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KABELSPIL 
POWX900 

1 ANVENDELSE 
Dette kabelspil bruges til at hejse og sænke belastninger op til maks. Det er det ideelle 
værktøj til boligindretning løft, byggepladshejsning, værkstedshejsning og så videre. 

ADVARSEL! Læs af hensyn til sikkerheden denne vejledning omhyggeligt, 
før maskinen tages i brug. Giv kun el-værktøjet videre til andre sammen 
med denne vejledning. 

2 BESKRIVELSE (FIG. A) 
1. Monteringsbeslag 
2. Spændskive 
3. Monteringskabinet 
4. Motorhus 
5. Krogbeslag 
6. Kabelspole 
7. Stålkabel 
8. Hejseanslag 
9. Sænkeanslag 

10. Stopanordning 
11. Fjederbufferenhed 
12. Læssekrog 
13. Læssekrog med talje 
14. Fjernbetjening 
15. Nødafbryder 
16. Op-/ned-betjeningsgreb 
17. Netledning 

3 MEDFØLGENDE INDHOLD 
▪ Fjern al emballage. 
▪ Fjern resterende emballage og forsendelsesmateriale (om nødvendigt). 
▪ Kontroller, at hele pakkens indhold er der. 
▪ Kontroller værktøjet, strømledningen, strømstikket og alt tilbehør for beskadigelser under 

transporten. 
▪ Opbevar emballagen så lang tid som muligt indtil garantiperiodens ophør. Kasser det i dit 

lokale affaldssystem bagefter. 

ADVARSEL: Emballage er ikke legetøj!  Børn må ikke lege med 
plastikposer!  Risiko for kvælning! 

2 monteringsklemmer 
1 taljekrog 
4 sekskantskruer 

4 spændskiver 
4 fjederlåseskiver 

Kontakt venligst forhandleren, når der mangler dele, eller de er 
beskadigede. 

4 SYMBOLER 
I denne brugervejledning og/eller på maskinen anvendes der følgende piktogrammer: 

 

Symboliserer risiko for 
personskader eller skader på 
værktøjet.  

Læs vejledningen før brug. 

 

I overensstemmelse med 
grundlæggende 
sikkerhedsstandarder i de 
europæiske direktiver.  

Brug handsker 
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5 ALMINDELIGE SIKKERHEDSANVISNINGER FOR EL-VÆRKTØJ 
OBS! Samtlige anvisninger bør læses. Fejl p.g.a. manglende overholdelse af anvisningerne 
nedenfor kan forårsage elektriske stød, brand og/eller alvorlige kvæstelser. Begrebet „El-
værktøj” i det følgende refererer til netdrevne el-værktøjer (med netkabel) eller batteridrevet 
(trådløst) el-værktøj. 

5.1 Arbejdsområde 
▪ Hold arbejdsområdet rent og ryddeligt. Uorden og arbejdsområder med dårlig belysning 

kan medføre ulykker. 
▪ Med dette værktøj må der ikke arbejdes i omgivelser med eksplosionsfare, hvor der findes 

brændbare væsker, gas eller støv. El-værktøjer producerer gnister, som kan antænde 
støvet eller dampene. 

▪ Hold børn og andre personer væk, mens el-værktøjet benyttes. Hvis man distraheres, kan 
man miste kontrollen over værktøjet. 

5.2 Elektrisk sikkerhed 

Kontroller altid at strømforsyningen svarer til spændingen på 
mærkepladen. 

▪ Værktøjets tilslutningsstik skal passe ind i stikdåsen. Netstikket må ikke ændres på nogen 
måde. Brug ingen adapterstik sammen med apparater med beskyttelsesjording. 
Uændrede netstik og passende stikdåser reducerer faren for elektriske stød. 

▪ Undgå kropskontakt med jordede overflader, f.eks. rør, radiatorer, komfurer og køleskabe. 
Der er øget fare for elektriske stød, når kroppen er jordet. 

▪ Hold værktøjet væk fra regn og fugtighed. Indtrængning af vand i et el-værktøj øger faren 
for elektriske stød. 

