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ILLESZTŐ-SIMÍTÓ GYALUGÉP 204MM 
POWX204 

1 BERENDEZÉS 
Ezt a gyalugépet fán végzendő simítási és eldolgozási műveletekhez lehet használni, pl. a 
maximálisan 204 mm széles természetes fa csiszolására, kiegyenlítésére, vékonyítására, 
gyalulására és simítására.  
Nem kereskedelmi használatra tervezték. 
 
A szerszámot csak a rendeltetésének megfelelő műveletekre használja.  
A jelen kézikönyvben megadott felhasználási módokon kívül történő alkalmazás helytelen. 
Az ilyen helytelen alkalmazásból történő károkért és sérülésekért kizárólag a kezelő felelős. 
A gyártó nem vállal felelősséget a készüléken történő módosításokért, és az ezekből a 
módosításokból eredő károkért. 
Végül, a készüléknek a jelen kézikönyvben található utasításoknak megfelelően történő 
használata még nem garantálja az összes egyéb kockázati tényező kiküszöbölését. 

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. Porelszívó adapter 
2. Porelszívó tető 
3. Beviteli asztal magasság-beállítója 
4. Beviteli asztal/ Simítás 
5. Vágóorsó borítóprofilja 
6. Vágóorsó borítóprofiljának 

magasság-beállítója 
7. Fogaskerékház burkolata 

8. BE/KI kapcsoló / biztonsági kapcsoló 
9. Túlterhelés-védelem 
10. Gumitalp 
11. Vastagsági gyalu 
12. Kiviteli asztal / Simítás 
13. Simítás-leállító 
14. Vastagsági gyalu magasság-

beállítója 

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! 

Illesztő-simító gyalugép 
Kézikönyv 
Kiegészítők (B. ábra) 
A = Beállítóeszköz 
B = Alátét 
C = Villáskulcs 

D = 2 gyalukés (210 x 16,5 x 1,5 mm)   
(fel van szerelve a gépre) 
E = 2 beviteli eszköz 
F = Imbuszkulcsok 
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A dobozban külön vannak csomagolva (fel kell szerelni és/vagy alkalmazni a készülék 
beállítása és használata során) (C. ábra) 
1. Párhuzamos vezetők 
2. Késvédő 
3. Csatlakozó + forgácselszívó cső gyalulási üzemmódhoz 
4. Készülék magasságát beállító kar 
5. Késbeállító eszköz 
6. Csatlakozó + forgácselszívó cső a simításhoz 

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

4 JELZÉSEK 
A jelen kézikönyvben és/vagy a gépen az alábbi jelzéseket használtuk: 

 

Személyi sérülésre vagy a 
készülék sérülésének 
veszélyére szóló felhívás. 

 

Használat előtt olvassa el a 
kezelési utasítást! 

 

Viseljen szemvédőt! 

 

Viseljen kesztyűt! 

 

Az európai irányelv(ek) szükséges követelményei szerint 

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. 
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 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. 

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

 Gondoskodjon a készülék helyes karbantartásáról. Ellenőrizze, hogy a mozgó részek 
megfelelően működnek-e és nem ragadnak-e be, illetve hogy az alkatrészek nem 
károsodtak-e vagy rongálódtak-e meg a működést befolyásoló mértékben. Használat előtt 
minden sérült alkatrészt ki kell javítani. Számos balesetet okoznak a rosszul karbantartott 
elektromos működtetésű szerszámok. 

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

 Az elektromos működtetésű szerszámokat, tartozékokat, betéteket az utasításoknak és az 
adott típusú eszköznek megfelelően használja, figyelembe véve a munkafeltételeket és a 
végrehajtandó tevékenységet. Az elektromos működtetésű szerszámok rendeltetéstől 
eltérő használata veszélyes helyzetekhez vezethet. 

5.5 Szerviz 
 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 
TILOS a többszöri használatból eredő megszokásból kezelni a készüléket, és szigorúan tartsa 
be a gyalugép biztonsági utasításait. Ha nem biztonságosan, vagy nem megfelelően használja 
a készüléket, akkor súlyos személyi sérülést szenvedhet. 
Mindig áramtalanítsa a szerszámgépet, mielőtt javítási, karbantartási munkálathoz lát, vagy 
amikor a kést cseréli ki. 

