
 POWX0477 HU 

Copyright © 2016 VARO O l d a l  | 1 www.varo.com 

1 ALKALMAZÁS ................................................................................ 3 

2 LEÍRÁS (A ÁBRA) .......................................................................... 3 

3 CSOMAGOLÁS TARTALMA.......................................................... 3 

4 JELZÉSEK ...................................................................................... 4 

5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK .................................... 4 

5.1 Munkakörnyezet ..................................................................................................... 4 

5.2 Elektromos biztonság ............................................................................................ 4 

5.3 Személyi biztonság ................................................................................................ 5 

5.4 Az elektromos működtetésű szerszámok helyes használata .............................. 5 

5.5 Szerviz .................................................................................................................... 6 

6 A BERENDEZÉSSEL KAPCSOLATOS BIZTONSÁGI 
ELŐÍRÁSOK.................................................................................... 6 

6.1 Elektromos csatlakozás ........................................................................................ 6 

7 ÖSSZESZERELÉS .......................................................................... 6 

7.1 Az első működtetés előtt ....................................................................................... 6 

7.2 Tengely (21) ............................................................................................................ 6 

7.3 A csiszolófej eltávolítása és felszerelése (1 / 2) ................................................... 7 

7.4 A csiszolóbetét cseréje (3. ábra) ........................................................................... 7 

7.5 A kerek és a háromszög alakú fej cseréje (4. ábra) ............................................. 7 

7.5.1 A háromszög alakú csiszolóbetét helyzetének beállítása (10. ábra) ......................... 7 

7.5.2 A kereszt formájú csatlakozó cseréje (11. ábra) ....................................................... 7 

7.6 A csiszolóeszközök csatlakoztatása és cseréje (5. ábra) .................................... 8 

7.7 Elektronikus sebességszabályozás ...................................................................... 8 

7.7.1 Beállítható sebesség ............................................................................................... 8 

7.7.2 Állandó sebességszabályozás ................................................................................. 8 

7.8 A porszívócső csatlakoztatása (6. ábra)............................................................... 8 

7.9 A teleszkópos cső beállítása (7. ábra) .................................................................. 8 

8 MŰKÖDTETÉS ................................................................................ 8 

8.1 A készülék elindítása és leállítása ........................................................................ 8 

8.2 A készülék be- és kikapcsolása ............................................................................ 8 

9 CSISZOLÁSI MŰVELETEK ............................................................ 9 



 POWX0477 HU 

Copyright © 2016 VARO O l d a l  | 2 www.varo.com 

9.1 Kerek csiszolófej (8. ábra) ..................................................................................... 9 

9.2 Háromszög alakú csiszolófej (9. ábra) ................................................................. 9 

10 TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS ................................................. 9 

10.1 Tartsa a készüléket tisztán .................................................................................... 9 

11 MŰSZAKI ADATOK ...................................................................... 10 

12 ZAJ ................................................................................................ 10 

13 JÓTÁLLÁS .................................................................................... 11 

14 KÖRNYEZETVÉDELEM ............................................................... 11 

15 MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT ............................................. 12 
 
  



 POWX0477 HU 

Copyright © 2016 VARO O l d a l  | 3 www.varo.com 

SZÁRAZ FALCSISZOLÓ 710 W COMBI 
POWX0477 

1 ALKALMAZÁS 
A készülék habarcs nélküli fal, plafon, valamint belső és külső falak csiszolására, padlón 
maradt szennyeződések, ragasztó és vakolóanyag stb. eltávolítására alkalmas. A készülék 
nem alkalmas azbeszt tartalmú felületek csiszolására. 

VIGYÁZAT! A saját biztonsága érdekében figyelmesen olvassa el az alábbi 
kezelési utasítást és az általános biztonsági utasításokat. A berendezést 
kizárólag az alábbi utasításokkal együtt lehet továbbadni. 