▪ Netkablet må ikke misbruges til at bære værktøjet, hænge det op eller trække netstikket 
ud af stikdåsen. Hold netkablet væk fra varme, olie, skarpe kanter eller bevægelige dele af 
værktøjet. Beskadigede eller indfiltrede netkabler øger faren for elektriske stød. 

▪ Hvis der arbejdes udendørs med et el-værktøj, må der kun bruges forlængerkabler, som 
er tilladt til udendørs anvendelse. Anvendelse af et forlængerkabel, som er egnet til 
udendørs anvendelse, reducerer faren for elektriske stød. 

▪ Hvis el-værktøjet skal anvendes et sted, hvor det er fugtigt, skal der anvendes en 
strømforsyning der er beskyttet mod anløbsstrøm/reststrøm. Anvendelse af en 
reststrømsenhed reducerer risikoen for elektrisk stød. 

5.3 Personlig sikkerhed 
▪ Vær opmærksom.  Hold øje med, hvad du gør, og brug el-værktøjet med fornuft. Brug ikke 

værktøjet, hvis du er træt eller påvirket af narkotika, alkohol eller lægemidler. Et øjebliks 
uopmærksomhed ved anvendelsen af værktøjet kan medføre alvorlige kvæstelser. 

▪ Brug personligt sikkerhedsudstyr og altid sikkerhedsbriller. Anvendelse af personligt 
sikkerhedsudstyr; f.eks. støvmaske, skridsikre sikkerhedssko, sikkerhedshjelm eller 
høreværn, alt efter el-værktøjets art og anvendelse, reducerer faren for kvæstelser. 

▪ Undgå utilsigtet ibrugtagning. Kontrollér, at afbryderen er i positionen "FRA (0)", inden 
netstikket sættes ind i stikdåsen. Hvis man har fingeren på afbryderen, mens værktøjet 
bæres, eller tilslutter værktøjet til strømforsyningen i tændt tilstand, kan der ske ulykker. 

▪ Fjern indstillingsværktøjer eller skruenøgler, inden værktøjet tændes. Et værktøj eller en 
nøgle, som befinder sig en drejende del af værktøjet, kan forårsage kvæstelser. 

▪ Overvurdér ikke dine evner. Sørg altid for, at du står sikkert og er i balance. På denne 
måde kan værktøjet styres bedre i uventede situationer. 

▪ Brug egnet beklædning. Bær ikke løst siddende tøj eller smykker. Hold håret, tøj og 
handsker væk fra bevægelige dele. Løst siddende tøj, smykker eller langt hår kan gribes 
af bevægelige dele. 
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▪ Hvis der monteres støvudsugnings- og opsamlingsanordninger, skal man kontrollere, at 
disse er tilsluttet og anvendes korrekt. Anvendelse af disse anordninger reducerer farer, 
der skyldes støv. 

5.4 Omhyggelig håndtering og anvendelse af el-værktøjer 
▪ Overbelast ikke værktøjet. Brug det el-værktøj, der er beregnet til det arbejde, der skal 

udføres. Med det passende el-værktøj arbejder man bedre og mere sikkert inden for det 
oplyste ydelsesområde. 

▪ Brug ikke el-værktøjer med defekte afbrydere. Et el-værktøj, som ikke længere kan 
tændes eller slukkes, er farligt og skal repareres. 

▪ Træk netstikket ud af stikdåsen, inden der foretages justeringer på værktøjet, 
tilbehørsdele skiftes ud eller værktøjet renses. Denne sikkerhedsforanstaltning forhindrer 
utilsigtet start af værktøjet. 

▪ El-værktøjer, som ikke benyttes, skal opbevares udenfor børns rækkevidde. Giv ikke 
personer, som ikke er fortrolige med værktøjet eller ikke har læst disse anvisninger, lov til 
at bruge værktøjet. El-værktøjer er farlige, hvis de anvendes af uerfarne personer. 

▪ Vedligehold værktøjet omhyggeligt. Kontrollér, at bevægelige dele af værktøjet fungerer 
upåklageligt og ikke sidder fast, og om dele er knækket eller beskadiget på en sådan 
måde, at værktøjets funktion påvirkes. Beskadigede dele skal repareres, inden værktøjet 
bruges. Mange ulykker skyldes dårligt vedligeholdte el-værktøjer. 

