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BONTÓKALAPÁCS 1600W 
POWX1186 

1 BERENDEZÉS 
A készüléket beton vagy ahhoz hasonló anyagok bontásához, lefejtéséhez és vágat 
készítéséhez tervezték. Például csövek, kábelek fürdőszoba berendezések vagy lefolyók 
beszerelésénél és egyéb építőipari munkáknál alkalmazható. 

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 
1. BE/KI kapcsoló 
2. Kiegészítő fogantyú 
3. Tartókar 
4. Reteszelőcsavar 

5. Tokmány 
6. Olajszint néző/ Olajtöltő nyílása 
7. Csavarkulcs 
8. Kiegészítő fogantyú reteszelőgombja 

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 Bontókalapács 1600 W 
1 Műanyag doboz 
2 véső (1 hegyes/ 1 lapos 30 mm x 390 
mm) 

1 másodlagos kar 
1 keskeny kulcs 
1 Kézikönyv 

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: 

 

Személyi sérülésre vagy a 
készülék sérülésének 
veszélyére szóló felhívás.  

Használat előtt olvassa el a 
kezelési utasítást! 

 

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

A európai irányelveknek 
megfelelő, szükséges és 
alkalmazandó biztonsági 
szabványok szerint 
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Viseljen szemvédőt! 

 

Viseljen kesztyűt! 

5 JAVASLATOK 
1. A készüléket földelt áramforráshoz kell csatlakoztatni. Ha hosszabbítóra van szükség a 

készülék használata során, akkor ellenőrizze, hogy az földelt dugasszal rendelkezik. 
2. Viseljen védőfelszerelést (védőszemüveget, lábbelit, légzésvédő szűrőt, védőkesztyűt, 

stb.), kerülje az ékszer és a bő ruházat viseletét és kösse össze a hosszú hajat. 
3. Áramtalanítsa a készüléket, amikor nem használja azt, és amikor alkatrészt cserél ki vagy 

karbantartást hajt végre. 
4. Dolgozzon tiszta és rendezett munkahelyen. A munkahelyet megfelelően meg kell 

világítani. 
5. Tárolja a készüléket száraz helyen, hőforrástól és veszélyes gőzöktől távol (ideálisan: 10-

15°C közötti hőmérsékleten). Tilos a készüléket robbanékony vagy gyúlékony anyagok 
közelében működtetni. 

6. Dolgozzon jó állapotban lévő és az adott feladatra alkalmas szerszámokkal. A 
szerszámot barkácsszerszámként kell használni és nem szabad túlterhelni. A készüléket 
mindig a kiegészítő fogantyúval (2) együtt kell használni és erősen két kézzel kell tartani. 

7. Minden használat előtt ellenőrizze az olajszintet, a csavarok szorosságát és a meghajtó 
tengely megfelelő felszerelését. 

8. Vigyázzon, hogy ne érintsen áram alatt lévő vezetékeket, vagy gáz-, vagy vízcsövet, stb. 
Ez az áramütés vagy a robbanás veszélyével járhat. Mielőtt munkához lát, keresse meg a 
falban lévő vezetékeket és fém részeket (például, keresővel keresse meg az áram alatt 
lévő vezetékeket) 

9. Ne próbálja meg kinyitni, szétszerelni vagy saját maga megjavítani a készüléket. A teljes 
biztonság érdekében csak a szakképzett és arra specializálódott szerviz nyúlhat hozzá a 
készülékhez, az eredeti alkatrészek és a gyártó rajzainak felhasználásával. 

6 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. 

6.1 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. 

6.2 Elektromos biztonság 

Mindig ellenőrizze, hogy a tápellátás megfelel-e az adattáblán feltüntetett 
feszültségnek. 
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 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. 

 Mindig ellenőrizze, hogy a tápellátás megfelel-e az adattáblán feltüntetett feszültségnek.  

6.3 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. 

6.4 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. 
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 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. 

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

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

6.6 A biztonságos működtetés érdekében: 
 Javasoljuk, hogy a hallásának védelme érdekében tegye meg a megfelelő 

óvintézkedéseket, ha a hangnyomás meghaladja a 85 dB (A) értéket. 
 Tartsa a munkavégzés helyét tisztán. A túlzsúfolt helységek és dolgozópadok sérülésekre 

adhatnak okot. 
 Vegye figyelembe a munkakörnyezetét. Ne tegye ki az elektromos szerszámokat esőnek 

és ne használja az elektromos szerszámokat nyirkos vagy nedves helyen. Világítsa jól 
meg a munkavégzés helyét. Tilos elektromos szerszámokat használni ott, ahol tűz- vagy 
robbanásveszély áll fenn. 

