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STOLNÍ VRTAČKA 350W 
POW302 
1 OBLAST POUŽITÍ 
Stolní vrtačka je určena k vrtání otvorů do dřeva, kovu a plastů. Není určena ke komerčnímu 
využití. 

UPOZORNĚNÍ! Ne� začnete zařízení pou�ívat, přečtěte si v zájmu své 
vlastní bezpečnosti tuto příručku a obecné bezpečnostní instrukce. Vá� 
elektrický nástroj by se měl předávat dal�ím osobám jen s těmito pokyny. 

2 POPIS 
1. Vypínač 
2. Měrka vrtné hloubky 
3. Ochranný kryt 

4. Motor 
5. Páčka pro nastavení vrtné hloubky 
6. Nastavitelný stůl 

3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ 
§ Odstraňte ve�keré balicí materiály 
§ Odstraňte zbývající obaly a přepravní přípravky (jsou-li přítomny) 
§ Zkontrolujte úplnost obsahu obalu. 
§ Zkontrolujte, zda na zařízení, síťové přívodní �ňůře, zástrčce a ve�kerém příslu�enství 

nevznikly během přepravy �kody.  
§ Ulo�te si balicí materiály na co nejdel�í dobu, nejlépe a� do konce záruční doby. Potom je 

zlikvidujte vyhozením do místního systému na odvoz odpadu. 

VAROVÁNÍ Balicí materiály nejsou vhodné na hraní!  Děti si nesmějí hrát s 
plastovými sáčky! Nebezpečí udu�ení! 

Stolní vrtačka 350 W (se sklíčidlem 13 mm, ochranným krytem, sklápěcím stolem, rámovým 
sloupkem, základovou deskou) 
3 ks držadlo 
2 ks imbusový klíč (3 mm a 4 mm) 
1 sada (3 ks): 8 x 20 mm svorník s pružinou a podložkou 
Návod k použití 

Jestli�e některé díly chybí nebo jsou po�kozeny, obraťte se na svého 
obchodníka. 

4 SYMBOLY 
V této příručce a/nebo na stroji se pou�ívají následující symboly: 

 

Označuje riziko úrazu, smrti 
nebo poškození nástroje 
v případě nedodr�ení pokynů 
v tomto návodu  

Před použitím si přečtěte 
příručku 

 
Označuj nebezpečí úrazu 
elektrickým proudem  

V souladu se základními 
platnými bezpečnostními 
normami Evropských směrnic 
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5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ 
NÁSTROJE 

Přečtěte si v�echna bezpečnostní upozornění a v�echny instrukce. Nedodr�ení upozornění a 
instrukcí mů�e vést k zasa�ení elektrickým proudem, po�áru a/nebo vá�nému úrazu. 
Uschovejte si upozornění a instrukce, abyste do nich mohli později nahlédnout. Termín 
"elektrický nástroj" v upozorněních znamená elektrický nástroj připojený (kabelem) k síti nebo 
elektrický nástroj provozovaný (bez kabelu) na baterii. 

5.1 Pracovní oblast 
§  Udr�ujte pracovi�tě čistě a dobře osvětlené. Tmavá a nepřehledná pracovi�tě zvy�ují 

riziko nehody. 
§ Neprovozujte elektrické nástroje v potenciálně výbu�ném prostředí, například v 

přítomnosti hořlavých kapalin, plynů nebo prachu. Elektrické nástroje produkují jiskry, 
které mohou prach nebo výpary zapálit. 

§ Při práci s elektrickým nástrojem udr�ujte děti a okolostojící osoby opodál. Mohou odvést 
vaši pozornost a ztratíte kontrolu nad nástrojem.   

5.2 Elektrická bezpečnost 

V�dy kontrolujte, zda přiváděné napětí odpovídá napětí uvedenému na 
typovém štítku. 

§ Zástrčky elektrického nástroje musejí odpovídat zásuvkám.  Zástrčku nikdy nijak 
neupravujte. S uzemněnými elektrickými nástroji nepou�ívejte nikdy rozvodné zástrčky. 
Riziko zasa�ení elektrickým proudem je men�í u neupravovaných zástrček a 
kompatibilních zásuvek. 

§ Vyhýbejte se tělesnému kontaktu s uzemněnými povrchy například na trubkách, 
radiátorech, sporácích a ledničkách. Nebezpečí zasa�ení elektrickým proudem je vět�í, 
jestli�e je va�e tělo uzemněné. 

