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LAMELLÁS CSAPOZÓ MARÓ 900W 
POWX131 

1 BERENDEZÉS 
A lamellás csapozó maró lamella-tiplis illesztésű kapcsolatok hornyainak marására szolgál 
tömör fában, rétegelt lemezben, farostlemezben és műmárványban. Nem kereskedelmi 
használatra tervezték. 

VIGYÁZAT! A saját biztonsága érdekében figyelmesen olvassa el az alábbi 
kezelési utasítást és az általános biztonsági utasításokat. A berendezést 
kizárólag az alábbi utasításokkal együtt lehet továbbadni. 

2 LEÍRÁS (FIG A) 
1. Be-/kikapcsoló 
2. Kiegészítő fogantyúk 
3. Orsómegakasztó 
4. Ütközőszöglet 
5. Skála a mérőléc szögének 

beállításához 
6. Vágási mélység beállítógomb  
7. Befogógomb a szögbeállításhoz 

8. Befogógomb a magasság 
beállításához 

9. Magasság-beállító gomb 
10. Skála a magasság beállításához 
11. Alaplap 
12. Porzsák csatlakozó 
13. Porzsák 
14. Motor alátámasztás 

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 Porzsák 
1 csavarkulcs 
Készlet pót szénkefe 

Ha hiányzó, vagy sérült alkatrészt észlel, kérjük lépjen kapcsolatba a 
forgalmazóval. 
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4 ELZÉSEK 
A jelen kezelési utasításban és/vagy a készüléken a következő jelzéseket alkalmaztuk: 

 

Személyi sérülésre vagy a 
készülék sérülésének 
veszélyére szóló felhívás.  

A európai irányelveknek 
megfelelő, szükséges és 
alkalmazandó biztonsági 
szabványok szerint 

 
Viseljen fülvédőt! 

 
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. 

 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.  
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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. 

 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. 
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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 ELŐÍRÁSOK  HASZNÁLATÁHOZ 
 A fűrészport és forgácsokat a gép működése közben nem szabad eltávolítani. 
 A géphez ne használjon vágótárcsát vagy körfűrészlapot. 
 Óvja a fűrészlapot a nekiütődéstől és rázkódástól. 
 Csak gyári élesítésű fűrészlapot használjon, mivel a megnövekedett átvitt erőhatások 

tönkretehetik a munkadarabot. 
 Használat előtt ellenőrizze a fűrészlap sérülésmentességét. Ne használjon repedt, 

kiszakadt fogú, vagy egyéb módon sérült fűrészlapot. 
 Ellenőrizze a munkadarab megfelelő alátámasztását, megfogását. Kezét tartsa távol a 

megmunkálandó felülettől. 
 A gépet csak a kisegítő markolattal használja. 
 Amikor fűrészlapot szerel fel az orsó menetére, ellenőrizze, hogy az orsó megfelelő 

menettel bír-e. 
 Ellenőrizze, hogy a fűrészlap megfelelően lett-e felszerelve és rögzítve. A fűrészlap 

megfelelő illesztéshez ne használjon közgyűrűt, közdarabot. 
 A munkadarab megmunkálását bekapcsolt géppel kezdje. 
 A géppel végzett munka alatt két kézzel határozottan fogja a gépet és tartsa biztonságos 

távolságban. 
 16 éven aluli személyek számára nem megengedett a gép használata. 
 Minden esetben viseljen zajvédő eszközt és védőszemüveget. Amennyiben kívánatos 

vagy szükséges, használjon más védőeszközt is, pl. kötényt vagy sisakot. 
 Bármilyen munkát végez a gépen, csatlakoztassa ki az aljzatból a dugót és csak 

kikapcsolt állapotban lévő gép mellett dugaszolja vissza. 
 Az elektromos kábelt tartsa távol a gép munkaterületétől. A kábelt mindig maga mögött 

vezesse. 
 Az alaplemezt nem szabad lerögzíteni, amikor a penge mozgása beindul. A penge 

akadálytalanul süllyedjen és emelkedjen. 

