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OLAJ NÉLKÜLI KOMPRESSZOR 
POWX1723 

1 ALKALMAZÁS 
A kompresszor sűrített levegő kibocsátásához tervezték. Kereskedelmi használatra nem 
alkalmas. 

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. I/O kapcsoló 
2. Biztonsági szelep 
3. Tartály nyomásmérő 
4. Gyorsillesztős sűrített levegő kimenet 
5. Tartály kondenzvíz leürítő csap 
6. Munkanyomás beállító gomb 
7. Tartály 

8. Nyomásmérő (az előre beállított 
nyomás leolvasása a szabályozó 
segítségével) 

9. Hálózati vezeték 
10. Hordozó fogantyú 
11. Gumi lábak 
12. Kampók a Vezeték feltekeréséhez 

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! 

Olajmentes hordozható kompresszor Kezelési 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: 

 

Használat előtt figyelmesen 
olvassa el a kézikönyvet. 

 

Figyelem, égető felületek. 

 

Kötelező szemvédelem. 
 

Automatikus beindulás 
veszélye. 

 

Figyelem, elektromos áram. 
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5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK SZERSZÁMGÉPEKHEZ 
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 
 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. 
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 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 
 A javításokhoz kizárólag eredeti pótalkatrészek használhatók, és a javítási műveleteket 

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

6 BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK 

Ez a jel felhívja a figyelmet a kézikönyv elolvasására a termék használata 
előtt, a felhasználó testi épségének megóvása érdekében. 

A sűrített levegő alkalmazása veszélyes lehet, ezért a kompresszor és a 
kiegészítő berendezések használata különleges figyelmet kíván. 
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Figyelem: esetleges feszültség kimaradás esetén a feszültség 
visszaállásakor a kompresszor magától beindulhat. 

A HANGNYOMÁS 4 m távolságban mért értéke megegyezik a kompresszoron elhelyezett, a 
sárga címkén feltüntetett HANGNYOMÁS értékével, kevesebb mint 20 dB. 

6.1 Mit kell tenni 
 A kompresszort az annak megfelelő környezetben kell használni (jól szellőztethető 

helyiségben, melynek hőmérséklete +5 °C és +40 °C között van) nem szabad por, sav, 
gőz, robbanás -vagy gyulladásveszélyes gázok közelében használni. 

 Ürítse ki a munkavégzésre kijelölt helyet. A kompresszort egy stabil felületre helyezve kell 
működtetni. A kompresszort kizárólag függőleges helyzetben használja. 

 A kompresszorból kiáramló levegősugár által felvert por a szemébe kerülhet, ezért a gép 
működtetése közben védőszemüveg használata javasolt. 

 A pneumatikus berendezések használatakor, lehetőség szerint, viseljen balesetvédelmi 
öltözéket. 

 Mindig tartson legalább 4 méteres biztonsági távolságot a munkavégzésre kijelölt hely és 
a kompresszor között. 

 Ellenőrizze, hogy a kompresszor tábláján feltüntetett adatok megegyeznek-e az 
elektromos berendezés adataival; a névértékhez képest +/- 10%-os feszültségváltozás 
megengedett. 

 Az elektromos vezeték csatlakozó dugóját csak az érvényben lévő szabályokat kielégítő, 
megfelelő alakú, feszültségű és frekvenciájú csatlakozóba dugja be. 

 Maximum 5 m hosszúságú hosszabbító zsinórt használjon és ennek keresztmetszete ne 
legyen kisebb 1,5 mm²-nél. Nem tanácsos ettől eltérő hosszúságú vagy keresztmetszetű 
hosszabbító zsinórt, adaptert vagy multi csatlakozót használni. 

 Mindig és kizárólag a fogantyúnál fogva mozdítsa el a kompresszort. 
 A sűrített levegő különböző felhasználási területeken való alkalmazása (fújás, 

pneumatikus szerszámgépek, festés, mosás csak vizes alapú tisztítószerekkel, 
szögbelövés, stb.) megkívánja az egyes alkalmazási területekre vonatkozó specifikus 
szabályok ismeretét és azok betartását. 

 Szakaszos üzemelés S3-25: A légsűrítő egység anyagától és fordulatszámától függően az 
üzemelő és pihenő ciklusok aránya változhat, de a túlterhelés elkerülésére a pihenő ciklus 
hossza egy tízperces intervallumban mintegy 7,5 perc legyen, 2,5 perces üzemelés után, 
hogy az elektromotor túlmelegedését megelőzze. Egyes típusoknál a motor 
hővédelemmel rendelkezik, amely a megadott hőmérséklet elérésekor automatikusan 
megszakítja az áramot, majd a hőmérséklet csökkenésekor újból engedi az üzemelést. 

6.2 Mit nem szabad tenni 
 Ne irányítsa a levegő-vagy folyadék sugarat személyek, állatok vagy a saját teste felé. 
 Ügyeljen arra, hogy a kompresszor ne kerüljön érintkezésbe vízzel vagy más 

folyadékokkal, vigyázzon arra, hogy a kompresszorhoz csatlakoztatott gépekből kiáramló 
folyadék ne kerüljön a kompresszorra, a gép feszültség alatt van ezért rövidzárlat vagy 
áramütés következhet be. 

