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FÚRÓKALAPÁCS 750 WPOWX1170 

1 BERENDEZÉS 
A szerszámgép fa, fém, műanyag és kőfal átfúrására szolgál. 
Nem kereskedelmi célú 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. Mélységütköző 
2. SDS tokmány 
3. Segédkar 
4. Üzemmód kiválasztó  
5. Mélységütköző reteszelőgombja  
6. Puha markolat 

7. Előre/hátra kar 
8. Be/kikapcsoló gomb 
9. Lezáró gomb 
10. Porvédő 
11. Sebességszabályzó  

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 kalapácsfúró 
1 kezelési utasítás 
3 SDS fúróhegy (8/10/12 x 150 mm) 
2 vésőfej (14 x 250 mm, 1 hegyes, 1 
lapos) 

1 13 mm tokmány és adapter 
1 porvédő  
1 mélységmérő 

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: 

 

A európai irányelveknek 
megfelelő, szükséges és 
alkalmazandó biztonsági 
szabványok szerint.  

Figyelmesen olvassa el az 
utasításokat! 

 

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

Viseljen védőszemüveget és 
fülvédőt. 
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Személyi sérülést, életveszélyt, vagy a készülék sérülésére figyelmeztető jelzés, a 
jelen kezelési utasítás útmutatásainak elmulasztása esetén.   

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 
 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. 

 Viseljen személyi védőeszközöket, és mindig viseljen védőszemüveget és védőkesztyűt. 
A személyi védőeszközök használata - például a védőmaszké, a csúszásmentes 
biztonsági cipőké, a védősisakoké vagy a fülvédőké - az elektromos működtetésű 
szerszám típusától és használati módjától függően csökkenti a sérülés kockázatát. 

 Kerülje el a készülék véletlenszerű elindulását. A hálózati csatlakozó tápaljzathoz 
csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a kapcsoló “OFF (0)” (KI) helyzetben áll-e. 
Balesetet okozhat, ha a készülék szállítása közben a kapcsolóra helyezi a kezét, vagy 
olyan módon csatlakoztatja a tápellátáshoz, hogy a kapcsoló eközben az „ON” (BE) 
helyzetben áll. 
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 A készülék bekapcsolása előtt távolítson el minden állítókulcsot vagy csavarkulcsot. A 
készülék forgó részén található eszköz vagy csavarkulcs sérüléseket okozhat. 

 Ne becsülje túl képességeit. Ellenőrizze, hogy lábtartása biztonságos-e, és mindig tartsa 
meg az egyensúlyát. Ekkor jobban ellenőrzése alatt tarthatja az eszközt a váratlan 
helyzetekben. 

 Viseljen megfelelő ruházatot. Ne viseljen laza ruházatot vagy ékszereket. A haját, a 
ruháját és a kesztyűjét tartsa távol a mozgó részektől. A laza ruházatot, ékszereket vagy 
hosszú hajat becsíphetik a mozgó részek. 

 Ha a készülékre porelszívó és port megkötő eszközök szerelhetők, ellenőrizze, hogy 
megfelelően csatlakoztatta-e és használja-e őket. Ezeknek az eszközöknek a használata 
csökkenti a por káros hatását. 

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. 

6 SPECIFIKUS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK ÜTVEFÚRÓHOZ ÉS 
FÚRÓKALAPÁCSHOZ 

 Fontos, hogy elektromos készülék használatakor, védje magát az áramütés, a sérülés és 
a tűzveszély kockázata ellen, és kötelező az alábbi biztonsági óvintézkedések betartása. 
Olvassa el és jegyezze meg az alábbi utasításokat a készülék használata előtt. 

 Ellenőrizze a géptörzslapon jelzett feszültséget (Volt). 
 Amikor vezetékdobot használ, tekerje le az összes vezetéket a dobról. Minimális vezeték-

keresztmetszet: 1,0 mm². 
 Győződjön meg arról, hogy biztosan áll a létrán vagy az állványzaton fúrás közben. 
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 Használjon vezetékkeresőt a falban lévő villany-, víz- vagy gázvezetékek lokalizálásához. 
Kerülje az áram alatt lévő alkatrészek vagy vezetők érintését. 

 Viseljen fülvédőt hallásának védelméhez. A hallás elvesztése fokozatos folyamat lehet!  
 Ne használja olyan helyen, ahol gázok vagy gyúlékony folyadékok vannak.  
 Mindig áramtalanítsa tisztítás vagy a készüléken végzett változtatások esetén. 
 Óvja a villamos vezetéket a sérüléstől. Olaj vagy sav károsíthatja a vezetéket. 
 Sohase terhelje túl a készüléket. Biztosítson minden munkadarabot megfelelően. 
 Fontos! Kötelező a készülékre vonatkozó összes országos biztonsági utasítást betartani. 