§  Nevystavujte elektrické nástroje dešti nebo vlhkosti.  Voda, která se dostane do 
elektrického nástroje, zvyšuje riziko zasažení elektrickým proudem. 

§ S kabelem zacházejte opatrně. Nikdy nástroj nenoste nebo netahejte na kabelu a 
nevytahujete zástrčku ze zásuvky tahem za kabel. �ňůru chraňte před teplem, olejem, 
ostrými hranami a pohybujícími se díly. Poškozené nebo zapletené kabely zvyšují riziko 
zasažení elektrickým proudem. 

§ Při práci s elektrickým nástrojem pod �irým nebem pou�ívejte prodlu�ovací kabel vhodný 
k vněj�ímu pou�ití. Pou�ití kabelu vhodného k vněj�ímu pou�ití zmen�uje riziko zasa�ení 
elektrickým proudem. 

§ Je-li práce s elektrickým nástrojem na vlhkém místě nevyhnutelná, pou�ijte zdroj proudu 
chráněný spínačem proti zbytkovému proudu (RCD). Pou�ití RCD zmen�uje riziko 
zasažení elektrickým proudem. 

5.3 Osobní bezpečnost 
§ Při práci s elektrickým nástrojem buďte pozorní, sledujte, co děláte, a řiďte se zdravým 

rozumem. Nepracujte s elektrickým nástrojem, když jste unavení nebo pod vlivem drog, 
alkoholu nebo léků. Chvilková nepozornost při zacházení s elektrickým nástrojem mů�e 
vést k vá�nému osobnímu zranění. 

§ Pou�ívejte bezpečnostní vybavení. V�dy si chraňte zrak. Bezpečnostní vybavení, jakým je 
protipra�ný respirátor, neklouzavá bezpečnostní obuv, ochranná přilba nebo chránič 
sluchu, které se použije, kdykoliv to okolnosti vy�adují, omezuje osobní zranění. 

§ Vyhýbejte se nahodilému spu�tění. Před zasunutím zástrčky se ubezpečte, �e je vypínač 
v poloze vypnuto. No�ení nástrojů s prstem na vypínači a připojování nástrojů k síti s 
vypínačem v poloze zapnuto zvyšuje riziko nehody. 
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§ Před nastartováním nástroje odstraňte ve�keré stavěcí klíny a klíče. Klín nebo klíč 
ponechaný v otáčivé části elektrického nástroje mů�e způsobit osobní zranění. 

§ Nesna�te se dosáhnout příli� daleko. V�dy si udr�ujte pevný postoj a rovnováhu. To vám 
umo�ní mít nástroj pod lep�í kontrolou v neočekávaných situacích. 

§ Vhodně se oblékejte. Nenoste volné oblečení ani bi�uterii. Udr�ujte své vlasy, oblečení a 
rukavice mimo dosah pohybujících se dílů. Volné oblečení, bi�uterie nebo dlouhé vlasy se 
mohou zachytit v pohybujících se dílech. 

§ Jsou-li k dispozici mechanismy umo�ňující odvod a sběr prachu, zabezpečte jejich 
připojení a řádné pou�ívání. Pou�ití těchto mechanismů sni�uje rizika vyvolávaná 
prachem.   

5.4 Pou�ívání elektrických nástrojů a péče o ně  
§ Neočekávejte od elektrického nástroje, co nemů�e splnit. Pou�ívejte elektrický nástroj 

vhodný pro vá� účel. Elektrický nástroj vykoná svůj úkol lépe a bezpečněji, pou�ije-li se v 
kontextu, pro který byl zkonstruován. 

§ Nepoužívejte elektrický nástroj, jestli�e ho nelze vypínačem zapnout i vypnout. Ka�dý 
elektrický nástroj, který nelze ovládat vypínačem, je nebezpečný a je třeba ho opravit. 

§ Před prováděním jakýchkoliv změn, výměnou příslu�enství nebo ukládáním elektrických 
nástrojů odpojte zástrčku od zdroje energie. Taková preventivní bezpečnostní opatření 
snižují riziko náhodného zapnutí elektrického nástroje. 

§ Nepou�ívané elektrické nástroje ukládejte mimo dosah dětí a nedovolte s nimi pracovat 
osobám, které nejsou obeznámeny s nástrojem ani s těmito pokyny. Elektrické nástroje 
mohou být v rukách ne�kolených u�ivatelů nebezpečné. 

