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KOMPRESOR 1100 W - 24 L + 7 KS - BEZ OLEJE 
POWX1731 

UPOZORNĚNÍ! Než začnete zařízení používat, přečtěte si v zájmu své 
vlastní bezpečnosti tuto příručku a obecné bezpečnostní instrukce. Váš 
elektrický nástroj by se měl předávat dalším osobám jen s těmito pokyny. 

1 POPIS PŘÍSTROJE 
1. Kryt tělesa přístroje 
2. Tlaková nádrž 
3. Noha 
4. Rychlospojka (regulovaný stlačený 

vzduch) 
5. Manometr (nastavený tlak může být 

odečten) 

6. Regulátor tlaku 
7. Za-/vypínač 
8. Přepravní rukojeť 
9. Pojistný ventil 
10. Vypouštěcí šroub kondenzátu 

2 SEZNAM OBSAHU BALENÍ 
▪ Odstraňte veškeré balicí materiály 
▪ Odstraňte zbývající obaly a přepravní přípravky (jsou-li přítomny) 
▪ Zkontrolujte úplnost obsahu obalu. 
▪ Zkontrolujte, zda na zařízení, síťové přívodní šňůře, zástrčce a veškerém příslušenství 

nevznikly během přepravy škody.  
▪ Uložte si balicí materiály na co nejdelší dobu, nejlépe až 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 udušení! 

Kompresor 
Příručka k obsluze 
1 tlakovzdušná pistole (s manometrem) 
(A) 

3 trysky ( C) 
Ofukovací tryska (D) 
5 metrová spirálová hadice (B) 
Vysokotlaká stříkací pistole (E) 

 

Jestliže shledáte chybějící nebo poškozené díly, obraťte se na svého 
obchodníka. 

3 SYMBOLY 
V této příručce a/nebo na stroji se používají následující symboly: 

 

Před zahájením práce si pozorně 
přečtěte příručku pro použití.  

Nebezpečí spálení! 

 

Noste chránič sluchu. Noste 
ochranné brýle.  

Nebezpečí - automatické 
spouštění! 

 
Pozor - elektrické napětí! 

 

Noste ochranné rukavice 
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4 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ 
NÁSTROJE 

Přečtěte si všechna bezpečnostní upozornění a všechny instrukce. Nedodržení upozornění a 
instrukcí může vést k zasažení elektrickým proudem, požáru a/nebo vážnému 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. 

4.1 Pracovní oblast 
▪  Udržujte pracoviště čistě a dobře osvětlené. Tmavá a nepřehledná pracoviště zvyšují 

riziko nehody. 
▪ Neprovozujte elektrické nástroje ve výbušném prostředí, například v přítomnosti hořlavých 

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

▪ Při práci s elektrickým nástrojem se držte mimo dosah dětí a okolostojících osob.  Mohou 
odvést vaši pozornost a ztratíte kontrolu nad nástrojem.   

4.2 Elektrická bezpečnost 

Vždy kontrolujte, zda napájecí soustava odpovídá napětí uvedenému na 
typovém štítku. 

▪ Zástrčky elektrického nástroje musejí odpovídat zásuvkám.  Zástrčku nikdy nijak 
neupravujte. S uzemněnými elektrickými nástroji nepoužívejte nikdy rozvodné zástrčky. 
Riziko zasažení elektrickým proudem je menší u neupravovaných zástrček a 
kompatibilních zásuvek. 

▪ Vyhýbejte se tělesnému kontaktu s uzemněnými povrchy například na trubkách, 
radiátorech, sporácích a ledničkách. Nebezpečí zasažení elektrickým proudem je větší, 
jestliže je vaše tělo uzemněné. 

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

▪  S připojovacím kabelem zacházejte opatrně.  Nikdy na něm nástroj nenoste a netahejte 
za něj při vytahování zástrčky ze zásuvky.  Kabel 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 širým nebem používejte prodlužovací kabel vhodný 
k vnějšímu použití. Použití kabelu vhodného k vnějšímu použití zmenšuje riziko zasažení 
elektrickým proudem. 

