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10.8V LI-ION TÖBBFUNKCIÓS SZERSZÁM 
POWX1335LI 

1 ALKALMAZÁS 
Attól függően, hogy melyik alkatrész van felszerelve, a jelen szerszám alkalmas kis területek 
száraz csiszolására, valamint fűrészelésre, kaparásra, fényezésre, reszelésre, vágásra és 
leválasztásra. 

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. ÁBRA) 
1. Puha markolatú fogantyú 
2. BE/KI kapcsoló gomb 
3. Sebességszabályozó 
4. Akkumulátor fedele 
5. Töltő 
6. Akkumulátor 

7. Töltőalap 
8. Csiszolólap 
9. Csiszoló papír 
10. Merülő fűrészlap 
11. Rozsdamentes acél kaparó 
12. Szegmens fűrészlap 

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 x Li-ion Többfunkciós szerszám 
1 x Li-ion akkumulátor 
1 x imbuszkulcs 
1 x csiszolólap 
5 x csiszolópapír 

1 x merülő fűrészlap 
1 x rozsdamentes acél kaparó 
1 x szegmens fűrészlap 
1 x használati útmutató 

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. 

 

Viseljen fülvédőt! 
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Használat előtt olvassa el a 
kezelési utasítást! 

 

Viseljen szemvédőt! 

 

Az európai irányelv(ek) 
szükséges követelményei 
szerint 

 

Porképződéskor viseljen 
maszkot! 

 

II. Érintésvédelmi osztály – A 
készülék kettős szigetelésű; 
Ezért földelő vezetékre nincs 
szükség. 

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

5.1 Munkakörnyezet 
  A munkaterületét tartsa tisztán és rendben. A rendetlenség és a megvilágítatlan 

munkaterületek balesetekhez vezethetnek. 
 Ne működtesse az eszközt robbanásveszélyes környezetben, ahol éghető folyadékok, 

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

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

5.2 Elektromos biztonság 

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

 A csatlakozódugónak illeszkednie kell a tápaljzatba. A hálózati csatlakozódugó 
semmiképpen nem alakítható át. Ne használja az adapter-csatlakozót más földelt 
eszközökkel együtt. Az eredeti csatlakozódugók és megfelelő tápaljzatok révén 
csökkenthető az elektromos áramütés veszélye. 

 Kerülje az érintkezést földelt felületekkel, például csővezetékekkel, fűtőkészülékekkel, 
tűzhelyekkel és hűtőkkel. Az áramütés kockázata nő, ha a teste földelt. 

 Az eszközt tartsa távol az esőtől vagy a nedvességtől. Ha víz szivárog az elektromos 
készülékbe, az növeli az elektromos áramütés kockázatát. 

 Ne a kábelt használja az eszköz szállításához vagy felakasztásához, és a csatlakozót ne 
a kábel meghúzásával távolítsa el a tápaljzatból. A tápkábelt tartsa távol hőtől, olajtól, éles 
élektől vagy az eszköz mozgó alkatrészeitől. A sérült vagy összegubancolódott tápkábelek 
növelik az áramütés kockázatát. 

 Ha kültéren használja az elektromos működtetésű szerszámot, akkor csak kültéri 
használatra jóváhagyott hosszabbító kábeleket használjon. A kültéri használatra alkalmas 
hosszabbító kábel használata csökkenti az elektromos áramütés kockázatát. 

 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 
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 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. 

 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 
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 A javításokhoz kizárólag eredeti pótalkatrészek használhatók, és a javítási műveleteket 
csak minősített, szakképzett személyzet végezheti. Ez biztosítja eszköze 
biztonságosságát. 

6 A BERENDEZÉSSEL KAPCSOLATOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK 
 Az elektromos kéziszerszámot csak száraz csiszolásra használja. Ha víz hatol be egy 

elektromos kéziszerszámba, ez megnöveli az áramütés veszélyét. 
 Tartsa távol a kezét a fűrészelési területtől. Ne nyúljon a megmunkálásra kerülő 

munkadarab alá. Ha megérinti a fűrészlapot, sérülésveszély áll fenn. 
 A rejtett vezetékek felkutatásához használjon alkalmas fémkereső készüléket, vagy kérje 

ki a helyi energiaellátó vállalat tanácsát. Ha egy elektromos vezetékeket a berendezéssel 
megérint, ez tűzhöz és áramütéshez vezethet. Egy gázvezeték megrongálása robbanást 
eredményezhet. Ha egy vízvezetéket szakít meg, anyagi károk keletkeznek, vagy villamos 
áramütést kaphat. 