2 LEÍRÁS (A ÁBRA) 
1. Kerek csiszolófej 
2. Háromszög csiszolófej 
3. Kefekorong 
4. Kerek csiszolóbetét (tépőzáras 

rendszer) 
5. Háromszög alakú csiszolóbetét 

(tépőzáras rendszer) 
6. Reteszelőkar (betét cseréjéhez) 
7. Motorház  
8. Puha markolat 
9. Összehajtás rögzítő 
10. Fogantyú 
11. Hátsó fogantyú 

12. Be/ Ki kapcsoló gomb 
13. Reteszelő gomb 
14. Elektronikus sebességszabályozó 
15. Porelszívó adapter 
16. Porszívó cső  
17. Hálózati kábel 
18. Hordozótáska 
19. Reteszelőgomb a hosszúság 

beállításához 
20. Teleszkópos tengely 
21. Tengely 
22. Csatlakozó 

3 CSOMAGOLÁS TARTALMA 
 Távolítsa el a csomagolóanyagokat. 
 Távolítsa el a csomagolás fennmaradó részét és a szállítási támasztóelemeket (ha van 

ilyen). 
 Ellenőrizze a csomag tartalmának teljességét. 
 Ellenőrizze a készüléket, a hálózati vezetéket, a hálózati csatlakozót és a többi tartozékot, 

hogy azok a szállítás során nem sérültek meg. 
 Amennyiben lehetséges őrizze meg a csomagolóanyagot a jótállási időszak végéig. Majd 

a helyi hulladékeltávolítási előírásoknak megfelelően távolítsa el azokat. 

FIGYELMEZTETÉS: A csomagolóanyag nem játékszer! Ne engedje, hogy a 
gyermekek műanyag zsákokkal játszanak, mert az fulladásveszélyt okozhat! 

6 darab (2x 60#, 2x 100#, 2x, 240#) 225 
mm átmérőjű csiszolópapír 
6 darab (2x 60#, 2x 100#, 2x, 240#) 285 
mm-es háromszög alakú papír 
2 csatlakozó adapter 

4 m rugalmas cső porelszíváshoz 
5 mm imbuszkulcs 
1 vászontáska 
1 háromszög alakú betét 
1 kézikönyv 

 

Ha hiányzó, vagy sérült alkatrészt észlel, kérjük lépjen kapcsolatba a 
forgalmazóval. 
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4 JELZÉSEK 
A jelen kézikönyvben és/vagy a gépen az alábbi jelzéseket használtuk: 

 

Személyi sérülésre vagy a 
készülék sérülésének 
veszélyére szóló felhívás. 

 

Viseljen kesztyűt! 

 

Használat előtt olvassa el a 
kezelési utasítást! 

 

Viseljen szemvédőt! 

 

Az európai irányelv(ek) 
szükséges követelményei 
szerint.  

Poros körülmények között 
viseljen pormaszkot. 

 

II. osztályú gép – Dupla szigetelés – Nincs szükség földelt dugó 
alkalmazására. 

5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK 
Olvasson el minden biztonsági figyelmeztetést és minden utasítást. A figyelmeztetések és 
utasítások betartásának elmulasztása áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérülést okozhat. 
Őrizze meg a figyelmeztetések és utasítások leírását jövőbeni hivatkozás céljából. A 
figyelmeztetésekben előforduló berendezés (power tool) kifejezés a hálózatról működtetett 
(vezetékes) berendezésre, vagy az elemes (vezetékmentes) berendezésre utal. 

5.1 Munkakörnyezet 
 A munkaterületét tartsa tisztán és rendben. A rendetlenség és a megvilágítatlan 

munkaterületek balesetekhez vezethetnek. 
 Ne működtesse az eszközt robbanásveszélyes környezetben, ahol éghető folyadékok, 

gázok és por található. Az elektromos működtetésű szerszámok szikrázhatnak, ezek 
pedig meggyújthatják a port vagy gőzöket. 

 Az elektromos működtetésű szerszám használata közben ne tartózkodjanak a közelében 
gyerekek és más személyek. Ha megzavarják, elvesztheti a felügyeletet az eszköz felett.   

5.2 Elektromos biztonság 
 Mindig ellenőrizze, hogy a tápellátás megfelel-e az adattáblán feltüntetett feszültségnek. 
 A csatlakozódugónak illeszkednie kell a tápaljzatba. A hálózati csatlakozódugó 

semmiképpen nem alakítható át. Ne használja az adapter-csatlakozót más földelt 
eszközökkel együtt. Az eredeti csatlakozódugók és megfelelő tápaljzatok révén 
csökkenthető az elektromos áramütés veszélye. 