 Védekezzen az áramütés ellen. Ahol csak lehetséges, kerülje a testi érintkezést a földelt 
felületekkel (pl. csövek, radiátorok, tűzhely, hűtőszekrény, stb.). 

 Tartsa a gyermekeket távol. Tilos a nézelődőknek megengedni, hogy hozzáérjenek a 
készülékhez vagy a hosszabbító kábelhez. A nézelődőket távol kell tartani a 
munkavégzés helyétől. 

 Az üzemen kívüli szerszámokat tárolja be. Amikor nem használja a szerszámokat, akkor 
száraz, magas és zárt és gyermekek számára nem hozzáférhető helyen tárolja azokat. 

 Tilos megerőltetni a szerszámokat. A készülék a rendeltetésének megfelelő sebességen 
jobban és biztonságosabban fogja elvégezni az adott műveletet. 

 Használja a megfelelő szerszámot. Tilos a kisebb szerszámokat vagy azok kiegészítőit 
erőltetni, hogy azok a nagy teljesítményű szerszámoknak való feladatokat elvégezzék. 
Tilos a készüléket a rendeltetésétől eltérő célra használni, például ne használjon 
körfűrészt faágak vagy rönkök vágására. 

 Öltözzön megfelelően. Tilos bő ruházatot vagy ékszert viselni, mivel a mozgó alkatrészek 
azokat elkaphatják. Gumikesztyűt és csúszásmentes lábbeli használatát javasoljuk, 
amikor kültéren dolgozik. Viseljen hajvédőt a hosszú haj felkötésére. 

 Viseljen védőszemüveget. Használjon arc- vagy pormaszkot is, ha a művelet porral jár, 
vagy ha zár helyen használja a készüléket. 

 Tilos a vezetéket rángatni. Tilos a készüléket a vezetéknél fogva vinni, vagy annál fogva a 
csatlakozóból kirántani. Tartsa a vezetéket hőtől, olajtól és éles szélektől távol. 

 Biztosítsa a munkáját. Használjon befogópofákat vagy satut a munkadarab rögzítéséhez. 
Az biztonságosabb, mintha a kezével tartja, és így a keze is szabadon marad a készülék 
kezeléséhez. 
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 Ne nyúljon túl messze. Mindig őrizze meg a megfelelő lábtámaszt és az egyensúlyt. 
 A szerszámokat tartsa karban. Tartsa a vágószerszámokat élesen és tisztán, hogy jobban 

és biztonságosabban vágjanak. Kövesse az olajozási és alkatrész kicserélési 
utasításokat. Vizsgálja meg a szerszám vezetékét bizonyos időszakonként, és ha sérült, 
javíttassa meg az arra felhatalmazott szervizben. Ellenőrizze a hosszabbító kábelt 
bizonyos időszakonként és cserélje ki, ha sérült. Tartsa a fogantyút szárazon, tisztán és 
olajtól és zsírtól mentesen. 

 Áramtalanítsa a szerszámokat. Áramtalanítsa, amikor nem használja, szervizelés előtt, és 
amikor kiegészítőket, pl. pengét, hegyet és vágót cserél rajta. 

 Távolítsa el a beállító kulcsokat és szorítókulcsokat. Bekapcsolás előtt tegye szokásává, 
hogy ellenőrzi a kulcsok és a beállító kulcsok el vannak-e távolítva és vissza vannak rakva 
a tároló helyiségbe. 

 Kerülje a véletlenszerű elindulást. Tilos a bedugott készüléket úgy vinni, hogy az ujja a 
kapcsolón van. Ellenőrizze, hogy ki van kapcsolva, mielőtt bedugja. 

 Használjon külső használatra alkalmas hosszabbító kábelt. Amikor egy szerszámot 
kültéren használ, akkor csak kültéren alkalmas és felcímkézett hosszabbító kábelt 
használjon hozzá. 

 Őrizze meg figyelmét. Figyeljen oda, hogy mit csinál. Használja a józan eszét. Ne 
működtesse a készülékeket, amikor fáradt. 

 Csatlakoztasson a porelszívó berendezést. Ha a készülék porelszívó és gyűjtő 
berendezéssel rendelkezik, akkor ellenőrizze, hogy ez csatlakoztatva és megfelelően van 
használva, különösen a zárt helyiségekben. 