6.1 Kezelő 
 Mindig oldalt álljon, amikor a gépet kezeli. Tilos a gyalu bemeneti / kimeneti nyílása előtt 

állni. 
 Viseljen szemvédő berendezést. 
 Mindig viseljen fülvédő berendezést. 
 Működtetés közben ne viseljen kesztyűt. 
 Győződjön meg róla, hogy működtetés előtt az összes burkolat fel van szerelve. 

6.2 Vágókés 
 Nagyon óvatosan kezelje a vágókéseket. 
 Használjon a megfelelően megélezett és a készülékre szabott késeket. 
 Szorítsa meg erősen a gyalu késének rögzítőcsavarjait működtetés előtt. 
 Gondosan ellenőrizze a késeket, hogy van-e rajtuk repedés vagy sérülés, mielőtt azokat 

működteti. Azonnal cserélje ki a repedt vagy sérült késeket. 
 A nem használt késeket biztonságos helyre kell tenni. 

6.3 Munkadarab 
 Távolítsa el a szögeket és tisztítsa meg a munkadarabot vágás előtt! A szög, homok, vagy 

idegen anyagok károsíthatják a vágólapot, vagy súlyos veszélyt okozhatnak a kezelő 
számára. 

6.4 Szerszámgép 
 Működtetés előtt ellenőrizze, hogy a porkifúvó nyílás nincs lefedve. 
 A motor működése közben tilos az anyagdarabokat a csúszdából eltávolítani. Amikor a 

kések teljesen leálltak, tisztítsa ki az anyagdarabokat. Használjon botot, vagy hasonló 
eszközt a tisztításhoz. 
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 Tilos a működő készüléket magára hagyni. Várjon addig, amíg az teljesen leáll. 
 Egyszerre ne gyaluljon 3 mm-nél nagyobb területet. 
 A túlmelegedési vagy elakadási kockázatok elkerülése érdekében, tilos megerőltetni a 

készüléket. 
 Mindig rögzítse a gépet a munkapadhoz a munka elkezdése előtt, és ellenőrizze a gép 

stabilitását. 

6.5 Egyéb kockázatok 
 Az alábbi kockázatok fordulhatnak még elő működtetés közben: 
 A kés cseréje közben a kéz sérülésének kockázata áll fenn; viseljen kesztyűt. 
 A készülékből kidobott anyagdarabok által okozott sérülés veszélye áll fenn; viseljen 

biztonsági szemüveget. 
 Halláskárosodás veszélye; a biztonság érdekében viseljen fülvédőt. 
 A levegőbe kerülő részecskék belélegzésének veszélye; viseljen porvédő maszkot. 
Vigyázat! A fűrészpor és a fadarabok allergiát és sérüléseket okozhatnak. Tűz és robbanás 
keletkezhet, ha a levegőben lévő oxigén és gyújtóforrás együttesen jelen van. 

7 ÖSSZESZERELÉS 

Áramtalanítsa a készüléket, mielőtt bármiféle beállítási vagy karbantartási 
munkához lát. 

7.1 A készülék telepítése 
 Használat előtt javasoljuk, hogy erősen rögzítse a négy lábat egy alapkeretre. 
 Ha a készüléket hordozható szerszámként használja, akkor szerelje stabil alapra, hogy 

kockázatok nélkül, biztonságosan tudjon vele dolgozni. 
 A felszerelési felületre először lyukakat kell fúrni. 
 Minden lábat megfelelően hosszú csavarokkal és feszítőbetétekkel (nincs mellékelve) 

erősen le kell csavarozni (figyeljen oda a munkafelület vastagságára); helyezze a 
szorítóanyákat a munkafelület alá. 

 A munkafelületnek megfelelően nagynak kell lennie ahhoz, hogy a készülék a 
munkavégzés során ne billenjen el. 

FIGYELEM! A munkavégzés elkezdése előtt győződjön meg róla, hogy a 
munkafelület elég stabil és erős. 

