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OLAJ NÉLKÜLI KOMPRESSZOR 
POWX1725 

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. 

1 A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA 
1. Gépházburkolat 
2. Nyomótartály 
3. Kerék 
4. Állóláb 
5. Gyorskuplung (szabályozott préslég) 
6. Manométer (le lehet olvasni a 

beállított nyomást) 

7. Nyomásszabályozó 
8. Be-/ki- kapcsoló 
9. Szállítófogantyú 
10. Biztonsági szelep 
11. Leengedő-csavar a kondenzvízhez 

2 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! 

Olajmentes hordozható kompresszor 
Kezelési útmutató 

Ha hiányzó, vagy sérült alkatrészt észlel, kérjük lépjen kapcsolatba a 
forgalmazóval. 

3 JELZÉSEK 
A jelen kezelési utasításban és/vagy a készüléken a következő jelzéseket alkalmaztuk: 

 

Használat előtt figyelmesen 
olvassa el a kézikönyvet 

 

Figyelem, égető felületek 

 

Kötelező szemvédelem 

 

Automatikus beindulás 
veszélye 

 

Figyelem, elektromos áram 
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4 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. 

4.1 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. 

4.2 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.  

4.3 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. 
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 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. 

4.4 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. 

4.5 Szerviz 
 A javításokhoz kizárólag eredeti pótalkatrészek használhatók, és a javítási műveleteket 

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

5 HASZNÁLATTAL KAPCSOLATOS ÓVINTÉZKEDÉSEK 

5.1 Biztonsági utasitások a présléggel és a kifúv ópsztolyokkal való dolgozáshoz. 
 Kompresszorok és ezek vezetékei üzemeltetés esetében magas hőmérsékleteket érnek 

el. Ezek megérintése égési sérüléseket okoznak. 
 A kompresszor által beszívott gázokat vagy párákat olyan keverékektől mentessen kell 

tartani, amelyek a kompresszorban tűzhöz vagy robbanáshoz vezethetnének. 
 A tömlőkapcsolat megeresztésénél a kapcsolórészt kézzel fogni kell, azért hogy ezáltal 

megakadályozza a tömlő visszacsapódása általi sérüléseket. 
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 A kifúvó pisztollyal történő munka esetén, viseljen védőszemüvegeket. Az idegen testek 
és a kifújt részek által könnyen sérülések keletkezhetnek. 

 Ne fújjon a kifúvó pisztollyal személyek felé és ne tisztítson vele ruhát a testen. 

5.2 Biztonsági utasítások a festékszórásnál 
 Ne használjon olyan lakkokat és oldószerekket fel, amelyeknek a gyulladási pontja 55° C 

alatt van. 
 Ne melegítse fel a lakkokat és az oldószereket.  
 Ha az egészségre káros folyadékokat dolgoz fel, akkor védelem szempontjából 

szűrőkészülékek (arcvédők) szükségesek. Vegye figyelembe az ilyen anyagokat gyártók 
által megadott, a védőintézkedésekkel kapcsolatos adatokat. 

 Figyelembe kell venni a feldolgozásra szánt anyagoknak a csomagolásán található 
adatokat és a veszélyes anyagokra vonatkozó rendelet jelzéseit. Adott esetben kiegészítő 
védőintézkedéseket kell elvégezni, különössen megfelelő védőruhát és maszkokat 
hordani. 

 A szórási folyamat alatt úgymint a munkateremben tilos a dohányzás. A festékek párái is 
könnyen gyúlékonyak. 

 Nem szabad tűzhelyeknek, nyílt fényforrásoknak vagy szikrátképző gépeknek a teremben 
lenniük ill. nem szabad azokat üzemeltetni. 

 Ne tároljon és ne fogyasszon élemiszereket és italokat abban a teremben ahol dolgozik. A 
festékek párái károsak. 

 A teremnek amelyben dolgozik 30 m3-nél nagyobbnak kell lennie, és biztosítani kell a 
megfelelő szellőzést a festékszórásnál és szárításnál. Ne fecskendezzen a széllel 
szembe. A gyulladékony és a veszéljes fecskendezési szerek fecskendezésénél vegye 
figyelembe a helyi rendőrségi hivatal előírásait. 