 Ellenőrizze a sérült alkatrészeket. A készülék további használata előtt, a védőlemez vagy 
egyéb sérült alkatrészt alaposan meg kell vizsgálni, hogy vajon megfelelően fog-e 
működni és képes-e a rendeltetésének megfelelő funkciót ellátni. Ellenőrizze a mozgó 
alkatrészek beállítását, szabad mozgását, alkatrészek törését, összeszerelését és 
bármilyen más feltételt, mely befolyásolhatja a működését. A védőlemez vagy bármely 
más sérült alkatrészt meg kell javíttatni vagy ki kell cseréltetni a felhatalmazott szervizzel, 
hacsak a kezelési utasítás másképp nem javasolja. A hibás kapcsolókat cseréltesse ki az 
arra felhatalmazott szervizben. Tilos a készüléket használni, ha a kapcsoló nem kapcsol ki 
vagy be. 

 Figyelmeztetés! A jelen kezelési utasításban javasolttól eltérő bármely más kiegészítő 
alkatrész használata személyes sérülés kockázatát hordozhatja magában. 

 Szakemberrel javíttassa a készüléket. Ez az elektromos készülék megfelel a vonatkozó 
biztonsági követelményeknek. A javításokat csak szakképzett személy végezheti el az 
eredeti pótalkatrészek felhasználásával, különben az jelentős veszély jelenthet a 
felhasználó számára. 

7 ALKALMAZÁS 

7.1 Be- és kikapcsolás (2. ábra) 
Dugja be a vezetéket a hálózati aljzatba. 
 Bekapcsolás: Nyomja meg a BE/KI kapcsoló ravaszt (1). 
 Kikapcsolás: Engedje el a BE/KI kapcsoló ravaszt (1). 

7.2 A bontókalapács használata 
1. Miután a készülék hegyét beton felületre helyezte, kapcsolja be azt. 
2. A gép súlyát felhasználva és a készülék két kézzel történő erős megtartásával, 

hatékonyan lehet az azt követő visszaütő mozdulatot irányítani. 
3. Közepes sebességgel haladjon előre. Ha túl nagy erőt fejt ki, akkor a csökkentheti a 

készülék hatékonyságát. 

VIGYÁZAT! Hosszú idejű használat után a henger felülete felforrósodik. 
Ezért legyen óvatos, nehogy megégesse a kezét. 
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FIGYELMEZTETÉS! Ne alkalamazzon túl nagy nyomást a készülékre. Az 
ütőmechanizmus úgy aktiválódik, ha enyhe nyomást gyakorol a készülékre, 
amikor a véső hozzáér a munkadarabhoz. 

8 ALKATRÉSZEK CSERÉJE 
Áramtalanítsa a készüléket! Kizárólag a készülékkel kompatibilis (HITACHI típus nyomat) 
fúrófejet használjon. 

8.1 Összeszerelés 

VIGYÁZAT: Győződjön meg arról, hogy a ki van-e kapcsolva készülék és a 
súlyos problémák elkerülése érdekében húzza ki a dugaszt. 

8.1.1 Az alkatrész behelyezése (3. ábra) 

 Behelyezés előtt tisztítsa meg az alkatrészt, és tegyen a készülék tengelyére vékony réteg 
kenőzsírt. 

 Húzza ki a reteszelőcsavart (4) amennyire csak tudja, és forgassa el 180° fokkal és 
engedje el. 

 Helyezze be az alkatrészt a készülék tokmányába (5) és tolja be amennyire csak tudja. 
 Húzza ki ismét a reteszelőcsavart (4), forgassa el 180° fokkal az ellentétes irányba és 

engedje el 
 Ellenőrizze, hogy megfelelően reteszelve van-e az alkatrész azáltal, hogy meghúzza azt. 

8.2 Szétszerelés 
Az összeszereléssel ellentétes sorrendben járjon el. 

FIGYELMEZTETÉS! A készülék alkatrészei használat közben 
felforrósodhatnak. Tilos a készülék hegyét kézzel megérinteni! Az 
alkatrészek eltávolításakor mindig használjon védőkesztyűt. 

8.3 Kiegészítő fogantyú (4. ábra) 

Biztonsági okokból a bontókalapácsot mindig a kiegészítő fogantyúval kell 
használni. 

 A kiegészítő fogantyú (2) nagyobb stabilitást tesz lehetővé a bontókalapács használata 
közben. 

 A kiegészítő fogantyút bármely irányba el lehet forgatni. Ennek elvégzéséhez lazítsa ki a 
kiegészítő fogantyú reteszelőgombját (8). Majd forgassa el a fogantyút a legkényelmesebb 
munkavégzési helyzetbe. Ezt követően húzza meg ismét a reteszelőgombot (8). 