 Kerülje az érintkezést földelt felületekkel, például csővezetékekkel, fűtőkészülékekkel, 
tűzhelyekkel és hűtőkkel. Az áramütés kockázata nő, ha a teste földelt. 

 Az eszközt tartsa távol az esőtől vagy a nedvességtől. Ha víz szivárog az elektromos 
készülékbe, az növeli az elektromos áramütés kockázatát. 

 Ne a kábelt használja az eszköz szállításához vagy felakasztásához, és a csatlakozót ne 
a kábel meghúzásával távolítsa el a tápaljzatból. A tápkábelt tartsa távol hőtől, olajtól, éles 
élektől vagy az eszköz mozgó alkatrészeitől. A sérült vagy összegubancolódott tápkábelek 
növelik az áramütés kockázatát. 

 Ha kültéren használja az elektromos működtetésű szerszámot, akkor csak kültéri 
használatra jóváhagyott hosszabbító kábeleket használjon. A kültéri használatra alkalmas 
hosszabbító kábel használata csökkenti az elektromos áramütés kockázatát. 

 Ha elkerülhetetlen a készülék nedves helyen történő alkalmazása, akkor használjon áram-
védőkapcsolóval (RCD) védett tápellátást. Az RCD lecsökkenti az áramütés kockázatát. 



 POWX0477 HU 

Copyright © 2016 VARO O l d a l  | 5 www.varo.com 

5.3 Személyi biztonság 
 Legyen körültekintő, figyeljen munkájára, és legyen tudatos az elektromos működtetésű 

szerszám használatakor. Ne használja az elektromos működtetésű szerszámot, ha fáradt, 
vagy ha alkohol, drog vagy gyógyszer hatása alatt áll. Az eszköz használatakor már egy 
pár másodperces figyelmetlenség is súlyos sérülést okozhat. 

 Viseljen személyi védőeszközöket, és mindig viseljen védőszemüveget és védőkesztyűt. 
A személyi védőeszközök használata - például a védőmaszké, a csúszásmentes 
biztonsági cipőké, a védősisakoké vagy a fülvédőké - az elektromos működtetésű 
szerszám típusától és használati módjától függően csökkenti a sérülés kockázatát. 

 Kerülje el a készülék véletlenszerű elindulását. A hálózati csatlakozó tápaljzathoz 
csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a kapcsoló “OFF (0)” (KI) helyzetben áll-e. 
Balesetet okozhat, ha a készülék szállítása közben a kapcsolóra helyezi a kezét, vagy 
olyan módon csatlakoztatja a tápellátáshoz, hogy a kapcsoló eközben az „ON” (BE) 
helyzetben áll. 

 A készülék bekapcsolása előtt távolítson el minden állítókulcsot vagy csavarkulcsot. A 
készülék forgó részén található eszköz vagy csavarkulcs sérüléseket okozhat. 

 Ne becsülje túl képességeit. Ellenőrizze, hogy lábtartása biztonságos-e, és mindig tartsa 
meg az egyensúlyát. Ekkor jobban ellenőrzése alatt tarthatja az eszközt a váratlan 
helyzetekben. 

 Viseljen megfelelő ruházatot. Ne viseljen laza ruházatot vagy ékszereket. A haját, a 
ruháját és a kesztyűjét tartsa távol a mozgó részektől. A laza ruházatot, ékszereket vagy 
hosszú hajat becsíphetik a mozgó részek. 

 Ha a készülékre porelszívó és port megkötő eszközök szerelhetők, ellenőrizze, hogy 
megfelelően csatlakoztatta-e és használja-e őket. Ezeknek az eszközöknek a használata 
csökkenti a por káros hatását.  

5.4 Az elektromos működtetésű szerszámok helyes használata  
 Ne terhelje túl a készüléket. A munkájához a megfelelő szerszámot használja. A 

megfelelő szerszámmal a jelzett teljesítménytartományon belül nagyobb hatékonysággal 
és sokkal biztonságosabban dolgozhat. 

 Ne használja a meghibásodott kapcsolójú szerszámokat. Minden olyan elektromos 
működtetésű szerszám, amely nem kapcsolható be és ki a kapcsolójával, veszélyes és 
javításra szorul. 

