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ELEKTROMOS DRÓTKÖTELES EMELŐ 1300W 400/800KG 
POW903 

1 ALKALMAZÁS 

Ezt a drótköteles emelőt akár terhek emelésére és leengedésére lehet használni. Ideális 
eszköz a lakberendezésnél, építkezéseknél, szervizekben, stb. 

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. Felszerelő konzol 
2. Alátét 
3. Burkolat 
4. Motorház 
5. Kampóakasztó 
6. Kábeldob 
7. Acélkötél 
8. Ütközőkonzol emelésnél 
9. Ütközőkonzol leengedésnél 

10. Ütköző 
11. Rugópuffer 
12. Kampó 
13. Kampó csigával 
14. Távirányító 
15. Vészleállító 
16. Kezelőgomb: fel / le 
17. Tápkábel 

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! 

 

2 felszerelő konzol 
1 csigás kampó 
4 hatlapfejű csavar 
4 alátét 
4 rugós alátét 

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.  

Használat előtt olvassa el a 
kezelési utasítást! 

 

Az alkalmazandó európai 
irányelvek lényeges 
biztonsági szabványai 
szerint.  

Viseljen kesztyűt! 

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.  
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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 KIEGÉSZÍTŐ BIZTONSÁGI TÁJÉKOZTATÓ 

FIGYELEM! Tilos a berendezést személy vagy állatszállításra használni! 

Tilos mozgó teher alatt állni vagy dolgozni. 

 Tartsa a közvetlen munkakörnyezetét tisztán.  
 Vegye figyelembe a környezeti behatásokat. Biztosítsa a munkavégzési hely megfelelő 

megvilágítását. Tilos az eszközt olyan helyen használni ahol potenciális tűzveszély, 
gyúlékony folyadékok vagy robbanásveszély áll fenn. Tilos szükségtelen időjárási 
behatásoknak, például eső, nedvesség, napfény, por vagy hideg kitenni. 

 Védekezzen az áramütés ellen.  
 Tartsa a készüléket illetéktelen személyektől távol.  
 Megfelelő módon tárolja az emelőt, amikor azt nem használja. Száraz, magas és zárható 

helyen és gyermekektől távol tárolja. 
 Tilos az emelőt túlterhelni! Ne haladja meg a maximális terhelési értéket (ld. 

géptörzslapot, ne a kampót!). Tilos kettő vagy több gépet használni ugyanannak a 
tárgynak az emeléséhez. 

 Tilos a teherre tárgyat erősíteni.  
 Tilos a berendezést agresszív környezetben és alacsony hőmérsékleten használni. 
 Viseljen biztonsági munkaruhát. Tilos laza ruházatot vagy ékszert viselni, mert azok 

beakadhatnak a gép mozgó alkatrészeibe. Munkavégzés közben javasoljuk, hogy mindig 
viseljen biztonsági felszerelést (például gumikesztyűt, csúszásmentes cipőt, fülvédőt, 
hajvédőt, stb.). 

 A tápkábelt (17) csak a rendeltetésének megfelelő célra használja. Tilos a készüléket a 
kábelnél (17) fogva vinni vagy húzni. Tilos a vezetéknél fogva kihúzni a dugaszt a 
konnektorból. A tápkábelt (17) tartsa hőtől, olajtól és éles szélektől távol. Minden 
használat előtt ellenőrizze a tápkábelt (17), hogy az sérült-e. Tilos az emelőt használni, ha 
a kötél elkopott, összegabalyodott vagy csomó van rajta. A kötelet mindig szakemberrel 
cseréltesse ki.  

 Figyeljen oda az egyenes testtartásra. Gondoskodjon arról, hogy biztonságos helyzetben 
legyen, és mindig őrizze meg az egyensúlyát. Ne végezzen mozdulatokat szélsőséges 
szögletekből. 

 Áramtalanítsa az emelőt, amikor azt nem használja, valamint bármilyen karbantartási 
munkálat elvégzése előtt. 

 Mindig óvatosan és megfelelő elővigyázatossággal dolgozzon.  
 Csak a gyártó által javasolt alkatrészeket használja. 
 Az emelőt csak szakemberrel javíttassa. A jelen szerszámgép megfelel az alkalmazandó 

biztonsági előírásoknak.  
 Mindig a legalacsonyabb sebességgel emelje a terheket fel a földről. A kötélnek feszesnek 

kell lennie (ne legyen lazára tekerve), amikor elkezdi a teher felemelését a földről. 
 A véghelyzet-kapcsolót nem szabad kezelőgombként használni és nem szabad azt 

leszerelni. A véghelyzet-kapcsoló egy biztonsági eszköz annak érdekében, hogy 
megakadályozza a teher határon túli felemelését. 