7.2 A párhuzamos vezető felszerelése – a simító védelme (D. ábra) 
1. Csavarozza fel a védelmi párhuzamos vezető kart a hátsó asztalra a mellékelt csavarok 

segítségével. 
2. Szerelje fel a támasztékot a kar másik végére, majd csavarozza le a mellékelt sárgafejű 

csavarok segítségével. 
3. Helyezze a védelmi vezetőt a támaszték belső részére, majd csavarozza le a mellékelt 

sárgafejű csavar segítségével. 
4. Csavarozza le erősen, hogy megelőzze, hogy az oldalsó vezető kiugorjon a 

támasztékból. 

7.3 A 45°-90°-ban dönthető oldalvezető felszerelése 
1. Helyezze a párhuzamos vezetőt a simító asztalára (bevitel és kivitel). 
2. Keresse meg azt a lyukat, amelybe a párhuzamos vezetőt akarja beilleszteni. 
3. Ha beillesztette, akkor forgassa a párhuzamos vezetőt az erre megadott nyílás irányába. 
4. Amint a párhuzamos vezető a helyén van, csavarozza le a mellékelt sárgafejű 

csavarokkal. 
5. Ellenőrizze, hogy a vezető stabil és megfelelően van felszerelve. 



 POWX204 HU 

Copyright © 2015 VARO P a g e  | 8 www.varo.com 

6. Állítsa be a vezetőt a saját preferenciáinak megfelelően. Azt 45°-90° fokos szögben lehet 
megdönteni. 

7.4 A magasság-beállító csavarok felszerelése (F1. és F2. ábra) 
(F1. ábra) Magasság-beállító gomb gyalulási üzemmódban 
(F2. ábra) Magasság-beállító gomb simítási üzemmódban 

7.5 A vágási mélység beállítása 
A – Simítási üzemmódban  (F2. ábra): 
A vágási mélység simító módban történő beállításához forgassa a gombokat (ld. a lenti ábrát) 
balról jobbra attól függően, hogy növelni, vagy csökkenteni akarja a mélységet. 
B – Gyalulási üzemmódban (F1. ábra): 
A vágási mélység beállításához, vagy csökkentéséhez forgassa el a gombot (ld. a lenti ábrát) 
annak megfelelően, hogy csökkenteni vagy növelni akarja a vágási mélységet, vagy a 
kalibrálási skálát akarja használni. 

7.6 A vágókések cseréje és beállítása (H. ábra) 
1. Távolítsa el a párhuzamos vezetőt, hogy hozzáférjen a késekhez.  
2. Forgassa el a késtartót órajárással megegyező irányba, hogy a réselőelem és a kés 

láthatóvá váljon (felfelé nézzen). 
 
H. ábra 
3. Csavarozza ki az 5 csavart (a), mely az réselőelemet tartja. 
4. Kicsavarozás után távolítsa el a kést és a réselőelemet. 
5. Tisztítsa meg mindegyik darabot óvatosan. 
6. Helyezze be a réselőelemet a megtisztított késekkel. 
7. Állítsa őket be úgy oldalirányban, hogy az elemek se jobbra, se balra ne dőljenek.  
8. Ha beszerelte győződjön meg róla, hogy a kések megfelelően ülnek a helyükön. 

Használja ehhez a készülékhez mellékelt késbeállító eszközt. 
9. Húzza meg újra a réselőelem tartó öt csavarját.  
10. Az új kések felszereléséhez járjon el a fentiek szerint, csak használja az új késeket. 

7.7 A késbeállító használata (I. ábra) 
 Helyezze a beállítóeszközt a kimeneti asztal felületére. 
 Győződjön meg róla, hogy a beállítóeszköz az asztal felületéhez simul. 
 Nyomja a szerszám egyik oldalát a késen addig, amíg az a kívánt mélységbe nem ér. 

!! Óvatosan bánjon a késekkel, hogy elkerülje a baleset kockázatát. Tilos a 
késekhez kézzel hozzáérni. 

7.8 A forgácselszívó felszerelése 
FIGYELEM !!!!!! 
A készülék forgácselszívókkal rendelkezik. Ezek az elszívók csapokkal rendelkeznek, helyek 
hatástalanítják a kés biztonsági rendszerét. Ha az elszívó (attól függően változik, hogy 
gyalulási vagy simítási üzemmódban használja) nincs a helyén, vagy nem megfelelően van 
felszerelve, akkor nem lehet a készüléket használni. 
 