 Bármely beállítás végrehajtása, a tartozékok cseréje vagy a szerszám eltevése előtt 
húzza ki a csatlakozót a tápaljzatból. Ezek az elővigyázatossági intézkedések 
megakadályozzák a véletlenszerű indítást. 

 A használaton kívüli elektromos működtetésű szerszámokat is tartsa olyan helyen, ahol 
gyerekek nem férhetnek hozzájuk. Ne engedélyezze a készülék működtetését olyan 
személyeknek, akik nem ismerik a készüléket, vagy nem olvasták el a használati utasítást. 
Az elektromos működtetésű szerszámok veszélyesek lehetnek, ha kezdő felhasználók 
használják. 

 Gondoskodjon a készülék helyes karbantartásáról. Ellenőrizze, hogy a mozgó részek 
megfelelően működnek-e és nem ragadnak-e be, illetve hogy az alkatrészek nem 
károsodtak-e vagy rongálódtak-e meg a működést befolyásoló mértékben. Használat előtt 
minden sérült alkatrészt ki kell javítani. Számos balesetet okoznak a rosszul karbantartott 
elektromos működtetésű szerszámok. 

 Tartsa élesen és tisztán a vágószerszámokat. A helyesen karbantartott, éles 
vágószerszámok kevésbé akadnak el és könnyebben irányíthatók. 

 Az elektromos működtetésű szerszámokat, tartozékokat, betéteket az utasításoknak és az 
adott típusú eszköznek megfelelően használja, figyelembe véve a munkafeltételeket és a 
végrehajtandó tevékenységet. Az elektromos működtetésű szerszámok rendeltetéstől 
eltérő használata veszélyes helyzetekhez vezethet. 
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5.5 Szerviz 
 A javításokhoz kizárólag eredeti pótalkatrészek használhatók, és a javítási műveleteket 

csak minősített, szakképzett személyzet végezheti. Ez biztosítja eszköze 
biztonságosságát. 

6 A BERENDEZÉSSEL KAPCSOLATOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK 
 Mindig tartsa a kezét a forgó csiszolófejtől távol. 
 Az ólomalapú festék csiszolása különösen mérgező lehet, ezért ezt kerülje. Csak 

szakképzett és megfelelő berendezéssel rendelkező szakember végezheti el ezt a 
feladatot. 

 Mindig tartson jó lábtámaszt és őrizze meg egyensúlyát. Ne nyúljon túl messze. 
Használjon megfelelő állványt. 

 Mindig viseljen megfelelő biztonsági felszerelést, amikor a készüléket működteti. 
 Fontos: a csiszolás befejezése után kapcsolja ki a készüléket, és várja meg, hogy a forgó 

csiszolófej teljesen leálljon, mielőtt leteszi a készüléket. 
 Tilos a készüléket gyúlékony termékek és folyadékok, vagy gázok közelében működtetni. 

A továbbító részből és a szénkefékből szikrák pattanhatnak ki és tüzet, vagy robbanást 
okozhatnak. 

 A készüléket meghatározott alkalmazásokra tervezték. A gyártó erősen javasolja, hogy a 
készüléket ne módosítsák és/vagy a rendeltetésétől eltérő célra ne használják.  

 Mindig két kézzel tartsa a készüléket. Ha elveszti a készülék feletti kontrollt, az személyi 
sérülést okozhat. 

 Tartsa az hálózati vezetéket a munkaterülettől távol. Mindig vezesse el maga mögött a 
vezetéket. 

 Azonnal kapcsolja ki a készüléket, ha rendellenes rázkódás, vagy működési hiba 
jelentkezik. Ellenőrizze a készüléket a hiba okának kiderítése érdekében. 

 A munkavégzés során keletkező por káros lehet az egészségre. Használjon porelszívó 
rendszert, és viseljen megfelelő porvédő maszkot. Távolítsa el a porszívóban összegyűlt 
port. 

6.1 Elektromos csatlakozás 
A hálózati feszültségnek meg kell egyeznie a készülék géptörzslapján szereplő feszültségi 
értékkel. Tilos a készüléket használni, ha a hálózati kábel sérült. A sérült vezetéket azonnal ki 
kell cseréltetni az ügyfélszolgálattal. Tilos a sérült kábel javítását megkísérelni. A sérült 
hálózati vezeték áramütéshez vezethet. 