▪ Hold skærende værktøjer skarpe og rene. Omhyggeligt vedligeholdte skærende værktøjer 
med skarpe skærekanter komme ikke til at sidde fast og er lettere at styre. 

▪ Brug el-værktøjer, tilbehør, ekstraudstyr osv. i overensstemmelse med disse anvisninger 
og sådan, som det er foreskrevet for den pågældende type apparat. Tag i denne 
forbindelse hensyn til arbejdsbetingelserne og det arbejde, der skal udføres. Brug af el-
værktøjer til andre anvendelser end de tiltænkte kan medføre farlige situationer. 

5.5 Service 
▪ Værktøjet må kun repareres af kvalificeret fagpersonale og med originale reservedele. 

Dette sikrer, at værktøjets sikkerhed bevares. 

6 EKSTRA SIKKERHEDSOPLYSNINGER 

BEMÆRK! Brug aldrig maskinen til at transportere personer eller dyr! 

Stå og arbejd aldrig under en hejst belastning 

▪ Hold det umiddelbare arbejdsmiljø rent. 
▪ Overvej de miljømæssige påvirkninger. Sørg for god belysning af dit arbejdsområde. Brug 

ikke maskinen i potentielt brandfarlige, let antændelige væsker eller eksplosive 
omgivelser. Må ikke udsættes for unødvendige vejrpåvirkninger, såsom regn, fugt, 
soleksponering, støv eller kulde. 

▪ Beskyt dig selv mod elektrisk stød.  
▪ Hold denne enhed væk fra uvedkommende.  
▪ Opbevar kabelspillet på en ordentlig måde, når det ikke er i brug. Opbevar maskinen på et 

tørt, højt eller aflåst sted, utilgængeligt for børn. 
▪ Kabelspillet må ikke overbelastes under nogen omstændigheder! Overskrid ikke den 

maksimale lasteevne (se dataskiltet, ikke læssekrogen!). Brug ikke 2 eller flere maskiner til 
at løfte samme objekt. 

▪ Det er forbudt at løfte er fastgjort/fast objekt.  
▪ Brug ikke maskinen i aggressive miljøer eller under lave temperaturer. 



 POWX900 DA 

Copyright © 2019 VARO Side | 5 www.varo.com 

▪ Bær arbejdshandsker. Bær aldrig løstsidende tøj eller smykker, da dette kan blive fanget i 
maskinens bevægelige dele. Sikkerhedsudstyr (såsom gummihandsker, skridsikre sko, 
høre- og hårbeskyttelse og osv.) anbefales altid til arbejdet. 

▪ Brug kun strømkablet (17) til det påtænkte formål. Værktøjet må aldrig bæres eller 
trækkes i ledningen (17), og træk aldrig i ledningen for at trække stikket ud af 
stikkontakten. Beskyt strømkablet (17) mod varme, olie og skarpe kanter. Kontrollér 
strømkablet (17) for skader før hver ibrugtagning. Brug aldrig spillet, hvis kablet, hvis der 
er knuder eller buk på det. Kablet skal altid udskiftes af en kvalificeret fagmand.  

▪ Sørg for at bevare oprejst kropsstilling. Sørg for at have en sikker position og hold altid 
balancen. Undgå ekstreme vinkler.  

▪ Frakob kabelspillet fra elnettet, når det ikke er i brug. Træk altid stikket ud af stikkontakten, 
hvis apparatet ikke er i brug, og før du udfører nogen som helst form for vedligeholdelse. 