A – Simító üzemmódban (J. ábra): 
a: A csapok hatástalanítják a biztonsági rendszert és ezáltal a készülék el tud indulni. 
b: Csapok a forgácselszívó készülékre történő felszereléséhez. 
 
Forgácselszívó a készülék simító üzemmódban történő használatához. 
 
A forgácselszívó simító üzemmódban történő felszereléséhez a következőket kell tennie: 
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(K. ábra) 
1. Állítsa be a munkaasztalt alacsony helyzetbe. 
2. Állítsa be a forgácselszívót a simítóasztal alatt a megfelelő szögbe (a K. ábra szerint) 
3. Keresse meg a fenti ábrán említett a csapokat, hogy azokat a mellékelt nyílásokba 

illessze. 
4. Ellenőrizze, hogy az elszívók stabilan a helyükön vannak.  
(L. ábra) 
5. Vigye vissza a munkaasztalt magas állásba a magasság-beállító gomb segítségével 

addig, hogy az elszívó és a csapok, melyek hatástalanítják a biztonsági rendszert, 
érintkezzenek. 

6. Ez a művelet elengedhetetlen a készülék elindításához. 
7. A készülék most már működik, és a használati utasításoknak megfelelően lehet 

használni. 
 
B– Gyalulási üzemmódban:  
Forgácselszívó a készülék gyalulási üzemmódban történő használatához. 
(M. ábra) 
a: Befogócsavar 
b: Érintkezés 
 
A forgácselszívó gyalulási üzemmódban történő felszereléséhez el kell távolítani a biztonsági 
párhuzamos vezetőt. 
Keresse meg a befogócsavart és állítsa ezt a csavart a nyílással egy vonalba (az N. ábra 
szerint). 
A beállítás után forgassa a befogócsavart addig, hogy a teljesen akadásig (O. ábra). 
 
Ellenőrizze, hogy az érintkezés megfelelően van-e beállítva (P. ábra): Ha az nincs 
megfelelően beállítva, akkor az nem fogja a biztonsági rendszert hatálytalanítani, és a 
készülék nem fog elindulni. 
Az összeszerelés ezzel befejeződött. Most már használhatja a készüléket a használati 
utasításoknak megfelelően. 

8 A KÉSZÜLÉK ELSŐ HASZNÁLATA ELŐTT 

8.1 Termális védelem (A. ábra) 
 A készülék termális védelemmel rendelkezik, mely túlterhelés esetén megszakítja az 

áramellátást. Ha ez a helyzet áll fenn, akkor várjon néhány percet, majd nyomja meg a 
Reset (Újraállítás) gombot. 

 Nyomja meg a termális védelmet az újraállításhoz. 
 Nyomja meg a zöld "I" kapcsolót. 

8.2 Porgyűjtés 
Figyelem! 
A jelen készüléket forgácselszívókkal szállítjuk. Ezek az elszívók csapokkal 
rendelkeznek, melyek hatástalanítják a kés biztonsági rendszerét. Ha az elszívó (attól 
függően változik, hogy gyalulási vagy simítási üzemmódban használja) nincs a helyén, 
vagy nem megfelelően van felszerelve, akkor nem lehet a készüléket használni. 
 
A munkafelületről történő hatékonyabb porelszívás érdekében a készüléket porszívóhoz is 
csatlakoztathatja. 
Figyelem! A porrészecskék légzési problémákat okozhatnak. Saját védelme érdekében 
javasoljuk, hogy használjon szabványos porvédő maszkot.  
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9 ÜZEMELTETÉS 

Az első üzemeltetés előtt az összes burkolatot és biztonsági berendezést 
megfelelően fel kell szerelni. 

9.1 Bekapcsolás 
Csatlakoztassa a gépet 230 V-os áramforrásra. 
A beállítások és ellenőrzések után használja a be/ki kapcsolót a gép elindításához. 
Emelje fel a sárga biztonsági burkolatot. 
A gép elindításához nyomja meg a zöld "I" gombot; a gép leállításához nyomja meg a piros 
"O" gombot. 
A vészleállító kapcsolót is használhatja a készülék leállításához.  
!! Megfelelően zárja le a fedelet, hogy ezáltal lehetővé váljon a vészleállítás a kézi 
nyomógomb alkalmazásával. 
 