 A PVC-nyomástömlővel együtt nem ajánlatos a következő médiák fajtáinak, mint pl. 
tesztbenzín, butylakohol és methylenchlorid feldolgozzása (lecsökkenti az élettartamot). 

5.3 Nyomótartályok üzemeltetése 
 Aki egy nyomótartályt üzemeltet, annak a nyomótartályt egy szabályszerű állapotban kell 

tartania, szabályszerűen üzemeltetnie, ellenőriznie, a szükséges karbantartási és 
helyreállítási munkálatokat azonnal elvégeznie és a körülmények szerint szükséges 
biztonsági intézkedéseket elvégeznie. 

 Egyes esetekben a felügyeleti hatóság elrendelheti a szükséges felügyeleti 
intézkedéseket. 

 Egy nyomótartályt akkor nem szabad használni, ha olyan hibákat mutat fel, amelyek által 
az alkalmazottak vagy más személyek veszélyeztettve lennének. 

 A nyomótartályt rendszeresen felül kell vizsgálni sérülésekre, mint például rozsdára. Ha 
sérüléseket állapítana meg, akkor forduljon a vevőszolgáltatás műhelyéhez. 

6 UTASÍTÁS A KÉSZÜLÉK FELÁLLÍTÁSÁHOZ 
 Vizsgálja felül a készüléket nem e sérült meg a szállításnál. Az esetleges sérüléseket 

jelentse azonnal annál a szállítási vállalatnál, amelyik a kompresszort szállította. 
 Telepítse a kompresszort lehetőleg a fogyasztó közelébe. 
 Kerülje el a hosszú légvezetőt és hosszú bevezetést (hosszabbítókat). 
 Ügyeljen arra, hogy a beszívott levegő száraz és pormentes legyen. 
 Ne telepítse a kompresszort egy nedves vagy vízes helyiségben. 
 A kompresszort csak megfelelô termekben (jól szellôztetet, a környzetehômérséklet +5°C 

-  +40°C) szabad üzemeltetni. A teremben nem szabad pornak, savnak, párának, 
robbanékony vagy lobbanékony gáznak lennie.  

 A kompresszor száraz termekbeni használatra alkalmas. Tiltott a használata az olyan 
környezetben, ahol fröccsenôvízzel dolgoznak. 
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7 ÖSSZESZERELÉS ÉS ÜZEMBEVÉTEL 

Figyelem! Az üzembevétel előtt okvetlenül komplett össze kell szerelni a 
készüléket! 

7.1 A kerekek felszerelése (3) 
A mellékelt kerekeket a 3-es képnek megfelelően kell felszerelni. 

7.2 Az állóláb felszerelés (4) 
A mellékelt gumipuffert az 4-ös képnek megfelelően kell felszerelni. 

7.3 Hálózati csatlakozás 
A kompresszor egy védőérintkezős dugós hálózati vezetékkel van felszerelve. Ezt minden 
olyan védőérintkezős dugaszoló aljzatra 230V ~ 50 Hz, rá lehet kapcsolni, amely 16 A-al le 
van biztosítva. Ügyeljen arra, hogy a hállózati feszültség a gépteljesítményi tábla szerinti 
üzemfeszültségnek megfeleljen. Hosszú vezetékek, valamint hosszabítók, kábeldobok stb. 
Feszültségeséshez vezetnek és meg tudják akadályozni a motor indítását. Alacsony 
hőmérsékleteknél +5°C nehéz járóság miatt veszélyeztetve van a motor indítása. 

7.4 Ki-/bekapcsoló (8) 
A bekapcsoláshoz a be-/kikapcsolót (8) az 1-es pozícióba tenni. 
A kikapcsoláshoz a be-/kikapcsolót (8) a 0-ás pozícióba tenni. 

7.5 Nyomásbeállítás: (1-as kép) 
 A nyomásszabályozóval (7) lehet a manométeren(6) beállítani a nyomást. 
 A beállított nyomást a gyorskuplungon (5) lehet levenni. 

7.6  A nyomáskapcsoló beállítása 
A nyomáskapcsoló gyárilag be van állítva. 
Bekapcsolási nyomás cca. 6 bar 
Kikpacsolási nyomás 8 bar 

8 TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS 

Figyelem! Tisztítás és karbanartási munkálatok előtt kihúzni a hálózati 
csatlakozót. 