 Ha a fékek nem működnek, akkor a teher gyorsan ereszkedik le, akkor azonnal meg kell 
nyomni a kikapcsoló gombot, majd a bekapcsoló gombot. A teher levétele után 
szakemberrel javíttassa meg a berendezést. 
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 Az alkatrészek eldeformálódása érdekében tilos a terhet hosszú időn keresztül függni 
hagyni. A berendezés működése közben tilos javítást vagy felülvizsgálatot végezni.  

 Az alkatrészek eldeformálódásának megelőzése érdekében tilos a függő terhet hosszú 
ideig a levegőben hagyni. Működés közben tilos a berendezésen javítási, vagy 
felülvizsgálati munkát végezni. 

 Tilos a csiga bármely alkatrészét megváltoztatni, vagy azt szétszerelni. 
 A használat gyakoriságától függően 20 órás használat után, vagy évente legalább egyszer 

a berendezést alapos karbantartás alá kell vetni. 
 Veszélyes vagy sürgős esetekben használja a vészleállító gombot (15) a készülék 

leállítására. Állítsa vissza a vészleállító gombot (15) működési állapotba a nyíl irányába 
(órajárással megegyező irányba), amikor a veszély elmúlt. 

7 MINDEN HASZNÁLAT ELŐTT  

Figyelem! Az emelőt kizárólag lakossági felhasználásra tervezték! Nem 
alkalmas kereskedelmi alkalmazásra. Az eszközt csak akkor lehet 
kockázatok nélkül működtetni, ha elolvassa és betartja az alábbi 
útmutatóban található kezelési és biztonsági utasításokat. 

Elindítás előtt végezze el az alábbi készületeket: 
 Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megfelel a készülék géptörzslapján feltüntetett 

értékkel, és a készülék megfelelő dugasszal rendelkezik. 
 Az első működtetés előtt üresjáratban ellenőrizze az alábbiakat: 

 a) Ellenőrizze a kezelőkapcsoló működését (16) a kampó (12) biztonságos felemelése és 
leengedése érdekében. 

 b) Ellenőrizze, hogy a felemelésnél működésbe lépő ütközőkonzol (8) megszakítja-e az 
áramkört. 

 c) Ellenőrizze, hogy a leengedésnél működésbe lépő ütközőkonzol (9) megszakítja-e az 
áramkört, amikor az acélkötél (7) már majdnem teljesen letekeredett. 

 d) Vannak-e rendellenes zajok elindításkor. 

 e) Sérült-e az acélkötél (7) (szétbomlott vagy meghajlott-e). Ha igen, azonnal cserélje ki a 
kötelet 

 Ellenőrizze a féket a terhelés utáni első használat előtt. 
 Használat előtt ellenőrizze a kampót (12), hogy találhatók-e rajta sérülések, vagy az 

eldeformálódott-e. Idővel cserélje ki. 
 A hibaáram-védelmi kapcsolóval (piros vészleállító (15)) történő működtetés további 

védelmet nyújt. 
 Ellenőrizze, hogy van-e elég kenőanyag az alkatrészeken. Félévenként kenje be 

kenőanyaggal a kampót (12), a kötéldob tengelyét, a lassító egységet és a csapágyakat.  
 Kenje meg a kötéldob tengely illesztését minden alkalommal, amikor kicseréli az 

acélkötelet (7). A sérült a kötelet, azonnal cserélje ki. 
 Csak akkor végezzen utómunkát és karbantartást, ha a hálózati kábel ki van húzva a 

konnektorból. 
 Ellenőrizze a készüléket, hogy vannak-e rajta szállításból eredő sérülések. Az esetleges 

sérüléseket azonnal jelentse a forgalmazónak. 
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8 FELSZERELÉS 

 Szerelje fel az emelőt egy acélgerendára (2. ábra). Kizárólag a mellékelt 
szerelőkonzolokat (1) használja, melyeket a csavarok, az alátétek és a rugós alátétek 
segítségével lehet a burkolat tetejére (3) rögzíteni. Az acélgerendának a berendezés 
névleges tömegének kétszeresét kell elbírnia. A legjobb eredmény elérése érdekében 
forduljon szakemberhez. 

 Az acélgerendának 46 x 46 mm méretűnek kell lennie, a falvastagsága legyen legalább 
2,3 mm és hosszúsága pedig legalább 450 mm (1. ábra). 

 Az acélgerendát biztonságosan kell a falba felszerelni. A rögzítésnek nagyon erősnek kell 
lennie, hogy ellen tudjon állni a tehernek. 

