
CZ
Vhodný pro: 

• křídlové matice
• čtyřhranné matice
• šestihranné matice
• korunové matice
• kryty
• šroub s okem
• šroubový hák zahnutý
• šroubový hák rovný
• ocelové šroubové čapky

Důležité bezpečnostní pokyny: 
1. Dbejte na to, aby se do univerzální nástrčné hlavice PowerGrip nedostaly žádné 

kapaliny (např. voda, maziva atd.), to by mohlo ohrozit jeho funkčnost.
2. Nikdy se nepokoušejte mazat univerzální nástrčnou hlavici PowerGrip olejem.
3. Při práci s Hammersmith PowerGrip vždy noste ochranu zraku.

NÁVOD K POUŽITÍ POWERGRIP 

Montáž & použití BEZ adaptéru PowerGrip 
Nasaďte univerzální nástrčnou hlavici PowerGrip přímo 
na ráčnu, až hlavice pevně zaskočí.

Nasaďte nyní univerzální nástrčnou hlavici PowerGrip 
na šroub/hák/matici a otáčejte ráčnou k dotažení, resp. 
povolení šroubu ve směru, resp. proti směru hodinových 
ručiček.
Pro změnu směru otáčení změňte požadovaný směr 
přepínačem směru otáčení.

K demontáži vytáhněte jednotlivé díly tahem ze sebe. 

Použití S adaptérem PowerGrip pro vrtačky, resp. akumulátorové šroubováky 
Zasuňte adaptér PowerGrip do sklíčidla 
vrtačky, resp. akumulátorového šroubováku. 
Následně nasuňte univerzlní nástrčnou hlavici 
PowerGrip Universalnuss na adaptér. Dbejte na 
to, aby univerzální nástrčná hlavice a adaptér 
pevně zaskočily. Nasaďte nyní univerzální 
nástrčnou hlavici PowerGrip na šroub/hák/matici a opatrně ho pomocí vrtačky, resp. 
akumulátorového šroubováku opatrně dotáhněte, resp. povolte. Pro změnu směru otáčení 
změňte požadovaný směr na vrtačce.

Čištění a údržba  
Univerzální nástrčnou hlavici PowerGrip a adaptér PowerGrip čistěte pomocí vlhké 

měkké utěrky. Nepoužívejte abrazivní nebo žíravé čisticí prostředky.

Obsah balení:
1 x ráčna, 1 x adaptér PowerGrip,1 x univerzální nástrčná hlavice PowerGrip 7-19 mm

Záruka: Na tento výrobek se vztahuje neomezená dvouletá záruka na všechny vady 
z výroby a na vady materiálu. Tato záruka nijak neovlivňuje vaše zákonná práva.

Vyrobeno v Číně



SK
Vhodné pre: 

• Krídlové matice
• Štvorhranné matice
• Šesťhranné matice
• Korunové matice
• Kryty
• Skrutky s okom
• Ohnuté skrutkovacie háky
• Rovné skrutkovacie háky
• Oceľové skrutkové uzávery

Dôležité bezpečnostné pokyny: 
1. Dbajte na to, aby sa tekutiny (napr. voda, mazivá atď.) nedostali do univerzálneho 

kĺbu PowerGrip, čo by mohlo zhoršiť jeho funkčnosť.
2. Nikdy sa nepokúšajte olejovať univerzálny kĺb PowerGrip.
3. Pri prácach s nástrojom Hammersmith PowerGrip vždy používajte ochranu očí.

NÁVOD NA POUŽÍVANIE POWERGRIP 

Montáž a používanie BEZ adaptéra PowerGrip 
Nasaďte univerzálny kĺb PowerGrip priamo na račňu, až 
pevne zacvakne.

Teraz nasaďte univerzálny kĺb PowerGrip na skrutku/hák/
maticu a otáčajte račňou v smere hodinových ručičiek 
alebo proti smeru hodinových ručičiek, aby ste skrutku 
utiahli príp. povolili.
Ak chcete zmeniť smer otáčania, prepnite na požadovaný 
smer na prepínači smeru otáčania.

Ak chcete nástroj demontovať, rozoberte jednotlivé diely 
trhnutím. 

S použitím adaptéra PowerGrip pre vŕtačky resp. akumulátorové skrutkovače 
Nasuňte adaptér PowerGrip do skľučovadla 
vŕtačky alebo akumulátorového skrutkovača. 
Následne nasaďte univerzálny kĺb PowerGrip na 
adaptér. Uistite sa, že univerzálny kĺb a adaptér 
sú pevne zaistené. Teraz nasaďte univerzálny kĺb 
PowerGrip na skrutku/hák/maticu a pomocou 
vŕtačky alebo akumulátorového skrutkovača opatrne uťahujte alebo povoľujte. Ak chcete 
zmeniť smer otáčania, prepnite na požadovaný smer na vŕtačke.

Čistenie a údržba  
Univerzálny kĺb PowerGrip a adaptér PowerGrip môžete očistiť vlhkou, mäkkou 
handričkou. Nepoužívajte drsné ani dráždivé čistiace prostriedky.

Rozsah dodávky:
1 x račňa, 1 x adaptér PowerGrip, 1 x unierzálny kĺb PowerGrip 7 – 19–mm

Záruka: Na tento výrobok sa vzťahuje neobmedzená dvojročná záruka na všetky 
vady výroby a materiálu. Táto záruka nijako neovplyvňuje vaše zákonné právo.

Vyrobené v Číne


