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KOMPRESOR 1100 W - 24 L + 6 KS - BEZOLEJOVÝ 
POWX1731 

VAROVANIE! Tento návod a všeobecné bezpečnostné pokyny si starostlivo 
preštudujte pred použitím náradia, pre vašu vlastnú bezpečnosť. Vaše 
elektrické náradie môžete odovzdať inej osobe iba spolu s týmto návodom. 

1 POPIS PRÍSTROJA 
1. Kryt telesa prístroja 
2. Tlaková nádrž 
3. Podstavec 
4. Rýchlospojka (regulovaný stlačený 

vzduch) 
5. Manometer (nastavený tlak sa dá 

odčítať) 

6. Regulátor tlaku 
7. Vypínač zap/vyp 
8. Transportná rukoväť 
9. Bezpečnostný ventil 
10. Vypúšťacia skrutka na 

kondenzovanú vodu 

2 OBSAH BALENIA 
▪ Odstráňte všetky materiály obalu 
▪ Odstráňte zvyšné obaly a prepravné podpery (ak sa používajú) 
▪ Skontrolujte úplnosť obsahu balenia 
▪ Skontrolujte, či pri preprave nebol poškodený spotrebič, napájací kábel, sieťová vidlica a 

všetko príslušenstvo. 
▪ Materiály obalu si odložte podľa možnosti na čo najdlhší čas, až do skončenia záručnej 

lehoty. Neskôr obaly vyhoďte prostredníctvom systému zberu komunálneho odpadu. 

VAROVANIE Obalové materiály nie sú hračky! Deti sa nesmú hrať s 
plastovými vrecami! 

Prenosný bezolejový kompresor 
Návod na obsluhu 
1 pneumatická pištoľ (s manometrom) (A) 

3 hubice ( C) 
Vyfukovacia hubica (D) 
5 m špirálová hadica (B) 

 

Nebezpečenstvo udusenia! Spojte sa s predajcom, ak akékoľvek diely 
chýbajú alebo sú poškodené. 

3 VYSVETLENIE SYMBOLOV 
In V tomto návode a/alebo na stroji sa používajú nasledujúce symboly: 

 

Pred používaním výrobku si 
pozorne prečítajte návod na 
jeho použitie.  

Nebezpečenstvo popálenia ! 

 

Noste chránič sluchu. 

 

Nebezpečenstvo - 
automatické spustenie ! 

 
Pozor - elektrický prúd ! 

 

Noste ochranné rukavice 
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Noste ochranné brýle. 

4 VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA PRE ELEKTRICKÉ 
NÁRADIE 

▪ Starostlivo si prečítajte všetky bezpečnostné varovania a všetky pokyny. Nedodržiavanie 
všetkých varovaní a pokynov môže spôsobiť úder elektrickým prúdom, požiar a/alebo 
závažný úraz. Odložte si všetky varovania a pokyny na prípad, ak ich budete v budúcnosti 
potrebovať. Termín "elektrické náradie" v týchto varovaniach označuje vaše elektrické 
náradie s napájaním zo siete (s káblom) alebo elektrické náradie napájané akumulátorom 
(bez kábla). 

4.1 Pracovná plocha 
▪  Pracovnú plochu udržiavajte v čistote a dobre osvetlenú. Neporiadok a prítmie na 

pracovisku zvyšuje riziko úrazov. 
▪ Elektrické náradie nepoužívajte vo výbušných prostrediach, obsahujúcich napríklad 

horľavé tekutiny, plyny alebo prach. Elektrické náradie spôsobuje iskrenie, ktoré môže 
zapáliť prach alebo výpary. 

▪ Pri používaní elektrického náradia sa nesmú v blízkosti nachádzať deti a okoloidúci. Mohli 
by odpútavať vašu pozornosť a náradie by ste nemali pod kontrolou.  

4.2 Elektrická bezpečnosť 

Vždy skontrolujte, či napätie napájacieho zdroja súhlasí s napätím na 
výkonnostnom štítku  

▪ Vidlice elektrického náradia musia zodpovedať sieťovej zásuvke. Vidlicu nikdy neupravujte 
žiadnym spôsobom. Nepoužívajte s uzemneným elektrickým náradím (pripojeným k 
uzemneniu) žiadne adaptéry vidlice. Používanie nepozmeňovaných vidlíc 
zodpovedajúcich sieťovým zásuvkám znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom. 

