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ELEKTROMOS LEVEGİ NÉLKÜLI SZÓRÓPISZTOLY 
POWX350 

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. 

1 LEÍRÁS (FIG A) 
1. Motorburkolat 
2. Teljesítmény-szabályozó 
3. Indító gomb 
4. Markolat 
5. Festéktartály 

6. Kosaras szórófej 
7. Hajlékony szórófej toldalék 
8. Tartalék szelep 
9. Viszkozitásmérı csésze 

2 CSOMAGOLÁS TARTALMA 
� Távolítsa el a csomagolóanyagokat. 
� Távolítsa el a csomagolás fennmaradó részét és a szállítási támasztóelemeket (ha van 

ilyen). 
� Ellenırizze a csomag tartalmának teljességét. 
� Ellenırizze a készüléket, a hálózati vezetéket, a hálózati csatlakozót és a többi tartozékot, 

hogy azok a szállítás során nem sérültek meg. 
� Amennyiben lehetséges ırizze meg a csomagolóanyagot a jótállási idıszak végéig. Majd a 

helyi hulladékeltávolítási elıírásoknak megfelelıen távolítsa el azokat. 

FIGYELMEZTETÉS: A csomagolóanyag nem játékszer! Ne engedje, hogy a 
gyermekek m őanyag zsákokkal játszanak, mert az fulladásveszélyt okozhat! 

1 db elektromos szórópisztoly (egy kosaras 
szórófejjel) 
1 db viszkozitásmérı csésze 
1 db tisztítótő 

1 tartalék szórófej szeleppel 
1 db hajlékony szórófej toldalék 
Kezelési utasítás 

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

3 JELZÉSEK 
A jelen kezelési utasításban és/vagy a készüléken a következı jelzéseket alkalmaztuk: 

 

Személyi sérülésre vagy a 
készülék sérülésének 
veszélyére szóló felhívás. 

 Használat elıtt olvassa el a 
kezelési utasítást! 

 
Viseljen kesztyőt! 

 

Viseljen szemvédıt! 

 

Porképzıdéskor viseljen 
maszkot! 

 

II. osztályú gép – Dupla 
szigetelés – Nincs szükség 
földelt dugó alkalmazására. 
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A európai irányelveknek megfelelı, szükséges és alkalmazandó biztonsági 
szabványok szerint 

4 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK 
Olvasson el minden biztonsági figyelmeztetést és minden utasítást. A figyelmeztetések és 
utasítások betartásának elmulasztása áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérülést okozhat. 
İrizze meg a figyelmeztetések és utasítások leírását jövıbeni hivatkozás céljából. A 
figyelmeztetésekben elıforduló berendezés (power tool) kifejezés a hálózatról mőködtetett 
(vezetékes) berendezésre, vagy az elemes (vezetékmentes) berendezésre utal. 

4.1 Munkakörnyezet 
�  A munkaterületét tartsa tisztán és rendben. A rendetlenség és a megvilágítatlan 

munkaterületek balesetekhez vezethetnek. 
� Ne mőködtesse az eszközt robbanásveszélyes környezetben, ahol éghetı folyadékok, 

gázok és por található. Az elektromos mőködtetéső szerszámok szikrázhatnak, ezek pedig 
meggyújthatják a port vagy gızöket. 

� Az elektromos mőködtetéső szerszám használata közben ne tartózkodjanak a közelében 
gyerekek és más személyek. Ha megzavarják, elvesztheti a felügyeletet az eszköz felett. 

4.2 Elektromos biztonság 

Mindig ellen ırizze, 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 megfelelı tápaljzatok révén 
csökkenthetı az elektromos áramütés veszélye. 

� Kerülje az érintkezést földelt felületekkel, például csıvezetékekkel, főtıkészülékekkel, 
tőzhelyekkel és hőtıkkel. Az áramütés kockázata nı, ha a teste földelt. 

� Az eszközt tartsa távol az esıtıl vagy a nedvességtıl. 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 hıtıl, olajtól, éles 
élektıl vagy az eszköz mozgó alkatrészeitıl. A sérült vagy összegubancolódott tápkábelek 
növelik az áramütés kockázatát. 