Figyelem! Várja meg amig a tömörítő teljesen le nem hült! Megégetés 
veszélye! 

Figyelem! A kazánt minden tisztítási és karbantartási munkálat előtt 
nyomás nélkülire tenni. 

8.1 Tisztítás 
 Tartsa a védőberendezéseket annyira por és szennyeződés mentesen amennyire csak 

lehet. Dörzsölje a készüléket egy tiszta posztóval le vagy pedig fújja, alacsony nyomás 
melett présléggel le. 

 Ajánljuk, hogy a készüléket direkt minden használat után megtisztítsa. 
 Tisztítsa meg rendszeresen a készüléket egy nedves posztóval és valamennyí 

kenőszappannal. Ne használjon tisztító vagy oldószereket, mivel ezek meg tudják támadni 
a készülék műanyag részeit. Ügyeljen arra, hogy ne juthason víz a készülék belsejébe. 

 Tisztítás előtt le kell vállasztani a tömlőt és a permetezőszerszámokat a kompresszorról. 
Nem szabad a kompresszort vízzel, oldószerekkel vagy hasonlóakkal tisztítani. 
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8.2 Kondenzvíz 
A kondenzvízet naponta le kell engedni a leengedőszelep (11) (nyomótartály padlóoldala) 
kinyitása által. 

Figyelem! A nyomótartályból levő kondenzvíz olajüredékeket tartalmaz. A 
kondenzvízet egy megfelelő gyűjtőhelyen a természetnek megfelelően 
megsemmisíteni. 

8.3 Biztonsági szelep (10) 
A biztonsági szelep a nyomótartály legnagyobb engedélyezett nyomására van beállítva. Nem 
engedélyezett a biztonsági szelep elállítása vagy ólomzárjának az eltávolítása. Annak 
érdekében, hogy a biztonsági szelep szükség esetén rendesen működjön, időröl időre 
üzemeltetni kellene. Huzzon olyan erősen a gyűrűn, amig a préslég hallhatóan le nem ereszt. 
Azután engedje ismét el a gyűrűt. 

8.4 Tárolás 

Figyelem! Húzza ki a hálózati csatlakozót, szellőztesse ki a készüléket és 
minden csatlakoztatott préslégszerszámot. Állítsa a kompresszort úgy le, 
hogy jogosulatlanok ne tudják üzembe venni. 

Figyelem! A kompresszort csak száraz és jogosulatlanok számára nem 
hozzáférhető környezetben tárolni. Ne döntse meg, csak állva tárolni! 

9 MŰSZAKI ADATOK 
Type POWX1725 

Névleges feszültség 230 V 

Névleges frekvencia 50 Hz 

Névleges teljesítmény 1100 W / 1,5 pk 

Forgási sebesség 3400 min-1 

Névleges nyomás 8 bar / 116PSI 

Tartály térfogata 24 l 

Levegőáram (teljesítmény) 180 l/perc 

Súly 20 kg 

10 ZAJKIBOCSÁTÁS 
A zajkibocsátási értékek az idevonatkozó szabvány szerint mérve. (K=3) 
Hangnyomásszint (LpA) 77 dB(A) 

Hangteljesítményszint (LwA) 97 dB(A) 

FIGYELEM! A gép túllépheti a 85 dB(A) hangteljesítményszintet. Ez esetben 
egyéni zajvédelmi felszerelést kell viselni. 

  