Fontos! A veszély elkerülése érdekében a készüléket a két fogantyúnál (2-3) 
fogva kell tartani. Máskülönben áramütést szenvedet, ha esetleg vésés 
közben vezetékeket érint. 
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9 OLAJOZÁS – OLAJSZINT 
A készülék használata előtt ellenőrizze az olajszintet. 
 Helyezze a készüléket a talajra úgy, hogy a tokmány (5) felfelé nézzen. 
 Az olajszintnek legalább 3 mm-rel az olajszint néző (6) alja felett kell lennie. 
Az olajat kb. 40-50 órányi használat után ki kell cserélni. 
Javasolt olaj: 25ml SAE 15W/40 vagy hasonló megegyező minőségű olaj. 

9.1 Olaj cseréje (5. ábra) 
 Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a dugaszt a hálózati aljzatból. 
 Csavarozza ki a hatlapú, olajszint nézős csavart (6) a kulcs (7) segítségével és eressze le 

az olajat. 
 Előzze meg, hogy az olaj szétfolyjon és tartson egy kis fém tölcsért a nyílás alá addig, 

amíg az olaj teljesen ki nem folyt a készülékből. 

Fontos: A használt olajat az annak megfelelő módon és helyen kell 
ártalmatlanítani. 

 Töltse fel az új olajjal (kb. 25 ml) a nyíláson keresztül addig, hogy az olajszint elérje a 
szükséges szintet. Húzza meg ismét a hatlapú csavart. 

 Rövid idejű működtetés után ismét ellenőrizze az olajszintet. 

10 KARBANTARTÁS 
Mindennap ellenőrizze a csavarok szorosságát. Kivéve az alábbi kézikönyvben említett 
eljárásokat, a készülék nem igényel különleges karbantartást. A készülék belső alkatrészeinek 
javítása szakember feladata. A műanyag részek tisztítása nedves, puha ruhával és egy kis 
gyenge szappannal történik. Tilos a készüléket alámeríteni, és tilos mosószert, alkoholt, 
szeszt, stb... használni. Az alapos kitisztítás elvégzéséhez kérjük lépjen kapcsolatba 
ügyfélszolgálatunkkal. 
FIGYELMEZTETÉS! Karbantartás és tisztítás előtt, mindig áramtalanítsa a készüléket. Tilos 
vizet vagy egyéb folyadékot használni az elektromos részek megtisztításához. 

11 MŰSZAKI ADATOK 
Feszültség  / Frekvencia 230-240V~ 50Hz 

Névleges teljesítmény 1600W 

Védelmi osztály Kettős szigetelés 

Kábel 5m 

Tokmány SDS-hatlapú 

Ütési arány 2000 ütés/perc 

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

Hangnyomásszint LpA 99 dB(A) 

Hangteljesítményszint LwA 105 dB(A) 

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

aw (Rezgésszint): 19.2 m/s² K = 1,5 m/s² 
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13 SZERVÍZRÉSZLEG 
 A sérült kapcsolókat szerviz-részlegünkben kell kicserélni.  
 Ha a csatlakozókábel (vagy a tápcsatlakozó) megsérült, akkor a szerviz-részlegünkben 

kapható speciális csatlakozókábellel kell kicserélni. A csatlakozókábel cseréje csak a 
szerviz részlegben hajtható végre (lásd az utolsó oldalt), és csak szakképzett személy 
(szakképzett villanyszerelő) végezheti el. 

14 TÁROLÁS 
 Alaposan tisztítsa meg az egész gépet és annak alkatrészeit 
 Tárolja gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen, stabil és biztonságos helyzetben, 

hűvös és száraz helyen, valamint kerülje a túl magas és túl alacsony hőmérsékletet 
 Védje a közvetlen napfénytől. Tartsa sötét helyen, ha lehet 
 Ne tartsa műanyag zsákban, hogy elkerülje a páratartalom kialakulását 

15 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 miatt 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 
szállítás árát. 

 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. 
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16 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! 

17 MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT 

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

A termék típusa: bontókalapács 1600W 
Márkanév: POWERplus 
Cikkszám: POWX1186 

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): 
2006/95/EC 
2006/42/EC 
2004/108/EC 
2000/14/EC Annex VI LwA 104dB(A)  /  105dB(A) 
 Testing Authority SNCH/ Sandweiler 

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

EN60745-1: 2009 
EN60745-2-6: 2010 
EN55014-1: 2006 
EN55014-2: 1997 
EN61000-3-2: 2006 
EN61000-3-11: 2000 

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

Az alulírott a társaság vezérigazgatója nevében jár el, 

 
Philippe Vankerkhove 
Szabályozási Ügyek - Megfelelőségi Menedzser 
16/10/2015 