▪ Nedotýkajte sa uzemnených povrchov a povrchov, spojených s uzemnením, ako sú 
potrubia, radiátory, sporáky alebo chladničky. Ak ste uzemnený alebo spojený s 
uzemnením, hrozí vám zvýšené riziko úrazu elektrickým prúdom. 

▪ Elektrické náradie nesmie byť vystavené dažďu ani vlhkým podmienkam. Prienik vody do 
elektrického náradia zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom. 

▪  Kábel sa nesmie nadmerne zaťažovať. Kábel nikdy nepoužívajte na prenášanie, ťahanie 
alebo vyťahovanie vidlice elektrického náradia. Kábel nesmie byť vystavený pôsobeniu 
tepla, oleja, ostrých hrán alebo pohyblivých dielov. Poškodené alebo zapletené káble 
zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom. 

▪ Pri používaní elektrického náradia vo vonkajšom prostredí používajte predlžovací kábel 
vhodný na vonkajšie použitie. Používanie šnúry vhodnej na vonkajšie použitie znižuje 
riziko úrazu elektrickým prúdom.. 

▪ Ak je používanie elektrického náradia vo vlhkých priestoroch nevyhnutné, používajte 
napájací zdroj chránený nadprúdovým ističom (RCD). Používanie RCD znižuje riziko 
úrazu elektrickým prúdom. 

4.3 Osobná bezpečnosť 
▪ Pri používaní elektrického náradia buďte vždy ostražitý, sledujte čo robíte a riaďte sa 

zdravým úsudkom. Elektrické náradie nepoužívajte, ak ste unavený, alebo ak ste pod 
vplyvom liekov, alkoholu alebo drog. Okamih nepozornosti pri používaní elektrického 
náradia môže spôsobiť závažný osobný úraz. 
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▪  Používajte bezpečnostné pomôcky. Vždy noste chránič očí. Používaním bezpečnostných 
pomôcok, ako je protiprachová maska, nekĺzavá bezpečnostná obuv, tvrdá prilba alebo 
chrániče uší za každých podmienok sa znižuje riziko osobných úrazov. 

▪ Zabráňte náhodnému uvedeniu do činnosti. Pred pripojením do siete sa uistite, že vypínač 
je vo vypnutej polohe. Prenášanie elektrického náradia s prstom na vypínači alebo 
pripojovanie elektrického náradia so zapnutým vypínačom zvyšuje riziko úrazov. 

▪  Pred zapnutím elektrického náradia odstráňte akékoľvek nastavovacie kľúče a iné 
nástroje. Kľúč a nástroje, ktoré zostanú pripevnené k rotujúcemu dielu elektrického 
náradia môžu spôsobiť úraz. 

▪ Nenakláňajte sa príliš. Vždy musíte mať spoľahlivú oporu a rovnováhu. Zlepšuje sa tým 
ovládateľnosť elektrického náradia v neočakávaných situáciách. 

▪ Buďte vhodne oblečený. Nenoste voľné odevy ani šperky. Nepribližujte sa vlasmi, odevmi 
ani rukavicami k pohyblivým dielom. Voľné odevy, šperky alebo dlhé vlasy môžu zachytiť 
pohyblivé diely. 

▪  Ak sa používajú aj pomôcky na pripojenie odsávačov a zberačov prachu, uistite sa, že sú 
riadne pripojené a správne sa používajú. Používaním týchto pomôcok možno znížiť 
nebezpečenstvo spôsobované prachom.  

4.4 Používanie elektrického náradia a starostlivosť oň  
▪ Pri použití elektrického náradia nevynakladajte nadmernú silu. Používajte správne 

elektrické náradie pre vaše použitie. Správne elektrické náradie zvládne prácu lepšie a 
bezpečnejšie, s rýchlosťou, na ktorú bolo navrhnuté. 

