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POWXQ5203 ELEKTRONICKÁ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA    850 W 
POWXQ5205 ELEKTRONICKÁ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA  1200 W 
1 OBLAST POUŽITÍ 
Tento elektrický nástroj je určen ke �roubování a vrtání dřeva, kovu, plastu a zdiva. Nástroj 
není určen ke komerčnímu vyu�ití. 

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 (OBR. A) 
1. Automatické sklíčidlo (POWXQ5205: s automatickou západkou) 
2. Hloubková měrka 
3. Pomocné držadlo 
4. Tlačítkový volič: vrtání / příklepové vrtání 
5. Spínač volby 1. a 2. rychlostního stupně (jen u POWXQ5205) 
6. Tlačítkový volič: otáčení ve/proti směru pohybu hodinových ručiček (vlevo/vpravo) 
7. Ovladač rychlosti 
8. Blokovací tlačítko 
9. Hlavní vypínač  

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! 

1 Elektronická příklepová vrtačka s měkkým úchopem, automatickým sklíčidlem, kovovou 
hloubkovou měrkou a čtyřmetrovým gumovým kabelem a kabelovou zábranou ve formě 
kulového kloubu 
1 postranní rukojeť 
1 sada uhlíkových kartáčků 
1 návod k použití 

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

 

Před pou�itím si přečtěte příručku 

 

Noste bezpečnostní brýle a chrániče sluchu 

 

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

 

Stroj třídy II – Dvojitá  izolace – Nepotřebujete uzemněnou zástrčku. 

 
V souladu se základními po�adavky  Evropských směrnic 

 

Označuj nebezpečí úrazu elektrickým proudem 

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 akumulátor. 
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. 
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§ 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 zmenšuje riziko zasažení 
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 zasa�ení 
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 zvy�uje riziko nehody. 

§ 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 
umožní 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, jestliže 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. 

§ 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 
poškození dejte elektrický nástroj opravit. Mnoho nehod způsobují právě nedostatečně 
udržované elektrické nástroje. 
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§ 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, ji� 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, �e nástroj bude i nadále bezpečný. 

6 DAL�Í BEZPEČNOSTNÍ TIPY PRO PŘÍKLEPOVOU VRTAČKU 
§ Vrtačka POWXQ5203/POWXQ5205 není určena pro ovládání pomocných zařízení. 
§ Nepoužívejte ji v blízkosti výparů nebo hořlavých tekutin.  
§ Používejte pouze ostré nástavce a vhodné šroubovací nástavce. 
§ Při seřizování a či�tění v�dy vytáhněte zástrčku ze zásuvky. 
§ Chraňte hlavní přívodní kabel před po�kozením. Olej a kyseliny mohou kabel po�kodit.  
§ Nepřená�ejte zařízení pomocí napájecího kabelu. 
§ Neodpojujte zástrčku ze zásuvky taháním za napájecí kabel. 
§ Před zapojením zástrčky do zásuvky se ujistěte, �e provozní spínač není uzamčený. 
§ Jestli�e pou�íváte kabelový buben, odviňte úplně kabel. Průměr kabelu by měl být nejméně 

1,5 mm2. 
§ Nástroj nepřetě�ujte. 
§ Zajistěte, aby v�echny části byly dostatečně zpracovány. 
§ Udržujte z dosahu dětí.  
§ Pracujete-li s vrtačkou na �ebříku nebo le�ení, v�dy zajistěte bezpečné místo ke stání.  
§ Pomocí detektoru si na zdi označte místa, kde prochází elektrické vedení, vodovodní trubky 

a plyn.  
§ Tam kde při práci vzniká prach, noste ochranné brýle a ochrannou dýchací masku.  
§ V�echny opravy svěřte kvalifikovanému elektrikáři.  
§ Používejte pouze originální náhradní díly. 

Při práci s příklepovou vrtačkou noste chrániče sluchu. Vystavení hluku 
mů�e vést ke ztrátě sluchu. 

§ Hladina hluku na pracovi�ti mů�e přesáhnout 85 dB (A). V takovém případě musí u�ivatel 
zavést protihluková opatření. Hluk, který vzniká při práci s tímto elektrickým nástrojem byl 
měřen v souladu s příslu�nými normami. 

Pou�ívejte pomocnou rukojeť!  Ztráta kontroly mů�e způsobit úraz. 