Működtesse üresjáratban a gépet stabil helyzetben 30 másodpercig, hogy ellenőrizze az 
megfelelően működik-e. 
Ha jelentősebb rezgést, vagy bármi más működésbeli hibát észlel azonnal állítsa le a gépet. 
Ha a fentiek bármelyike történik, akkor ellenőrizze a készüléket a probléma meghatározása 
érdekében. 
 
Amikor a készüléket simító üzemmódban használja: 
 MINDIG használja a 2 tolót, hogy biztonságosan tudja kezelni a munkadarabot (Q. ábra). 
 
Amikor a készüléket gyaluló üzemmódban használja: 
Helyezze a munkadarabot az asztal meghosszabbítására. 
A készülék beviteli görgőkkel rendelkezik, tehát a fadarabot automatikusan beviszi. 
A megfelelő gördülés biztosítása érdekében a beviteli asztalokat rendszeresen meg kell 
olajozni. 
Kerülje a nedves fa használatát. 
Rendszeresen távolítsa el és óvatosan tisztítsa le a forgácsot. 
Kerülje a nagyon apró fadarabok megmunkálását. 
Amennyire csak tudja, a munkadarabnak megfelelően állítsa be védőberendezéseket és a 
csúszdát. 
Figyelmeztetés! A használaton kívüli késdarabokat biztonságba kell helyezni! 
Helyezze a megmunkálandó darabot a beviteli asztalra, és fokozatosan vigye előre a 
megmunkálandó darabot. 
Figyelmeztetés! Ha túl gyorsan viszi előre a munkadarabot, akkor az beragadást okoz. 

10 TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS 

Figyelem! Mielőtt bármiféle munkálatba kezd a berendezésen, áramtalanítsa 
azt. 

10.1 Tisztítás 
 Tartsa a gép szellőzőnyílásait tisztán, hogy megelőzze a motor túlmelegedését. 
 Rendszeresen puha ruhával tisztítsa a gép burkolatát, lehetőleg minden használat után. 
 Tartsa a szellőzőnyílásokat portól és piszoktól mentesen. 
 Ha a piszok nem jön le, használjon szappanos vízzel megnedvesített puha ruhát. 
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Ne használjon olyan oldószereket mint például alkohol, ammóniás víz, stb. 
Ezek az oldószerek károsíthatják a műanyag alkatrészeket. 

10.2 Olajozás 
 A szerszámgép nem igényel utólagos olajozást. 
 
Kb. 10 órányi használat után javasoljuk, hogy ellenőrizze és tartsa karban az alábbiakat: 
 
 A be- és kiviteli görgők mozgása, tisztítsa meg őket, ha szükséges. 
 A szíjtárcsa mozgása. 
 Ellenőrizze a szíjakat. 
 Ellenőrizze a csavarok, fogaskerekek, láncok feszességét és a gyalu asztalának 

beállítását. 
 Ellenőrizze a szénkeféket. 

10.3 A szíj cseréje 
 Távolítsa el a régi szíjat és cserélje ki újra úgy, hogy a szíjat fokozatosan forgatja addig, 

amíg az szorosan a helyére nem kerül az összes tárcsán. 

10.4 A szénkefék cseréje 
 Rendszeresen vegye ki és ellenőrizze a szénkeféket. Ha 5 mm-nél rövidebbek, cserélje ki 

őket. Tartsa a szénkeféket tisztán és gondoskodjon róla, hogy ne tudjanak a tartóban 
elcsúszni. Mindkét szénkefét egyszerre kell kicserélni. Kizárólag az eredeti szénkeféket 
használja. 

 
Kicseréléskor: 
Fordítsa a készüléket fejjel lefelé és csavarozza ki és távolítsa el az alaplapot. Távolítsa el a 
szénkefék kapujának burkolatát és cserélje ki a szénkeféket. Ezután tegye vissza a burkolatot 
és csavarozza vissza az alaplapot. 