▪ Nepoužívajte elektrické náradie ak sa vypínačom nezapína alebo nevypína. Elektrické 
náradie, ktoré sa nedá ovládať vypínačom, je nebezpečné a musí sa opraviť. 

▪ Pred akýmkoľvek nastavovaním, výmenou doplnkov alebo odložením elektrického náradia 
odpojte vidlicu od napájacieho napätia. Takéto preventívne bezpečnostné opatrenia 
znižujú riziko náhodného uvedenia elektrického náradia do činnosti. 

▪ Nepoužívané elektrické náradie uchovávajte mimo dosahu detí a nedovoľte, aby osoby 
neoboznámené s elektrickým náradím alebo s týmito pokynmi, používali toto elektrické 
náradie. Elektrické náradie je nebezpečné v rukách nepoučených používateľov. 

▪ Elektrické náradie riadne udržiavajte. Skontrolujte, či pohyblivé diely nie sú vyosené alebo 
či sa nezadierajú, či nie sú poškodené diely a či nemajú žiadne iné nedostatky, ktoré 
môžu ovplyvniť funkčnosť elektrického náradia. V prípade poškodenia sa elektrické 
náradie musí pred opätovným použitím opraviť. Veľa úrazov spôsobujú nedostatočne 
udržiavané elektrické náradie. 

▪ Náradie sa musí udržiavať v naostrenom a čistom stave. Riadne udržiavané rezné 
nástroje s ostrými reznými hranami majú menšiu náchylnosť k zadieraniu a ľahšie sa 
ovládajú. 

▪ Elektrické náradie, doplnky a nástrojové koncovky a pod. používajte v súlade s týmito 
pokynmi a spôsobom, zamýšľaným pre daný druh elektrického náradia, berúc na zreteľ 
pracovné podmienky a na prácu, ktorá sa má vykonávať. Používanie elektrického náradia 
na iné operácie ako tie, pre ktoré je určené, môže spôsobiť nebezpečnú situáciu. 

4.5 Servis 
▪ Servis elektrického náradia zverte kvalifikovanému opravárovi. Môžu sa používať iba 

rovnaké náhradné diely. Zaručíte tak, že bude zachovaná bezpečnosť elektrického 
náradia. 

5 POU ŽÍTI E OPATR ENÍ 

5.1 Bezpečnostné pokyny pre prácu so stlačeným vzduchom a fúkacími pištoľami 
▪ Kompresor a vedenia dosahujú počas prevádzky vysokú teplotu. Kontakt môže viesť k 

popáleniu. 
▪ Plyny alebo výpary nasaté kompresorom nesmú obsahovať prímesi, ktoré by mohli v 

zahusťovači viesť k vzniku požiarov alebo explózií. 



 POWX1731 SK 

Copyright © 2020 VARO P a g e  | 6 www.varo.com 

▪ Pri uvoľňovaní spojky hadice sa musí spojka na hadici držať pevne rukou, aby sa 
zabránilo prípadnému zraneniu spätným úderom hadice. 

▪ Pri práci s vyfukovacou pištoľou používať ochranné okuliare. Cudzími telesami a 
odfúknutými časťami je ľahko možné spôsobiť prípadné zranenia. 

▪ Vyfukovacou pištoľou nesmerovať prúd vzduchu na osoby alebo na odev na tele. 

5.2 Bezpečnostné pokyny pri striekaní farby 
▪ Nespracovávajte nikdy laky alebo riedidlá s bodom vzplanutia nižším ako 55 °C. 
▪ Laky a riedidlá neohrievať. 
▪ Ak sa spracovávajú zdraviu škodlivé tekutiny, sú potrebné za účelom ochrany filtračné 

prístroje (masky na tvár). Prosím dbajte na údaje výrobcu týchto použitých látok o 
potrebných ochranných opatreniach. 

▪ Počas procesu striekania a ani v pracovnej miestnosti sa nesmie fajčiť. Taktiež výpary 
farieb sú ľahko horľavé. 

▪ Ohniská, otvorené svetlo alebo iskriace prístroje sa tu nesmú vyskytovať resp. byť 
prevádzkované. 

▪ Jedlá a nápoje neskladovať ani nekonzumovať v pracovnej miestnosti. Výpary farieb sú 
škodlivé.  