7 ADJUSTMENTS 

7.1 A marásmélység beállítása 
 A meghajtó motort (14), amennyire csak lehet, húzza vissza. 
 A marásmélység beállító gombbal (6) állítsa be a kívánt marásmélységet. 
 Csúsztassa előre a motort és ellenőrizze, hogy a csap bekattant-e a beállító gomb 

bevágásába. 

7.2 Marási szög beállítása 
A marási szög beállításához lazítsa meg a rögzítő kart (7) és állítsa a szögállást beállító 
ütközőt (4) a kívánt állásba. 

7.3 Magasság beállítása 
 A megfelelő magasság beállításához lazítsa meg a rögzítő gombot (8) és a magasság 

beállító gomb elforgatásával (9 és a skála (10) segítségével állítsa be a kívánt 
magasságot. 

 A magasság legyen a munkadarab vastagságának a fele. A lamella tipli hornya mindig 
legyen a munkadarab élének a közepén. 

 The height must corresponds to half of the material Thickness of the work piece, the 
groove lot the biscuit dowel must always be in The middle of the working piece 
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8 ÖSSZESZERELÉS 

Húzza ki a dugót a hálózati aljzatból. 

8.1 A fűrészlap beszerelése 
 Csavarja ki a négy csavart és nyissa fel az alaplemez tetejét. 
 Nyomja meg a tengelyt rögzítő (megakasztó) gombot és forgassa a meghajtó tengelyt 

addig, amíg be nem kattan. A tengelyrögzítést tartsa az egész idő alatt benyomva. 
 Vegye le a csavarkulccsal a peremes anyát a meghajtó tengelyről. 
 Helyezze fel a fűrészlapot és a peremet. 
 Helyezze ismét rá a peremes anyát a meghajtó tengelyre és a csavarkulccsal feszesen 

húzza meg. 
 Ügyeljen rá, hogy a peremes anya a megfelelő oldalával kerüljön fel a tengelyre. 
 Eressze el a tengely megakasztást és a meghajtó tengelyt megforgatva ellenőrizze, hogy 

szabadon fut-e. 

 Zárja vissza az alaplemez lefedő védőburkolatát és húzza meg a négy csavart. 

A gép elindítása előtt ellenőrizze, hogy az alaplemez lefedő védőburkolat 
biztonságosan le van-e zárva. 

8.2 A porzsák felszerelése 
A porelszívás céljára a porzsákot használhatja. Helyezze fel a porzsákot az elszívó csonkra. A 
kifogástalan elszívás érdekében rendszeresen ürítse ki a porzsákot. 

9 ÜZEMELTETÉS 

9.1 Be- és kikapcsolás 
 Az orsómegakasztást soha ne használja a gép működése közben. 
 A be-/kikapcsolót előre tolva kapcsolja be a gépet. 
 A be-/kikapcsoló lenyomásával kapcsolja ki a gépet, a kapcsoló automatikusan OFF (KI) 

állásba ugrik. 

Soha ne használja a tengely megakasztót a motor megállításához. 

9.2 A munkadarab bejelölése 
Mielőtt a lamellás csapozó maróval a munkát elkezdené, a munkadarabra rajzolja fel a 
következőket: 
 Az összecsapolandó darabokat illessze síkban egymáshoz. 
 Fogja be a két darabot és rajzolja be a horony középvonalát. 
Két horony közötti távolság legyen 10 – 15 cm. Ez nem vonatkozik kisebb munkadarabokra, 
azokat nem kell berajzolni. 

9.3 A gép beállítása 
A munkadarabok méretétől függően, a gép különböző módon illeszthető a munkadarabra. 

9.4 Nagy munkadarabok 
 Illessze hozzá a gépet a munkadarabhoz. 
 Az alaplemez közepe (ez a pont be van jelölve az alaplemezen) a munkadarab hornyával 

egy tengelybe kell essék (lásd a Munkadarab bejelölését). 