7 ÖSSZESZERELÉS 

A készüléket összeszerelés, javítás, karbantartás előtt először mindig 
kapcsolja ki és húzza ki a vezetéket a hálózati csatlakozóból! 

7.1 Az első működtetés előtt 
 Ellenőrizze, hogy a hálózat névleges feszültsége megegyezik-e a géptörzslapon 

feltüntetett adatokkal. 
 Használat előtt figyelmesen olvassa el a készülék kezelési útmutatóját. 

7.2 Tengely (21) 
Hajtsa az első és a hátsó részt egybe (1-1. ábra). Állítsa az összehajtás rögzítőt (9) a 
megfelelő helyzetbe és tartsa hegyet a fogantyú közelében (1-2. ábra). Ezt követően nyomja 
az összehajtás rögzítőt (9) a fogantyú felé egészen a végéin. (1-3. ábra) 
Az összehajtás rögzítő behajtásával nyissa ki a fogantyút. 
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7.3 A csiszolófej eltávolítása és felszerelése (1 / 2) 
 Húzza meg a reteszelőkart és csúsztassa azt balra a fej eltávolításához (2-1. ábra). 
 A fej felszereléséhez először ellenőrizze, hogy a reteszelő kar ki van-e oldva, majd 

csatlakoztassa a motorházat (7) és a nagy csapágyfedelet a fejre. Állítsa a reteszelőkart 
vissza a jobboldali helyzetbe (2-2. ábra). 

7.4 A csiszolóbetét cseréje (3. ábra) 
 Helyezze be az imbuszkulcsot (5 méret) a csiszolóbetéten található hatlapú csavarba. 
 Tartsa erősen a csiszolóbetétet, majd forgassa el a kulcsot órajárással ellentétes irányba 

a betét leszereléséhez. 
 Helyezze fel az új csiszolóbetétet a csavar meghúzásával. 

Figyelem! Kizárólag a megadott csiszolóbetétet használja a készülékhez. 

7.5 A kerek és a háromszög alakú fej cseréje (4. ábra) 
 Használja a reteszelőkart az adott pozíció kioldásához. 
 Távolítsa el a fejet (1 / 2) és helyezze fel azt a fejet, amelyet a készülékkel kíván 

használni. 
 Csúsztassa a reteszelőkart zárt helyzetbe az új fej rögzítéséhez. 

Figyelem! Csak a megadott csiszlóbetétet használja a készülékhez. Az 
optimális teljesítmény érdekében működtesse a készüléket először néhány 
percig kissé alacsonyabb sebességen, hogy a csiszolóbetét tökéletesen 
illeszkedjen a csiszolófelületre. Ezen eljárás során a fehér hab részecskék 
jönnek ki a csiszolófejből, azonban ez nem káros a készülékre nézve. 

A háromszög alakú csiszolófej felszerelésekor előfordul, hogy azt nem lehet azonnal teljes 
mértékben rányomni, mert a csiszolófej kereszt formájú meghajtó-rendszerének helyzete nem 
esik teljes mértékben egybe a motor helyzetével. 
Ennek megoldása érdekében helyezze a motorházat a három csatlakozó pecekkel a 
csiszolóbetét nyílásaira. Állítsa a sebességszabályozót a legkisebb sebességre. Egyik kézzel 
nyomja le a motorház fedelét és a másik kézzel pedig röviden nyomja meg a „be/ki kapcsoló 
gombot", addig, amíg a motorház teljesen el nem éri a csiszolóbetétet. 
A csiszolóbetét motorházhoz történő rögzítése érdekében állítsa a reteszelőkart „zárt” 
helyzetbe 
Kerek csiszolófej esetén a csiszolóbetétet kézzel el lehet forgatni addig, hogy a motorház feje 
teljesen befogja a kerek csiszolóbetétet. 

7.5.1 A háromszög alakú csiszolóbetét helyzetének beállítása (10. ábra) 

Állítsa a kiválasztó gombot „ON" bekapcsolt helyzetbe (nyomja le és forgassa el jobbra). Ezt 
követően a háromszög formájú csiszolóbetét talpát (alját) el lehet 360 fokkal forgatni.  
Amint elérte a kívánt helyzetet, nyomja le a kiválasztó gombot és forgassa el jobbra addig, 
hogy a gomb kikapcsolt, „OFF" helyzetben legyen. 
Mozgassa a csiszolóbetétet jobbra és balra addig, hogy az egy kattanással a helyére ugorjon. 

