
 POWX0059SET 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 KIEGÉSZÍTŐ BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK AZ 
AKKUMULÁTOROKHOZ ÉS A TÖLTŐKHÖZ ................................. 6 

6.1 Akkumulátorok: (9) ................................................................................................... 6 

6.2 Feltöltők (8)................................................................................................................ 6 

7 JELLEMZŐK ...................................................................................... 7 

7.1 Li-ion akkumulátor (9) ............................................................................................... 7 

7.2 Kulcs nélküli tokmány (1) ......................................................................................... 7 

7.3 Forgónyomaték beállító gyűrű (2) ............................................................................ 7 

7.4 Be/kikapcsoló gomb (5) ............................................................................................ 7 

7.5 Előre/hátra kiválasztó (jobb/bal forgási irány kiválasztó) (4).................................. 7 

7.6 Sebesség kiválasztó (3) ............................................................................................ 8 

7.7 LED dolgozólámpa (6) ............................................................................................... 8 

7.8 Puha TPR (termoplasztikus gumi) markolat ............................................................ 8 

8 MŰKÖDTETÉS (ELŐTT) ................................................................... 8 

8.1 Az akkumulátor feltöltése ......................................................................................... 8 

8.2 Az akkumulátor betevése és kivétele ....................................................................... 8 

8.2.1 Az akkumulátor kivétele .............................................................................................. 8 

8.2.2 Az akkumulátor betevése ............................................................................................ 8 

8.3 A hegy és a fúrók beillesztése és eltávolítása......................................................... 9 

8.3.1 A hegy és a fúrók behelyezése ................................................................................... 9 

8.3.2 A hegy és a fúró eltávolítása ....................................................................................... 9 



 POWX0059SET HU 

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

8.4 Általános tanácsok fúráshoz .................................................................................... 9 

8.4.1 Fúrás mindenféle anyagban ........................................................................................ 9 

8.4.2 Fémek fúrása .............................................................................................................. 9 

8.4.3 Fa fúrása ..................................................................................................................... 9 

9 KARBANTRATÁS ............................................................................. 9 

9.1 Általánosan................................................................................................................ 9 

9.2 Szervizelés .............................................................................................................. 10 

10 TÁROLÁS ........................................................................................ 10 

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

12 ZAJ ................................................................................................... 11 

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

14 KÖRNYEZETVÉDELEM .................................................................. 12 

14.1 Akkumulátor-köteg ................................................................................................. 12 

15 MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT ................................................ 13 



 POWX0059SET HU 

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

FÚRÓ/CSAVARHÚZÓ 18V LI-ION 
POWX0059SET 

1 ALKALMAZÁS 
A szerszámgép fa, fém, műanyag és kőfal átfúrására szolgál. Nem kereskedelmi használatra 
tervezték. 

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. 10 mm egyhüvelyes kulcs nélküli 

tokmány 
2. Forgatónyomaték beállító gyűrű  
3. Kétfokozatú sebességszabályozó 
4. Előre/hátra gomb 

5. BE/KI kapcsoló kar 
6. LED dolgozólámpa 
7. LED akkumulátorszint kijelző 
8. Töltő 
9. Akkumulátor 

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! 

1 vezeték nélküli fúró 
1 töltő 
2 akkumulátor 
1 kézikönyv 
1 műanyag táska 
6x fafúró (3/4/5/6/7/8) 
6x spirálfúró (3/4/4/5/6/6) 
8x spirálfúró (2,5/3/3,5/4/5/6/7/8) 
50x 25 mm CRV hegyek: 

PH 0/1/2/2/2/2/2/3 x2 
PZ 0/1/2/2/2/2/2/3 
T 7/10/15/20/25/27/30/35/40 
Réselt 3/4/4,5/5/6/6,5/7/8 
S 0/0/1/1/2/3 
TW3: 1/2 
TW2: 2 
1x hegytartó 

Ha hiányzó, vagy sérült alkatrészt észlel, kérjük lépjen kapcsolatba a 
forgalmazóval. 
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4 JELZÉSEK 
A jelen kezelési utasításban és/vagy a készüléken a következő jelzéseket alkalmaztuk: 

 

Személyi sérülésre vagy a 
készülék sérülésének 
veszélyére szóló felhívás.  

Használat előtt olvassa el a 
kezelési utasítást! 

 

Az európai irányelv(ek) 
szükséges követelményei 
szerint  

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

 

Tilos az akkumulátortöltőt és 
az akkumulátort víz hatásának 
kitenni.  

A tűzveszély jele! 

 

Az akkumulátortöltőt csak 
beltéren használja. 