▪ Je potrebné dbať na údaje a označenia podľa smerníc o nebezpečných látkach uvedené 
na obaloch spracovávaných materiálov. V prípade, že to je potrebné, sa musia urobiť 
dodatočné opatrenia, predovšetkým používať vhodný odev a ochranné masky. 

▪ Pracovná miestnosť musí byť väčšia ako 30 m3 a musí byť zabezpečená dostatočná 
výmena vzduchu pri striekaní a sušení. Nestriekať proti vetru. Zásadne dodržiavať pri 
striekaní horľavých resp. nebezpečných tekutých materiálov dodržiavať predpisy 
miestneho policajného zboru. 

▪ V spojení s tlakovou hadicou z PVC nespracovávať žiadne médiá ako sú napr. testovací 
benzín, butylalkohol a metylénchlorid (znížená životnosť hadice). 

5.3 Prevádzka tlakových nádrží 
▪ Prevádzkovateľ tlakovej nádrže musí nádrž udržiavať v dobrom stave podľa predpisov, 

správne vykonávať jej prevádzku, kontrolovať ju, realizovať nevyhnutné údržbové práce a 
opravy v prípade potreby a podľa okolností zaviesť potrebné bezpečnostné opatrenia. 

▪ Dozorný úrad môže v jednotlivých prípadoch nariadiť kontrolné opatrenia.  
▪ Tlaková nádrž sa nesmie prevádzkovať vtedy, keď sa na nej vyskytujú nedostatky, ktoré 

by mohli ohrozovať zamestnancov alebo iné osoby.  
▪ Tlaková nádoba sa musí pravidelne kontrolovať, čí sa na nej nenachádzajú poškodenia, 

ako napr. hrdza. V prípade, že sa zistia poškodenia, obráťte sa prosím na zákaznícky 
servis. 

6 POKYNY PRE UMIESTNENIE PRÍSTROJA 
▪ Skontrolujte prípadné poškodenie transportom. Akékoľvek poškodenia ihneď ohláste 

dopravnej spoločnosti, ktorá dodala zakúpený kompresor. 
▪ Postavenie kompresora by sa malo uskutočniť v blízkosti spotrebiča. 
▪ Dlhé vzduchové vedenie a dlhé prívodné vedenia (predlžovacie vedenia) sa 

neodporúčajú. 
▪ Dbať na suchý a bezprašný nasávaný vzduch.  
▪ Neumiestňujte kompresor vo vlhkej alebo mokrej miestnosti. 
▪ Kompresor smie byť používaný len vo vhodných miestnostiach (dobre vetraných, s 

teplotou okolia +5 °C - +40 °C). V miestnostiach sa nesmie nachádzať prach, kyseliny, 
výpary, explozívne alebo zápalné plyny. 

▪ Kompresor je vhodný pre použitie v suchých miestnostiach. V oblastiach, kde sa pracuje 
so striekajúcou vodou, je použitie prístroja zakázané. 
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7 MONTÁŽ A UVEDENIE DO PREVÁDZKY 

Pozor! Pred uvedením do prevádzky prístroj bezpodmienečne kompletne 
zmontovať! 

7.1 Sieťové pripojenie 
Kompresor je vybavený sieťovým elektrickým káblom so zástrčkou sstrčka môže byť zapojená 
na každej zásuvke s ochranným vodičom 230 V~ 50 Hz, ktorá je zabezpečená istením s 
hodnotou 16 A. Pred uvedením do prevádzky dbajte na to, či prítomné sieťové napätie 
zodpovedá prevádzkovému napätiu podľa typového štítku na prístroji. Dlhé prípojné vedenia, 
ako aj predlžovacie káble, káblové bubny atď. spôsobujú pokles napätia a môžu spôsobiť 
problémy pri rozbehu motora. Pri nízkych teplotách pod +5 °C je nábeh motora obmedzený 
ťažkým chodom. 

7.2 Vypínač zap/vyp (7) 
Pri zapnutí nastavte vypínač zap/vyp (7) do polohy I. 
Pri vypnutí prepnite vypínač zap/vyp (7) do polohy 0. 

