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FALHORONYMARÓ 
POWX0650 

1 BERENDEZÉS 
A készüléket téglafal és útfelületek száraz horonyvágásához tervezték. A készülék alkalmas 
villany- és vízvezeték falba vagy padlóba történő beszereléséhez, sőt burkolólapok vágására 
is lehet használni. A készülék segítségével hornyot is lehet vágni a burkolólapokba. A 
készülék használata előtt ismerkedjen meg annak működésével és tanulmányozza a 
biztonsági követelményeket. 

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. Kiegészítő fogantyú  
2. Orsózár  
3. Porelszívó adapter    
4. BE/KI kapcsoló kar  
5. Biztonsági kapcsoló  
6. Fogantyú  
7. Szénkefe burkolat  
8. Kerék  
9. Reteszelőkar mélységütközőhöz  
10. Skála mélységvágáshoz  

11. Védőburkolat  
12. Gyémánt vágókorongok  
13. Kimeneti orsó  
14. Motorperem 
15. Távgyűrű (mindegyik vastagsága:10 

mm) 
16. Peremes anya orsóhüvellyel  
17. Csapos csavarkulcs 
18. Törőeszköz  

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 készülék  
2 gyémánt vágókorong 
1 csavarkulcs  

1 kézikönyv 
1 törőeszköz 

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: 

 

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

 

Viseljen kesztyűt. 

 

A készülék használata előtt olvassa el 
az útmutatót. 

 

Poros körülmények 
között viseljen 
pormaszkot. 

 

Személyi sérülésre vagy a készülék 
sérülésének veszélyére szóló 
felhívás. 

 

Viseljen szemvédőt. 

 

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

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. 
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 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. 

 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 
 A készülék biztonságos működtetése csak a kezelési útmutatást tartalmazó kézikönyv 

alapos áttanulmányozása után lehetséges, és az abban található utasításokat szigorúan 
be kell tartani. 

 A készülék kézben tartáshoz alkalmas és nem megfelelő mozdulatlan állapotban történő 
használatra. Tilos a készüléket satuba vagy hasonló befogó készülékhez rögzíteni. 

 Kapcsolja ki a készüléket, és mielőtt leteszi, hagyja, hogy a készülék teljesen leálljon. 
 Tilos azbeszt tartalmú anyagokba vágást végezni. 
 Csak száraz maráshoz alkalmas gyémánt vágókorongot használjon. A vágókorongok 

maximális üresjárati sebességének meg kell felelnie a készülék maximális üresjárati 
sebességével. Ne használjon 150 mm-nél nagyobb átmérővel rendelkező gyémánt 
vágókorongot. Csak 22,2 mm furattal rendelkező gyémánt vágókorongot használjon. 
Szűkítőgyűrűk vagy adapterek alkalmazása nem lehetséges. 

 A gyémánt vágókorongok legyenek épek és azokat megfelelően kell felszerelni. 
 A munka elkezdése előtt mindig működtesse a készüléket legalább 30 másodpercig. Ne 

használjon sérült, ovális vagy rázkódó gyémánt vágókorongot. 
 Védje a vágókorongot az ütéstől, rázkódástól és a zsírtól.  
 A készülék visszaütődhet és/vagy a gyémánt vágókorong eltörhet, ha a gyémánt 

vágókorong beragad a vágásba. Ha a gyémánt vágókorong beragad a vágásba, akkor 
azonnal kapcsolja ki a készüléket. 

 Tartsa a készüléket mindkét kezével és tartson stabil testhelyzetet, amikor a készülékkel 
dolgozik. 