Működtetés és karbantartás. 
 A véső- és fúróhegyek véletlenül kirepülhetnek a készülékből és súlyos sérülést 

okozhatnak. 
 A munka megkezdése előtt mindig ellenőrizze, hogy a véső- vagy fúróhegy megfelelően 

be van-e szorítva a tokmányba. 
 Rendszeresen ellenőrizze a tokmányon az elhasználódás és a sérülés jeleit. 
 Sose indítsa el a kalapácsfúrót addig, amíg azt nem nyomja a munkadarabhoz (pl. fal, 

plafon, stb.) 
 Amikor kész van a munkával, húzza ki a kalapácsfúrót a hálózatból és távolítsa el a véső- 

vagy fúróhegyet a készülékből. 
 Mindig áramtalanítsa a kalapácsfúrót mielőtt a véső- vagy fúróhegyet kicseréli. 
 Óvja szemét és többi munkatársát  a szétrepülő részecskéktől és forgácstól. Viseljen 

bukósisakot! Használjon választófalat! 
 Viseljen kesztyűt, hogy védje kezét az ütés és horzsolódás ellen.  
 A rázkódás során a kéz-kar rész megsérülhet. A vibráció behatását csökkentse a 

minimálisra. 
 A villamos vezetéket mindig vezesse hátra a készüléktől távol. 
 Olyan helyen tárolja a készüléket, ahol gyermekek nem férhetnek hozzá. 
 A munka elvégzése során mindig tartsa a készüléket két kézzel és győződjön meg, hogy 

stabilan áll. 

7 A MUNKA MEGKEZDÉSE ELŐTT 
 Ahol a készüléket alkalmazni akarja vezetékkeresővel ellenőrizze, hogy rejtett vezetékek, 

gáz- és vízvezeték csövek vannak-e. 
 Mielőtt a hálózatra csatlakoztatja, győződjön meg, hogy a hálózati feszültség megegyezik 

a géptörzslapon megadott adatokkal. 

7.1 Összeszerelési és kicserélési eszközök (1. ábra) 
A készülék egy SDS-plusz csatlakoztató rendszerrel van ellátva.  
 Tisztítsa meg és vékony réteg gépzsírral kenje be mielőtt összeszereli. 
Összeszereléshez: 
 Húzza vissza a beszorító hüvelyt (A) és tartsa úgy.  
 Tolja és forgassa a pormentes eszközt a tartóba ameddig csak lehet. Az eszköz 

automatikusan zár. 
 Az eszköz meghúzásával ellenőrizze, hogy le van zárva. 
Távolítsa el az SDS-plusz eszközt.  
 Húzza vissza a beszorító hüvelyt (A) és távolítsa el az eszközt 

Az alkatrészek használat közben felforrósodnak.  Ne érintse meg a készülék 
hegyét kézzel! 

Mindig viseljen védőkesztyűt az alkatrészek eltávolítása közben! 
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7.2 Szerelje fel/Szerelje le a 13 mm-es segédtokmányt acél, fa és műanyag 
fúrásakor (2 ábra) 

Felszerelés: 
 Húzza hátra az SDS-tokmány „A” reteszelőhüvelyét. 
 Tisztítsa meg az illesztőszárat és kenje be egy kis zsiradékkal. 
 Tolja a segédtokmányt az SDS tokmányra. 
 Lassan fordítsa jobbra. 
 Oldja ki az „A” reteszelőhüvelyt. 
Leszerelés: 
 Húzza vissza a beszorító hüvelyt (A) és távolítsa el az eszközt 

7.3 Mélységirányító (3 ábra) 
A fúrási mélység előre beállítható és/vagy megismételhető a mélységütköző segítségével.  
Helyezze a fel a kívánt fúróhegyet. Illessze a mélység megállítót a segédkar nyílásába és 
állítsa be a kívánt mélységet. 

7.4 Porvédő (4. ábra) 
A függőleges vagy fej felett végzett ütvefúrási műveletek előtt  csúsztassa a porvédőt a 
fúróhegyre. 

7.5 A segédkar felszerelése (5 ábra) 
A segédkart mind a jobb- és balkezes felhasználók számára fel lehet szerelni. 

A készüléket mindig megfelelően felszerelt segédkarral használja. 

Kicsavarozással lazítsa ki a segédkart. 
Jobbkezes felhasználók számára csúsztassa a segédkar szorítóelemét a hegytartó mögötti 
peremre, kezelje a bal oldalon. 
Balkezes felhasználók számára csúsztassa a segédkar szorítóelemét a hegytartó mögötti 
peremre, kezelje a jobb oldalon. 
Forgassa az oldalkart a kívánt helyzetbe és szorítsa meg a kart. 