� Ha kültéren használja az elektromos mőködtetéső 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 történı alkalmazása, akkor használjon áram-
védıkapcsolóval (RCD) védett tápellátást. Az RCD lecsökkenti az áramütés kockázatát.  

4.3 Személyi biztonság 
� Legyen körültekintı, figyeljen munkájára, és legyen tudatos az elektromos mőködtetéső 

szerszám használatakor. Ne használja az elektromos mőködtetéső 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 védıeszközöket, és mindig viseljen védıszemüveget és védıkesztyőt. A 
személyi védıeszközök használata - például a védımaszké, a csúszásmentes biztonsági 
cipıké, a védısisakoké vagy a fülvédıké - az elektromos mőködtetéső szerszám típusától 
és használati módjától függıen csökkenti a sérülés kockázatát. 
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� Kerülje el a készülék véletlenszerő elindulását. A hálózati csatlakozó tápaljzathoz 
csatlakoztatása elıtt ellenırizze, 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 elıtt távolítson el minden állítókulcsot vagy csavarkulcsot. A 
készülék forgó részén található eszköz vagy csavarkulcs sérüléseket okozhat. 

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

� Viseljen megfelelı ruházatot. Ne viseljen laza ruházatot vagy ékszereket. A haját, a ruháját 
és a kesztyőjét tartsa távol a mozgó részektıl. A laza ruházatot, ékszereket vagy hosszú 
hajat becsíphetik a mozgó részek. 

� Ha a készülékre porelszívó és port megkötı eszközök szerelhetık, ellenırizze, hogy 
megfelelıen csatlakoztatta-e és használja-e ıket. Ezeknek az eszközöknek a használata 
csökkenti a por káros hatását. 

4.4 Az elektromos m őködtetés ő szerszámok helyes használata. 
� Ne terhelje túl a készüléket. A munkájához a megfelelı szerszámot használja. A megfelelı 

szerszámmal a jelzett teljesítménytartományon belül nagyobb hatékonysággal és sokkal 
biztonságosabban dolgozhat. 

� Ne használja a meghibásodott kapcsolójú szerszámokat. Minden olyan elektromos 
mőködtetéső szerszám, amely nem kapcsolható be és ki a kapcsolójával, veszélyes és 
javításra szorul. 

� Bármely beállítás végrehajtása, a tartozékok cseréje vagy a szerszám eltevése elıtt húzza 
ki a csatlakozót a tápaljzatból. Ezek az elıvigyázatossági intézkedések megakadályozzák a 
véletlenszerő indítást. 

� A használaton kívüli elektromos mőködtetéső szerszámokat is tartsa olyan helyen, ahol 
gyerekek nem férhetnek hozzájuk. Ne engedélyezze a készülék mőködtetését olyan 
személyeknek, akik nem ismerik a készüléket, vagy nem olvasták el a használati utasítást. 
Az elektromos mőködtetéső szerszámok veszélyesek lehetnek, ha kezdı felhasználók 
használják. 

� Gondoskodjon a készülék helyes karbantartásáról. Ellenırizze, hogy a mozgó részek 
megfelelıen mőködnek-e és nem ragadnak-e be, illetve hogy az alkatrészek nem 
károsodtak-e vagy rongálódtak-e meg a mőködést befolyásoló mértékben. Használat elıtt 
minden sérült alkatrészt ki kell javítani. Számos balesetet okoznak a rosszul karbantartott 
elektromos mőködtetéső szerszámok. 

� Tartsa élesen és tisztán a vágószerszámokat. A helyesen karbantartott, éles 
vágószerszámok kevésbé akadnak el és könnyebben irányíthatók. 

� Az elektromos mőködtetéső szerszámokat, tartozékokat, betéteket az utasításoknak és az 
adott típusú eszköznek megfelelıen használja, figyelembe véve a munkafeltételeket és a 
végrehajtandó tevékenységet. Az elektromos mőködtetéső szerszámok rendeltetéstıl eltérı 
használata veszélyes helyzetekhez vezethet. 