 Mindig vezesse el a kábelt a készülék hátsó oldalától. 
 A hálózathoz történő csatlakoztatás előtt ellenőrizze, hogy a készülék ki van-e kapcsolva. 
 Kapcsolja be a készüléket, és a vágás megkezdése előtt hagyja, hogy a készülék teljesen 

felgyorsuljon. 
 Tilos a forgó gyémánt vágókorongot megérinteni. 
 Ellenőrizze a forgási irányt és tartsa a készüléket úgy, hogy az esetleges szikra és/vagy 

por a testével ellentétes irányba szálljon. A szikrák rejtett tüzet is okozhatnak. 
 Óvatosan járjon el, amikor támasztófalban végez horonyvágást. Ha szükséges, kérje 

szakember tanácsát.  
 Ellenőrizze, hogy nincsenek rejtett vezetékek, vezetékcsövek, víz- vagy gázvezetékek a 

vágandó falfelület alatt.  
 Az élő vezetékekkel történő érintkezés halálesetet és tüzet okozhat.  
 A vízvezetékek sérülése a tulajdon károsodását vagy áramütést okozhat. 
 Használjon vezeték- és csőkeresőt a rejtett csövek és vezetékek feltérképezéséhez, vagy 

forduljon szakemberhez. 
 Ne vágjon lambériával vagy szigetelőanyaggal bevont falat, mert a gyémánt vágókorong 

által termelt hő tüzet okozhat. 
 A készüléket csak a környezetben lévő gyúlékony anyagoktól biztonságos távolságban 

használja. 
 Ne feledje, hogy a munkavégzés során keletkezett szikrák tüzet okozhatnak. 
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Figyelmeztetés! A gyémánt vágókorongok a készülék kikapcsolása után 
tovább forognak, és tilos azokat oldalirányú nyomás kifejtésével leállítani. 

 A készüléket csak akkor lehet működtetni, amikor megfelelő porelszívó készülék van 
csatlakoztatva. A porelszívó készüléket malterporhoz alkalmas szűrővel kell felszerelni és 
malterpor felszívására jóváhagyással kell rendelkeznie. 

 Malterporhoz jóváhagyott pormaszkot kell viselni.  

FIGYELMEZTETÉS! A gyémánt vágókorong működés során felforrósodik. 
Mielőtt eltávolítja vagy kicseréli a korongot, hagyja, hogy a gyémánt 
vágókorong teljesen lehűljön.  

 A készüléket azonnal ki kell húzni a hálózati csatlakozóból, ha a hálózati kábel a 
munkavégzés során megsérült vagy azt átvágták. Tilos a készüléket sérült vezetékkel 
működtetni. A sérült hálózati kábelt csak a gyártó által szolgáltatott, eredeti 
pótalkatrészekre lehet kicserélni. 

 Gyermekek nem használhatják a készüléket. 

7 ÖSSZESZERELÉS 

FIGYELEM! Mielőtt beállítást vagy karbantartási munkát végez a 
készüléken, mindig húzza ki a dugaszt a hálózati csatlakozóból. 

7.1 A gyémánt vágókorongok felhelyezése és cseréje (1. és 2. ábra)  
 Csak száraz vágáshoz megfelelő gyémánt vágókorongot használjon, amelyek 

megfelelnek a vágandó anyaghoz történő alkalmazáshoz. A vágókorongok megengedett 
maximális üresjárati sebességének meg kell felelnie a készülék maximális üresjárati 
sebességével.  

  
 Helyezze a készüléket stabil munkapadra, hogy a gyémánt vágókorongok a pad szélén 

kívül legyenek. 
 Állítsa a vágási mélységet a legalacsonyabb helyzetbe (maximális vágási mélység) a 

mélységütköző reteszelőkarja (9) segítségével. (Forduljon a „Mélység-beállítás” című 
fejezethez).  

 Mozgassa le a védőburkolatot, ez megkönnyíti a művelet elvégzését. 
 Nyomja az orsózár gombját (2) a motorház felé az 1. ábrán megadott nyílnak (A) 

megfelelően, és tartsa erősen benyomva.  
 Lazítsa ki az orsóhüvelyes (16) peremes anyát a csapos csavarkulccsal (17), távolítsa el a 

gyémánt vágókorongokat (12) és a távgyűrűket (15). Majd tisztítsa meg a motorperemet 
(14), a távgyűrűket és az orsóhüvelyes peremes anyát.  