 Ne használja a gépet mezítláb, nedves kézzel vagy lábbal. 
 Ne húzza ki a csatlakozó dugót és ne mozdítsa el a kompresszort a hálózati vezetéknél 

fogva. 
 Védje a gépet a környezeti hatásoktól (eső, napsütés, köd, hó). 
 Abban az esetben, ha a kompresszort a szabadban kellene alkalmaznia, használat után 

mindig tegye azt egy fedett és zárt helyre. 
 Eső esetén, vagy ha a meteorológiai feltételek nem megfelelőek, nem szabad a 

kompresszort a szabadban használni. 
 Ne engedje, hogy a gépet a kezelésében nem jártas személyek felügyelet nélkül 

használják. Az állatokat tartsa távol a munkavégzésre kijelölt helytől. 
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 A gépben keletkező sűrített levegő nem alkalmas gyógyszerészeti, étkezési vagy kórházi 
felhasználásra és nem alkalmazható búvárpalackok töltésére. 

 Ne tartson gyúlékony anyagokat, nylont vagy egyéb szövetet a kompresszoron vagy 
annak közelében. 

 Ne takarja le a levegőnyílásokat a kompresszoron. 
 Ne nyissa ki vagy próbálja javítani a gép bármely részét. Forduljon az arra felhatalmazott 

szervizszolgálathoz. 

7 A KOMPRESSZOR HASZNÁLATA 

7.1 Hálózati csatlakoztatás 
A kompresszor egy védőérintkezős, dugós hálózati vezetékkel van felszerelve. A hosszú 
vezetékek, valamint hosszabbítók, kábeldobok stb. feszültségeséshez vezetnek, és meg 
tudják akadályozni a motor indítását. A +5 °C alatti hőmérsékleteknél a nehéz járóság miatt 
veszélyeztetve van a motor indítása. 

7.2 Be- és kikapcsolás 
A készülék bekapcsolásához használja az Be/Ki (On/Off) kapcsoló gombot (lásd 1.). 
Nyomja meg ismét az Be/Ki (On/Off) kapcsolót (lásd 1.) a berendezés kikapcsolásához. 

7.3 Nyomásbeállítás 
 A tartály nyomását a mellékelt nyomásmérő (3) segítségével lehet ellenőrizni. 
 A kompresszor nyomásbeállító gombbal rendelkezik (6). Ennek segítségével lehet a 

légnyomást szabályozni a pneumatikus készülékek optimalizálásához. 
 A beállított értéket a nyomásmérőn lehet ellenőrizni (8). 
 A beállított nyomást a gyorsillesztős sűrített levegő kimenetéről (4) lehet venni. 
 Ellenőrizze, hogy a használandó pneumatikus készülék levegőfogyasztása és maximális 

üzemi nyomása megfelel-e a nyomásszabályozón beállított nyomással és a kompresszor 
által szolgáltatott levegőellátással. 

Amint a tartályban nyomás alakul ki, a motor automatikusan kikapcsol. 

A motor automatikusan kikapcsol, ha a tartálynyomás túl alacsony. 

7.4 Biztonsági szelep (2. ábra) 
A biztonsági szelep (2) a megengedett legmagasabb nyomásra van beállítva. Tilos a 
biztonsági szelep beállítását módosítani, vagy a biztonsági gyűrűt eltávolítani. 
Indítsa el a biztonsági szelepet időről-időre, hogy meggyőződjön annak megfelelő 
működéséről. Ezért a védőburkolatot el kell távolítani. 

8 TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS 

8.1 Karbantartás 
Ne tisztítsa a gépet és annak tartozékait oldószerekkel, gyúlékony vagy mérgező anyagokkal, 
csak egy megnedvesített rongyot használjon, miután ellenőrizte, hogy a gép áramtalanítva 
van. Kb. 2 órás használat után le kell üríteni a tartályban keletkezett kondenzvizet. Először 
fújja ki teljesen a levegőt a csatlakoztatott tartozékok segítségével, az előzőkben leírt módon. 
Csavarja ki két fordulattal a kompresszor (előzetesen lekapcsolt) alatt található (5) (1. ábra). 
sz. levegőszelepet, ügyelve arra, hogy a kompresszor függőleges helyzetben legyen. A víz 
tökéletes leürítése után szorítsa rá a szelepet. 



 POWX1723 HU 

Copyright © 2015 VARO O l d a l  | 7 www.varo.com 

Figyelem: a le nem ürített kondenzvíz a tartály korrózióját okozhatja, 
csökkentve annak űrtartalmát és biztonságos használatát. 

A kondenzvíz eldobása az érvényben lévő törvények és a környezetvédelmi 
szabályok betartása mellett kell, hogy történjen, mivel környezetszennyező 
anyagról van szó. 

9 MŰSZAKI ADATOK 
Típus POWX1723 

Névleges feszültség 230 V 

Névleges frekvencia 50 Hz 

Névleges teljesítmény 1100 W / 1,5 hp 

Forgási sebesség 3400 min-1 

Névleges nyomás 10 bar / 145 PSI 

Tartály térfogata 12 l 

Levegőáram (teljesítmény) 180 l/min 

Súly 13 kg 

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

Hangnyomásszint LpA 74 dB(A) 

Hangteljesítményszint LwA 97 dB(A) 

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

11 JÓTÁLLÁS 
 Az alábbi termékre 36 hónapos jótállási időszak érvényes, mely azon a napon lép életbe, 

amikor az első 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 
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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 megfelelően végezte. (tiszta 
szellőzőnyílások, rendszeresen ellenőrzött szénkefék,...)  

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

forgalmazóhoz, az eredeti formakövető dobozban (ha tartozik ilyen az egységhez) és a 
vásárlási szelvénnyel együtt. 

12 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! 
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13 MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT 

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

A termék típusa: Olaj nélküli kompresszor 
Márkanév: POWERplus 
Cikkszám: POWX1723 

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 
2000/14/EK VI. melléklet LwA: 95 dB(A)  /  97 dB(A) 
 Ellenőrző hatóság: Eurofins-Modulo Uno /Torino (IT) 

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

EN1012-1 : 2010 
EN60204-1 : 2006 
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: 28/05/15 


