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OLAJ NÉLKÜLI KOMPRESSZOR 
POWX1750 

1 ALKALMAZÁS 
A kompresszor, a préslég által meghajtott szerszámokhoz a préslég létrehozására szolgál. 
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a készülékeink a rendeltetésük szerint nem kisipari, 
kézműipari vagy ipari üzemek területén történő bevetésre lettek tervezve.  
A gépet csak a rendeltetésének megfelelő célra szabad használni. Az ettől eltérő, bármilyen 
más jellegű használat, nem számít rendeltetésszerűnek. Az ebből adódó bármilyen kárért 
vagy bármilyen fajta sérülésért a használó, ill. a kezelő felelős és nem pedig a gyártó. 

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 (ÁBRA) 
1. Váz burkolat 
2. Nyomótartály 
3. Kerék 
4. Tartó lábak 
5. Gyorskuplung 
6. Manométer) 
7. Nyomásszabályozó 

8. Be-/kikapcsoló 
9. Szállítófogantyú 
10. Nyomáskapcsoló (burkolat alatt) 
11. Leengedő-csavar a kondenzvízhez 
12. Csavar 
13. Anyacsavar 
14. Alátét 

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! 

Kompresszor 
Kezelési utasítás 

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

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

 
Használat előtt olvassa el 
a kezelési utasítást! 

 

Figyelem, forró felület! 
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Szemvédő használata 
kötelező! 

 

Automatikus elindulás veszélye áll 
fenn. 

 

Veszélyes feszültség! 

 

Légzésvédelmi felszerelést kell 
használni. 

5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK SZERSZÁMGÉPEKHEZ 
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.  

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. 
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 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. 

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

csak minősített, szakképzett személyzet végezheti. Ez biztosítja eszköze 
biztonságosságát. 
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6 SPECIÁLIS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 

Ez a jelzés azt mutatja, hogy a kezelő sérülésének megelőzése érdekében a 
készülék használata előtt el kell olvasni a figyelmeztetéseket. 

A sűrített levegő egy potenciálisan veszélyes energiaforma; mindig nagy 
gonddal járjon el a kompresszor és a kiegészítő alkatrészek használata 
közben. 

A HANGNYOMÁS 4 m távolságban megegyezik a kompresszoron elhelyezett sárga címkén 
feltüntetett HANGTELJESÍTÉNY értékével, mínusz 20 dB. 

6.1 Amit tenni kell 
 A kompresszort csak alkalmas környezetben használja (jó szellőzés, környezeti 

hőmérséklet + 5 °C és + 40 °C között), és semmi esetre sem por, sav, gőz, robbanó vagy 
gyúlékony gáz jelenlétében. 

 Tartsa be mindig a legalább 4 méteres biztonsági távolságot a kompresszor és a 
munkaterület között. 

 A lakkozási műveletek közben a kompresszor védőburkolatán megjelenő esetleges 
elszíneződések azt jelzik, hogy a távolság túl kicsi. 

 Az elektromos vezeték dugóját csak olyan hálózati csatlakozóba dugja, mely alkalmas 
forma, feszültség és frekvencia szempontjából, és megfelel az érvényben lévő 
előírásoknak. 

 Használjon maximum 5 méter hosszú és megfelelő keresztmetszetű elektromos vezeték-
hosszabbítót. 

 Nem ajánlatos más hosszúságú és átmérőjű hosszabbítókat, valamint adaptereket vagy 
elosztókat használni. 

 A kompresszor kikapcsolásához mindig csak a I/O kapcsolót használja. 
 A kompresszor áthelyezésekor mindig és kizárólag fogantyút használja 
 A működésben lévő kompresszort stabil felszínre helyezze vízszintesen. 

6.2 Amit nem szabad tenni 
 Soha ne irányítsa a légsugarat személyek, állatok vagy a saját teste felé. (Használjon 

mindig védőszemüveget, hogy védje a szemét a légsugár által levegőbe dobott idegen 
testek ellen.) 

 Soha ne irányítsa a kompresszorhoz kapcsolt szerszámokból fecskendezett folyadék 
sugarát a kompresszor felé. 

 Nem használja a berendezést mezítláb vagy vizes kézzel és lábbal. 
 Ne a csatlakozó vezeték használja a dugó kihúzásához, vagy a kompresszor 

áthelyezéséhez. 
 Ne tegye ki a berendezést az időjárás viszontagságainak. 
 Tilos a kompresszort nyomás alatt lévő tartállyal szállítani. 
 A tartályon ne végezzen hegesztést, vagy gépi megmunkálást. Meghibásodás vagy 

rozsdásodás esetén teljes egészében ki kell cserélni. 
 Ne engedélyezze a kompresszor használatát nem képzett személyek számára. Tartsa 

távol a gyerekeket és az állatokat a munkaterülettől. 
 Ez a készülék nem használható csökkentett fizikai, érzéki, avagy mentális képességekkel 

rendelkező személyek által (beleértve a gyerekeket is), valamint a tapasztalat és 
megfelelő hozzáértés hiányában, hacsak nem egy a biztonságukért felelős személy 
felügyelete alatt vagy annak útmutatásai alapján használják a készüléket. 