 Helyezze fel az új gyémánt vágókorongot a motor peremére (14), majd helyezze fel a 
megmaradt távgyűrűket (15). (Tekintse meg a 2. ábrát) 

 Csúsztassa a hátralevő gyémánt vágókorongot az orsóra és csavarozza a peremes anyát 
az orsóra. 

 Nyomja meg az orsózárat (2) és húzza meg a peremes anyát a csapos csavarkulccsal.  

VIGYÁZAT! A gyémánt vágókorongokat mindig párban cserélje ki. 
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7.2 Mélység-beállítás (3. ábra) 

FIGYELMEZTETÉS! A karbantartási vagy beállítási munkálatok elvégzése 
előtt mindig áramtalanítsa a készüléket.  

 Lazítsa ki a mélység-beállító reteszelőkarját (9) és állítsa be a szükséges mélységet a 
mélységvágási skála (10) mentén. A fal egyenetlenségeinek kiegyenlítése érdekében 
válasszon a szükséges mélységnél 3 mm-rel nagyobb vágási mélységet. 

 Ismét húzza meg a reteszelőkart (9). 

7.3 A készülék be- és kikapcsolása  
 Nyomja be a biztonsági kapcsolót (5) és húzza meg a BE/KI kapcsoló kart (4). A készülék 

bekapcsol. 
 Engedje el a kart és a készülék kikapcsol.  

VIGYÁZAT! A munka elkezdése előtt mindig működtesse a készüléket 
legalább 30 másodpercig üresjáratban. Ne használjon sérült, ovális vagy 
rázkódó gyémánt vágókorongot. 

 Finom indítás: a készülék finom indítási mechanizmussal rendelkezik. 
 Túlterhelés-védelem: a készülék túlterhelés-védelmi eszközzel rendelkezik és túlterhelés 

esetén automatikusan kikapcsol. Engedje el a kart és távolítsa el a készüléket a 
munkadarabból. Majd indítsa el újra és működtesse a készüléket legalább egy percig 
üresjáratban, hogy lehűljön a készülék. 

7.4 A tokszélesség beállítása (4., 5., 6. és 7. ábra)  
 A készülék négy távgyűrűvel (15) rendelkezik, amelyek mindegyike kb. 10 mm vastag. A 

horony szélességét a gyémánt vágókorongok közé helyezett távgyűrűk számának 
változtatásával lehet beállítani. A horonyszélességet a távgyűrűk szélességének és a 
gyémánt vágókorongok szélességének figyelembe vételével lehet kiszámítani. A horony 
szélessége legfeljebb kb. 44 mm.  

7.5 Porelszívás 
 A készüléket csak megfelelő porszívó készülék csatlakoztatása mellett lehet működtetni. 

A porszívónak kőpor elszívásához jóváhagyott készüléknek kell lennie. A mellékelt 
porelszívó adapter (3) gondoskodik arról, hogy a tömlő biztonságosan legyen 
csatlakoztatva az adapterhez. Ha a porszívó készülék elromlik, akkor azonnal hagyja 
abba a munkavégzést. Kapcsolja ki a készüléket és javítsa a porszívási hibát. A porszívó 
készüléknek a megdolgozandó anyag típusához megfelelőnek kell lennie. Amikor toxikus 
anyagokkal dolgozik, vagy amikor toxikus por keletkezik, használjon speciális porszívó 
készüléket. Háztartási porszívó készülék használata mellett károsodhat az egészsége. 

 A legjobb eredmény érdekében használjon megfelelő szűrővel felszerelt, nedves és 
száraz porszívó eszközt. Kétség esetén kérje szakember tanácsát. 