 POWX131 HU 

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

9.5 Kis munkadarabok 
 Illessze hozzá a gépet a munkadarabhoz. 
 A gép műveletet végző oldala ütközzön a munkadarab oldalához. 

9.6 Horony marása 
 Húzza vissza a motort. 
 Állítsa a gépet a munkadarab közelébe. 
 Igazítsa hozzá a gépet a munkadarabhoz (lásd „A gép beigazítása a munkadarabhoz“) 
 Két kézzel erősen fogja meg a gépet és kapcsolja be. 
 Az alaplemezt nyomja óvatosan – ahogy engedi - lassan előre. 
 Húzza vissza az alaplemezt és kapcsolja ki a gépet (nyomja meg a be-/kikapcsolót). 

9.7 A munkadarabok összeillesztése 
Miután mindkét munkadarabban elkészítettük a hornyot, ezeket összeilleszthetjük. 
 Juttassunk mindkét horonyba ragasztót. 
 Helyezzünk be a két horony valamelyikébe egy lamella tiplit. 
 Toljuk rá a másik munkadarabot a tiplire. 
 Helyezzük be a darabokat szorítóba és várjuk meg míg a ragasztó megköt. 

9.8 A marási mélység ellenőrzése 
 A fűrészlap behelyezése után minden esetben ellenőrizze a marás mélységét. 
 Húzza ki a hálózati csatlakozót. 
 Húzza hátra a motort (14), amennyire csak lehet. 
 A mélység beállító gomb elforgatásával (6) állítsa be a legnagyobb marásmélységet. 
 Csúsztassa a motort előre, amíg a stift a beállító kerék (6) hornyába be nem ugrik. 

Forgassa a tárcsát addig, amíg annak egy foga előre nem néz. 
 Mérje meg a fog hegye és az alaplemez közötti távolságot. 
 Ellenőrizze, hogy a távolság 19 mm-e. A maximális állás 18 mm. 

9.9 A marásmélység beállítása 
 Amennyiben a marásmélység nem pontos, a következőképp lehet beállítani: 
 Húzza hátra a motort (14), amennyire csak lehet. 
 Lazítsa meg a stiftet. 
 Állítsa be a stift hátsó végénél lévő csavar elforgatásával újból a mélységet. 
 A beállítást ismételje meg mindaddig, amíg a marásmélység megfelelő nem lesz. 
 Rögzítse a stiftet. 

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 

Ne használjon olyan oldószereket mint például alkohol, ammóniás víz, stb. 
Ezek az oldószerek károsíthatják a műanyag alkatrészeket 
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11 MŰSZAKI ADATOK 
Feszültség 230V 

Frekvencia 50Hz 

Teljesítmény felvétel 900W 

Üresjárat fordulatszám 10 800 min
-1
 

Marótárcsa átmérő 100mm 

Tárcsa furatátmérője 22 mm 

Max. marásmélység 19mm 

Vezetőfelület állítási szöge 0 – 90° / 90°-135° 

Orsó menete M10 

Súlya 3.0kg 

12 ZAJ 
A zajkibocsátási értékeket a vonatkozó szabvány szerint mérték. (K=3) 
Hangnyomásszint LpA 89 dB(A) 

Hangteljesítményszint LwA 100 dB(A) 

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

aw (Rezgésszint): 5,1 m/s² K = 1.5 m/s² 

13 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. 

14 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 



 POWX131 HU 

Copyright © 2015 VARO P a g e  | 10 www.varo.com 

15 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. 

16 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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17 MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT 

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

A termék típusa: Lamellás Csapozó Maró 900W 
Márkanév:  POWERplus 
Cikkszám:  POWX131 

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/EK 
2006/42/EK 

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

EN60745-1 : 2009 
EN60745-2-19 : 2009 
EN55014-1 : 2006 
EN55014-2 : 1997 
EN61000-3-2 : 2006 
EN61000-3-3 : 2013 

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

Az alulírott a társaság vezérigazgatója nevében jár el, 

 
Philippe Vankerkhove 
Szabályozási Ügyek - Megfelelőségi Menedzser 
Dátum: 26/05/2014 