 

Tilos az akkumulátortöltőt és 
az akkumulátort magas 
hőmérsékletnek kitenni. 

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. 
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 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. 

 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. 
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 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. 

6 KIEGÉSZÍTŐ BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK AZ 
AKKUMULÁTOROKHOZ ÉS A TÖLTŐKHÖZ 

6.1 Akkumulátorok: (9) 
 Ne kísérelje meg semmi okból kifolyólag kinyitni.  
 Ne tárolja olyan helyen, ahol a hőmérséklet meghaladhatja a 40 °C fokot. 
 Kizárólag 4 °C és 40 °C fok közötti környezeti hőmérsékleten tárolja.  
 Kizárólag a készülékhez adott töltőt használja az akkumulátorok feltöltéséhez. 
 Az akkumulátorok kidobásakor kövesse a “Környezetvédelem” című fejezet utasításait. 
 Kerülje a rövidzárlat kialakulását. Ha az akkumulátor pozitív (+) és negatív (-) kivezetései 

közvetlenül vagy fémtárgyakon keresztül véletlenül összeérnek, az akkumulátor 
rövidzárlatos lesz, és ezáltal erős áram fog keresztül folyni, mely hőt termel és a burkolat 
repedését vagy tüzet okozhat. 

 Ne melegítse. Ha az akkumulátorok 100 °C foknál magasabb hőmérsékletre 
melegszenek, akkor a záró és a szigetelő falak és egyéb polimer alkatrészek 
megsérülhetnek, mely az elektrolit kifolyásához és/vagy belső rövidzárlathoz vezethet, 
mely hőt termel és repedést vagy tüzet okozhat. Nagyon fontos, hogy ne dobja tűzbe az 
akkumulátorokat, mert azok felrobbanhatnak és/vagy intenzív égést eredményezhetnek. 

 Extrém körülmények között az akkumulátor szivárgása fordulhat elő. Ha folyadékot észlel 
az akkun, akkor alábbiak szerint járjon el: 

 Óvatosan törölje fel a folyadékot egy ruhával. Kerülje a bőrrel való érintkezést. 

 Ha bőrrel érintkezik, vagy szembe kerül, kövesse az alábbi utasításokat: 
o Azonnal öblítse le vízzel. Semlegesítse gyenge savval, mint például 

citromlével vagy ecettel. 
o Ha szembe kerül, öblögesse bő tiszta vízzel legalább 10 percig. Forduljon 

orvoshoz. 

Tűzveszély! Kerülje az akkumulátor szabadon lévő kimeneteleinek a 
rövidzárlatát. Ne égesse el az akkumulátor! 

6.2 Feltöltők (8) 
 Kizárólag a készülékhez mellékelt töltőt használja az akku feltöltéséhez. 
 Ne kísérelje meg nem feltölthető akkumulátorok feltöltését. 
 A sérült vezetékeket azonnal cseréltesse ki.  
 Óvja a készüléket a víztől. 
 Ne nyissa fel a töltőt. 
 Ne próbáljon meg más tárgyakat tenni a töltőbe. 
 A töltő kizárólag beltéri használatra való. 
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7 JELLEMZŐK 

7.1 Li-ion akkumulátor (9) 
A Li-ion akkumulátorok előnye: 
 Li-ion akkumulátoroknak nagyobb a teljesítmény/súly arányuk (nagyobb teljesítmény, 

kisebb súly és tömörebb akkumulátorok) 
 Nincs memóriaeffektus (teljesítmény veszteség többszörös feltöltési/lemerülési ciklus) 

mint néhány más típusú akkumulátornál. (Ni-Cd, Ni-MeH ...). 
 Korlátozott önkisülés. (ld. még a Tárolás című fejezetet) 

7.2 Kulcs nélküli tokmány (1) 
Kulcs nélküli tokmány áll rendelkezésre a fúróhoz, amely a hegyek/tartozékok könnyű 
felszerelését és eltávolítását teszi lehetővé. A tokmány két részre van osztva. A hátsó rész 
neve gallér, az első részt pedig nyaknak hívják. 
A kulcs nélküli tokmány kinyitásához és bezárásához fogja meg a tokmány gallérját egy 
kézzel és forgassa el a tokmány nyakát a másik kezével. A tokmányon lévő nyilak jelzik, hogy 
melyik irányba kell elforgatni a tokmány nyakát a fúróhegy beszorításához vagy kilazításához. 

FIGYELMEZTETÉS! Ne tegye azt, hogy egy kézzel megfogja a tokmány 
nyakát és a motor erejével próbálja meg meghúzni vagy kilazítani a 
tokmány pofáit. A tokmány nyaka megcsúszhat és a keze véletlenül 
hozzáérhet a forgó alkatrészhez. Ez balesethez és sérüléshez vezethet. 