 Ellenőrizze, hogy a berendezés egy szintben legyen, és ne legyen ferde.  
 A távirányítónak (14) mindig könnyen hozzáférhetőnek kell lennie, és ezért a földtől 0,8 m 

és 1,5 m közötti távolságra kell felszerelni (3. ábra). 
 Akassza be a kampót (12) a burkolat (3) kampóakasztójába (5), amikor a csigás kampót 

(13) használja. 
 Az elektromos csigát a tetejére kell rögzíteni. Rögzítse a csigát hordozókeretnél fogva a 

keresztrúdra. Ezután rögzítse a gerendát a támasztóoszlopokhoz. A támasztóoszlopokat a 
felhasználó igényeit figyelembe véve kell a munkavégzési hely biztonságosságának 
megfelelően rögzíteni. Ezeknek a támasztóoszlopoknak erősnek és stabilnak kell lenniük, 
és a névleges teher hosszú távú felemelésére is alkalmasnak kell lenniük. 

9 MŰKÖDTETÉS 

 A munka megkezdése előtt ellenőrizze, hogy az acélkötél (7) megfelelően van-e feltekerve 
a kötéldobra (6). Tilos a kötelet teljesen letekerni!  

 A kötelet csak addig a pontig tekerje le, hogy legalább még három réteg maradjon a 
dobon. 

 Ha a piros jelzés látható, akkor azonnal állítsa le az emelőt, és ne folytassa a kötél 
letekerését! 

 Mindig a jobboldali ábrának megfelelőn tekerje le a kötelet. (4. ábra. 

Megjegyzés: A kötél cseréjekor figyeljen oda, hogy a kötél a dob 
négyszögletű nyílásába legyen bedugva, majd húzza azt ki a kerek nyíláson 
keresztül. Kétszer tekerje fel a kötelet, majd húzza ki a dob szélén található 
lemeznél, és rögzítse azt.  

 Az emelő a távirányító (14) alkalmazásával működik. A kapcsoló felső állásánál a teher 
felemelésre kerül. Amikor a kapcsoló alsó állásban van, akkor a teher leereszkedik. Tilos 
közvetlenül emelésből leeresztésbe kapcsolni, vagy fordítva. Az irány megváltoztatása 
előtt mindig állítsa le az emelőt. 

 Az emelő vészhelyzet esetén történő azonnali leállításához és az újraindulás 
megakadályozásához használja a vészleállító kapcsolót (15). A berendezés működési 
állapotba történő visszaállításához először kapcsolja ki a vészleállítót (15) órajárással 
megegyező irányba, mely kioldja a vészleállító gombot (15). Az emelő most 
működőképes. 

 Az emelőt biztonsági ütközővel fejlesztették ki. Amikor a kampó (12) a legfelső helyzetbe 
emel, az ütköző megérinti az ütközőkonzolt (8). Ekkor az ütközőkonzol mikrokapcsolója 
kikapcsolja az áramkört, és leállítja a motort a biztonság érdekében. Amikor a kampó (12) 
ereszkedik lefelé és már majdnem felhasználta a teljes kötelet (7), akkor az ütközőkonzol 
(9) mikrokapcsolója működésbe lép és megszakítja az áramkört, melynek következtében 
a motor leáll. 
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Figyelem! Ha a kötél le van tekerve addig a pontig, hogy a piros 
mikrokapcsoló láthatóvá válik, akkor le kell állítani az emelőt. Tilos az 
emelőt bármilyen körülmény között ezen a ponton túl letekerni! 

 Ha az emelő nem tudja azonnal felemelni a terhet, akkor azonnal kapcsolja azt ki a 
sérülések és a balesetveszély megelőzése érdekében. 

 Ellenőrizze, hogy a teher biztonságosan van-e rögzítve a kampóra (12-13). Működés 
közben tartsa fenn a lehető legnagyobb távolságot a tehertől és az acélkötéltől (7). 

 A teher leengedésekor ne feledje, hogy az emelőt a megállás után még néhány 
centiméterrel tovább lehet leengedni. Ezért időben állítsa le. 

 Ellenőrizze, hogy az acélkötél (7) ne tudjon 15°-nál nagyobb szögben oldalirányban 
kimozdulni.  

 Az emelőt egyszeres vagy dupla kötéllel lehet működtetni, így a megengedett névleges 
teher ettől függően változhat. (Ld. Műszaki adatok) 

 Az alkatrészek kicsomagolása után ellenőrizze, hogy valamennyi alkatrész és kiegészítő 
elem megfelel az útmutatónak. Ellenőrizze, hogy van-e horpadás vagy sérülés az emelőn, 
sérültek-e a csatlakozások, és hogy a motort érte-e eső vagy víz. 