7 MONTÁŽ 
Va�e zařízení POWXQ5203/POWXQ5205 se dodává plně smontované. 
Pouze je třeba (v případě potřeby) zasunout hloubkovou měrku do pomocné rukojeti. 
Postupujte takto:  povolte rukojeť otáčením proti směru pohybu hodinových ručiček, vlo�te 
hloubkovou měrku (zaoblenou částí dopředu), jak daleko je třeba, pak znovu utáhněte rukojeť 
otáčením ve směru pohybu hodinových ručiček. 
Poznámka: při svislém umístění rukojeti se v�imněte, �e se vrub nachází ve středu. 
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8 OBSLUHA 
8.1 Zapnutí/ vypnutí (obr. 1) 
§ Zapnutí: stiskněte hlavní spínač (9). 
§ Vypnutí: uvolněte hlavní vypínač (9). 

8.2 Trvalý provoz (obr. 2) 
§ Zapněte stroj a pak zajistěte hlavní vypínač (9) stisknutím blokovacího tlačítka (8). 
§ Vypnutí: krátce stiskněte spínač (9). 

8.3 Proměnlivá rychlost (obr. 3) 
§ Rychlost se ovládá pomocí vět�ího nebo men�ího tlaku vyvinutého na spínač (9). 
§ Rychlost je mo�né předvolit otáčením rýhovaného �roubu (7) na spínači (9). 
§ V případě potřeby mů�ete sní�it nastavení maximální rychlosti otočením ovladače rychlosti 

(7) proti směru pohybu hodinových ručiček ve chvíli, kdy stroj není v chodu.  Za chodu nelze 
hlavní vypínač (9) zcela stisknout, aby se dosáhlo sní�ení rychlosti.  Nechte stroj bě�et bez 
zátě�e a zkontrolujte, zda je zvolená rychlost vhodná. 

8.4 Volič rychlostí (jen u POWXQ5205) (obr. 4) 
§ (1). Poloha pro 1. rychlostní stupeň. 
§ (2). Poloha pro 2. rychlostní stupeň. 

8.5 Volba funkce vrtání / vrtacího kladiva 

UPOZORNĚNÍ! Před výměnou vrtáku vyčkejte na úplné zastavení stroje. 

Na vrtání do dřeva nebo kovu zvolte re�im "vrtání". ( “ �  symbol směřuje dopředu) 
Na vrtání do betonu nebo kamene "příklepového vrtání". (  �  symbol směřuje dopředu) 
POZNÁMKA: 
§ Pro příklepové vrtání: pou�ívejte pouze směr dopředu (doprava). 
§ Při vrtání otvorů do dla�dic by měl být přepínač v poloze pro 'vrtání�. 
 
*(1) Volicí spínač (4) nastavený na re�im kladiva.  / (2) Volicí spínač (4) nastavený na re�im 

vrtání.  

8.6 Zpětný chod (vlevo/vpravo) (obr. 6) 
Nástroj má mo�nost zpětného chodu.  
§ Směr otáčení je řízen pomocí páčky (6) umístěné nad hlavním vypínačem (9). 
§ Jestli�e dr�íte vrtačku v normální pracovní poloze, měla by být ovládací páčka směru 

otáčení (6) umístěna napravo od spínače spou�tě pro vrtání vpřed.  
§ Směr rotace je obrácený (doleva), jestli�e je páčka otočena do polohy nalevo od spínače.  

Neměňte směr otáčení, dokud se vrták stále otáčí. 

8.7 Vložte vrták / požadovaný bit (obr. 7) 
§ Otevřete automatické sklíčidlo, přidr�te zadní krou�ek a přední krou�ek otočte proti směru 

pohybu hodinových ručiček. Kdy� se čelisti dostatečně otevřou, vlo�te do nich vrták / bit a 
znovu zavřete sklíčidlo otáčením předního krou�ku ve směru pohybu hodinových ručiček; 
pak ho řádně dotáhněte. 

§ POWXQ5205: Automatické sklíčidlo má jisticí funkci.  Kdy� je vrták / bit dobře uta�en, 
mů�ete sklíčidlo zajistit otočením zadního krou�ku (který je nejblí� ke stroji) proti směru 
pohybu hodinových ručiček (o několik mm). 

§ Odjistíte je otočením zpět ve směru pohybu hodinových ručiček. 
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9 POUŽITÍ  
§ Pou�ívejte jen správně nabrou�ené vrtací bity vhodné pro materiál, do něho� se vrtá. 
§ Při vrtání do tvrdých materiálů je třeba vyvíjet na elektronický nástroj soustředěný tlak. 