8 MŰKÖDTETÉS 

A munka elkezdése előtt jelölje be a vágási vonalat, és tartsa a készüléket 
mindkét kezével erősen. (8. ábra)   

1. Állítsa be a horonymarási mélységet. Helyezze a készülék első kerekét erősen a falra. 
Kapcsolja be a készüléket és óvatosan közelítse a falhoz addig, hogy a forgó gyémánt 
vágókorong belemenjen a falba. Tartsa a készüléket erősen mindkét kezével. 
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2. Stabilan és egyenletesen, valamint az anyagnak megfelelő, közepes nyomással végezze 
el a vágást. Gondoskodjon arról, hogy a megfelelő irányban dolgozzon! Annak elkerülése 
érdekében, hogy a készülék kontroll nélkül kerüljön a vágásba, mindig a forgási iránnyal 
ellentétesen dolgozzon a védőburkolaton található tájékoztatónak megfelelően. 

3. A vágás befejezése után óvatosan emelje el a készüléket, kapcsolja azt ki és távolítsa el 
a vágásból. 

 Mielőtt leteszi a készüléket, várja meg, hogy a gyémánt vágókorong teljesen leálljon. Tilos 
a gyémánt vágókorong eltörését oldalirányú nyomással megkísérelni. 

 Távolítsa el a vágásban maradt maltert a készülék törőeszközének alkalmazásával.  
 A készülékkel az íves vágások elvégzése nem lehetséges, mivel a gyémánt vágókorong 

beragadhat a vágásba. 
 A törés elkerülése érdekében az útburkoló lapokat vagy hasonló anyagokat stabil felületre 

kell helyezni, vagy biztonságosan ki kell támasztani a vágás megkezdése előtt. 
 Különösen kemény anyag, pl. magas kavicstartalmú beton vágása esetén a gyémánt 

vágókorong túlmelegedhet és megsérülhet. Ezt a gyémánt vágókorongok körül megjelenő 
szikrakarikák jelzik. Ebben az esetben szakítsa félbe a vágást és hagyja a gyémánt 
vágókorongot lehűlni azáltal, hogy rövid ideig hagyja üresjáratban működni. 

 Az észrevehetően lassabb munkavégzés és a forgó szikrakarika jelzi a gyémánt 
vágókorong életlenségét. 

9 TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS 

FIGYELMEZTETÉS! A karbantartási vagy beállítási munkálatok elvégzése 
előtt mindig áramtalanítsa a készüléket. 

9.1 Tisztítás 
 A készülék nagyon kevés karbantartást igényel. 
 Ellenőrizze, hogy a szellőzőnyílások nincsenek elzáródva és rendszeresen tisztítsa meg a 

készüléket puha ruhával. A szellőzőnyílásokat sűrített levegővel tisztítsa meg. 
 A hálózati kábeleket és a szénkeféket csak szervizben vagy az arra megfelelő 

szakemberrel lehet elvégeztetni. 
 Távolítsa el a gyémánt vágókorongot és a munka befejezése után tisztítsa meg a 

motorperemet, a peremes anyát és a védőburkolatot 
 Óvatosan ellenőrizze a gyémánt vágókorongokat, hogy sérülés jelei, pl. törött részek, stb. 

találhatók-e rajta. 
 A sérült vágókorongokat azonnal ki kell cserélni.  
 Az esetleges üzemzavar esetén szervizben vagy szakemberrel javíttassa meg a 

készüléket. Jegyezze meg a géptörzslapon megadott cikkszámot, amikor kérdést szeretne 
feltenni vagy pótalkatrészt rendel.  

9.2 A szénkefék ellenőrzése és cseréje  
 Biztonsági okokból a készülék automatikusan kikapcsol, ha a szénkefék annyira elkoptak, 

hogy már nem érnek hozzá a motorhoz. Ebben az esetben a szénkeféket szervizben vagy 
szakembernél kapható, hasonló típusú szénkefére kell kicserélni. Lazítsa ki a szénkefe 
burkolatát (7) órajárással ellentétes irányban egy csavarhúzóval, nyissa ki a fedelet és 
távolítsa el a régi szénkeféket (9. ábra). 