▪ Je-li práce s elektrickým nástrojem na vlhkém místě nevyhnutelná, použijte zdroj proudu 
chráněný před zbytkovým proudem (RCD). Použití RCD zmenšuje riziko zasažení 
elektrickým proudem. 

4.3 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 může 
vést k vážnému osobnímu zranění. 

▪ Používejte bezpečnostní vybavení. Vždy si chraňte zrak. Bezpečnostní vybavení, jakým je 
protiprašný respirátor, neklouzavá bezpečnostní obuv, ochranná přilba nebo chránič 
sluchu, které se použije, kdykoliv to okolnosti vyžadují, omezuje osobní zranění. 

▪ Vyhýbejte se nahodilému spuštění.  Před připojením nástroje k síti se ubezpečte, že je 
vypínač v poloze vypnuto. Nošení 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 veškeré stavěcí klíny a klíče. Klín nebo klíč 
ponechaný v otáčivé části elektrického nástroje může způsobit osobní zranění. 

▪ Nesnažte se dosáhnout příliš daleko. Vždy si udržujte pevný postoj a rovnováhu.  Tak 
máte nástroj pod lepší kontrolou v neočekávaných situacích. 

▪ Vhodně se oblékejte. Nenoste volné oblečení ani bižuterii. Udržujte své vlasy, oblečení a 
rukavice mimo dosah pohybujících se dílů. Volné oblečení, bižuterie nebo dlouhé vlasy se 
mohou zachytit v pohybujících se dílech. 

▪ Jsou-li k dispozici mechanismy umožňující odvádění a sběr prachu, zabezpečte jejich 
připojení a řádné používání. Použití těchto mechanismů snižuje rizika vyvolávaná 
působením prachu.  

4.4 Používání elektrických nástrojů a péče o ně  
▪ Při práci s elektrickým nástrojem nepoužívejte sílu.  Používejte pro své cíle správný 

nástroj. Správný elektrický nástroj vykoná svůj úkol lépe a bezpečněji rychlostí, pro kterou 
byl zkonstruován. 

▪ Nepoužívejte elektrický nástroj, jestliže ho nelze vypínačem zapnout i vypnout. Každý 
elektrický nástroj, který nelze ovládat vypínačem, je nebezpečný a je třeba ho opravit. 

▪ Před prováděním jakýchkoliv změn, výměnou příslušenství nebo uskladňováním 
elektrických nástrojů odpojte zástrčku od zdroje energie. Taková preventivní bezpečnostní 
opatření snižují riziko náhodného zapnutí elektrického nástroje. 

▪ Nepoužívané elektrické nástroje ukládejte mimo dosah dětí a osobám, které nejsou 
obeznámeny s nástrojem ani s těmito pokyny, s ním nedovolte pracovat. Elektrické 
nástroje jsou v rukách neškolených uživatelů nebezpečné. 

▪ Provádějte údržbu elektrických nástrojů. Kontrolujte lehký chod pohyblivých dílů, ověřujte 
jejich celistvost a veškeré ostatní podmínky schopné ovlivnit, jak nástroj funguje. Při 
poškození dejte elektrický nástroj před dalším použitím opravit. Mnoho nehod způsobuje 
právě nedostatečná údržba elektrických nástrojů. 

▪ Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Je méně pravděpodobné, že řádně udržované řezné 
nástroje s ostrými břity někde zadrhnou, a proto se snáze ovládají. 

▪ Používejte elektrický nástroj, příslušenství 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. Použití elektrického nástroje k činnosti jiné 
než předpokládané může vytvořit nebezpečnou situaci. 

4.5 Servis 
▪ Servisní práce na elektrickém nástroji přenechejte kvalifikovanému technikovi, který 

používá výhradně originální náhradní díly. Tak si zajistíte, že nástroj bude i nadále 
bezpečný. 