Příli�ný tlak nicméně výkon nezlep�uje a jen nástroj a bit příli� zatě�uje. 
§ Při vrtání v�dy na vrták aplikujte tlak ve směru vrtání. Tlačte dost na to, abyste udr�eli vrták v 

záběru, netlačte v�ak příli� silně, aby motor neztratil rychlost nebo abyste nepo�kodili vrták.  
§ Varování! Zastaví-li se vrták při vrtání, ihned uvolněte spínač spou�tě, odstavte vrtačku od 

díla a zjistěte příčinu zahlcení. 
§ Kdykoliv je to mo�né, pou�ívejte pomocnou rukojeť k lep�í kontrole nad nástrojem a 

prevenci únavy. 

Pou�ívejte pomocnou rukojeť dodávanou s nástrojem. Ztráta kontroly mů�e 
způsobit úraz! 

§ Aby se minimalizovalo riziko náhlého zahlcení a proražení materiálu, snižte tlak na vrták a 
odlehčete jej. 

§ Kdy� vrták vytahujete ven z vyvrtaného otvoru, nechte motor v chodu. Tak předejdete 
zadření. 

9.1 Vrtání do kovu 
§ Pro vrtání do kovu nebo oceli používejte vysokorychlostní ocelové bity. 
§ Volič re�imu vrtání nastavte do polohy pro vrtání. 
§ K vyznačení polohy otvoru na obrobku pou�ijte důlčík. 
§ Vrtat začínějte velmi pomalou rychlostí, aby vám vrták nesklouzl z počáteční polohy. 
§ Udr�ujte rychlost a tlak, při nich� lze vrtat, ani� by se bit přehříval. Budete-li příli� tlačit, mů�e 

se: přehřát vrták, opotřebovat lo�isko, ohnout nebo opálit bit, vyvrtat �patně vystředěný 
otvor nebo otvor o nepravidelném tvaru. 

§ Při vyvrtávání velkých otvorů do kovu se doporučuje nejprve vrtat malým vrtákem a pak práci 
dokončit velkým vrtákem; při vrtání rovně� vrták přimazávejte olejem, abyste usnadnili  
proces vrtání a prodloužili životnost vrtáku. 

9.2 Vrtání do dřeva 
§ Pro vrtání do dřeva pou�ívejte vysokorychlostní ocelové bity. 
§ Volič re�imu vrtání nastavte do polohy pro vrtání. 
§ Obrobek zajistěte, abyste se při vrtání nemohl otáčet. 
§ Vrtat začínejte velmi pomalou rychlostí, aby vám vrták nesklouzl z počáteční polohy. Jakmile 

se vrták zakousne do materiálu, rychlost zvyšte. 
§ Při vrtání průchozích otvorů umístěte za obrobek blok dřeva dřevěný blok, aby na zadní 

straně otvoru nevznikaly otřepené nebo popraskané okraje. 
§ Nezaji�ťujte spou�ť v poloze "zapnuto", kdy� mů�e být třeba vrták náhle vypnout. 

9.3 Vrtání do zdiva / betonu 

Při práci s příklepovou vrtačkou noste chrániče sluchu. Vystavení hluku 
mů�e vést ke ztrátě sluchu. 

§ Maximálního výkonu při vrtání otvorů do cihle, dla�dic, betonu atd. dosáhnete příklepovými 
vrtáky do zdiva s vidiovými hroty.  

§ Volič re�imu vrtání nastavte do polohy pro příklepové vrtání. 
§ U cihel docílíte nejlep�ích výsledků s lehkým tlakem a střední rychlostí. 
§ U tvrdých materiálů, jakými je beton, tlačte více a pou�ijte vysokou rychlost. 
§ Při vrtání do dla�dic si optimální rychlost a tlak vyzkou�ejte na odřezku/úlomku dla�dice. 
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§ Při vrtání do stěn / stropů / podlah držte elektrický nástroj za izolované úchytné plochy. Vrták 
se mů�e dotknout skrytého elektrického vedení nebo svého vlastního kabelu. 

Dotkne-li se vrták vodiče pod proudem, mohou se holé kovové díly 
elektrického nástroje rovně� dostat "pod proud" a obsluha by mohla být 
zasažena elektrickým proudem. 