7.5.2 A kereszt formájú csatlakozó cseréje (11. ábra) 

Szükség esetén a kereszt formájú csatlakozót ki lehet cserélni. 
A csatlakozót a csiszolóbetét fém meghajtója fölé kell helyezni.  
A pótcsatlakozók (7 darab) a csiszolóbetét tetején található. 
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7.6 A csiszolóeszközök csatlakoztatása és cseréje (5. ábra) 
 Helyezze a csiszolóeszközt a csiszolókorong közepére és nyomja meg. A csiszolóeszköz 

nyílásainak egybe kell esniük a csiszolóbetéten található szívónyílásokkal. 
 Csak a kerek csiszolóbetétre vonatkozik: a munka elkezdése előtt végezzen tesztet, hogy 

a csiszolóeszköz megfelelően rögzítve van-e a készülékhez. 

7.7 Elektronikus sebességszabályozás 

7.7.1 Beállítható sebesség 

A sebességszabályozó kerék elfogatásával állítsa be a sebességet. A különböző csiszolandó 
felületekhez különböző sebességet lehet használni. 

7.7.2 Állandó sebességszabályozás 

A sebesség kiválasztása közben működtesse a készüléket. Tilos túlzott nyomással túlterhelni 
a készüléket! 

7.8 A porszívócső csatlakoztatása (6. ábra) 

A por belélegzése életveszélyes lehet! Amikor porképződéssel járó munkát 
végez, mindig viseljen pormaszkot. 

Csatlakoztassa a tömlőt (16) a fogantyú kimenetére (csatlakozó (22)). 
A tömlő másik vége a porszívóra van csatlakoztatva. 

7.9 A teleszkópos cső beállítása (7. ábra) 
 A mechanizmus kinyitásához forgassa a reteszelőgombot (19) órajárással ellentétes 

irányba. 
 Állítsa be a teleszkópos csövet a kívánt hosszúságra. 
 Beállítás után forgassa el a reteszelőgombot (19) órajárással megegyező irányba a 

hosszúság beállításához. 

8 MŰKÖDTETÉS 

Tartsa a készüléket mindig két kézzel! Tartsa a kezét a csiszolófejtől távol, 
különben az elkaphatja a kezét, mivel a csiszolófej különböző irányban 
forog. 

 Csatlakoztassa a csiszolóbetétet 
 Csatlakoztassa a csiszoló eszközt 
 Állítsa be a készüléket a szükséges hosszúságra 
 Csatlakoztassa a porelszívó rendszert 
 Helyezze be a hálózati dugaszt az aljzatba 
 Kapcsolja be a készüléket. 
 Óvatosan nyomja a készüléket a munkafelületre (csak annyi nyomást gyakoroljon a 

felületre, hogy a csiszolófej egy síkban legyen a munkafelülettel). 

8.1 A készülék elindítása és leállítása 
Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megegyezik-e a készülék géptörzslapján jelzett 
értékkel, és a kapcsoló (20) kikapcsolt helyzetben van-e, mielőtt csatlakoztatja a készüléket a 
hálózatra. 

8.2 A készülék be- és kikapcsolása 
A készülék be- és kikapcsolásához használja a kapcsolót. 
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9 CSISZOLÁSI MŰVELETEK 
Ha összeszerelte a készüléket és a porszívót, és valamennyi biztonsági felszerelésről és 
intézkedésről gondoskodott, kezdje el a porszívó bekapcsolásával, majd kapcsolja be a 
készüléket. (Ha integrált kapcsolórendszerű porszívót használ, akkor egyszerűen kapcsolja be 
a készüléket.) 

9.1 Kerek csiszolófej (8. ábra) 
 Kezdje el a csiszolást, és amilyen óvatosan csak tud érjen hozzá a munkafelülethez. Csak 

annyira, hogy a csiszolófej rásimuljon a felületre. 
 A csiszolófejben található forgópont lehetővé teszi, hogy a csiszolókorong (7) kövesse a 

munkafelület vonalát. 
 Az a legjobb technika, ha átfedésekkel dolgozik, és a fej állandóan mozog. Ne álljon túl 

sokáig ugyanazon a helyen, mert különben körkörös nyomok maradnak a felületen. 
Gyakorlattal egyre könnyebben tud majd kiváló eredményt elérni. 