7.3 Forgónyomaték beállító gyűrű (2) 
A fúró forgónyomaték beállító gyűrűvel rendelkezik. Ennek segítségével kiválaszthatja a 
megfelelő forgónyomatékot, az elvégzendő feladattól függően (fúró / különböző típusú 
csavarok, különböző anyagba). A megfelelő beállítás függ az anyag típusától és a használt 
csavar méretétől.  
A FORGATÓNYOMATÉK BEÁLLÍTÁSA: A fúró elején található 21+1 forgatónyomaték fokozat 
beállítás. Forgassa el a beállítógyűrűt (2) a kívánt helyzetbe. Minél alacsonyabb a szám, annál 
alacsonyabb a forgatónyomaték. Minél nagyobb a szám, annál nagyobb a forgatónyomaték. 

7.4 Be/kikapcsoló gomb (5) 
Forgassa a fúrót bekapcsolt (ON) helyzetbe és nyomja be a kapcsolókart. A kikapcsoláshoz 
(OFF) engedje ki a kapcsolókart. 
A kapcsolót kikapcsolt (OFF) helyzetben le lehet zárni. Ez segíti annak elkerülését, hogy a 
készülék véletlenül elinduljon, amikor nincs használatban.  

7.5 Előre/hátra kiválasztó (jobb/bal forgási irány kiválasztó) (4) 
A fúró egy előre/hátra menet kiválasztására alkalmas gombbal rendelkezik, mely a 
kapcsológomb fölött található. 
 F(Forward) (előremenet): Nyomja a készülék jobb oldalán található gombot (baloldali 

irányba): a fúró jobbra forog (előremenet, becsavarozás). 
 R(Reverse) (hátramenet): Nyomja a készülék bal oldalán található gombot (jobboldali 

irányba): a fúró balra forog (hátramenet, kicsavarozás). 

VIGYÁZAT! A készülék sérülésének megelőzése érdekében, mielőtt 
megváltoztatja a forgási irányt vagy másik sebességet választ (HI-LO), 
mindig hagyja, hogy a tokmány teljesen leálljon. A leállításhoz engedje ki a 
kapcsolókart. 
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7.6 Sebesség kiválasztó (3) 
A vezeték nélküli fúró két sebességfokozattal rendelkezik, melyet LO (lassú) vagy HI (gyors) 
sebességű fúráshoz vagy csavarozáshoz terveztek. Csúsztassa el a fúró tetején lévő 
kapcsolót a LO (1) vagy HI (2) sebesség kiválasztásához. 
Az alacsony sebességet (LO) – a forgatónyomaték beállításának kombinálásával – csavarok 
meghúzásához és kilazításához, vagy nagyobb átmérővel történő fúráshoz lehet használni. 
A nagy sebességet (HI) kizárólag fúrásra lehet használni (ne használja csavarozásra, mivel az 
a készülék károsodását okozhatja). 

7.7 LED dolgozólámpa (6) 
A vezeték nélküli fúró elől LED lámpával van ellátva (a be/kikapcsoló gomb fölött) az 
akkumulátor fölött. A készülék működtetése közben a fehér LED lámpa világít, és megvilágítja 
a munkavégzési területet. 

7.8 Puha TPR (termoplasztikus gumi) markolat 
A vezeték nélküli fúró puha TPR markolattal és védelmet nyújtó alkatrészekkel van ellátva.  
TPR rugalmas, lökésgátló és környezetbarát (újra feldolgozható) 

8 MŰKÖDTETÉS (ELŐTT) 

8.1 Az akkumulátor feltöltése 
Kizárólag a készülékhez mellékelt akkumulátor-töltőt használja. Csak ezek az 
akkumulátortöltő alkalmas a készülék lítium-ion akkumulátorához. 

Megjegyzés: Az akkumulátor félig feltöltve kerül kiszállításra. Az 
akkumulátor teljes teljesítményének biztosítására az első alkalmazás előtt 
töltse fel teljesen az akkumulátort a töltőkészülékben. A Li-ion-akkumulátort 
bármikor fel lehet tölteni, anélkül, hogy ez megrövidítené az élettartamát. A 
töltési folyamat megszakítása nem árt az akkumulátornak. 