4.5 Szerviz 
� A javításokhoz kizárólag eredeti pótalkatrészek használhatók, és a javítási mőveleteket 

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

5 KIEGÉSZÍTİ BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 
� SOHA NE SZÓRJON EMBEREKRE - Soha ne irányítsa a szórófejet emberre vagy állatra. 

Soha ne hagyja, hogy a permet közvetlenül a bırre kerüljön. 
� GYULLADÁSPONT - Ezt a szórópisztolyt tilos gyúlékony anyagok szórására, vagy 32 °C 

alatti gyulladáspontú oldószerekkel használni. 
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� SZELLİZÉS - A munka megkezdése elıtt mindig ellenırizze, hogy a munka helyszíne 
megfelelıen szellızzön. 

� KOSARAS SZÓRÓFEJ - A kosaras szórófejnek mindig a helyén kell lennie munka közben. 
� VEGYE FIGYELEMBE A MUNKA HELYSZÍNÉNEK KÖRNYEZETÉT - Ne használja a 

szórópisztolyt tőz, vagy robbanásveszélyes helyen. 
� TÁJÉKOZÓDJON A KOCKÁZATOKRÓL - Tájékozódjon a szórni kívánt anyag okozta 

kockázatokról és olvassa el az anyag dobozán látható vagy a gyártó által mellékelt 
információkat. 

� NE KOCKÁZTASSON - Ne használjon olyan anyagokat, amelyek veszélyeit nem ismeri. 
� VISELJEN VÉDİSZEMÜVEGET - Mindig használjon védıszemüveget, hogy elkerülje az 

ártalmas anyagok gızeinek szembe jutását. 
� VISELJEN VÉDİMASZKOT - Soha ne használjon szórópisztolyt védımaszk nélkül. 
� VÉDJE A HALLÁSÁT - Használjon hallásvédıt, ha a hangnyomás meghaladja a 85 dB (A) 

értéket. 
� TARTSA KARBAN SZERSZÁMAIT - Tartsa tisztán a szórópisztolyt, a festéktartályt és a 

szórófejeket. Ne használjon 32 °C-nál alacsonyabb g yulladáspontú, gyúlékony folyadékokat 
a tisztításhoz. Idınként ellenırizze a hálózati vezetéket, és ha megsérült, cseréltesse ki 
képzett szakemberrel. 

� NYÍLT LÁNG - Soha ne használja a készüléket nyílt láng vagy ırláng közelében. 
� DOHÁNYZÁS - Soha ne dohányozzon szórás közben. 
� HÍGÍTÁS - Mindig olvassa el a festékgyártó hígítási utasításait vagy javaslatait festékek 

vagy más anyagok használata elıtt. 
� HÚZZA KI A HÁLÓZATI KONNEKTORBÓL - Mindig húzza ki a készüléket a hálózati 

konnektorból mikor a festéktartályt tölti, vagy a szórópisztolyt tisztítja. 
� KAPCSOLJA KI, HA NEM SZÓR FESTÉKET - Egyáltalán ne használja a készüléket 

teljesen zárt teljesítményszabályozóval. 

Nem vállalunk felel ısséget nem megfelel ı anyagok vagy nem megfelel ıen 
hígított festékek okozta károkért, sem a nem megfelel ı szellızés okozta 
egészségkárosodásért. 

5.1 Azonnal kapcsolja ki a szórópisztolyt, ha: 
� Zavar keletkezik a hálózati csatlakozóban, a hálózati vezetékben vagy, ha a hálózati 

vezeték megsérül. 
� A kapcsoló meghibásodik. 
� Füstöt vagy égett szagot észlel. 

6 MŐKÖDTETÉSI UTASÍTÁSOK 

6.1 Elıkészületek (B  ábra) 

Ne használjon textilutánzatú fali festéket vagy bevonatot, mert az eltömíti a 
szórófejet. 