▪ Arbejd altid omhyggeligt og udvis  passende forsigtighed.  
▪ Brug kun fabrikantens anbefalede tilbehør.  
▪ Kabelspillet må kun repareres af en autoriseret elektriker. Dette el-værktøj overholder 

gældende sikkerhedsbestemmelser.  
▪ Sørg for at hejse belasningerne fra jorden med den laveste hastighed. Kablet skal 

endvidere være stramt, men ikke udrullet, når hejsningen startes fra jorden. 
▪ Mikroafbrydren må ikke blive brugt som en stopkontakt eller afmonteres. Mikroafbryderen 

er en sikkerhedsanordning, der forhindrer, at belastningen løftes over den tilladte grænse. 
▪ Hvis bremserne stopper med at virke og læsset sænkes hurtigt, skal du trykke på 

stopknappen med det samme og derefter tænd-knappen. Efter aflæsnin skal maskinen 
sendes til reparation hos en kvalificeret fagmand. 

▪ Lad ikke læsses blive hængende i luften i længere tid, da dette kan gøre delene deforme. 
Der må ikke udføres reparationer eller inspektioner, mens maskinen er i brug.  

▪ Det er forbudt at ændre nogen som helst del af taljen eller skille den ad. 
▪ Afhængigt af hvor hyppigt maskinen bliver brugt, skal den, efter 20 timers kontinuerlig drift, 

gennemgå en grundig vedligeholdelse (mindst en gang om året). 
▪ Sørg for at bruge nødstopknappen (15) til at stoppe maskinen i tilfælde af farlige 

situationer og nødssituationer. Nulstil nødstopknappens (15) til driftsstatus i pilens retning 
(med uret), indtil faren er overstået. 

7 INDEN ARBEJDET PÅBEGYNDES 

Bemærk! Kabelspillet er kun beregnet til privat brug! Det er ikke beregnet til 
kommercielt arbejde. Denne enhed kan kun betjenes uden risici, hvis du 
læser denne betjeningsvejling og sikkerhedsanvisninger og nøje følger alle 
instruktioner. 

Før maskinen tages i brug, skal du sørge for at gøre nogle forberedelser: 
▪ Sørg for, at spændingen på dit el-net er i overensstemmelse med den spænding, der er 

anført på typeskiltet, og at enheden er udstyret med den korrekte stik. 
▪ Begynd med at udføre en test uden læs, før du begynder, og kontrollér: 

 a, Fleksibiliteten i betjeningsknappen (16) for at sikre kontrollen af de hejsning og 
sænkning af læssekrogen. 

 b, Fleksibiliteten af hejseanslaget (8) for at sikre afbrydelse af kredsløbet. 

 c. Fleksibiliteten i sænkeanslaget (9) for at sørge for, at afbryde kredsløb, når stålkablet (7) 
næsten er brugt op. 

 d, Alle unormale lyde under opstart. 

 e, Stålkablet (7) er muligvis beskadiget (splittet eller bøjet). Udskift kablet øjeblikekligt. 
▪ Efterse bremseskiven før og efter hejsning af læsset.  
▪ Efterse læssekrogen (12) før brug for mulige skader eller forvridninger. Udskift den i tide. 
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▪ Betjening med en reststrømbeskyttelsesanordning (nødstopafbryder, 15) giver ekstra 
beskyttelse. 

▪ Sørg for at delene er tilstrækkeligt smurt. Dup smøremidlet på læssekrogen (12), 
kabeltromlens aksel, fartsænkningsboksen og lejet hvert  halve år.  

▪ Smør kabeltromlens leje med smøremiddel hver gang stålkablet (7) udskiftes. Hvis kablet 
er beskadiget, skal det udskiftes øjeblikkeligt.  

▪ Udfør kun omarbejde og vedligeholdelsesopgaver, hvis strømforsyningen er afbrudt. 
▪ Efterse enheden for transportskader. Rapporter øjeblikkeligt eventuelle skader til 

forhandleren. 

8 INSTALLATION 
▪ Installér kabelspillet på en stålbjælke (Fig. 2). Brug kun de medfølgende monteringsbeslag 

(1), der kan fastgøres til toppen af monteringskabinettet (3) ved hjælp af skruer, 
spændskiver og fjederlåseskiver. Stålbjælken skal være i stand til at modstå mindst 
maskinens dobbelte nominelle vægt. Kontakt en professionel installatør for at få de bedste 
resultater. 

▪ Stålbjælken skal have en diameter på 46 x 46 mm, en vægtykkelse på mindst 2,3 mm og 
en længde på mindst 450 mm (Fig. 1). 