Töltési folyamat 1 óra: 
 Csatlakoztassa a töltőt a hálózati aljzatra. Ekkor a zöld LED világít, és a piros LED nem 

világít. 
 Helyezze az akkumulátort a töltőbe. Ekkor a zöld LED kialszik, és a piros LED világít. 
 Amikor az akkumulátor teljesen fel van töltve, akkor (1 óra után), akkor ismét a zöld LED  

világít és a piros kialszik! 
 A készüléken található akkumulátor-kijelző LED-ek (sárga, zöld, piros) a Be/Ki kapcsoló 

megnyomásakor (5) az akkumulátor állapotát jelzi. Amikor csak a piros LED világít, akkor 
az akkumulátort ismét fel kell tölteni. 

8.2 Az akkumulátor betevése és kivétele 

8.2.1 Az akkumulátor kivétele 

Nyomja meg az akkumulátort kioldó gombokat és óvatosan húzza ki az akkumulátort a 
fúróból. 

8.2.2 Az akkumulátor betevése 

Tartsa a fúrót egyenesen egy kézzel, az akkumulátort pedig a másik kezével. Miközben két 
ujjal nyomja az akkumulátor-kioldó gombot, helyezze be az akkumulátort addig, amíg az a 
helyére nem ugrik. Ne használjon túl nagy erőt az akkumulátor behelyezésekor. Ha az 
akkumulátor nem csúszik könnyen, akkor valami nincs megfelelően behelyezve. Az is 
lehetséges, hogy az akkumulátor, az akkumulátor kimenetei vagy a fúró sérült. 
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8.3 A hegy és a fúrók beillesztése és eltávolítása 

8.3.1 A hegy és a fúrók behelyezése 

Zárja le a kapcsolót az forgási irány kiválasztó középre történő állításával.  
Nyissa vagy zárja a tokmány fogait ott, ahol a nyílás valamivel kisebb illetve nagyobb, mint a 
használni kívánt hegy mérete. A művelet közben kissé emelje fel a fúró elejét, hogy ne essen 
ki a hegy a tokmányból. Helyezze a hegyet egyenesen a tokmányba a fogak teljes 
hosszúságában. Szorítsa meg a tokmányt a hegy körül.  
FIGYELMEZTETÉS:  
Figyeljen oda, hogy a hegyet egyenesen helyezze bele a tokmányba. 
Ne helyezze a hegyet egy bizonyos szögben a tokmányba, mert ekkor a hegy elrepülhet a 
fúrás közben, mely súlyos személyi sérülést, vagy a tokmány rongálódását eredményezheti.  

8.3.2 A hegy és a fúró eltávolítása 

Zárja le a kapcsolót az forgási irány kiválasztó középre történő állításával.  
Lazítsa ki a hegyet a tokmányban. 
Megjegyzés: Forgassa a tokmányt a Release (KINYIT) jelzésű nyílnak megfelelő irányba a 
tokmány kilazításához. 
Ne használjon kulcsot a tokmány megszorításához vagy kilazításához. 
Távolítsa el a hegyet a tokmányból. 

8.4 Általános tanácsok fúráshoz 

8.4.1 Fúrás mindenféle anyagban 

Mindig éles fúróhegyet használjon. Jelölje be, hogy hol szeretne lyukat fúrni. A lyuk fúrásának 
megkezdésekor alacsony sebességgel fúrjon. Csökkentse a fúróra gyakorolt nyomást, amikor 
a fúróhegy már majdnem átjutott az anyagon. 

8.4.2 Fémek fúrása 

A vékony anyagot támassza meg egy darab fával. Használjon pontozót a lyuk helyének 
meghatározásához. Ha nagy lyukat fúr, akkor először kisebb méretű fúróhegyet használjon, 
majd ezután fúrjon a szükséges nagyságú fúróheggyel. Csak nagysebességű acél (HSS, High 
Speed Steel) vagy fém fúrásához javasolt fúróhegyet használjon. Amikor vasba vagy acélba 
fúr, akkor használjon olajat, de rendszeresen vegye el a fúrót az anyagtól a fokozatos lehűlés 
biztosítása érdekében. 

8.4.3 Fa fúrása 

Jelölje be pontozóval vagy szöggel azt a helyet, ahová fúrni szeretne. Annak érdekében, hogy 
a fúró átérésekor ne történjen szálkásodás, erősítsen egy darab fát a munkadarab 
hátoldalára, vagy a hátoldalról folytassa a fúrást, miután a fúró először eléri a furat végét. 