 Az elektromos csiga egyfázisú áramforrást igényel. A névleges feszültség: 230 V + 20%, a 
névleges frekvencia: 50 Hz + 1%. A motort biztonságosan földelni kell. Az áramforrás 
áramkörére túláram-védelmi megszakítót kell szerelni. 

 Az áramforrás csatlakoztatása után a csigát léptető üzemmódban lehet felemelni és 
leereszteni. Az elindításkori felemelést és leengedést teher nélkül lehet tesztelni. Miután a 
fel és le mozgatás stabil és a fékek kiválóan működnek, akkor egy próbateherrel ki lehet 
próbálni a csigát  

9.1 Megszakított használat 
A berendezést az S3 20 % - 10 perc működési típus alapján tervezték (időközönként 
megszakított használat). A névleges üzemi ciklus 20%, mely azt jelenti, hogy a berendezést a 
névleges terhelés mellett minden működési ciklus során 2 percig lehet működtetni, miután azt 
8 percre ki kell kapcsolni, hogy az lehűljön. A berendezést a 10 perces teljes működési ciklus 
20%-os időtartama alatt lehet folyamatosan használni (névleges terhelés mellett). 

9.2 Túlterhelés (Csak a POW901-POW902-POW903-as számú típusoknál) 
 Az emelő nem alkalmas folyamatos használatra. A motor hőkapcsolóval van védve a 

túlterhelés és a túlmelegedés ellen. 
 Ha a megengedett működési időt meghaladja, akkor a motor hőmérséklete növekszik és a 

hőkapcsoló kikapcsolja az emelőt. A hőkapcsoló a lehűlés után automatikusan 
visszakapcsol. 

 Ha kisebb teherrel működteti az emelőt, akkor a működtetési idő növekszik, a lehűlési idő 
pedig csökkenni fog. 

Figyelem! Ha közvetlen napfénynek teszi ki, akkor a burkolat hőmérséklete 
jelentősen megnövekszik, mely csökkenteni fogja a megengedett 
működtetési időt. Ezért lehetséges, hogy a hőkapcsoló egy kis idő után 
kikapcsol, melynek következtében az emelő is kikapcsol. Ilyenkor várjon 
addig, hogy a készülék lehűljön. 

9.3 Kettős kötéllel történő működtetés (5. ábra) 
 Lazítsa ki a csigás kampón (13) található csavarokat és távolítsa el az oldalán található 

burkolólapot. Helyezze az acélkötelet (7) a kitérő tengelyre, és rögzítse ismét a 
burkolólapot. Ellenőrizze, hogy a csigás kampó megfelelően van-e felszerelve és a 
csavarok biztonságosan meg vannak-e húzva. 

 Helyezze a kötélhez erősített kampót (12) a burkolat (3) kampóakasztójába (5). 
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10 TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS 

 Mielőbb bármilyen munkába kezd a készüléken, húzza ki a dugaszt a hálózati 
csatlakozóból. 

 Nedves ruhával és folyékony szappannal tisztítsa meg a készüléket. Tilos tisztítószert 
vagy oldószert használni, mivel ezek megsérthetik a műanyag alkatrészeket. 

 Rendszeresen teljes hosszában ellenőrizze az acélkábelt (7), hogy találhatók-e rajta 
sérülések. Ellenőrizze az ütközőkonzol működését is. (Tekerje fel az emelőt addig, hogy 
az ütköző (10) működésbe hozza az mikrokapcsoló ütközőkonzolját). 

 Ha az acélkötél (7) sérült (szétbomlik vagy meghajlik, ld. 6. ábrát), akkor szakemberrel kell 
kicseréltetni az eredeti pótalkatrészek felhasználásával. 

 Az kötél összeszerelése során nagyon fontos, hogy a biztonságos ütközés érdekében 
odafigyeljen az ütközőre. 

 A készülék áramtalanítása után vizsgálja meg, hogy valamennyi mechanikus alkatrész 
tud-e szabadon mozogni. 

 Az elveszett alkatrészeket csak eredeti pótalkatrészekkel pótolja. 
 A szakszerű újrahasznosítás érdekében a készüléket vigye vissza a forgalmazóhoz. 