 A gyerekeket felügyelet alatt kell tartani, így biztosítva, hogy nem játszanak a készülékkel. 
 Ne helyezzen a kompresszorhoz közel és/vagy a kompresszorra gyúlékony tárgyakat 

vagy nylonból és szövetből készült tárgyakat. 
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 Ne tisztítsa a gépet gyúlékony folyadékokkal vagy oldószerekkel. Csak nedves rongyot 
használjon, és előtte bizonyosodjon meg arról, hogy a dugót kihúzta a hálózati 
csatlakozóból. 

 A kompresszor használata szigorúan a légsűrítéshez kötődik. Ne használja a gépet 
semmiféle más gáztípussal. 

 A gép által előállított sűrített levegő nem használható gyógyszerészeti, élelmiszeri vagy 
kórházi téren, illetve csak különleges eljárás után, és nem használható búvár palackok 
töltésére. 

6.3 Tudnivalók 
 Az elektromos motor túlmelegedésének elkerülése érdekében, a kompresszort időszakos 

működtetésre tervezték. Túlmelegedés esetén a motor hőérzékelő kapcsolója aktiválódik, 
és automatikusan kikapcsolja az áramellátást, amikor túl magas a hőmérséklet. A motor 
automatikusan újraindul, amikor visszaállnak a normális hőmérsékleti körülmények. 

 Minden kompresszor rendelkezik biztonsági szeleppel, mely a nyomáskapcsoló 
rendellenes üzemelése esetén működésbe lép, ezzel garantálja a gép biztonságát. 

 A szerszámok felszerelésénél a levegőáramlás megszakítása feltétlenül szükséges. 
 A sűrített levegő felhasználása a különféle előírt alkalmazásokhoz (felfúvás, pneumatikus 

szerszámok, lakkozás, vízalapú tisztítószerrel történő tisztítás, stb.) megkívánja az egyes 
esetekre érvényes előírások ismeretét és betartását. 

7 ÖSSZESZERELÉS 

7.1 A kompresszor telepítésénél fontos tudnivalók: 
 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 nedves vagy vizes helyiségben. 
 A kompresszort csak megfelelő termekben (jól szellőző, a környezeti hőmérséklet +5°C - 

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

 A kompresszor száraz termeken valói használatra alkalmas. Tiltott a használata az olyan 
környezetben, ahol fröccsenő vízzel dolgoznak. 

7.2 A kerekek felszerelése 
A mellékelt kerekeket a 3-5-es képnek megfelelően kell felszerelni. 

7.3 A tartó lábak beillesztése 
Illessze fel a gumi tartó lábakat az 6. képnek megfelelően. 

8 ÜZEMELTETÉS 

8.1 Hálózati csatlakoztatás 
A kompresszor egy védőérintkezős, dugós hálózati vezetékkel van felszerelve. Ezt minden 
olyan védőérintkezős dugaszoló aljzatra 230V ~ 50 Hz, rá lehet kapcsolni, amely 16 A-ral le 
van biztosítva. A hosszú vezetékek, valamint hosszabbítók, kábeldobok stb. 
feszültségeséshez vezetnek, és meg tudják akadályozni a motor indítását. A +5°C alatti 
hőmérsékleteknél a nehéz járóság miatt veszélyeztetve van a motor indítása. 

8.2 Be- és kikapcsolás 
A készülék bekapcsolásához használja az On/Off gombot (lásd 8.). 
Nyomja meg ismét az On/Off kapcsolót (lásd 8.) a berendezés kikapcsolásához. 
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8.3 Nyomásbeállítás 
 A nyomásszabályozóval (lásd. 7) lehet a manométeren (lásd. 6) beállítani a nyomást. 
 A beállított nyomást a gyorskuplungon (lásd. 5) lehet levenni. 

Amint a tartályban nyomás alakul ki, a motor automatikusan kikapcsol. 

A motor automatikusan kikapcsol, ha a tartálynyomás túl alacsony. 

8.4 Biztonsági szelep 
A biztonsági szelep a megengedett legmagasabb nyomásra van beállítva. Tilos a biztonsági 
szelep beállítását módosítani, vagy a biztonsági gyűrűt eltávolítani. 
Indítsa el a biztonsági szelepet időről-időre, hogy meggyőződjön annak megfelelő 
működéséről. Ezért a védőburkolatot el kell távolítani. 

9 TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS 

9.1 Tisztítás 
 Tartsa a védőberendezéseket portól és szennyeződéstől mentesen, amennyire csak lehet. 

Törölje le a készüléket egy tiszta ruhával, vagy pedig fújja le, alacsony nyomás mellett 
présléggel. 

 Ajánljuk, hogy a készüléket közvetlenül minden használat után tisztítsa meg. 
 Tisztítsa meg rendszeresen a készüléket egy nedves, mosószeres ruhával. Ne használjon 

tisztító- vagy oldószereket, mivel ezek megtámadhatják a készülék műanyag részeit. 
Ügyeljen arra, hogy ne juthasson víz a készülék belsejébe. 

