het gereedschap met
één hand worden bediend, zonder risico op letsel door beknelling. Het indrukken van de extra knop zoals bij het werken met een
reactiearm is hier dus niet nodig.
1. Schakel het gereedschap in
2. Stel het bevestigingsmateriaal in op HYTORC Nut
3. Plaats het gereedschap over de HYTORC Nut. Zorg dat de kasteelvertanding volledig in de HYTORC nut vallen.
4. Haal de trigger over tot de sleutel de ingestelde torque aangeeft en uit zichzelf stopt.
• Als er een hoek is ingesteld, zal de sleutel kort pauzeren en daarna de ingestelde draaihoek toepassen. Houd de trigger ingedrukt.
• Als er een ontspanningshoek is ingesteld, zal de sleutel kort pauzeren en daarna nog even terugdraaien. Houd de trigger ingedrukt
5. Laat de trigger los en haal het gereedschap van de moer
• Als alle handelingen succesvol zijn uitgevoerd kleurt de statusindicator groen.
• Als het piepsignaal niet is uitgeschakeld klinkt er een piepsignaal.
• Als er geen “release” is ingesteld, kan de sleutel vast komen te zitten. Schakel dan over op “loshalen” en herhaal de procedure voor
vastzetten.

De HYTORC Nut losdraaien
Voor het losdraaien gebruikt het gereedschap het maximale koppel.
1. Schakel de richtingsschakelaar om, om het gereedschap voor loshalen in te stellen.
2. Plaats het gereedschap met de HYTORC Nut-driver over de HYTORC Nut. Zorg dat de kasteelvertanding volledig in de HYTORC
Nut vallen.
3. Haal de trigger over en houd deze ingedrukt tot de HYTORC Nut los is.
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Conformiteitsverklaringen
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