 POWX1725 HU 

Copyright © 2014 VARO P a g e  | 9 www.varo.com 

11 LEHETSÉGES KIESÉSI OKOK 
PROBLÉMA OK MEGOLDÁS 

Nem fut a 
kompresszor 

1. Hiányzik a hálózati 
feszültség 

1. Leellenőrizni a kábelt, hálózati 
csatlakozót, biztosítékot és a 
dugaszoló aljzatot 

2. Túl alacsony a hálózati 
feszültség 

2. Elkerülni a túl hosszú 
hosszabbítókábelt. Elegendő 
érátmérűjű hosszabbítókábelt 
használni. 

3. Túl alacsony a kinti 
hőmérséklet 

3. Nem üzemeltetni +5°C fok alatti 
kinti hőmérséklet alatt 

4. Túlhevül a motor 4. Engedni a motort lehülni, adott 
esetben eltávolítani a túlhevülés 
okát. 

A kompresszor fut, 
de nincs 
nyomás 

1. Szivargós a visszacsapó 
szelep 

1. Kicserélni a visszacsapó 
szelepet 

2. Tönkre vannak a tömítők 2. Leellenőrizni a tömítőket, egy 
szakműhelyben kicseréltetni a 
tönkrement tömítőket 

3. Szivárgós a kondenzvíz 
(11) 
leeresztőcsavarja. 

3. Utánnahúzni kézzel a csavart. 
Leellenőrizni a tömítőt a 
csavaron, adott esetben 
kicserélni. 

A kompresszor fut, a 
manométeren 
nyomás van 
kijelezve, de a 
szerszámok nem 
futnak. 

1. Szivárgósak a 
tömlőcstalakozók 

1. Leellenőrizni a préslégtömlőt és 
a szerszámokat, adott esetben 
kicserélni. 

2. Szivárgós a 
gyorskuplung 

2. Leellenőrizni a gyorskuplungot, 
adott esetben kicserélni. 

3. Túl kevés nyomás van a 
nyomásszabályozón 
beállítva. 

3. Tovább kinyitni a 
nyomásszabályozót. 
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12 JÓTÁLLÁS 
 Az alábbi termékre 36 hónapos jótállási idõszak érvényes, mely azon a napon lép életbe, 

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

elhasználódott alkatrészek miatt keletkezõ meghibásodásokat, ilyen alkatrészek például a 
csapágyak, kefék, csatlakozók vagy olyan más tartozékok, mint a fúrók, fúrófejek, 
fûrészlapok, stb.; a rongáló felhasználásból, baleset során vagy módosításokból keletkezõ 
sérülést vagy meghibásodásokat; sem pedig a szállítás árát.  

 Ez a jótállás az összes anyagi és gyártási hibát fedezi, de nem tartoznak bele az 
akkumulátorok, a töltők, az elhasználódás következtében meghibásodott alkatrészek, így 
például, a csapágyak, kefék, vezetékek, csatlakozók, stb. Az olyan tartozékok, mint 
például a fúrók, fúróhegyek, fűrészlapok, stb. úgyszintén nem képezik a jótállás részét. 

 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 megfelelõen végezte. (tiszta 
szellõzõnyílások, rendszeresen ellenõrzött szénkefék,...)  

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

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

13 KÖRNYEZETVÉDELEM 
Ha a gép elhasználódott, ne dobja a háztartási szemétbe, hanem gondoskodjon 
környezetbarát elhelyezéséről! 
Az elhasználódott elektromos termékeket ne dobja a háztartási hulladékok közé. 
Kérjük, hogy gondoskondjon azok újrahasznosításáról, amennyiben erre 
lehetősége van. Az újrahasznosítási lehetőségekről érdeklődjön a helyi 
köztisztasági szerveknél! 

  



 POWX1725 HU 

Copyright © 2014 VARO P a g e  | 11 www.varo.com 

14 MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT 

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

A termék típusa: Olaj nélküli kompresszor 
Márkanév:  POWERplus 
Cikkszám:  POWX1725 

megfelel az alapvető követelményeknek és a vonatkozó európai irányelvek más idevágó 
előírásainak, az európai harmonizált szabványok alkalmazása alapján. A készülék bármely 
illetéktelen módosítása hatálytalanítja a jelen nyilatkozatot. 

Európai irányelvek (beleértve, ha rendelkezésre áll, azok módosító irányelveit): 
2011/65/EU 
2004/108/EC 
2006/42/EC 
2000/14/EK Annex VI  LwA 94dB(A)  /  97dB(A) 
  ellenőrző hatóság : Eurofins-Modulo Uno /Torino (IT) 
2009/105/EC  

Európai harmonizált szabványok (beleértve azok módosításait, ha ilyen rendelkezésre áll): 
EN1012-1 : 2010 
EN60204-1 : 2006 
EN55014-1 : 2006 
EN55014-2 : 1997 
EN61000-3-2 : 2006 
EN61000-3-3 : 2008 

Az alulírott, a vállalatvezetés nevében jár el, 

 
Hugo Cuypers 
Tanúsítványokkal foglalkozó menedzser 
12/04/2013 