▪ Stålbjælken skal forankres forsvarligt i en væg. Forankringen skal installeres tilsvarende 
robust for at kunne modstå belastningen. 

▪ Sørg for, at maskinen er installeret jævnt og ikke på skrå.  
▪ Fjernbetjeningen (14) skal være let tilgængelig på alle tidspunkter og skal derfor 

installeres i en afstand til gulvet på mellem 0,8 m og 1,5 m (Fig. 3). 
▪ Indsæt læssekrogen (12) i krogens beslag (5) på monteringskabinettet (3), når du bruger 

den ekstra læssekrog med afvigende aksel (13). 
▪ Den elektriske talje vil være fastgjort i toppen. Sæt taljen med bærerammen på 

overliggeren. Bjælken skal derefter fastgøres til støttesøjlerne. Støttesøjlerne skal være i 
overensstemmelse med kundens krav og være ordentligt fastgjort på arbejdsområdet. 
Støttesøjlerne skal installeres så de er robust og stabile. De skal også være i stand til at 
modstå en nominel belastning på lang sigt. 

9 BETJENING 
▪ Før arbejdet påbegyndes, skal du kontrollere, at stålkablet (7) rulles præcist op, lag ved 

siden af lag på kabeltromlen (6). Kablet  må aldrig rulles helt ud!  
▪ Rul kun kablet ud til det punkt, hvor der er mindst 3 yderligere lag på tromlen. 
▪ Hvis det røde indikatormærke er synligt, skal du stoppe kabelspillet med det samme og 

afbryde udrulning af kablet! 
▪ Rul altid kablet ud som vist på Fig. 4. 

Bemærk: Når stalkablet udskiftes, skal du huske at trække kablet ind i det 
firkantede hul på kabeltromlen og derefter trække det ud fra det runde hul. 
Rul derefter kablet i to cirkler og træk det derefter til på siden af 
kabeltromlen og fastgør det. 

▪ Kablespillet betjenes ved hjælp af fjernbetjeningen (14). Læsset hejses, når kontakten 
flyttes til den øverste position. Ved betjening i nederste position, sænkes læsset. Skift 
aldrig  direkte fra hejsning til sænkning eller omvendt. Stop altid kabelspillet før der skiftes 
retning. 

▪ Brug nødafbryderen (15) til øjeblikkeligt at standse kabelspillet i nødstilfælde og til at 
beskytte mod genstart. Får at nulstille enheden til driftsstatus, skal du først dreje 
nødafbryderen (15) med uret, hvilket vil frigøre nødstopknappen (15). Kabelspillet er nu 
operationelt. 
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▪ Kabelspillet er konstrueret med grænseanslag. Når hejsekrogen (12) hejses op til den 
øverste position, når stopanordning (10) det øverste grænsebeslag (8), hvorefter 
mikrokontakten på det øvre grænsebeslag (8) vil afbryde kredsløbet og stoppe motoren 
for at sikre arbejdet. Når læssekrogen (12) sænkes ned næsten til næsten hele kablet (7) 
er opbrugt, aktiverer mikrokontakten det nedre grænsebeslag (9), som afbryder kredsløbet 
og stopper motoren. 

Bemærk! Hvis kablet er rullet ud til det punkt, hvor den røde mikroafbryder 
er synlig, skal kabelspillet stoppes. Kablet må under ingen 
omstændigheder rulles forbi dette punkt. 

▪ Hvis kabelspillet ikke kan hejse et læs med det samme, skal maskinen slukkes 
øjeblikkeligt for at undgå skader og ulykker. 

▪ Sørg for at læsset er forsvarligt fastgjort til læssekrogen (12-13). Oprethold den størst 
mulige afstand til læsset og ståkablet (7) under driften. 

▪ Når der sænkes et læs, skal du huske, at kabelspillet stadig kan rulle et par centimeter, 
efter det er blevet stoppet. Derfor skal du stoppe i god tid. 