Fontos, hogy elıkészítse a festendı felületet és a festéket a megfelelı viszkozitásra hígítsa, 
mielıtt megkezdené a szórópisztoly használatát, mert így érheti el a legjobb eredményeket. 
Mindig gondoskodjék, hogy a festendı felületek por-, kosz- és zsírmentesek legyenek. Azokat 
a felületeket, melyeket nem kíván festeni, fedje le jó minıségő enyvezett fedıpapírral. A 
szórópisztolyba kerülı festéket vagy folyadékot alaposan el kell keverni, és nem szabad 
csomókat vagy más szemcséket tartalmaznia. Sokféle anyagot lehet a szórópisztollyal 
használni, de mindig ellenırizze a gyártó javaslatait a festék megvétele elıtt. 
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6.2 Hígítás 

Mindig húzza ki a készüléket a hálózatból, miel ıtt a festéktartályt megtölti a 
szórható anyaggal. 

A legtöbb festéket ecsettel történı használathoz megfelelı formában kapható, így ezeket fel 
kell hígítani a szórópisztollyal történı használat elıtt. Kövesse a gyártó szórópisztolyos 
használatra vonatkozó utasításait. A viszkozitásmérı csésze segítségével meghatározhatja a 
festék megfelelı viszkozitását. A helyes viszkozitás meghatározásához töltse meg színültig a 
csészét. Mérje meg, mennyi idı alatt folyik vissza a festék a dobozába.  Az alábbi táblázat 
különbözı anyagok ajánlott értékeit mutatja: 
Mőanyag- és latexfesték 24 - 28 másodperc 
Vízbázisú festék 20 - 25 másodperc 
Alapozó 24- 28 másodperc 
Lakk  20 - 25 másodperc 
Olajfesték 18 - 22 másodperc 
Zománcfesték 18 - 22 másodperc 
Alumíniumfesték 22 - 25 másodperc 
Alvázfesték  25 - 35 másodperc 
Fa alapozófesték  28-35 másodperc 
Fakonzerváló szer  Nem kell hígítani 
Fapác  Nem kell hígítani 
Ha a festék a megadott idınél lassabban folyik le, további hígításra van szükség. Keverjen 
egy keveset a festékhez a megadott hígítóból, és használja a viszkozitás tesztet a megfelelı 
viszkozitás eléréséig. Egyes szórható anyagok szemcséket vagy csomókat tartalmaznak. 
Ezeket az anyagokat meg kell szőrni, mielıtt a festéktartályba töltené ıket.  

6.2.1 A szórandó mennyiség beállítása 

Töltse fel a tartályt, amikor már majdnem üres. 
Ha a szórás az újratöltés után nem felel meg az elvárásoknak (pl. fröcsköl), állítsa be újra a 
szabályozó kart a megfelelı helyzetbe! 

6.3 Szórás (C  ábra) 
Töltse meg a festéktartályt a megfelelıen felhígított és megszőrt festékkel. Csatlakoztassa a 
szórópisztolyt a hálózati áramforráshoz. Irányítsa a szórópisztolyt egy darab hulladék anyagra, 
és nyomja le az indító gombot, amíg a festék szórása megkezdıdik. Állítsa be a teljesítmény-
szabályozóval (2) a szórt festék mennyiségét. Csavarja az óramutató járásával megegyezı 
irányba a teljesítmény-szabályozót a festékáramlás csökkentéséhez, és az óramutató 
járásával ellenkezı irányba a festékáramlás növeléséhez. A teljesítményszabályozó beállítása 
befolyásolja a szórási mintát. A gyenge szórási minta a szórási tartomány közepére irányítja a 
festék nagy részét és ez foltokat eredményez. A jó szórási minta egyenletes festékeloszlást 
eredményez az egész szórási tartományban. 