5 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

5.1 Bezpečnostní pokyny k práci se stlačeným vzduchem a vyfukovacími pistolemi 
▪ Kompresor a vedení dosahují při provozu vysokých teplot. Doteky vedou k popálením.  
▪ Kompresorem nasávané plyny nebo páry je třeba udržovat prosté příměsí, které by mohly 

vést v kompresoru k požárům nebo výbuchům. 
▪ Při uvolnění hadicové spojky je třeba spojku hadice držet rukou, aby se zabránilo 

zraněním způsobeným vymrštěním hadice. 
▪ Při pracích s vyfukovací pistolí nosit ochranné brýle. Cizí tělesa a odfoukávané části 

mohou lehce způsobit zranění. 
▪ Vyfukovací pistolí nefoukat na osoby nebo nečistit oděv na těle. 
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5.2 Bezpečnostní pokyny při stříkání barvy 
▪ Nezpracovávat žádné laky nebo rozpouštědla s teplotou vzplanutí menší než 55 °C. 
▪ Laky a rozpouštědla nezahřívat. 
▪ Pokud jsou zpracovávány zdraví škodlivé kapaliny, jsou na ochranu nutné filtrační 

přístroje (obličejové masky). Dodržujte také údaje o bezpečnostních opatřeních výrobců 
těchto látek. 

▪ Během stříkání, jako též v pracovní místnosti je zakázáno kouření. Také páry barev jsou 
lehce zápalné. 

▪ Topeniště, otevřené světlo nebo jiskřící stroje se nesmí vyskytovat resp. být používány. 
▪ Potraviny a nápoje neskladovat a nekonzumovat v pracovní místnosti. 
▪ Dbát údajů a označení vyhlášky o nebezpečných látkách uvedených na balení 

zpracovávaných materiálů. Popřípadě provést dodatečná bezpečnostní opatření, zvláště 
nosit vhodný oděv a masky. 

▪ Pracovní místnost musí být větší než 30 m3 a musí být zajištěna dostatečná výměna 
vzduchu při nastříkávání a sušení. Nestříkat proti větru. Při stříkání hořlavých popř. 
nebezpečných látek zásadně dodržovat ustanovení místní policie 

▪ Ve spojení s tlakovou hadicí z PVC nezpracovávat žádná média jako lakový benzin, 
butylalkohol a metylénchlorid (snížená životnost) 

5.3 Provoz tlakových nádob 
▪ Kdo provozuje tlakovou nádobu, musí ji udržovat v řádném stavu, řádně ji provozovat, 

kontrolovat, neprodleně provádět nutné opravárenské a údržbové práce a učinit podle 
okolností nutná bezpečnostní opatření. 

▪ Kontrolní úřad může v jednotlivých případech nařídit nutná kontrolní opatření. 
▪ Tlaková nádoba nesmí být provozována, pokud vykazuje nedostatky, kterými jsou 

ohroženi zaměstnanci nebo třetí osoby. 
▪ Pravidelně kontrolovat poškození tlakové nádoby, např. rez. Zjistíte-li poškození, obrat’te 

se prosím na servisní dílnu. 

6 POKYNY K UMÍSTĚNÍ 
▪ Překontrolujte přístroj, zda nebyl při transport poškozen. Případné škody ihned nahlásit 

dopravci, který kompresor dodal. 
▪ K umístění kompresoru by mělo dojít v blízkosti spotřebiče. 
▪ Je třeba se vyvarovat dlouhých vzduchových vedení a dlouhých přívodních vedení 

(prodloužení). 
▪ Je třeba dbát na suchý a bezprašný nasávaný vzduch. 
▪ Kompresor neumíst’ovat ve vlhké nebo mokré místnosti. 
▪ Kompresor smí být používán pouze ve vhodných prostorech (dobře větrané, teplota okolí 

+5°C - +40 °C). V prostoru se nesmí vyskytovat žádný prach, kyseliny, plyny, explozivní 
nebo vznětlivé plyny. 

▪ Kompresor je vhodný pro používání v suchých prostorech. V oblastech, kde je pracováno 
se stříkající vodou, není používání dovoleno. 
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7 MONTÁŽ A UVEDENÍ DO PROVOZU 

Pozor! Před uvedením do provozu musí být přístroj nezbytně kompletně 
smontován! 