7.3 Nastavenie tlaku 
Pomocou tlakového regulátora (6) sa môže nastaviť tlak na manometri (5). 
Nastavený tlak sa môže odoberať cez rýchlospojku (4). 

7.4 Nastavenie tlakového vypínača 
Tlakový vypínač je nastavený výrobcom. 
Zapínací tlak cca 6 bar 
Vypínací tlak cca 8 bar 

8 VYSOKOTLAKOVÁ STRIEKACIA PIŠTOĽ 

8.1 Používanie 
Táto pištoľ sa používa na nanášanie farby na autá, karavány, nábytok, stroje, v hoteloch, 
domoch a budovách. 

8.2 Pokyny na prevádzku 

8.2.1 Príprava 

1. Po vybalení produktu opatrne skontrolujte, či počas prepravy nedošlo k poškodeniu. Pred 
uvedením jednotky do prevádzky utiahnite spojovacie diely, skrutky atď. 

2. Farbu dôkladne rozmiešajte a zrieďte podľa pokynov výrobcu. Väčšina materiálov sa bude 
ľahko správne striekať, ak sú správne rozriedené. 

3. Materiál nechajte prejsť filtrom, plátnom alebo sitkom. 
4. Nádobu naplňte asi do ¾ a spustite vzduchový kompresor. 

VAROVANIE: NEPREKRAČUJTE maximálny tlak striekacej pištole ani inej 
časti v systéme kompresora. 

5. Po pripojení pištole k vzduchovému napájaniu prosím zabezpečte, aby boli uzáver 
kvapaliny, nádoba a vzduchová hadica pevne pripevnené k striekacej pištoli.  

6. Postavte kúsok kartónu alebo iného odpadového materiálu, ktorý použijete ako cieľ a čo 
najlepšie nastavte vzor striekania. 

VAROVANIE: Nikdy nemierte ani nestriekajte na seba ani inú osobu. Mohlo 
by to spôsobiť vážne zranenie. 
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7. Otestujte konzistenciu materiálu tak, že niekoľkokrát streknete na cieľ (kartón). RIEĎTE 
OPATRNE! Neprekračujte odporúčania výrobcu týkajúce sa riedenia farby. 

8.2.2 Nastavenia 

Pomocou regulátora vzoru, regulátora kvapaliny (farby) a regulátora toku vzduchu možno 
ľahko dosiahnuť želaný vzor, objem striekanej kvapaliny a jemné rozprášenie. 
1 zvýšenie 

8.2.2.1 Nastavenie vzoru: 

Otáčaním regulátora doprava po koniec bude vzor striekania okrúhly a otáčaním doľava bude 
vzor striekania elipsový. 

8.2.2.2 Nastavenie kvapaliny (farby): 

Otáčaním regulátora farby v smere hod. ručičiek znížite objem striekanej kvapaliny a proti 
smeru ho zvýšite. 

8.2.2.3 Prevádzka 

▪ Navrhovaný vzduchový tlak je 0,2 - 0,3 Mpa. 
▪ Odporúčaná viskozita farby sa odlišuje v závislosti od charakteristiky farby a podmienok 

nanášania farby. Odporúčané intervaly striekania sú 16 až 20 sek. 
▪ Výstup kvapaliny udržiavajte čo najmenší tak, aby nebola narušená práca. Pri jemnom 

rozprášení bude konečná úprava lepšia.  
▪ Nastavte vzdialenosť striekania od pištole k obrobku čo najbližšie v rámci rozsahu 150 – 

200 mm. 
▪ Pištoľ by sa mala držať tak, aby bola vždy kolmo k povrchu obrobku. Potom by sa pištoľ 

mala presúvať po vertikálnej a horizontálnej línii. Pri vytvorení oblúka pištoľou dochádza k 
nerovnomernému naneseniu farby. 

9 ČISTENIE A ÚDRŽBA 

Pozor! Pred všetkými čistiacimi ate kábel zo siete.  

Pozor! Počkajte, kým je kompresor úplne vychladnutý! Nebezpečenstvo 
popálenia! 

Pozor! Pred všetkými čistiacimi a údržbovými prácami zbaviť kotol tlaku! 