6.4 Szórási technikák (D  ábra) 
Az optimális eredmény érdekében tartsa a szórópisztolyt mindig azonos távolságban és a 
felülettel párhuzamosan. Tartsa a szórófejet 25-30 cm-re a felülettıl és szórjon egyenletesen, 
oldalirányban, vagy felülrıl lefelé. Ne szórjon ferdén, mert ez festékcsorgást eredményez a 
felszínen. Lágy és egyenletes mozdulatokkal haladjon. A nagyobb felületeken használjon 
keresztezıdı mintát, amint az az ábrán látható. 
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(E ábra) 
Soha ne állítsa le vagy indítsa el a szórópisztolyt, miközben az a festeni kívánt felületre irányul. 
A szórópisztolyt egyenletes sebességgel mozgassa. A gyors mozgás vékony réteget 
eredményez, míg a lassú mozgás vastag réteget. Egy alkalommal csak egy réteget vigyen fel. 
Ha további rétegekre van szükség, vegye figyelembe a festék gyártójának a száradási idıre 
vonatkozó utasításait, mielıtt a következı réteget felvinné. Kis felületek festése során állítsa a 
teljesítmény-szabályozót alacsony értékre. Így nem használ túl sok festéket, és nem festi túl a 
felületet. Ha lehetséges, ne állítsa le vagy indítsa el a szórópisztolyt egy tárgy festése közben, 
ugyanis ez túl sok, vagy túl kevés festék felviteléhez vezethet. Ne döntse meg a szórópisztolyt 
45°-nál nagyobb szögben. 

6.5 A hajlékony szórófej felszerelése és alkalmazása (F. ábra) 
A hajlékony szórófej toldalékot lapos vagy vízszintes felületek festése során kell alkalmazni. 
Nehezen elérhetı helyeken is alkalmazható. A hajlékony szórófej felszereléséhez csavarja le 
a kosaras szórófejet és csatlakoztassa a hajlékony szórófejet annak helyére. Helyezze a 
kosaras szórófejet a hajlékony toldalék végére és rögzítse azt. 

7 TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS (G ÁBRA) 

Mindig húzza ki a készüléket a hálózatból, miel ıtt a festéktartály vagy a 
szórópisztoly tisztításához lát. 

Nagyon fontos, hogy minden használat után alaposan megtisztítsa a szórópisztolyt. A tisztítás 
elmaradása majdnem biztosan eltömıdéshez vezet, és elıfordulhat, hogy a készülék nem 
mőködik, mikor legközelebb használni szeretné! A garancia nem vonatkozik a szórópisztoly 
tisztításra, ha a felhasználó azt nem tisztította ki megfelelıen.  

7.1 Az alábbi lépéseket kell végrehajtani minden használat után: 
� Távolítsa el a maradékot a tartályból. 
� Tisztítsa ki alaposan a tartályt a festés során használt hígítóval. 
� Öntsön hígítót a tartályba és mőködtesse a festékszórót addig, amíg csak tiszta hígító jön a 

szórófejbıl. 
� Alaposan tisztítsa meg a festékfelszívó csövet és a szőrıt hígítóval. 
� Tisztítsa meg a kosarat és a szórófejet, és távolítson el minden egyéb maradék festéket és 

szennyezıdést. 
� Fordítsa meg a szórópisztolyt és cseppentsen pár csepp könnyőolajat a két nyílásba (F). Ez 

megkeni a dugattyút és a hengert.  
Ha a szórópisztolyt esetleg belül is meg kell tisztítani, akkor szükséges lehet szétszerelés.   
Ebben az esetben kövesse az alábbi lépéseket: 
� Húzza ki a csatlakozódugót a hálózati konnektorból. 
� Távolítsa el a festéktartályt, a felszívó csövet és a szőrıt. 
� Vegye ki a szivattyúegységet. 
� Szerelje szét a szórófejet (H), szelepet (J), dugattyút (K) és a rugót (L). 
� Alaposan tisztítsa meg a hengert (M) és az összes alkatrészt hígítóval. 
� Olajozza meg pár csepp könnyő kenıolajjal a dugattyút, a rugót és a hengert. 
� Szerelje össze a szórópisztolyt. 