7.6 A működési üzemmód kiválasztása (6 ábra) 
A fúrókalapácsot a következő üzemmódokban lehet használni. 

 Forgófúrás  
Csavarhúzáshoz és acélba, fába és műanyagba történő fúrásnál. 

 Kalapácsfúrás  
Egyszerre forog és üt; beton és kőfal fúrásához.  

 Csak kalapács 
Enyhe faragáshoz, véséshez és bontási munkálatokhoz. 

 Hegyforgatás 
Üzemi állapoton kívül használatos, a lapos véső megfelelő helyre történő forgatására. 
Válassza ki a kívánt üzemmódot a biztonsági gomb lenyomásával, valamint az üzemmód 
kiválasztó gomb megfelelő üzemmód jelöléshez történő forgatásával. 
Engedje ki a biztonsági gombot és ellenőrizze, hogy az üzemmód kiválasztó gomb zárt 
állapotban van. 
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A készülék üzemelése közben ne forgassa az üzemmód kiválasztó gombot. 
 
Csavarhúzásnál forduljon a ”felhasználási utasítások” című fejezethez. 

Mindig várja meg, hogy a készülék teljesen leálljon, mielőtt a fúrási, 
kalapácsolási/fúrási funkciót megváltoztatja. 

Ne használja a tokmányt a kalapálási/ütvefúrási üzemmódban SDS-
csatlakozóval! 

8 ÜZEMELTETÉS 

Fontos! Kalapácsoló fúrásnál alacsony nyomásra van szüksége. A túl nagy 
nyomás szükségtelenül megterheli a motort. Ellenőrizze a fúróhegyeket 
rendszeresen. Hegyezze ki, vagy cserélje ki a tompa fúróhegyeket. 

8.1 Kapcsolja be/ki  
Csatlakoztassa a vezetéket a hálózatra. 
A készülék elindításához nyomja meg a be/ki gombot (8). 
A be/ki gomb kiengedésével leáll a készülék. 
Ha megnyomja a lezáró gombot (9), miközben a be/ki gomb be van nyomva, akkor a be/ki 
gombot működési állapotban tartja. 
Engedje ki a be/ki gombot (8) és kapcsolja ki a készüléket. 
Minél erősebben nyomja a be/ki gombot (8), annál gyorsabban működik a készülék. 
Kezdésnél alkalmazzon alacsonyabb sebességet. 

8.2 Előre/hátra kar 
Az előre/hátra kar (7) segítségével a készülék forgási irányát határozhatjuk meg. 
A előre történő forgáshoz engedje ki a be/ki gombot és tolja előre a kart a készülék jobb (R) 
oldalára. Hátramenethez tolja a kart a készülék bal (L) oldalára. 
Amikor megváltoztatja a kar helyzetét, győződjön meg, hogy a be/ki gomb ki van engedve és 
a motor nem jár. 

9 MŰSZAKI ADATOK 
Modell  POWX1170 

Feszültség  230-240 V~ 50 Hz 

Teljesítményigény  750 Watt  

Üresjárási sebesség  0-1050 min-1  

Ütési arány  0-4900 min-1  

Szár típusa  SDS 

Max. Fúrási 
teljesítmény  

Beton  26 mm  

Acél 13 mm 

Fa 40 mm 

Nettó súly  4,9 kg 

Szigetelési osztály  

 / II  
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10 ZAJ 
A zajkibocsátási értékeket a vonatkozó szabvány szerint mérték. (K=3) 
Hangnyomásszint LpA 91 dB(A) 

Hangteljesítményszint LwA 102 dB(A) 

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

aw (Rezgésszint): 8,7 m/s² K = 1,5 m/s² 

11 KARBANTARTÁS  
 Mindig tartsa a fúrót tisztán. 
 Ne használjon maró vegyszert a műanyagrészek tisztításához. 
 Ellenőrizze, hogy a szénkefék nem bocsátanak-e ki túl sok szikrát. 
 Tartsa a szellőzőnyílásokat szabadon. 

12 JÓTÁLLÁS 
 Az alábbi termékre 36 hónapos jótállási idõszak érvényes, mely azon a napon lép életbe, 

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

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.  
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 A szerszámot szétszerelés nélkül és elfogadhatóan tiszta állapotban kell visszaküldeni a 
forgalmazóhoz, az eredeti formakövetõ dobozban (ha tartozik ilyen az egységhez) és a 
vásárlási szelvénnyel együtt. 

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

14 MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT 

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

A termék típusa: Fúrókalapács 750 W 
Márkanév:   POWERplus 
Cikkszám:   POWX1170 

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): 
2006/42/EK 
2004/108/EK 
2011/65/EU 
2000/14/EK V. melléklet LwA 99 dB(A)  /  102 dB(A) 

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 
EN61000-3-3 : 2013 

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 
13/02/2015 