9 KARBANTRATÁS 

9.1 Általánosan 
A készüléket úgy tervezték, hogy az minimális karbantartás mellett is hosszú élettartama 
legyen. 
 A folyamatos kielégítő működtetés függ a készülék megfelelő használatától és a 

rendszeres tisztítástól. Tisztítsa meg a készüléket egy nedves ruhával. 
 A töltő nem igényel semmilyen karbantartást a rendszeres tisztítást kivéve. Húzza ki a 

hálózatból tisztítás előtt. 
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 Használjon puha kefét vagy száraz ruhát. 
 TARTSA A SZELLŐZŐNYÍLÁSOKAT TISZTÁN! Bizonyos időszakonként ellenőrizze, 

hogy por vagy egyéb szennyeződés került-e a szellőzőnyílásokba. Sűrített levegővel 
tisztítsa (max. 3 bar) 

Ne használjon súrolószer vagy oldószer alapú tisztítószert. Használjon tiszta ruhát a piszok, 
szénpor, stb. eltávolításához. 
FIGYELMEZTETÉS: Ne engedje, hogy a fékfolyadék, a benzin, a petróleum alapú termékek, 
vagy egyéb olajak, stb. a műanyag részekkel érintkezzenek. Ezek az anyagok olyan 
vegyszereket tartalmazhatnak, melyek károsíthatják, gyengíthetik vagy tönkretehetik a 
műanyagot. 
FIGYELMEZTETÉS: Mindig viseljen védőszemüveget vagy oldalsó védőborítással ellátott 
szemvédőt, amikor sűrített levegővel tisztítja a készülékeket. Ha a művelet porképződéssel jár, 
használjon pormaszkot. 

AKKUMULÁTOROK: Az alábbi készülékhez adott akkumulátor-köteg Li-ion 
újratölthető akkumulátorral van ellátva. Ne szerelje szét az akkumulátor-
köteget, és ne kísérelje meg a benne lévő akkumulátorok kicserélését. 

9.2 Szervizelés 
Szakképzett szakemberrel szervizeltesse a készüléket, aki kizárólag azonos pótalkatrészeket 
használ. Ezáltal biztosítja készülékének biztonságosságát. 

10 TÁROLÁS 
Tárolja készülékét száraz, tiszta és fagymentes helyen. 
Az akkumulátor tárolása 
 Az akkumulátorokat hűvös helyen tárolja. Ha hosszabb ideig tárolja a Li-ion akkumulátort, 

akkor a tárolás optimális hőmérséklete 2°C (a teljesítmény kiesés csak 6%-os évente 
(összehasonlítva a 20%-al 25°C fokon)). Ne tárolja az akkumulátorokat lemerült 
állapotban. 

 Jó tesz a Li-ion akkumulátoroknak, ha gyakran újratölti. A hosszú távú tárolás esetén a Li-
ion akkumulátor optimális telítettsége 40%. 

11 MŰSZAKI ADATOK 
Forgási sebesség 0-350 / 0-1300 min-1 

Max. fúróhegy átmérő 10 mm 

Névleges feszültség DC (Un) 18 V 

Akkumulátor teljesítmény 1500 mAh 

Akkumulátor típus Li-ion 

Max. forgatónyomaték 38 Nm 

LED-ek száma 2 

Tokmány típusa 10 mm kulcs nélküli tokmány 

Forgatónyomaték pozíciók 21+1 

Csatlakozó dugó típusa VDE 

Töltő kimenő feszültség / áram 21 V / 1 A 

Töltési idő 1 óra 

Akkumulátorok száma 2 
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12 ZAJ 
A zajkibocsátási értékeket a vonatkozó szabvány szerint mérték. (K=3) 

Hangnyomásszint (LpA) 74 dB (A) 

Hangteljesítményszint (LwA) 85 dB (A) 

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

aw (Rezgésszint): Max 2,4 m/s² K = 1,5 m/s² 

13 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 

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 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. 

 Az optimális működés biztosítása érdekében a készüléket havonta legalább egyszer fel 
kell tölteni. 
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14 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! 

14.1 Akkumulátor-köteg 
Ez a termék Li-iont tartalmaz. A természeti források megóvása érdekében kérjük, hogy az 
akkumulátort az annak megfelelő módon hasznosítsa újra vagy környezetbarát módon 
szabaduljon meg tőle. A helyi, állami vagy szövetségi törvények tilthatják a Li-ion tartalmú 
akkumulátorok háztartási szemétbe történő kidobását. Kérje a helyi szemétfeldolgozó hatóság 
tanácsát a lehetséges újrafeldolgozási és begyűjtési lehetőségeket illetően.  
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15 MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT 

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

A termék típusa:  fúró/Csavarhúzó 18V LI-ION 
Márkanév:    POWERplus 
Cikkszám:    POWX0059SET 

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/EK 
2006/42/EK 
2011/65/EU 

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

EN60745-1 : 2009 
EN60745-2-1 : 2010 
EN60745-2-2 : 2010 
EN55014-1 : 2006 
EN55014-2 : 1997 

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 
30/12/15 
 