§ Údr�ba Kontrolujte, zda nejsou pohyblivé díly nesprávně seřízené nebo zadřené, zda 
nejsou prasklé a zda na nich není patrné nic, co by se mohlo dotknout provozu 
elektrického nástroje. Při po�kození dejte elektrický nástroj opravit. Mnoho nehod 
způsobují právě nedostatečně udr�ované elektrické nástroje. 

§ Řezné nástroje udr�ujte ostré a čisté. Je méně pravděpodobné, �e by se řádně udr�ované 
řezné nástroje s ostrými břity někde zadrhly, a proto se ostré nástroje snáze ovládají. 

§ Pou�ívejte elektrický nástroj, příslu�enství a nástrojové bity atd. v souladu s těmito pokyny 
a způsobem předepsaným pro konkrétní typ elektrického nástroje; přitom berte v úvahu 
pracovní podmínky a práci, již je třeba vykonat. Pou�ití elektrického nástroje způsobem 
jiným, ne� pro který je určen, mů�e vytvořit potenciálně nebezpečnou situaci. 

5.5 Servis 
§ Servisní práce na elektrickém nástroji přenechejte kvalifikovanému technikovi, který 

pou�ívá výhradně originální náhradní díly. Tak si zajistíte, že nástroj bude i nadále 
bezpečný. 

6 SPECIFICKÁ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ 
§ Neodstraňujte �ádné mechanické nebo elektrické ochranné vybavení. 
§ Zkontrolujte, jsou-li v�echny ochranné pomůcky správně a přesně umístěny a zda jsou 

správně připevněny. 
§ Během vrtání pou�ívejte ochranné brýle. 
§ Máte-li dlouhé vlasy, ujistěte se, �e máte nasazenu ochrannou pomůcku na jejich 

uchycení (síťku nebo čapku na vlasy). Dlouhé vlasy by mohly být snadno zachyceny 
pohybujícími se díly. 

§ Mějte v�dy přiléhavé oblečení a zapnuté knoflíky na rukávech. 
§ Během vrtání nedr�te obrobky v ruce. Pou�ívejte v�dy svěrák nebo jinou upínací 

pomůcku. 
§ Chraňte opracovávané předměty a upínací pomůcky na pracovní ploše tak, abyste 

zabránili jejich zachycení. Připevněte je sami pomocí �roubů nebo je přichyťte ke svěráku 
upevněnému na stole. 

§ Zkontrolujte, zda je dr�ák vrtačky dobře upevněn. 
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§ Ujistěte se, �e jsou v pořádku kabelové průchodky. 
§ Pou�ívejte ruční kartáče, kartáče, pry�ové stěrky, odstraňovače pilin nebo podobné 

pomůcky na odstraňování pilin a �pon. 
§ Nikdy zařízení nečistěte ani nepromazávejte za chodu. 
§ Klínové řemeny mějte v�dy zakryté (aby vám nemohly zachytit ruce). 
§ Utáhněte pouze ozubený prstenec sklíčidla vrtačky pomocí klíče. 
§ Montážní klíč vrtačky nikdy nenechávejte v sklíčidle. Před spu�těním stroje zkontrolujte, 

zda byl klíč ze sklíčidla skutečně vyjmut! 
§ Nepoužívejte vrtáky, které mají poškozený úchyt. 
§ Na vrták nikdy netlačte! 
§ Je-li elektrická síťová �ňůra po�kozena, smí být nahrazena pouze �ňůrou tého� typu. 

6.1 Stroj okam�itě vypněte v případě:  
§ V případě nefunkčnosti zástrčky, síťové přívodní �ňůry nebo poškození  síťové přívodní 

�ňůry. 
§ V případě po�kození vypínače. 
§ V případě kouře nebo zápachu z připálené izolace. 

7 SESTAVENÍ (OBR. B) 
§ Umístěte základovou desku (13) do správné pozice.  
§ Připevněte stojan (11) pomocí dodaných �roubů (12) k základové desce. 
§ Nasuňte nyní dr�ák stolu (10) se stolem na stojan (11). Pomocí upevňovací rukojeti (6) 

upevněte stolek do žádané polohy. 
§ Nyní mů�ete sestavit kryt přístroje (7) a zajistit jej pomocí pojistných kolíků (8). 
§ Protože bylo vřeteno vrtačky ve výrobním podniku namazáno, doporučuje se nechat stroj 

v chodu asi 15 minut při nejni��í rychlosti. 