7.1 Síťová přípojka 
Kompresor je vybaven síťovým vedením s vidlicí s ochranným kontaktem. Tato může být 
připojena na každou zásuvku s ochranným kolíkem 230 V~ 50 Hz, která je jištěna 16 A. Při 
uvedení do provozu dbejte na to, aby síťové napětí souhlasilo s provozním napětím podle 
výkonového štítku stroje. Dlouhá přívodní vedení, jako též prodloužení, kabelové bubny atd. 
způsobují pokles napětí a mohou zabránit naběhnutí motoru. Při nízkých teplotách pod +5 °C 
je naběhnutí motoru ohroženo těžkým chodem. 

7.2 Za-/vypínač (7) 
Na zapnutí nastavte za-/vypínač (7) do polohy I. 
Na vypnutí nastavte za-/vypínač (7) do polohy 0. 

7.3 Nastavení tlaku 
▪ Regulátorem tlaku (6) může být nastaven tlak na manometru (5). 
▪ Nastavený tlak lze zjistit na rychlospojce (4). 

7.4 Nastavení hlídače tlaku 
Hlídač tlaku je nastaven ze závodu. 
Spínací tlak cca 6 barů 
Vypínací tlak cca 8 barů 

8 VYSOKOTLAKÁ STŘÍKACÍ PISTOLE 

8.1 Oblast použití 
Tato pistole se používá pro nátěry vozidel, karavanů, nábytku, strojních zařízení, hotelů, domů 
a budov. 

8.2 Pokyny k provozu 

8.2.1 Příprava 

1. Po rozbalení výrobku jej pečlivě prohlédněte a zjistěte, zda během přepravy nedošlo ke 
škodám. Před uvedením zařízení do provozu nezapomeňte dotáhnout spojovací díly, 
svorníky atd.  

2. Barvu řádně namíchejte a nařeďte ve shodě s pokyny výrobce. Většinu materiálů bude 
možné po správném naředění stříkat bez problémů. 

3. Proceďte materiál přes filtr, gázu nebo sítko na barvu. 
4. Naplňte nádobku asi do ¾ a spusťte vzduchový kompresor. 

UPOZORNĚNÍ: NEPŘEKRAČUJTE maximální tlak přípustný pro stříkací 
pistoli nebo pro jakékoliv jiné součásti kompresorového systému. 

5. Po připojení pistole ke zdroji vzduchu se prosím ještě přesvědčte, že kapalinový kryt, 
nádoba a vzduchová hadice byly pevně spojeny se stříkací pistolí.  

6. Instalujte kus tenké lepenky nebo zbytek jiného materiálu tak, aby se mohly použít jako cíl 
k seřízení nejlepšího stříkaného vzoru. 

UPOZORNĚNÍ: Nikdy nemiřte ani nestříkejte na sebe ani na jiné osoby, 
výsledkem by mohl být vážný úraz. Otestujte konzistenci materiálu několika 
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stříkacími tahy na cíl z tenké lepenky. ŘEĎTE OPATRNĚ! Nepřekračujte doporučení 
vydaná ohledně ředění výrobcem. 

8.2.2 Seřízení 

Požadovaný vzor, objem kapalinového výstupu a jemné rozprašování lze snadno nastavit 
regulačním knoflíkem pro nastavení vzoru, regulačním knoflíkem pro nastavení kapaliny 
(barvy) a regulačním knoflíkem proudu vzduchu. 
1= Zvýšit 

8.2.2.1 Seřízení vzoru 

Otáčení knoflíkem na seřízení stříkaného vzoru doprava do konce způsobí, že stříkaný vzor 
bude kulatý, otáčením knoflíku na seřízení stříkaného vzoru doleva z něj uděláte elipsu. 

8.2.2.2 Seřízení kapaliny (barvy) 

Otáčení knoflíkem na seřízení barvy ve směru pohybu hodinových ručiček sníží objem 
vystupující kapaliny, otáčením knoflíku proti směru pohybu hodinových ručiček objem 
vystupující kapaliny zvýšíte. 

8.2.2.3 Provoz 

▪ Doporučený tlak vzduchu je 0,2 - 0,3 MPa. 
▪ Doporučená viskozita barvy se liší podle vlastností barvy a podmínek jejího nanášení. 