 



 POWX350 HU 

Copyright © 2011 VARO P a g e  | 8 www.varo.com 

8 KARBANTARTÁS 

Ellenırizze, hogy a készülék áramtalanítva van, amikor karbantartási 
munkát végez a szórópisztolyon. 

Gépeinket úgy tervezték, hogy minimális karbantartás mellett hosszú ideig mőködjenek. A 
folyamatos, kielégítı mőködés a gép megfelelı karbantartásán és rendszeres tisztításán múlik. 

8.1 Tisztítás 
Tartsa tisztán a készülék szellızınyílásait, nehogy a motor túlmelegedjen. Rendszeresen 
tisztítsa meg a készülék felületét egy puha ronggyal, lehetıleg minden használat után. Tartsa 
tisztán a szellızınyílásokat a portól és bármilyen szennyezıdéstıl.  Ha a szennyezıdés nem 
jön le, használjon szappanos vízzel megnedvesített puha rongyot. Ne használjon olyan 
oldószereket, mint a benzin, alkohol, ammóniás víz, stb., mert ezek károsíthatják a mőanyag 
alkatrészeket.  

8.2 Olajozás 
A készülék nem igényel kiegészítı olajozást. 

9 MŐSZAKI ADATOK 
Feszültség 230-240 V 
Frekvencia 50 Hz 
Bemenı teljesítmény 120 W 
A szórófej max. áramlási sebessége 320 gr/perc 
Tartály térfogata 800 ml 

Szórófej átmérıje 0,8 mm 
Max. viszkozitás 50 DIN-sec 

10 HANGKIBOCSÁTÁS 
Zajkibocsátási értékek az idevontakozó szabvány szerint mérve. 
Hangnyomásszint (LpA) 88 dB(A) K = 3 dB(A) 
Hangteljesítményszint (LwA) 101 dB(A) K = 3 dB(A) 

A munkahelyen gép túllépheti a 85 dB(A) értéket. Ez esetben a használó 
védelmében zajvédelmi intézkedéseket kell hozni. 

aw (Rezgésszint):  18.6 m/s² K = 1,5 m/s² 
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11 HIBAELHÁRÍTÁS 
PROBLÉMA A PROBLÉMA OKA  MIT TEGYEN 

A motor búg, de a 
készülék nem szór 
vagy egyenetlen a 
szórás 

� Elhasználódott keverıfej: 
� A felszívó csı nem jó 

helyzetben van: 
� Eltömıdött felszívó csı: 
� Eltömıdött szórófej: 
� Eltömıdött szőrı: 
� A teljesítmény-szabályozót be 

kell állítani: 

� Cserélje ki a keverıfejet. 
� Igazítsa meg a felszívó csövet. 
 
� Tisztítsa meg hígítóval.. 
� Tisztítsa meg a szórófejet. 
� Eltömıdött szőrı:. 
� Állítsa be. 

A porlasztás nem 
megfelelı 

� A teljesítmény-beállítás nem 
megfelelı: 

� A festék túl sőrő: 

� Állítsa be 
 
� Ellenırizze a festék 

viszkozitását.. 
Festéssel 
kapcsolatos 
problémák 

� A szórópisztoly nem tiszta, vagy 
nincs megolajozva, ezért a 
dugattyú beragad a hengerbe  

� Túl sok festék  
 
 
 
 
 
� A festék túl híg 

� Szerelje szét a szórópisztolyt és 
tisztítsa meg hígítóval. 

 
� Csavarja a 

teljesítményszabályozót az 
óramutató járásával megegyezı 
irányba, a szórás 
csökkentéséhez. Két vékony 
réteg jobb, mint egy vastag. 

� Ellenırizze a viszkozitást. 
A motor a 
megszokottnál 
hangosabb 

� A szórópisztoly nem tiszta, vagy 
nincs megolajozva, ezért a 
dugattyú beragad a hengerbe: 

� Szerelje szét a szórópisztolyt és 
tisztítsa meg hígítóval. 

Nincs se szórás, 
se hang 

� Nincs áram � Ellenırizze az áramforrást. 