9.2 Háromszög alakú csiszolófej (9. ábra) 
A háromszög alakú csiszolófej nem forog, hanem rezeg. 
A háromszög csiszolófej a csapágyakon mozog és ezáltal a fal / plafon sarkait is meg tudja 
csiszolni. 
A sarkokban csökken az érintkezési nyomás, mert különben túl nagy nyomás lenne a 
háromszög alakú csiszolókorong végein. 
A háromszög alakú csiszolófej kopott sarkait könnyen ki lehet cserélni. 

MEGJEGYZÉS: Győződjön meg róla, hogy az Ön által használt 
csiszolópapír megfeleljen a feladatnak. A túlságosan durva csiszolópapír 
túl gyorsan eltávolíthatja az anyagot. A túl apró szemcsés csiszolópapír 
pedig túl gyakran eldugulhat és nem formázza a felületet. 

VIGYÁZAT: Kerülje a hegyes tárgyakat és szögeket. Ez leszedheti a 
csiszolópapírt, és megsértheti a szivacsbetétet is. 

10 TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS 

10.1 Tartsa a készüléket tisztán 
Rendszeres időszakonként száraz sűrített levegővel fújja ki a járatokat. Valamennyi műanyag 
alkatrészt puha, nedves ruhával kell megtisztítani. TILOS oldószereket használni a műanyag 
részek tisztításához, mert azok anyaga megsérülhet. 
Viseljen védőszemüveget, amikor sűrített levegőt használ. 
Tisztítsa meg a porszívó forgó csatlakozóját, mivel az a túl sok por következtében előfordul, 
hogy nem tud szabadon forogni. 
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11 MŰSZAKI ADATOK 
Modellszám POWX0477 

Névleges teljesítmény 710 W 

Névleges frekvencia 50 Hz 

Névleges feszültség 230-240 V 

Forgási sebesség ʘ 600-1500 min
-1
 

Forgási sebesség Δ 3000-6000 min
-1
 

Korong átmérője 215 mm 

Körkörös csiszoló mozgás Forgás 

Háromszög csiszoló mozgás Rezgés 

Csiszolófelület háromszög alakú betét 285x285x285 mm 

Érintésvédelmi osztály II 

Kábelhosszúság 4 m 

Porszívó tömlő 4 m 

Szénkefés motor Igen 

Reteszelőgomb Igen 

Rezgési szélesség 1,5 mm 

Csiszolási átmérő 225 mm 

Hosszúság hosszabbítócső nélkül 110 cm 

Hosszúság hosszabbítócsővel 110-165 cm 

Elektronikus sebességszabályozás Igen 

Puha markolat Igen 

Rezgéscsillapítás Igen 

Tépőzáras rendszer Igen 

Alaplap anyaga Alumínium 

12 ZAJ 
A zajkibocsátási értékeket a vonatkozó szabvány szerint mérték. (K=3) 

Hangnyomásszint LpA 83 dB(A) 

Hangteljesítményszint LwA 94 dB(A) 

FIGYELEM! Viseljen hallásvédelmi felszerelést, amikor a gép túllépi a 85 
dB(A) hangnyomásszintet. 

aw (Rezgésszint): 3,1 m/s² K = 1,5 m/s² 
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13 JÓTÁLLÁS 
 Az alábbi termékre 36 hónapos jótállási időszak érvényes, mely azon a napon lép életbe, 

amikor az első felhasználó megvásárolja a terméket. 
 Ez a jótállás fedez minden anyagi vagy gyártási hibát, de nem tartalmazza: az 

akkumulátorokat, a töltőket, az elhasználódás következtében meghibásodott 
alkatrészeket, például a csapágyakat, keféket, vezetékeket, csatlakozókat, vagy más 
egyéb tartozékokat, mint például a fúrókat, fúrófejeket, fűrészlapokat stb.; a nem 
megfelelő felhasználásból, balesetből vagy a módosításból eredő sérüléseket és 
meghibásodásokat; sem pedig a szállítási díjat. 