 Ha 6 mm-esek, vagy annál kisebbek, akkor mindkettőt ki kell cserélni. Helyezze fel az új 
szénkeféket és helyezze vissza a szénkefe fedelét (7). 

 Az új szénkefék behelyezése után hagyja a készüléket 15 percig üresjáratban működni. 
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VIGYÁZAT: A szénkeféket mindig párban kell kicserélni. Mindig 
áramtalanítsa a készüléket az elektromos alkatrészek eltávolítása előtt.  

10 MŰSZAKI ADATOK 
Áramellátás 230-240 V ~ 50 Hz  

Névleges teljesítmény 1800 W 

Vágási mélység 0-45 mm 

Vágási szélesség 14/24/34/44 mm 

Üresjárati sebesség 5000 min-1 

Érintésvédelmi osztály II 

Gyémánt vágókorong átmérője 150 mm 

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

Hangnyomásszint LpA 95 dB(A) 

Hangteljesítményszint LwA 106 dB(A) 

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

aw (Rezgésszint): Max. 3,4 m/s² K = 1,5 m/s² 

12 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. 

13 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 
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14 JÓTÁLLÁS 
 Ovaj proizvod je pod garancijom 36 meseci računajući od dana kupovine od strane prvog 

korisnika. 
 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. 

 Oštećenja i/ili kvarovi koji se rezultat neodgovarajuće upotrebe takođe nisu obuhvaćeni 
odredbama ove garancije. 

 Takođe ne snosimo nikakvu odgovornost za bilo koje telesne povrede koje su rezultat 
neodgovarajuće upotrebe ovog alata. 

 Popravke se mogu vršiti samo u ovlašćenom centru korisničke službe za Powerplus alate. 
 Više informacija možete uvek dobiti na telefonskom broju 00 32 3 292 92 90. 
 Sve troškove transporta će snositi korisnik osim u slučaju kada je drugačije dogovoreno u 

pisanom obliku. 
 Istovremeno, nikakva reklamacija  u vezi sa garancijom neće biti priznata ukoliko je 

oštećenje uređaja posledica  nemarnog održavanja ili preopterećenja. 
 Ova garancija apsolutno ne obuhvata oštećenja nastala usled prodora tečnosti, 

prekomernog prodora prašine, namernog oštećenja (namerno usled grube nepažnje), 
nepravilne upotrebe (korišćenje u svrhe za koje uređaj nije podoban), nekompetentne 
upotrebe (npr. nepoštovanje uputstava datih u uputstvima za upotrebu), nestručnog 
sklapanja, udara groma, neodgovarajućeg napona. Ovaj spisak nije restriktivan. 

 Prihvatanje reklamacija obuhvaćenih garancijom nikada ne može da produži period 
važenja garancije niti da predstavlja početak novog garantnog roka u slučaju zamene 
uređaja 

 Uređaji ili delovi koji su zamenjeni u garantnom roku su prema tome vlasništvo Varo NV. 
 Zadržavamo pravo da odbijemo svaki zahtev ako se kupovina ne može potvrditi ili ako je 

očigledno da proizvod nije održavan na odgovarajući način (čisti otvori za ventilaciju, 
redovno servisiranje grafitnih četkica,...). 

 Morate čuvati račun i garantni list kao dokaz o datumu kupovine. 
 Nerasklopljen alat prodavcu morate vratiti u prihvatljivo čistom stanju unutar originalne 

kutije od duvane plastike (ako je prikladno za jedinicu), zajedno sa dokazom o kupovini. 

15 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! 
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16 MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT 

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

A termék típusa: Falhoronymaró  
Márkanév: POWERplus 
Cikkszám: POWX0650 

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

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

EN60745-1 : 2009 
EN60745-2-22 : 2011 
EN55014-1 : 2006 
EN55014-2 : 1997 
EN61000-3-2 : 2006 
EN61000-3-3 : 2008 

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 
Dátum: 23/09/2015 