 A munka során mindig mindkét kezével tartsa az elektromos kéziszerszámot és 
gondoskodjon arról, hogy szilárd, biztos alapon álljon. Az elektromos kéziszerszámot két 
kézzel biztosabban lehet vezetni. 

 A megmunkálásra kerülő munkadarabot megfelelően rögzítse. Egy befogó szerkezettel 
vagy satuval rögzített munkadarab biztonságosabban van rögzítve, mintha csak a kezével 
tartaná. 

 Tartsa tisztán a munkahelyét. Az anyagkeverékek különösen veszélyesek. A könnyű 
fémek pora éghető és robbanásveszélyes. 

 Kerülje el a véletlen bekapcsolást. Győződjön meg róla, hogy a be-/kikapcsoló kikapcsolt 
helyzetben van, mielőtt behelyezne egy akkumulátort. Ha az elektromos kéziszerszámot 
egy ujjával a be-/kikapcsolónál fogva tartja, vagy ha bekapcsolt elektromos kéziszerszám 
mellett helyezi be az akkumulátort, ez balesetekhez vezethet. 

 Ne nyissa fel az akkumulátort. Ekkor fennál egy rövidzárlat veszélye. Óvja meg az 
akkumulátort a forróságtól, például tartós napsugárzástól és a tűztől. Robbanásveszély. 

 Az akkumulátor megrongálódása vagy szakszerűtlen kezelése esetén abból gőzök 
léphetnek ki. Azonnal juttasson friss levegőt a helyiségbe, és ha panaszai vannak, 
keressen fel egy orvost. A gőzök ingerelhetik a légzőutakat. 

 Hibás akkumulátor esetén az akkumulátorból folyadék léphet ki és beszennyezheti a 
szomszédos tárgyakat. Ellenőrizze az érintett alkatrészeket. Szükség esetén tisztítsa meg 
vagy cserélje ki ezeket az alkatrészeket. 

 Az akkumulátort csak az Ön gyártmányú elektromos kéziszerszámával használja. Az 
akkumulátort csak így lehet megvédeni a veszélyes túlterhelésektől. 

 A betétszerszámok kicseréléséhez viseljen védőkesztyűt. A betétszerszámok a hosszabb 
használat során felmelegszenek. 

 Ne próbáljon megnedvesített anyagokat (például tapétákat) lekaparni és ne próbáljon 
nedves alapról anyagokat lekaparni. Ha víz hatol be egy elektromos kéziszerszámba, ez 
megnöveli az áramütés veszélyét. 

 Ne kezelje a megmunkálásra kerülő felületet oldószert tartalmazó folyadékkal. A 
lekaparás során fellépő hőfejlődés mérgező gőzők keletkezéséhez vezethet. 

 A hántoló kezelése során legyen különösen óvatos. Das szerszám nagyon éles, ezért 
sérülésveszély áll fenn.. 

7 KIEGÉSZÍTŐ BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK AZ 
AKKUMULÁTOROKHOZ ÉS A TÖLTŐKHÖZ 

7.1 Akkumulátorok: (6) 
 Ne kísérelje meg semmi okból kifolyólag kinyitni.  
 Ne tárolja olyan helyen, ahol a hőmérséklet meghaladhatja a 40 °C fokot. 
 Kizárólag 4 °C és 40 °C fok közötti környezeti hőmérsékleten tárolja.  
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 Kizárólag a készülékhez adott töltőt használja az akkumulátorok feltöltéséhez. 
 Az akkumulátorok kidobásakor kövesse a “Környezetvédelem” című fejezet utasításait. 
 Kerülje a rövidzárlat kialakulását. Ha az akkumulátor pozitív (+) és negatív (-) kivezetései 

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

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

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

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

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

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

orvoshoz. 

