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GENERAL MANUAL FOR FORCE TOOLS

Dear customer, 
thank you for choosing FORCE products. In the next few paragraphs you will �nd the basic provisions 
and procedures to be followed while using to avoid damage to the tool and personal injury.

Multifunctional wrench designed only for loosening and tightening screws with hexagonal, torx, cross and �at head + hexagonal nuts 
and bolts of right size. This wrench is also made for mounting and demounting bike tires, truing of wheels and riveting of chains. 

Always use this product only for the intended purpose. If the product is used improperly, it can cause undesirable damage, 
further property damage or personal injuries.

The manufacturer is no responsible for any damages resulted by the use of the product in an improper way, 
in particular its improper use, failure to comply with recommendations and warnings.

Any use of the product for any other purpose than that proper one is incorrect and the manufacturer is not 
responsible for the consequences caused by such a conduct.

Furthermore, the manufacturer is not responsible for damage, of the product due to improper storage, 
incorrect operation or use of the product in contravention with these manual instructions.

The manufacturer is not responsible for malfunction, limited functionality, damage or destruction of the product 
due to improper replacement of the product parts, improper repair or any non-standard modi�cations.

The manufacturer is not responsible for the loss or damage of the product during transport, bad weather or other 
e�ects of weather conditions.

The manufacturer is not liable for damage or destruction of the product or for any damages incurred by the customer 
if the product is handled contrary to this manual.

OBECNÝ MANUÁL PRO NÁŘADÍ FORCE

Vážený zákazníku,
děkujeme, že jste si vybral produkty značky FORCE. V několika příštích odstavcích naleznete základní 
ustanovení a postupy, které je třeba dodržet při použití tak, aby nedošlo k poškození nářadí a úrazům osob.

Multifunkční klíč určený pouze k povolovaní a utahování šroubů s inbusovou, torxovou, křižovou a plochou hlavou, šestihranných 
matic a šroubů s šestihrannou hlavou dané velikosti. Tento klíč je rovněž určen k montáži a demontáži plášťů, centrování kol a nýtová-
ní/roznýtování řetězu.

Tento výrobek vždy používejte pouze k úkonům, ke kterým je určený. V případě používání výrobku nevhodným způsobem, 
může dojít k nežádoucímu opotřebení/poškození, dalším škodám na majetku či zdraví. 

Výrobce nenese žádnou odpovědnost za případné škody vzniklé používáním výrobku nevhodným způsobem, tedy zejména 
jeho nesprávným použitím, nerespektováním doporučení a upozornění.

Jakékoliv použití výrobku za jiným účelem, než k němuž je určen, je považováno za nesprávné a výrobce nenese žádnou 
zodpovědnost za následky způsobené tímto počínáním.

Výrobce dále neodpovídá za poškození, resp. zničení výrobku způsobené nevhodným skladováním, umístěním, 
nesprávnou obsluhou či používáním výrobku v rozporu s tímto návodem k použití.

Výrobce nenese odpovědnost za nesprávné fungování, omezenou funkčnost, poškození či zničení výrobku důsledkem 
neodborné výměny součástí produktu, důsledkem neodborné opravy či jakýchkoliv nestandartních úprav.

Výrobce neodpovídá za ztrátu či poškození výrobku při jeho přepravě, živelnou pohromou či jinými vlivy přírodních podmínek.

Výrobce nenese odpovědnost za poškození či zničení výrobku ani za případné škody vzniklé zákazníkovi, pokud bude 
s výrobkem nakládáno v rozporu s tímto manuálem.