9.1 Čistenie 
▪ Udržujte ochranné zariadenia vždy v m vzduchom pri nastavení na nízky tlak. 
▪ Odporúčame, aby ste prístroj čistili priamo po každom použití. 
▪ Čistite prístroj pravidelne pomocou vlhkej utierky a malého množstva tekutého mydla. 

Nepoužívajte žiadne agresívne čistiace prostriedky alebo riedidlá; tieto prostriedky by 
mohli napadnúť umelohmotné diely prístroja. Dbajte na to, aby sa do vnútra prístroja 
nedostala voda. 

▪ Hadica a striekacie nástroje sa musia pred čistením odpojiť z kompresora. Kompresor 
nesmie byť čistený vodou, rozpúšťadlami a pod. 
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9.2 Kondenzovaná voda 
Kondenzovaná voda sa musí denne vypúšťať otvorením odvodňovacieho ventilu (10) (na 
spodnej strane tlakovej nádrže). 

Pozor! Kondenzovaná voda z tlakovej nádoby obsahuje zvyšky oleja. 
Zlikvidujte kondenzovanú vodu ekologicky na príslušnom zbernom mieste. 

9.3 Bezpečnostný ventil (9) 
Bezpečnostný ventil je nastavený na najvyšší prípustný tlak v Nie je prípustné meniť 
nastavenie bezpečnostného ventilu alebo odstraňovať z neho plombu. Z dôvodu správnej 
funkcie bezpečnostného ventilu v prípade potreby, by sa mal tento ventil občas aktivovať. 
Potiahnite za krúžok tak silno, aby ste zreteľne počuli unikanie tlakového vzduchu. Nakoniec 
znovu krúžok pustite. 

9.4 Skladovanie 

Pozor! Vytiahnite elektrickú zástrčku zo siete, odvzdušnite prístroj a všetky 
zapojené pneumatické prístroje. Kompresor odstavte tak, aby nemohol byť 
uvedený do prevádzky nepovolanou osobou. 

Pozor! Kompresor skladovať len v suchom prostredí, ktoré je neprístupné 
nepovolaným osobám. Nepreklápať, ale skladovať v postavenom stave! 

10 TECHNICKÉ ÚDAJE 
Type POWX1731 

Menovité napätie 230V 

Menovitá frekvencia 50Hz 

Menovitý výkon 1100W / 1,5 pk 

Rýchlosť rotácie 3400 min-1 

enovitý tlak 8 bar / 116PSI 

Kapacita nádrže 24 l 

Vzduchová kapacita 180 l/min 

Hmotnosť 20 kg 

11 HLUK 
Hodnoty emisií hluku namerané podľa príslušnej normy. (K=3) 
Hladina akustického tlaku LpA 77 dB(A) 

Hladina akustického výkonu LwA 97 dB(A) 

POZOR! Ak akustický tlak prekročí úroveň 85 dB(A), používajte chrániče 
sluchu. 
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12 MOŽNÉ PRÍČINY PORUCHY 
PROBLÉM PRÍČINA RIEŠENIE 