11 MŰSZAKI ADATOK 

Névleges feszültség 230 V~ 

Névleges frekvencia 50 Hz 

Teljesítmény: 1300 W 

Névleges áramerősség 5.65 A 

Max. terhelési teljesítmény 
- szimpla kötélnél 
- dupla kötélnél 

 
400 kg 
800 kg 

Kötélsebesség 
- szimpla kötélnél 
- dupla kötélnél 

 
9 m/min 
4.5 m/min 

Emelési magasság 
- szimpla kötélnél 
- dupla kötélnél 

 
12 m 
6 m 

Vezeték átmérője 5,0 mm 

Érintésvédelmi osztály IP54 

Motor besorolása M1 

Üzemterhelés S3:20%-10min 

Érintésvédelmi osztály I 

Tömeg 20 kg 

12 ZAJ 

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

Hangteljesítményszint LwA 71 dB(A) 
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13 HIBAELHÁRÍTÁS 

Hiba leírása  Kiváltó ok Elhárítási mód 

A kezelőkapcsoló 
használatban van, de a 
motor nem forog. 

1. Nincs bedugva az 
áramforrásba. 
2. A vezeték elromlott vagy el 
van szakadva. 
 
3. Kapcsoló hibás. 
 
4. A kondenzátor leégett. 
5. Véghelyzet-kapcsoló nem lett 
újraállítva, vagy a mikrokapcsoló 
meghibásodott. 
 
6. A biztonsági hőkapcsoló 
vezetéke elszakadt. 

1. Csatlakoztassa az 
áramforrásra. 
2. Ellenőrizze/javítassa a 
vezetékeket és dugja be a 
kimenetbe. 
3. Javítassa meg a kapcsolót, 
vagy cseréltesse azt ki. 
4. Cseréltesse ki a kondenzátort 
5. Ellenőrizze a véghelyzet-
kapcsolót és cseréltesse ki a 
véghelyzet-kapcsolót. 
6. Várja meg, hogy a készülék 
lehűljön, vagy cserélje ki a 
hőkapcsolót. 

A kezelőkapcsoló 
aktiválva van. A motor 
nagyon hangos, és nem 
tudja felvenni a terhet. 

1. A rendelkezésre álló 
feszültség túl alacsony. 
2. A kondenzátor megsérült. 
 
3. A fék nincs teljesen nyitva. 

1. Az áramerősségtől függően 
állítsa be a munkát. 
2. Változtassa meg az 
áramellátást. 
3. Javíttassa meg a készüléket 
a javítószervizben. 

Áramkimaradás után a 
fék nem fog, vagy a gép 
lecsúszik. 

 A fékek között túl nagy a rés. 
 A fékrugó elszakadt. 
 A fékkorong beragadt. 
 A fékkorong már az 

elindításkor piszkos. 

 Javíttassa meg a 
készüléket a 
javítószervizben. 

A gép által kibocsátott 
zaj egyre hangosabb. 

1. Rosszul van megolajozva. 
 
2. Hosszú használat után a 
fogaskerék és a csapágyak 
megsérültek. 
3. Rosszul van felszerelve vagy 
el van hajolva. 

1. Kenje meg a gépet 
megfelelően. 
2. Cserélje ki a fogaskereket 
vagy a csapágyat. 
 
3. Ellenőrizze, vagy 
szakemberrel ellenőriztesse a 
felszerelt alkatrészeket. 

Az emelőnek túl nagy a 
feszültsége. 

1. Földelési hiba vagy lehetetlen. 
 
2. A belső csatlakozók 
hozzáérnek a burkolathoz. 

1. Ellenőrizze a földelt 
vezetékeket és megfelelően 
csatlakoztassa azokat. 
2. Ellenőrizze az összes belső 
csatlakozást. 

Véghelyzet-kapcsoló 
nem működik. 

1. Véghelyzet-kapcsoló 
meghibásodott. 
2. Véghelyzet-kapcsoló beragadt. 

1. Kapcsolja ki és cserélje ki. 
2. Ellenőrizze, javíttassa meg 
vagy cseréltesse ki a 
véghelyzet kapcsolót. 
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14 JÓTÁLLÁS 

 A jogi előírásoknak megfelelően az alábbi termékre 24 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. 

15 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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16 MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT 

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

A termék típusa: elektromos Drótköteles emelő 
Márkanév:   POWERplus 
Cikkszám:  POW903 

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); 
2004/108/EC  
2006/42/EC  
2011/65/EU 

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

EN60204-32 : 2008 
EN14492-2 : 2006 
EN55014-1 : 2006 
EN55014-2 : 1997 
EN61000-3-2 : 2006 
EN61000-3-3 : 2013 

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

Az alulírott a társaság vezérigazgatója nevében jár el, 

 
Hugo Cuypers 
Szabályozási Ügyek - Megfelelőségi Menedzser 
22/09/15 