 Tisztítás előtt le kell választani a tömlőt és a permetezőszerszámokat a kompresszorról. 
Nem szabad a kompresszort vízzel, oldószerekkel vagy hasonlóakkal tisztítani. 

9.2 Karbantartás 
A kondenzvizet naponta le kell engedni a leengedő szelep kinyitásával (lásd. 11). 

10 MŰSZAKI ADATOK 
Típus POWX1750 

Névleges teljesítmény 2 hp – 1500W 

Teljesítményfelvétel 6,5 A 

Hálózati feszültség 220-240 V / 50 Hz 

Légfelvétel 222 l/perc 

Maximális nyomás 10 bar (145PSI) 

Súly 22,2 kg 

Tartály térfogata 50l 

Forgási sebesség 3400 min-1 

 IP20 

11 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. 
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12 TÁROLÁS 
 Alaposan tisztítsa meg az egész gépet és annak alkatrészeit. 
 Védje a közvetlen napfénytől. Tartsa sötét helyen, ha lehet. 
 Ne tartsa műanyag zsákban, hogy elkerülje a páratartalom kialakulását. 
 Húzza ki a hálózati csatlakozót, szellőztesse ki a készüléket és minden csatlakoztatott 

préslég szerszámot. Állítsa a kompresszort úgy le, hogy jogosulatlanok ne tudják üzembe 
venni. 

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

13 HIBAELHÁRÍTÁS 
PROBLÉMA OKA ELHÁRÍTÁS 

Levegőszivárgás a 
nyomáskapcsoló 
szelepjéből kikapcsolt 
kompresszor mellett. 

 

Ellenőrizze a szelepet, 
hogy az a tömítőgyűrű 
elhasználódásának és a 
szennyeződésnek 
köszönhetően 
megfelelően működik-e.  

 

Csavarozza ki a szelep 
hatlapú fejét, tisztítsa meg 
a szelep tömítőgyűrűjét, 
és a speciális gumigyűrűt 
(cserélje ki, ha el van 
kopva). Tegye vissza és 
szorítsa meg óvatosan. 

 

Teljesítménycsökkenés 
jelentkezik. Többszöri 
elindítás. Alacsony 
nyomásérték. 

 

Túlzott teljesítményi 
igény, ellenőrizze, hogy a 
csatlakozások és/vagy a 
csövek eresztenek-e. A 
felvételi szűrő el lehet 
dugulva.  

 

Tegye vissza az illeszték 
lezáróját, tisztítsa meg és 
tegye vissza a szűrőt. 

 

A kompresszor leáll és 
automatikusan újraindul 
néhány perc múlva. 

 

A motor túlmelegedése 
következtében a termális 
kapcsoló működésbe lép. 

 

Tisztítsa meg a 
szellőzőnyílásokat. Jól 
szellőztesse ki a 
helyiséget. 

 

Néhány újraindítási 
próbálkozás után a 
kompresszor leáll. 

 

A motor túlmelegedése 
következtében a 
hőérzékelő kapcsoló 
működésbe lép (a dugó 
kihúzása a kompresszor 
működése közben, 
alacsony feszültség). 

 

Aktiválja a be/ki 
kapcsolót. Szellőztesse ki 
a helyiséget. Várjon 
néhány percet. A 
kompresszor önállóan 
újraindul. 

 

A kompresszor nem áll le 
és a biztonsági szelep 
működésbe lép. 

 

A kompresszor 
rendszertelen működése, 
vagy a nyomáskapcsoló 
elromlott. 

 

Áramtalanítsa a 
készüléket, és hívja az 
ügyfélszolgálatot. 

 

Minden egyéb beavatkozást az engedélyezett vevőszolgálatoknak kell elvégeznie, az eredeti 
alkatrészek igénylésével. Ha a gépen módosításokat végez, az kockáztathatja a biztonságot, 
és mindenképpen érvényteleníti a vonatkozó garanciát. 
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14 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 

elhasználódott alkatrészek miatt keletkező meghibásodásokat, ilyen alkatrészek például a 
csapágyak, kefék, csatlakozók vagy olyan más tartozékok, mint a fúrók, fúrófejek, 
fűrészlapok, stb.; a rongáló felhasználásból, baleset során vagy módosításokból keletkező 
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 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. 

15 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 gondoskodjon azok újrahasznosításáról, amennyiben erre 
lehetősége van. Az újrahasznosítási lehetőségekről érdeklődjön a helyi 
köztisztasági szerveknél! 
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16 MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT 

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

A termék típusa: Kompresszor  
Márkanév: POWERplus 
Cikkszám: POWX1750 

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/EK 
2006/42/EK 
2000/14/EK Annex VI  LwA 94dB(A) / 97dB(A) 
 ellenőrző hatóság : Eurofins-Modulo Uno /Torino (IT) 
2009/105/EK 

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 
Dátum: 03/05/2013 