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

7.2 Feltöltők (5) 
 Kizárólag a készülékhez mellékelt töltőt használja az akku feltöltéséhez. 
 Ne kísérelje meg nem feltölthető akkumulátorok feltöltését. 
 A sérült vezetékeket azonnal cseréltesse ki.  
 Óvja a készüléket a víztől. 
 Ne nyissa fel a töltőt. 
 Ne próbáljon meg más tárgyakat tenni a töltőbe. 
 A töltő kizárólag beltéri használatra való. 

8 ÖSSZESZERELÉS 

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

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

8.2 A töltő jelzései 
A töltő két LED lámpával (piros és zöld) rendelkezik. A zöld a töltés kijelző. 
Amikor a töltő be van dugva, akkor ez világít. 
Amikor megfelelően van csatlakoztatva, akkor a zöld és a piros folyamatosan világít. Ez azt 
jelenti, hogy az akkumulátor tölt. 
Amikor az akkumulátor teljesen fel van töltve, akkor a zöld lámpa folyamatosan világít és a 
piros lámpa nem világít. 
Ha a zöld és a piros lámpa felváltva villog, akkor az meghibásodás jele. 
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8.3 Az akkumulátor betevése és kivétele 

8.3.1 Az akkumulátor kivétele 

Nyomja meg mindkét akkumulátor-kioldó gombot és óvatosan vegye ki az akkumulátort a 
készülékből. 

8.3.2 Az akkumulátor behelyezése 

Tartsa a készüléket függőlegesen az egyik kezében és az akkumulátort pedig a másik 
kezében. Miközben két ujjal nyomja az akkumulátor-kioldó gombot, helyezze be az 
akkumulátort addig, amíg az a helyére nem ugrik. Ne használjon túl nagy erőt az akkumulátor 
behelyezésekor. Ha az akkumulátor nem csúszik könnyen, akkor valami nincs megfelelően 
behelyezve. Az is lehetséges, hogy az akkumulátor, az akkumulátor érintkezői vagy a 
készülék megsérült. 

8.4 Az alkatrészek cseréje 

Az elektromos kéziszerszámon végzendő bármiféle munka (pl. 
karbantartás, alkatrész csere, stb.) megkezdése előtt, valamint szállításhoz 
és tároláshoz vegye ki az akkumulátort az elektromos kéziszerszámból. 
Ellenkező esetben a be-/kikapcsoló véletlen megérintésekor bekapcsolódó 
készülék sérüléseket okozhat. 

A szerszámcseréhez viseljen védőkesztyűt. A betétszerszámok megérintése 
sérülésveszéllyel jár. 

8.4.1 A betétszerszám kiválasztása 

Alkatrész Anyag 

Merülő fűrészlap (10) Faanyagok, műanyag, gipsz és egyéb puha anyagok 

Szegmens fűrészlap (12) Faanyagok, műanyag, vasat nem tartalmazó fémek 

Rozsdamentes acél kaparó (11) Fa, festék, szőnyegragasztó, szilikon és egyéb 
elasztikus anyagok 

Csiszolólap (8) Csiszolópapírtól függ (9) 

8.4.2 A betétszerszám felszerelése/kicserélése 

 Szükség esetén vegye ki a már beszerelt betétszerszámot. 
 A betétszerszám vagy alkatrész eltávolításához lazítsa ki a csavart az imbuszkulccsal és 

távolítsa el a betétszerszámot vagy alkatrészt. 
 Tegye fel a kívánt betétszerszámot a szerszámbefogó egységre úgy, hogy annak hajlott 

része lefelé mutasson. 
 Forgassa el a betétszerszámot a mindenkori munkavégzéshez szükséges legelőnyösebb 

helyzetbe, majd pattintsa be a szerszámbefogó egység bütykébe. 
 Rögzítse a betétszerszámot vagy alkatrészt a peremes csavarral. Húzza meg a peremes 

csavart az imbuszkulccsal addig, hogy a peremes csavar egy síkban legyen a 
betétszerszámmal vagy alkatrésszel. 