Nežli zasunete sklíčidlo s kolíkem (9) do vřetena vrtačky, musí být vnitřek 
sklíčidla zcela odma�těn! 

7.1 Příprava stolní vrtačky k provozu 
Vrtačka musí být před pou�itím přichycena k pevné základně. Základová deska (13) má proto 
v sobě vyvrtány otvory. Deska pak mů�e být připevněna k základně v těchto bodech pomocí 
�roubů. Je-li připevněna na dřevěnou desku, je třeba na druhé straně pou�ít dostatečně velké 
podložky, aby se šrouby příli� nezařízly do dřeva a stroj se neuvolnil. 

Upevňovací �rouby mohou být utahovány potud, dokud není základová 
deska pod tlakem nebo se nedeformuje. Je-li napnutí příli� vysoké, 
riskujete prasknutí. 

7.2 Nastavení počtu otáček vřetena vrtačky obr. C 
Různé počty otáček vřetena vrtačky lze nastavit posunutím klínového řemenu do řemenového 
náhonu. Stroj je chráněn bezpečnostním vypínačem tak, aby se automaticky vypnul, je-li 
otevřen jeho kryt. Klínový řemen se posune následujícím způsobem: 
§ Otevřete kryt klínového řemenu (14) povolením �roubu na pravé straně krytu. 
§ Uvolněte upevňovací knoflík (18) a posuňte motor ve směru hlavy motoru, čím� uvolníte 

klínový řemen. 
§ Posuňte klínový řemen podle tabulky na vnitřní části jeho krytu. 
§ Klínový řemen opět napněte posunutím desky motoru (17) dozadu. Nastavení napětí opět 

zajistěte dota�ením upevňovacího knoflíku (18). 
§ Zavřete kryt klínového řemenu a stroj je znovu připraven k pou�ití. 
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Kryt klínového řemenu mějte při pou�ívání vždy zavřený. 

7.3 Obr. C & d  
Jestli�e jste klínový řemen posunuli, musíte jej opět utáhnout pomocí desky motoru (17) s 
upevňovacím knoflíkem (18). Napětí klínového řemenu je správné, jestliže jej lze prohnout 
dovnitř o přibli�ně 1 cm. Kladka motoru musí být nastavena vodorovně tak, aby se zabránilo 
brzkému opotřebení a uvolnění klínového řemenu. Za tímto účelem lze kladkou motoru (15) 
posunovat podél osy motoru po uvolnění �roubu s vnitřním šestihranem. 

7.4 Rychlosti hřídele obr. E 
Poloha klínového řemene otáčky za minutu 
1 2650 
2 1650 
3 1220 
4 850 
5 580 

Počet otáček vřetena vrtačky v kombinaci s nastaveními klínového řemenu je znázorněn na 
ilustraci a v tabulce. 

7.5 Vřeteno vrtačky a kolík vřetena vrtačky 
V�echny volné části přístroje jsou opatřeny ochrannou lakovou vrstvou, která zabraňuje tvorbě 
rzi. Tato ochranná laková vrstva se dá snadno odstranit bě�nými ekologicky šetrnými 
rozpou�tědly. Vyzkou�ejte napětí klínového řemenu dříve ne� připojíte stroj k elektrické síti. 
Vnitřek vřetene vrtačky musí být úplně odma�těn. K tomuto účelu použijte ekologicky šetrná 
rozpou�tědla. Analogicky postupujte s kolíkem vřetene vrtačky. Jen tak lze docílit správného 
pohonu. 

8 PROVOZ 
Důle�ité! Stroj je vybaven nulovým spínačem. Při poklesu napětí se stroj z bezpečnostních 
důvodů nezapne automaticky. Je třeba jej znovu zapnout ručně. 

8.1 Hloubková zarážka 
Vřeteno vrtačky je opatřeno hloubkovou zarážkou, kterou lze seřizovat maticí. Vrtná hloubka 
se odečítá podle dílků stupnice. 

8.2 Upnutí vrtačky obr. F 
Do vrtací hlavy stolní vrtačky lze upínat vrtáky a další nástroje s válcovým dříkem. Otáčecí 
moment se přená�í na vrták prostřednictvím napnutí tří upínacích čelistí. Aby vrták nevyklouzl 
z čelistí, musí být upevněn klíčem na ozubeném prstenci. Jestliže vrták vyklouzne z držáku 
vrtáku, projeví se na jeho dříku slabé zdrsnění, které znemo�ňuje vystředěné upnutí. Takto 
vzniklé zdrsnění je v ka�dém případě třeba odstranit zbroušením. 

