
 
Originál návodu pro PowerX3 

 



1 Použití 
 
Násobič kroutícího momentu PowerX3 je určen 
k použití pouze se strojem Metabo BS 18 LTX-X3 
Quick. 
 
BS 18 LTX-X3 Quick je vybaven speciálním profilem 
na upínacím krku. Dále je stroj a PowerX3 
vzájemně sladěn.  
 
Z bezpečnostních důvodů nesmí být PowerX3 
používán s ostatními stroji. 
 
Za škody způsobené jiným používáním je 
zodpovědný uživatel. 
Respektujte všeobecně uznávané bezpečnostní 
předpisy a uvedená upozornění. 
 
2 Prohlášení o shodě 
 
Prohlašujeme s plnou odpovědností, že tento 
produkt odpovídá normám a normativním 
dokumentům: 

 
3 Bezpečnostní upozornění 

 
VAROVÁNÍ - Za účelem snížení 
nebezpečí zranění si přečtěte tento 

návod. 
 
VAROVÁNÍ čtěte všechna 
bezpečnostní upozornění a pokyny. 
Zanedbání při dodržování 

bezpečnostních upozornění a pokynů může 
způsobit elektrický úraz, požár nebo těžké 
zranění. 

 
Všechna bezpečnostní upozornění a pokyny si 
řádně uschovejte. 
Před použitím stroje si nejdříve pozorně přečtěte 
„Bezpečnostní pokyny“ pro užívání elektrického 
nářadí 
a „Návod k použití“. Všechny přiložené dokumenty 
si uschovejte a Vaše elektrické nářadí předávejte 
dále vždy s těmito dokumenty. 
 
Stroj používejte se spolu dodávanou rukojetí 
(obj.č. 314001330), je určena pro vyšší točivý 
moment. Přídavná rukojeť a PowerX3 musejí být 
namontovány správně. Ztrátou kontroly může dojít 
k poranění. 

 
Může dojít k velmi vysokému zpětnému rázu! 
 
PowerX3 a stroj držte vždy pevně oběma rukama 
na předepsaných rukojetích, zaujměte bezpečné 
postavení a pracujte koncentrovaní. 
 
Nepoužívejte na žebříku nebo na vyšších místech. 
 
Poškozenou nebo prasklou rukojeť vyměňte. Stroj 
s poškozenou rukojetí neprovozujte.  
 
Více PowerX3 nesmí být připevněno najednou. 
 
4 Připevnění 
 
- PowerX3 nasuňte zcela na stroj (1) (profily  na 

převodovce a nastavci se zachytí jeden do 
druhého). 

- Na stavěcích šroubech (2) nastavte pružnost: 
pružnost je nastavena správně, pokud se 
pružná páčka (3) nechá pouze silou ohnout až 
zcela dolů a PowerX3 je zcela připevněn na 
stroji. 

- Pružnou páčku (3) uvolněte silou zcela dolů a 
tím PowerX3 upevníte. 

- Zcela nasuňte přídavnou rukojeť (4) profily  na 
převodovce se zachytí jeden do druhého). 

- Přídavnou rukojeť pevně dotáhněte (5). 
- Zkontrolujte, zda jsou přídavná rukojeť a 

PowerX3 bezpečně připevněny. 
 
5 Opravy 
 
Opravu smí provádět pouze kvalifikovaný 
pracovník. 
 
Elektrické nářadí vyžadující opravu je možné zaslat 
na adresu: 
 
Záruční servis: 
METABO s.r.o.   Tel: 326 904 457 
Královická 1793  Fax: 326 907 730 
Brandýs n/L 
250 01 
www.metabo.cz 
e-mail: servis@metabo.cz
 
V případě opravy popište prosím Vámi zjištěnou 
závadu. 
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