Mőködés hangja 
eltér a 
megszokottól 

� Rossz teljesítmény beállítás  
� Kevés festék van a tartályban, 

így levegıt is beszív a készülék: 
� Nem megfelelı hígítás, vagy 

dugulás a felszívó csıben. 

� Állítsa be újra 
� Töltse fel festékkel.. 
 
� Ellenırizze a felszívó csövet és 

a viszkozitást. 
“Narancsbır” 
felület és túlzott 
ködképzıdés 

� Nem megfelelı hígítót használ 
� A szórópisztoly túl távol van a 

felülettıl: 
� A festék túl sőrő 

� Használja a megfelelı hígítót. 
� Tartsa közelebb a felülethez. 
Hígítsa fel a festéket. 
�  
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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 

elhasználódott alkatrészek miatt keletkezõ meghibásodásokat, ilyen alkatrészek például a 
csapágyak, kefék, csatlakozók vagy olyan más tartozékok, mint a fúrók, fúrófejek, 
fûrészlapok, stb.; a rongáló felhasználásból, baleset során vagy módosításokból keletkezõ 
sérülést vagy meghibásodásokat; sem pedig a szállítás árát.  

� Ez a jótállás az összes anyagi és gyártási hibát fedezi, de nem tartoznak bele az 
akkumulátorok, a töltık, az elhasználódás következtében meghibásodott alkatrészek, így 
például, a csapágyak, kefék, vezetékek, csatlakozók, stb. Az olyan tartozékok, mint például 
a fúrók, fúróhegyek, főrészlapok, stb. úgyszintén nem képezik a jótállás részét. 

� A nem rendeltetésszerő használatból eredı károsodásokra és meghibásodásokra szintén 
nem vonatkozik a jótállás. 

� A készülék nem rendeltetésszerő használatából eredı sérülésekért sem vállalunk 
felelısséget. 

� A javításokat csak a Powerplus szerszámgépek javításához engedéllyel rendelkezı 
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 
megfelelı használatnak (a készülék rendeltetésétıl eltérı célra történı 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 idıszak meghosszabbítását, 
sem pedig egy új jótállási idıszak 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. 

13 KÖRNYEZETVÉDELEM 
Ha a gép elhasználódott, ne dobja a háztartási szemétbe, hanem gondoskodjon 
környezetbarát elhelyezésérıl! 
Az elhasználódott elektromos termékeket ne dobja a háztartási hulladékok közé. 
Kérjük, hogy gondoskondjon azok újrahasznosításáról, amennyiben erre 
lehetısége van. Az újrahasznosítási lehetıségekrıl érdeklıdjön a helyi 
köztisztasági szerveknél! 
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14 MEGFELELİSÉGI NYILATKOZAT 

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

A termék típusa: ELEKTROMOS levegı nélküli SZÓRÓPISZTOLY 
Márkanév :  POWERplus 
Cikkszám : POWX350 

Megfelel az alapvetı követelményeknek és a vonatkozó európai irányelvek más idevágó 
elıírásainak, az európai harmonizált szabványok alkalmazása alapján. A készülék bármely 
illetéktelen módosítása hatálytalanítja a jelen nyilatkozatot. 

Európai irányelvek (beleértve, ha rendelkezésre áll, azok módosító irányelveit): 
2006/95/EK Kisfeszültségő villamossági berendezésekrıl szóló irányelv 
2004/108/EK Az elektromágneses összeférhetıségrıl szóló irányelv 
2006/42/EK A gépi berendezésekre vonatkozó irányelv 

Európai harmonizált szabványok és azok módosításai: 
EN50144-1 : 1998 
EN50144-2-7 : 2000 
EN55014-1 : 2006 
EN55014-2 : 1997 
EN61000-3-2 : 2006 
EN61000-3-3 : 1995 

Az alulírott, a vállalatvezetés nevében és annak meghatalmazásából jár el, 

 
Philippe Vankerkhove 
Tanúsítványokkal foglalkozó menedzser 
Dátum  : 15/02/2011  