8.3 Upevnění obrobku  obr. G 
Stůl vrtačky a základová deska stolní vrtačky jsou vybaveny drá�kami pro připevnění 
úchtpříchytek. Obrobek vždy upněte do svěráku nebo jinak. Tímto způsobem se vyvarujete 
nehod a dokonce tak zvý�íte přesnost vrtání, neboť obrobek je v zafixované poloze. 

8.4 Nastavení stolu obr. H 
Stůl vrtačky je připevněn ke stojanu vrtačky a jeho výšku lze nastavovat po uvolnění 
upevňovací rukojeti. Nastavte stůl takovým způsobem, aby zůstávalo je�tě dost prostoru mezi 
vrškem obrobku a �pičkou vrtáku. Stůl vrtačky také lze vyklonit stranou, jestliže chcete upnout 
obrobek přímo na základovou desku.  
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8.5 Obr. I 
Pro vrtání ve sklonu a se skloněnou podpěrnou plochou obrobku lze stůl vrtačky také naklonit. 
Za tímto účelem uvolněte �estihranný �roub (20) na závěsném čepu (21) stolu a odstraňte 
vystředění. Natočte stůl (19) do požadované polohy. Potom řádně dotáhněte šestihranný 
šroub (20) pomocí klíče. 

8.6 Počet otáček, rotační obvodová rychlost, posuv 
Posuv – pohyb vrtáku do záběru – se provádí ručně tříramennou páčkou vrtačky. Rychlost 
otáčení je určována počtem otáček vřetena vrtačky a průměrem vrtáku.  
Správný výběr posuvu a počtu otáček vřetena vrtačky jsou rozhodujícími faktory, které mají 
vliv na životnost vrtáku. Jako základní vodítko mů�eme pou�ít následující pravidlo: vět�í 
průměr vrtáku vy�aduje men�í počet otáček; při vět�í pevnosti obrobku se musí pou�ít vět�í 
přítlak. Abychom v tomto případě zabránili přehřívání, je třeba současně sní�it posuv a 
rychlost otáčení. Navíc je třeba vrták chladit chladicím olejem. Velké otvory do tenkých desek 
je třeba vrtat velmi pečlivě s malým posuvem a malým přítlakem, abychom získali přesný 
výsledek a aby měl otvor správnou velikost. Pro hloubkové vrtání (otvory více jak dvakrát tak 
hluboké ne� je průměr vrtáku) je odstraňování pilin obtí�něj�í a teplota vrtáku je vyšší. Proto 
zmenšete posuv a počet otáček a zajistěte lepší odstraňování pilin pravidelným vytahováním 
vrtáku zpět z otvoru. Pro vrtání s průměrem vět�ím ne� 8 mm je zapotřebí otvor nejprve 
předvrtat, aby se přede�lo předčasnému opotřebování vrtáku – vyhnete se velké řezné hraně 
a bod vrtání nebude příli� zatí�en. 

9 ČI�TĚNÍ A ÚDR�BA 

Pozor! Ne� začnete na zařízení provádět jakoukoliv práci, odpojte je od sítě. 

9.1 Či�tění 
§ Udr�ujte čisté větrací otvory stroje, abyste přede�li přehřátí motoru. 
§ Pravidelně čistěte těleso stroje měkkou tkaninou, nejlépe po ka�dém pou�ití. 
§ Udr�ujte větrací otvory prosté prachu a nečistot. 
§ Jestli�e nečistota nepovoluje, pou�ijte měkkou tkaninu navlhčenou ve vodě s přídavkem 

mýdla. 

Nikdy nepou�ívejte rozpou�tědla, jakými je benzín, alkohol, čpavková voda 
atd. Tato rozpou�tědla mohou po�kodit plastové díly. 