(Doporučené intervaly stříkání jsou 16 až 20 vteřin.) 
▪ Udržujte výstup kapaliny co nejmenší do té míry, aby to nevadilo v práci. Povede to k lepší 

povrchové úpravě s jemným rozprášením.  
▪ Nastavte stříkací vzdálenost od pistole k obrobku co nejblíž k rozmezí 150 - 200 mm. 
▪ Pistoli je třeba držet tak, aby byla vždy kolmá k povrchu obrobku. Pistolí je pak třeba 

pohybovat po svislé nebo vodorovné linii. Obloukový pohyb pistole způsobí nerovnoměrný 
nátěr. 

9 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA 

Pozor! Před všemi čisticími a údržbářskými pracemi vytáhněte síťovou 
Pozor! Počkejte, až se kompresor kompletně ochladí! Nebezpečí popálení! 

Pozor! Před všemi čisticími a údržbovými pracemi učinit tlakovou nádobu 
beztlakou. 

9.1 Čištění 
▪ Ochranná zařízení udržujte prostá prachu a nečistot. Přístroj otřete suchým hadrem nebo 

ho profoukněte stlačeným vzduchem s nízkým tlakem. 
▪ Doporučujeme čištění přístroje po každém použití. 
▪ Čistěte přístroj pravidelně vlhkým hadrem a trochou mazlavého mýdla. Nepoužívejte 

žádné čisticí prostředky nebo rozpouštědla; tyto mohou poškodit plastové díly přístroje. 
Dbejte na to, aby se do přístroje nedostala voda. 

▪ Hadice a stříkací nástroje musí být před čištěním od kompresoru odpojeny. Kompresor 
nesmí být čištěn vodou, rozpouštědly apod. 

9.2 Kondenzační voda 
Kondenzační vodu je třeba každý den vypouštět otevřením odvodňovacího ventilu (10) 
(spodní strana tlakové nádoby). 
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Pozor! Kondenzační voda z tlakové nádoby obsahuje zbytky oleje. 
Kondenzační vodu likvidujte ekologicky v příslušné sběrně. 

9.3 Bezpečnostní ventil (9) 
Bezpečnostní ventil je nastaven na nejvyšší přípustný tlak tlakové nádoby. Není přípustné 
bezpečnostní ventil přestavovat nebo odstranit jeho plombu. Aby bezpečnostní ventil váhněte 
tak silně za kroužek, až je stlačený vzduch slyšitelně vypouštěn. Poté kroužek zase pusťte. 

9.4 Skladování 

Pozor! Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky, přístroj a všechny připojené 
nástroje na stlačený vzduch odvzdušněte. Kompresor odstavte tak, aby 
nemohl být uveden nepovolanými osobami do provozu. 

Pozor! Kompresor skladovat pouze v suchém a pro nepovolané osoby 
nepřípustném prostoru. Neklopit, skladovat vstoje! 

10 TECHNICKÉ ÚDAJE 
Type POWX1731 

Jmenovité napětí 230V 

Jmenovitá frekvence 50Hz 

Jmenovitý výkon 1100W / 1,5 pk 

Otáčky 3400 min-1 

Jmenovitý tlak 8 bar / 116PSI 

Objem nádrže 24 l 

Průtok (kapacita) 180 l/min 

Hmotnost 20 kg 

11 HLUK 
Hodnoty hlukových emisí se měří podle příslušné normy. (K=3) 
Úroveň akustického tlaku LpA 77 dB(A) 

Úroveň akustického výkonu LwA 97 dB(A) 

POZOR! Hladina akustického tlaku může přesáhnout 85 dB(A), v takovém 
případě noste individuální chránič sluchu. 