9.4 Ihned přestaňte vrtat, kdy�: 
za bě�ného provozu dojde k jedné z následujících událostí; tehdy ihned odpojte přívod 
elektřiny a dejte nástroj důkladně prohlédnout a v případě potřeby opravit kvalifikovanou 
osobou: 
§ otáčející díly se zadřou nebo rychlost klesne na neobvykle malé otáčky 
§ nástroj se neobvykle třese a vydává přitom podivné zvuky. 
§ Kryt motoru se mimořádně silně zahřívá. 
§ Kolem oblasti motoru dochází k silnému jiskření. 

10 ČI�TĚNÍ A ÚDR�BA 

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

10.1 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. 

10.2 Uhlíkové kartáčky 
Kartáčky je třeba periodicky kontrolovat a kvalifikovaný personál by měl opotřebované 
kartáčky včas vyměňovat. 

10.3 kabel 
Je-li po�kozen spojovací kabel (nebo síťová zástrčka), je třeba provést výměnu. Výměnu 
spojovacího kabelu by měl provádět pouze kvalifikovaný odborník (kvalifikovaný elektrikář). 
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11 TECHNICKÉ ÚDAJE 
 POWXQ5203 POWXQ5205 
Napětí/frekvence 230-240 V ~ 50Hz 230-240 V ~ 50Hz 
Příkon 850W 1200W 
Volnobě�né otáčky 0-2800 min-1 0-1000 min-1 / 0-2800 min-1 
Kapacita sklíčidla:  13 mm Max 13 mm Max 
Frekvence rázů (+/-) 0-44800 min-1 0-19000/0-53200 min-1 
Dvojitá izolace  Ano Ano 
Stupeň krytí  IP20 IP20 
Hmotnost 3.12 Kg 3.90 kg 
 
HLUKOVÉ ZATÍŽENÍ 
Hodnoty hlukových emisí se měří podle příslu�né normy. 
 POWXQ5203 POWXQ5205 
Úroveň akustického tlaku LpA 94 dB(A) 96 dB(A) 
Úroveň akustického výkonu LwA 105 dB(A) 107 dB(A) 

POZOR!  Hladina akustického výkonu mů�e přesáhnout 85 dB(A), v 
takovém případě je třeba si nasadit individuální chránič sluchu. 

 POWXQ5203 POWXQ5205 
aw (Vibrace) : 15.1 m/s² 13.4 m/s² 
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12 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. 

13 ZÁRUKA 
§ Na tento výrobek se vztahuje záruční doba 5 let 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. 

§ Stejně tak nelze vzná�et nárok ze záruky v případě, �e �koda na zařízení vznikla následkem 
nedbalé údr�by nebo přetí�ení. 

§ Zcela vyloučeny ze záruky jsou �kody vzniklé následkem zaplavení tekutinou, příli�ného 
zaprá�ení, úmyslného po�kození (ať jde o záměr či hrubou nedbalost), nepatřičného 
používání (používání k účelům, k nim� zařízení není vhodné), diletantského pou�ívání 
(např. nedodr�ováním pokynů z návodu), nekvalifikovaného sestavení, zásahu bleskem a 
chybného síťového napětí. Tento seznam není omezující. 

§ Uznání záručního nároku nemů�e nikdy vést k prodlou�ení záruční lhůty ani začátku nové 
záruční lhůty v případě, �e 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, �e výrobek nebyl správně udr�ován (pravidelné či�tění větracích otvorů, 
pravidelné servisování 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. 

14 �IVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Bude-li va�e zařízení po del�í době pou�ívání třeba vyměnit za nové, nelikvidujte 
pou�ité zařízení spolu s bě�ným domovním odpadem, ale proveďte to způsobem 
ekologicky bezpečným. 
Elektrický odpad se nesmí likvidovat jako součást domovního odpadu. Kde je to 
mo�né, provádějte recyklaci. Zeptejte se na místním úřadu nebo u 
maloobchodníků, kde a jak lze recyklovat. 
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15 PROHLÁ�ENÍ O SHODĚ 

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

Výrobe k:Elektronická příklepová vrtačka 
Výrobní značka : POWERplus 
Model : POWXQ5203/POWXQ5205 

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 
98/37/ES směrnice o strojním zařízení 

Evropské harmonizované normy a jejich změny a doplňky: 
EN60745-1 : 2006 
EN60745-2-1 : 2003 
EN55014-1 : 2006 
EN55014-2 : 1997 
EN61000-3-2 : 2006 
EN61000-3-3 : 1995 

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

 
Philippe Vankerkhove 
Ředitel pro certifikaci 
Datum : 18/05/2009 
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