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

Teljesítményfelvétel 1500 W 

Üresjárati sebesség 9000 min
-1
 

Vágás / perc: 18000 

Kés mérete:  210 x 16,5 x 1,5 mm (2 db) 

Simítóasztal mérete: 740 x 213 mm 

Gyaluasztal mérete: 270 x 204 mm 

Párhuzamos vezetők kiterjedése 530 x 105 mm 

Párhuzamos vezető dőlésszöge: 0°-45° 

Beviteli sebesség: 6 m/min 

Max. gyalulási szélesség: 204 mm 

Gyalulási magasság / mélység: 5 – 120 mm 

Max gyalulási mélység:  

Simító: 0-3 mm 

Gyalu: 0-2 mm 

Nettó súly: 26,5 kg 
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13 ZAJ 
A zajkibocsátási értékeket a vonatkozó szabvány szerint mérték. (K=3) 
Hangnyomásszint LpA 93 dB(A) 

Hangteljesítményszint LwA 106 dB(A) 

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

14 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. 

15 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. 

16 HIBAELHÁRÍTÁS 
PROBLÉMA ELHÁRÍTÁS 

A gép nem indul el 1) Ellenőrizze, hogy a készülék megfelelően van-e 
bedugva a kimenetbe. 
2) Ellenőrizze, hogy a forgácselszívó megfelelően van-e 
felszerelve. 

A gép magától leáll 1) Nyomja meg a Reset (Újraállítás) gombot, és várjon egy 
pár percet (termikus megszakító). 
2) Ellenőrizze, hogy az elszívó kapuk el vannak-e dugulva. 
3) Ellenőrizze, hogy a vészleállító gomb be van-e nyomva, 
vagy be van-e ragadva. 

A gép nem meg teljes 
teljesítménnyel 

1) Csökkentse a vágás mélységét. 
2) Ellenőrizze a kések állapotát. 
3) Ellenőrizze a szénkeféket. 
4) Ellenőrizze, hogy a beviteli szalag a fekete fém burkolat 
alatt van-e. 

A vágás nem tiszta 1) Ellenőrizze a kések állapotát. 
2) Ellenőrizze a kések beállítását. 
3) A fa szálirányának megfelelően gyaluljon. 

A gép nem megfelelően szívja 
el a forgácsot. 

1) Ellenőrizze, hogy az elszívó kapuk el vannak-e dugulva. 

 
Figyelem! 
A készüléket két forgácselszívóval szállítjuk. Ezek az elszívók csapokkal rendelkeznek, 
melyek hatástalanítják a kés biztonsági rendszerét. Ha az elszívó (attól függően változik, hogy 
gyalulási vagy simítási üzemmódban használja) nincs a helyén, vagy nem megfelelően van 
felszerelve, akkor nem lehet a készüléket használni. 
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17 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 miatt meghibásodott alkatrészeket, például 
a csapágyakat, keféket, vezetékeket, csatlakozókat, vagy más egyéb tartozékokat, mint 
például a fúrókat, fúrófejeket, fűrészlapokat, stb.; a nem megfelelő felhasználásból, 
balesetből vagy a módosításból eredő sérüléseket és meghibásodásokat; sem pedig a 
szállítás árát. 

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

 A készülék nem rendeltetésszerű használatából eredő sérülésekért sem vállalunk 
felelősséget. 

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

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

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

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

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

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

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

 Fenntartjuk a reklamáció visszautasításának jogát, amikor a vásárlást nem tudja igazolni, 
vagy amikor világos, hogy a termék karbantartását nem 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. 

18 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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19 MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT 

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

A termék típusa : Illesztő-simító gyalugép 1500W 
Márkanév : POWERplus 
Cikkszám : POWX204 

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 
2004/108/EC 
2006/42/EC 

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

EN61029-1 : 2009 
EN61029-2-3 : 2011 
EN55014-1 : 2006 
EN55014-2 : 1997 
EN61000-3-2 : 2006 
EN61000-3-11 : 2000 

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

Az alulírott a társaság vezérigazgatója nevében jár el, 

 
Hugo Cuypers 
Szabályozási Ügyek - Megfelelőségi Menedzser  
Dátum : 30/04/2015 