9.2 Mazání 
Přístroj nevy�aduje �ádné dodatečné mazání. 
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10 TECHNICKÉ ÚDAJE 
Jmenovité napětí 230V 
Jmenovitý kmitočet 50Hz 
Jmenovitý příkon 350W 
Třída krytí I 
Stupeň krytí obyčejný 
Max. průměr vrtání Ø 13mm 
Rychlost vřetena 1 580 min-1 
Rychlost vřetena 2 850 min-1 
Rychlost vřetena 3 1220 min-1 
Rychlost vřetena 4 1650 min-1 
Rychlost vřetena 5 2650 min-1 

11 HLUKOVÉ ZATÍŽENÍ 
Lpa (Úroveň akustického tlaku) 62,1 dB(A) 
Lwa (Úroveň akustického výkonu) 75,1 dB(A) 
Vibrace 1,57 m/s2 

12 SERVISNÍ ODDĚLENÍ 
Po�kozené vypínače je třeba nechat vyměnit v na�em poprodejním servisním oddělení. 
Je-li po�kozen spojovací kabel (nebo síťová zástrčka), je třeba jej nahradit speciálním 
spojovacím kabelem, který je k dispozici v na�em servisním oddělení. Výměnu spojovacího 
kabelu by mělo provést na�e servisní oddělení (viz poslední stránku) nebo kvalifikovaný 
specialista (kvalifikovaný elektrikář). 

13 USKLADNĚNÍ 
Důkladně vyčistěte celý stroj i jeho příslu�enství. 
Ulo�te jej mimo dosah dětí do stabilní a bezpečné polohy na chladném a suchém místě; 
vyhýbejte se příli� vysokým i příli� nízkým teplotám. 
Chraňte jej před přímým slunečním svitem. Je-li to možné, uchovávejte jej v temnu. 
Neukládejte jej v plastikových pytlích, ve kterých by se hromadila vlhkost. 

14 ZÁRUKA 
§ V souladu s právními předpisy se na tento produkt vztahuje záruční doba 24 měsíců 

platná od data jeho zakoupení prvním uživatelem. 
§ Tato záruka se vztahuje na veškerý materiál a výrobní vady. Nevztahuje se na díly vadné 

následkem bě�ného opotřebení, jako jsou lo�iska, kartáčky, kabely a zástrčky, nebo 
příslu�enství jako jsou vrtáky, vrtací bity, pilové kotouče atd., a dále na závady nebo 
poškození vzniklá hrubým zacházením, nehodami nebo úpravami. Záruka se nevztahuje 
ani na přepravní náklady.  

§ Vyhrazujeme si právo odmítnout jakýkoliv nárok v případech, kdy nelze ověřit nákup nebo 
kdy je zřejmé, �e výrobek nebyl správně udr�ován (pravidelné či�tění větracích otvorů, 
pravidelná výměna uhlíkových kartáčků, atd.). 

§ Uschovejte si doklad o zakoupení, neboť se jím prokazuje datum nákupu.  
§ Zařízení se musí prodejci vrátit nerozmontované, v přijatelně čistém stavu, (v původním 

kufříku s výliskem na ulo�ení zařízení, pokud se tento po�adavek vztahuje na tento 
případ) spolu s dokladem o zakoupení. 
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15 �IVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Pou�ité zařízení nelikvidujte spolu s bě�ným domovním odpadem, ale řiďte se 
předpisy vydanými  s ohledem na ochranu �ivotního prostředí. 
Pou�itý motorový olej likvidujte způsobem slučitelným s péčí o �ivotní prostředí. V 
kanystru jej předejte k recyklaci do vyhrazeného střediska pro likvidaci tohoto 
druhu odpadu. Nevyhazujte jej do odpadu ani jej nevylévejte na zem. 

16 PROHLÁ�ENÍ O SHODĚ POW63705 

 
VARO N.V.   -    Joseph Van Instraat 9  -  BE2500 Lier  -  BELGIUM, prohlašuje, že  

Typ zařízení: STOLNÍ VRTAČKA 350W 
Značka: POWERplus 
Číslo polo�ky: POW302 

je ve shodě se základními po�adavky a ostatními relevantními ustanoveními příslu�ných 
evropských směrnic zalo�ených na evropských harmonizovaných normách. Jakákoliv 
neschválená úprava přístroje vede ke ztrátě platnosti tohoto prohlá�ení. 

Evropské směrnice (včetně jejich případných změn a doplňků): 
2006/95/ES směrnice o nízkém napětí 
2004/108/ES směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 
2006/42/ES směrnice o strojním zařízení 

Evropské harmonizované normy a jejich změny a doplňky: 
EN61029-1 : 2009 
EN55014-1 : 2006 
EN55014-2 : 1997 
EN61000-3-2 : 2006 
EN61000-3-3 : 2008 

Podepsaný jedná za vedení společnosti na základě zmocnění vystaveného vedením 
společnosti. 

 
Philippe Vankerkhove 
Ředitel pro certifikaci 
26/08/10 
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