12 MOŽNÉ PŘÍČINY VÝPADKU 
PROBLÉM PŘÍČINA ODSTRANĚNÍ 

Kompresor neběží 1. Není k dispozici síťové 
napětí 

1. Zkontrolovat kabel, síťovou 
zástrčku, pojistky a zásuvku 

2. Síťové napětí moc nízké 2. Vyhnout se moc dlouhým 
prodlužovacím kabelům. 
Používat kabel s dostačujícím 
průřezem žil 

3. Vnější teplota moc nízká 3. Neprovozovat při vnější 
teplotě pod +5 °C 

4. Přehřátý motor. 4. Motor nechat ochladnout, 
popř. odstranit příčinu přehřátí. 
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Kompresor běží, ale 
není k dispozici 
žádný stlačený 
vzduch 

1. Netěsný zpětný ventil 1. Zpětný ventil vyměnit 

2. Defektní těsnění 2. Těsnění zkontrolovat, defektní 
těsnění nechat vyměnit 
odborným servisem 

3. Netěsný vypouštěcí šroub 
kondenzační vody (10). 

3. Šroub rukou utáhnout. 
Těsnění na šroubu zkontrolovat, 
popř. vyměnit. 

Kompresor běží, na 
manometru je 
zobrazován tlak, ale 
nástroje neběží 

1. Netěsná hadicová spojení 1. Hadici na stlačený vzduch a 
nástroje zkontrolovat, popř. 
vyměnit 

2. Netěsná rychlospojka 2. Rychlospojku zkontrolovat, 
popř. vyměnit. 

3. Na regulátor tlaku 
nastavený nízký tlak. 

3. Regulátor tlaku více otevřít. 

13 ZÁRUKA 
▪ Na tento výrobek se vztahuje záruční doba 36 měsíců platná od data jeho zakoupení 

prvním uživatelem. 
▪ Tato záruka kryje veškeré materiálové nebo výrobní vady kromě: baterií, nabíječek, 

vadných dílů podléhajících běžnému opotřebení, jakými jsou ložiska, kartáčky, kabely a 
zástrčky, nebo příslušenství, jakým jsou vrtáky, vrtací bity, pilové kotouče atd.; poškození 
nebo vad vyplývajících ze špatného zacházení, nehod nebo provedených změn; 
přepravních nákladů.  

▪ Poškození a / nebo závady vyplývající z nevhodného používání také nespadají do 
záručních ustanovení. 

▪ Také odmítáme veškerou odpovědnost za jakékoliv poranění vyplývající z nevhodného 
použití nástroje. 

▪ Opravy může provádět pouze servisní středisko autorizované pro nástroje Powerplus. 
▪ Více informací můžete vždy získat na čísle 00 32 3 292 92 90. 
▪ Dopravní náklady vždy nese zákazník, pokud není písemně dohodnuto jinak. 
▪ Stejně tak nelze vznášet nárok ze záruky v případě, že škoda na zařízení vznikla 

následkem nedbalé údržby nebo přetížení. 
▪ Zcela vyloučeny ze záruky jsou škody vzniklé následkem zaplavení tekutinou, přílišného 

zaprášení, úmyslného poškození (ať jde o záměr či hrubou nedbalost), nepatřičného 
používání (používání k účelům, k nimž zařízení není vhodné), diletantského používání 
(např. nedodržováním pokynů z návodu), nekvalifikovaného sestavení, zásahu bleskem a 
chybného síťového napětí. Tento seznam není omezující. 

▪ Uznání záručního nároku nemůže nikdy vést k prodloužení záruční lhůty ani začátku nové 
záruční lhůty v případě, že bylo zařízení vyměněno. 

▪ Zařízení nebo díly vyměněné v rámci záruky se proto stávají vlastnictvím Varo NV. 
▪ Vyhrazujeme si právo odmítnout jakýkoliv nárok v případech, kdy nelze ověřit nákup nebo 

kdy je zřejmé, že výrobek nebyl správně udržován (pravidelné čištění větracích otvorů, 
pravidelné servisování uhlíkových kartáčků, atd.). 

▪ Uschovejte si doklad o zakoupení, neboť se jím prokazuje datum nákupu. 

14 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Použité zařízení nelikvidujte spolu s běžným domovním odpadem, ale řiďte se 
předpisy vydanými  s ohledem na ochranu životního prostředí. 
Použité elektrické výrobky by neměly být zahrnuty do domácího odpadu. 
Odevzdejte je k recyklaci do adekvátních sběrných středisek. Další informace 
vám sdělí místní správa nebo prodejce. 