Kompresor 
nebeží 

1. Nie je k dispozícii sieťové 
napätie. 

1. Skontrolovať kábel, sieťovú 
zástrčku, poistku a zásuvku. 

2. Príliš nízke sieťové 
napätie. 

2. Nepoužívať príliš dlhé 
predlžovacie káble. Použiť 
predlžovací kábel s dostatočným 
prierezom žily. 

3. Vonkajšia teplota príliš 
nízka. 

3. Neprevádzkovať pri teplote nižšej 
ako +5 °C. 

4. Prehriaty motor. 4. Motor nechať vychladnúť 
prípadne odstrániť príčinu 
prehriatia. 

Kompresor beží, 
avšak bez tlaku 

1. Netesný spätný ventil. 1. Vymeniť spätný ventil. 

2. Tesnenia sú 
opotrebované. 

2. Skontrolovať tesnenia, 
opotrebované tesnenia nechať 
vymeniť v odbornom servise. 

3. Vypúšťacia skrutka na 
kondenzovanú vodu (10) 
netesná. 

3. Rukou dotiahnuť skrutku 
Skontrolovať tesnenie na skrutke, 
prípadne vymeniť. 

Kompresor beží, 
tlak sa zobrazuje 
na manometri, 
ale nástroje 
nebežia 

1. Netesné hadicové spoje. 1. Skontrolovať pneumatickú hadicu 
a nástroje, v prípade potreby 
vymeniť. 

2. Netesná rýchlospojka. 2. Skontrolovať rýchlospojku, v 
prípade potreby vymeniť. 

3. Nastavený príliš nízky tlak 
na regulátore tlaku. 

3. Regulátor tlaku viac povoliť. 
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13 ZÁRUKA 
▪ Záručná lehota poskytovaná na tento výrobok v súlade s platnými zákonmi je 36 mesiacov 

a začína plynúť dňom zakúpenia prvým používateľom. 
▪ Táto záruka zahŕňa všetky chyby materiálu a výrobné chyby, okrem: batérií, nabíjačiek, 

chybných súčastí, ktoré podliehajú bežnému opotrebovaniu ako napr. ložiská, kefky, káble 
a zástrčky alebo príslušenstvo ako vrtáky, vrtné korunky, pílové listy atď.; nezahŕňa 
poškodenia alebo chyby spôsobené zlým  zaobchádzaním, nehodami alebo 
pozmeňovaním, ani náklady na prepravu. 

▪ Poškodenie a/alebo chyby, ktoré sú dôsledkom nesprávneho používania, tiež nespadajú 
pod ustanovenia záruky. 

▪ Nenesieme ani žiadnu zodpovednosť za zranenie osôb, ktoré je dôsledkom nesprávneho 
používania zariadenia. 

▪ Opravy smie vykonávať iba autorizované servisné stredisko pre nástroje Powerplus. 
▪ Viac informácií získate na tel. čísle 00 32 3 292 92 90.  
▪ Prípadné náklady na prepravu vždy nesie zákazník, ak nebolo písomnou formou 

dohodnuté inak. 
▪ Záruku si zároveň nemožno uplatňovať, ak bolo zariadenie poškodené v dôsledku 

nedbanlivej údržby alebo preťaženia. 
▪ Zo záruky sú definitívne vylúčené prípady, kedy poškodenie vzniklo dôsledkom vniknutia 

kvapaliny, nadmerného preniknutia prachu, úmyselného poškodenia (úmyselne alebo 
závažnou nedbanlivosťou), nevhodného použitia (použitie zariadenia na účely, na ktoré 
nie je vhodné), nekompetentného použitia (napr. nerešpektovaním pokynov v návode), 
neodbornej montáže, zásahu bleskom, chybného sieťového napätia. Neboli uvedené 
všetky možnosti. 

▪ Prijatie reklamácie v rámci záruky nemá vplyv na predĺženie záručnej lehoty, ani na 
začatie novej záručnej lehoty v prípade výmeny zariadenia. 

▪ Staré zariadenia alebo súčasti, ktoré sú vymieňané v rámci záruky, sa preto stávajú 
majetkom spol. Varo NV. 

▪ Vyhradzujeme si právo zamietnuť akúkoľvek reklamáciu, ak nie je možné overiť dátum 
zakúpenia alebo ak je jasné, že výrobok nebol riadne udržiavaný. (čisté vetracie otvory, 
pravidelná údržba uhlíkových kefiek,…)  

▪ Potvrdenku o nákupe si musíte uschovať ako doklad o dátume zakúpenia.  
▪ Náradie musíte vrátiť v nerozobranom stave svojmu predajcovi v prijateľne čistom stave, 

v originálnom plastovom kufríku liatom pod tlakom, ak v ňom bolo vaše náradie dodané, 
spolu s priloženým dokladom o kúpe. 

14 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
Ak musíte po dlhodobom používaní zariadenie vymeniť, nelikvidujte ho spolu s 
domovým odpadom, ale ekologicky správnym spôsobom. 
Odpad, ktorý vzniká pri likvidácii elektrických strojov, sa nesmie likvidovať s 
bežným domovým odpadom. Ak existuje zariadenie na recykláciu, odovzdajte ho 
na recykláciu. Informácie o recyklácii vám poskytnú miestne úrady alebo predajca. 