Ellenőrizze, szorosan be van-e fogva a betétszerszám. Hibás vagy nem 
biztonságosan rögzített betétszerszámok üzem közben kilazulhatnak és 
baleseteket okozhatnak. 
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9 ÜZEMELTETÉS 

9.1 A készülék be- és kikapcsolása 
Ellenőrizze, hogy a megfelelően feltöltött akkumulátor be van helyezve a készülékbe. 

 Kapcsolja be a szerszámgépet: állítsa a BE/KI kapcsoló gombot előre bekapcsolt (ON) 
helyzetbe. 

 Kapcsolja ki a szerszámgépet: állítsa a BE/KI kapcsolót hátra, kikapcsolt (OFF) helyzetbe. 

9.2 A frekvencia beállítása 
A munka megkezdése előtt állítsa be a frekvenciát az alkalmazásnak megfelelően. Például a 
kaparóval végzett munkához magas frekvenciát javaslunk. Hajtson végre egy próbát a 
megfelelő frekvencia kiválasztásához. 
A frekvenciaszabályozót 6 különböző helyzetbe lehet beállítani. Az “1” helyzet jelzi a 
legalacsonyabb frekvenciát és a “6” helyzet a legmagasabbat. Előfordul, hogy a kezelőnek, 
meg kell változtatnia a sebességet a vágás hatékonyságának optimalizálása érdekében. 

9.3 Munkavégzési tanácsok 

9.3.1 Fűrészelés 

Csak megrongálatlan, kifogástalan állapotú fűrészlapokat használjon. A 
meggörbült, életlen vagy másképpen megrongálódott fűrészlapok 
eltörhetnek. 

Besüllyesztéses fűrészeléssel csak puha anyagokat, mind pl. fa, 
gipszkarton, stb. szabad megmunkálni! 

Mielőtt fában, forgácslemezben, építőanyagban, stb. végez fűrészelést, ellenőrizze, hogy 
azokban idegen anyagok, mint például szögek, csavarok, vagy ehhez hasonló tárgyak 
találhatók-e. 

9.3.2 Darabolás 

Megjegyzés: A fali csempék darabolásánál vegye figyelembe, hogy a szerszámok hosszabb 
használat esetén igen gyorsan kopnak. 

9.3.3 Csiszolás 

A lemunkálási teljesítményt és a csiszolási képet lényegében a csiszolólap kiválasztása, az 
előre kiválasztott rezgésszám fokozat és az elektromos kéziszerszámra gyakorolt nyomás 
határozza meg. 
Jó csiszolási teljesítményt az elektromos kéziszerszámot kímélő használat mellett csak 
kifogástalan csiszolólapok alkalmazásával lehet elérni. 
Ügyeljen arra, hogy a berendezést egyenletes nyomással vezesse; így a csiszolólapok 
élettartartama is megnövekszik. 
Túl nagy nyomástól nem a lehordási teljesítmény növekszik, hanem csak a csiszolólap és az 
elektromos kéziszerszám használódik el gyorsabban. 
Sarkok, élek és nehezen hozzáférhető helyek pontos csiszolásához a csiszolótalp csúcsával 
vagy egyik élével is lehet dolgozni. 
Pontszerű csiszolásnál a csiszolólap erősen felmelegedhet. Csökkentse a rezgésszámot és 
rendszeresen hagyja lehűlni a csiszolólapot. 
Ha egy csiszolólapot egyszer már valamilyen fém megmunkálására használt, azt más 
anyagok megmunkálására ne használja. 
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9.3.4 Hántolás (lekaparás) 

A hántoláshoz állítson be egy magas rezgésszám fokozatot. Puha alapon (például fa) kis 
szögben és a berendezésre gyakorolt kis nyomással dolgozzon. A spakli ellenkező esetben 
belevághat az alapba. 

10 KARBANTRATÁS 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12 MŰSZAKI ADATOK 
Model No. POWX1335LI 

Névleges feszültség 10.8V 

Üresjárati fordulatszám, n0 5000-19000min
-1
 

Akku típus Li-Ion 

Akku teljesítmény 1500 mAh 
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Töltő bemenet 230 V 50 Hz 

Feltöltési idő 3-5 óra 

13 ZAJ 
A zajkibocsátási értékeket a vonatkozó szabvány szerint mérték. (K=3) 
Hangnyomásszint (LpA) 82 dB (A) 

Hangteljesítményszint (LwA) 93 dB (A) 

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

aw (Rezgésszint): Max 5.4 m/s² K = 1,5 m/s² 

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

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

akkumulátorokat, a töltőket, az elhasználódás következtében meghibásodott 
alkatrészeket, például a csapágyakat, keféket, vezetékeket, csatlakozókat, vagy más 
egyéb tartozékokat, mint például a fúrókat, fúrófejeket, fűrészlapokat stb.; a nem 
megfelelő felhasználásból, balesetből vagy a módosításból eredő sérüléseket és 
meghibásodásokat; sem pedig a szállítási díjat. 