 A nem rendeltetésszerű használatból eredő károsodásokra és meghibásodásokra szintén 
nem vonatkozik a jótállás. 

 A készülék nem rendeltetésszerű használatából eredő sérülésekért sem vállalunk 
felelősséget. 

 A javításokat csak a Powerplus szerszámgépek javításához engedéllyel rendelkező 
ügyfélszolgálati központ végezheti el. 

 Ha további információra van szüksége, hívja a 00 32 3 292 92 90 telefonszámot. 
 A szállítási költségeket mindig az ügyfél viseli, kivéve, ha arról írásban másképp nem 

állapodnak meg. 
 Ugyanakkor, ha a készülék sérülése a karbantartás elmulasztásának vagy túlterhelésnek 

a következménye, akkor a jótállásra nem lehet kárigényt benyújtani. 
 Határozottan kizárja a jótállást az, ha a sérülés folyadék beszivárgásának, túl sok por 

bejutásának, szándékos rongálásnak (szándékos vagy túlzott gondatlanság), nem 
megfelelő használatnak (a készülék rendeltetésétől eltérő célra történő használat), 
illetéktelen használatnak (pl. a használati utasításban foglaltaknak figyelmen kívül 
hagyása), szakértelem nélküli összeszerelésnek, villámcsapásnak, hibás hálózati 
feszültségnek a következménye. Ez a lista nem korlátozó. 

 A reklamáció elfogadása semmi esetben sem jelenti a jótállási időszak 
meghosszabbítását, sem pedig egy új jótállási időszak kezdetét a készülék cseréje 
esetén. 

 Azok az eszközök és alkatrészek, melyek a jótállás keretében kerülnek kicserélésre, a 
Varo NV tulajdonát képezik. 

 Fenntartjuk a reklamáció visszautasításának jogát, amikor a vásárlást nem tudja igazolni, 
vagy amikor világos, hogy a termék karbantartását nem megfelelően végezte. (tiszta 
szellőzőnyílások, rendszeresen ellenőrzött szénkefék,...)  

 A vásárlási szelvényt a vásárlás időpontjának bizonyításához meg kell őrizni.  
 A szerszámot szétszerelés nélkül és elfogadhatóan tiszta állapotban kell visszaküldeni a 

forgalmazóhoz, az eredeti formakövető dobozban (ha tartozik ilyen az egységhez) és a 
vásárlási szelvénnyel együtt. 

14 KÖRNYEZETVÉDELEM 
Ha a gép elhasználódott, ne dobja a háztartási szemétbe, hanem gondoskodjon 
annak környezetbarát elhelyezéséről! 
Az elhasználódott elektromos termékek hulladékait ne dobja a háztartási 
szemétbe. Kérjük, hogy gondoskodjon azok újrahasznosításáról, amennyiben 
erre lehetősége van. Az újrahasznosítási lehetőségeket illetően érdeklődjön a 
helyi köztisztasági szerveknél vagy a forgalmazónál! 
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15 MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT 

 
VARO N.V.   -    Joseph Van Instraat 9  -  BE2500 Lier  -  BELGIUM, kijelenti, hogy 

A termék típusa: Száraz falcsiszoló 710 W COMBI 
Márkanév: POWERplus 
Cikkszám: POWX0477 

megfelel a harmonizált európai szabványok alkalmazásán alapuló, idevonatkozó európai 
irányelvek alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A készülék 
bármilyen illetéktelen módosítása érvényteleníti a jelen nyilatkozatot. 

Európai irányelvek (ideértve, adott esetben, azok módosításait az aláírás időpontjáig): 
2011/65/EU 
2006/42/EC 
2014/30/EU 

Harmonizált európai szabványok (ideértve, adott esetben, azok módosításait az aláírás 
időpontjáig): 

EN60745-1 : 2009 
EN60745-2-3 : 2011 
EN60745-2-4 : 2009 
EN55014-1 : 2006 
EN55014-2 : 1997 
EN61000-3-2 : 2014 
EN61000-3-3 : 2013 

A műszaki dokumentáció birtokosa: Philippe Vankerkhove, VARO - Vic. Van Rompuy N.V. 

Az alulírott a társaság vezérigazgatója nevében jár el, 

 
Philippe Vankerkhove 
Szabályozási Ügyek - Megfelelőségi Menedzser 
09/05/2016 