 A nem rendeltetésszerű használatból eredő károsodásokra és meghibásodásokra szintén 
nem vonatkozik a jótállás. 

 A készülék nem rendeltetésszerű használatából eredő sérülésekért sem vállalunk 
felelősséget. 

 A javításokat csak a Powerplus szerszámgépek javításához engedéllyel rendelkező 
ügyfélszolgálati központ végezheti el. 

 Ha további információra van szüksége, hívja a 00 32 3 292 92 90 telefonszámot. 
 A szállítási költségeket mindig az ügyfél viseli, kivéve, ha arról írásban másképp nem 

állapodnak meg. 
 Ugyanakkor, ha a készülék sérülése a karbantartás elmulasztásának vagy túlterhelésnek 

a következménye, akkor a jótállásra nem lehet kárigényt benyújtani. 
 Határozottan kizárja a jótállást az, ha a sérülés folyadék beszivárgásának, túl sok por 

bejutásának, szándékos rongálásnak (szándékos vagy túlzott gondatlanság), nem 
megfelelő használatnak (a készülék rendeltetésétől eltérő célra történő használat), 
illetéktelen használatnak (pl. a használati utasításban foglaltaknak figyelmen kívül 
hagyása), szakértelem nélküli összeszerelésnek, villámcsapásnak, hibás hálózati 
feszültségnek a következménye. Ez a lista nem korlátozó. 

 A reklamáció elfogadása semmi esetben sem jelenti a jótállási időszak 
meghosszabbítását, sem pedig egy új jótállási időszak kezdetét a készülék cseréje 
esetén. 

 Azok az eszközök és alkatrészek, melyek a jótállás keretében kerülnek kicserélésre, a 
Varo NV tulajdonát képezik. 

 Fenntartjuk a reklamáció visszautasításának jogát, amikor a vásárlást nem tudja igazolni, 
vagy amikor világos, hogy a termék karbantartását nem megfelelõen végezte. (tiszta 
szellõzõnyílások, rendszeresen ellenõrzött szénkefék,...)  

 A vásárlási szelvényt a vásárlás idõpontjának bizonyításához meg kell õrizni.  
 A szerszámot szétszerelés nélkül és elfogadhatóan tiszta állapotban kell visszaküldeni a 

forgalmazóhoz, az eredeti formakövetõ dobozban (ha tartozik ilyen az egységhez) és a 
vásárlási szelvénnyel együtt. 
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 Az optimális működés biztosítása érdekében a készüléket havonta legalább egyszer fel 
kell tölteni. 

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 gondoskodjon azok újrahasznosításáról, amennyiben erre 
lehetősége van. Az újrahasznosítási lehetőségekről érdeklődjön a helyi 
köztisztasági szerveknél! 

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

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

A termék típusa:  Vezeték nélküli többfunkciós szerszám 
 
Márkanév:  POWERplus 
Cikkszám:  POWX1335LI 

megfelel a harmonizált európai szabványok alkalmazásán alapuló, idevonatkozó európai 
irányelvek alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A készülék 
bármilyen illetéktelen módosítása érvényteleníti a jelen nyilatkozatot. 

Európai irányelvek (ideértve, adott esetben, azok módosításait az aláírás időpontjáig); 
 
2004/108/EK 
2006/42/EK 
2011/65/EU 

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

 
EN60745-1 : 2009  
EN60745-2-4 : 2009 
EN55014-1 : 2006 
EN55014-2 : 1997 

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

Az alulírott a társaság vezérigazgatója nevében jár el, 

 
Hugo Cuypers 
Szabályozási Ügyek - Megfelelőségi Menedzser 
Dátum: 04/07/2014 