▪ Sørg for, at stålkablet (7) ikke kan flyttes mere end 15° til siden.  
▪ Kabelspillet kan betjenes med et enkelt eller to kabler. Af denne grund kan den tilladte 

nominelle belastning, se de tekniske specifikationer, variere. 
▪ Efter genstandene er blevet pakket ud, skal du kontrollere, at alle dele og tilbehør 

stemmer overens med anvisningerne. Kontrollér, om kabelspillet har nogen buler eller 
skader, om kabelforbindelserne har nogen defekter, og om motoren viser nogen tegn på 
regn- eller vandskader. 

▪ Kabelspillet bruger en enfaset strømforsyning. Den nominelle spænding er 230 V + 20 %, 
den nominelle frekvens er 50 Hz + 1 %. Motoren skal være sikkert jordet. Der skal 
installeres en overstrømsbeskyttelse i strømforsyningens kredsløb.  

▪ Efter tilslutning af strømforsyningen, kan spillet hejses og sænkes i Jog-tilstand. Du kan 
hæve og sænke opstarten under en testkørsel. Først når op- og ned-bevægelsen er stabil, 
og bremserne virker fejlfrit,  kan spillet testes med et dummy-læs. 

9.1 Vurdering for intermitterende brug 
Denne maskine er konstrueret til driftstypen S3 20 % - 10 min. (periodisk intermitterende drift). 
Den relative driftscyklus er 20 %, hvilket betyder, at enheden kan betjenes ved nominel 
belastning på 2,0 minutter under hver driftscyklus, og skal derefter slukkes i 8. 0 minutter for at 
køle ned. Enheden kan derfor løbende anvendes i en periode på 20 % af den samlede driftstid 
på 10 minutter ved nominel belastning. 

9.2 Overbelastning(Kun til POWX901-POWX902-POWX903) 
▪ Kablespillet er ikke egnet til kontinuerlig drift. Motoren er beskyttet mod overbelastning og 

overophedning af en temperaturafbryder. 
▪ Hvis den tilladte driftstid er overskredet, vil motorens temperatur stige og 

temperaturafbryderen vil slukke kabelspillet. Temperaturafbryderen skifter automatisk igen 
efter en afkølingsfase. 

▪ Hvis kabelliften strammes med en mindre belastning, vil driftstiden stige, og den 
afkølingstiden vil falde. 

Bemærk! I tilfælde af direkte eksponering for sollys, vil temperaturen i 
kabinettet stige markant, hvilket også vil reducere den tilladte driftstid. Det 
er derfor muligt, at temperaturafbryderen slukkes efter en kort periode, og 
kabelspillet lukker ned. Vent, indtil enheden er kølet af. 
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9.3 Betjening med dobbelt kabel (Fig. 5) 
▪ Løsn møtrikkerne på de 3 skruer, der er placeret på den læssekrog med  talje (13) og fjern 

dækpladen, dersidder på siden. Anbring stålkabel (7) omkring den afvigende aksel og sæt 
dækpladen og boltene på igen. Sørg for, at læssekrogen med talje (13) er monteret 
korrekt, og at møtrikkerne er strammet. 

▪ Indsæt læssekrogen (12), fastgør den til kabelkrogen i krogbeslaget (5) på 
monteringskabinettet (3). 

10 RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE 
▪ Frakobl stikket før du udfører noget som helst arbejde på enheden. 
▪ Rengør enheden med en fugtig klud og noget flydende sæbe. Brug aldrig 

rengøringsmidler eller opløsningsmidler, da disse kan beskadige enhedens plastdele. 
▪ Inspicer jævnligt stålkablets (7) samlede længde for skader samt stopbeslagets 

funktionalitet (Rul kabelspillet op indtil stopanordningen (10) aktiverer grænsebeslaget på 
mikroafbryderen). 

▪ Hvis stålkablet (7) er beskadiget (revnet eller bøjet, Fig. 6), skal en fagmand udskifte det 
med originale reservedele. 

▪ Under montering af kablet er det vigtigt at huske grænsevægten (5), for at garantere er 
sikkert endestop. 

▪ Kontrollér, at alle mekaniske komponenter kan bevæge sig frit, efter stikket er trukket ud. 
▪ Udskifte kun tabte dele med originale dele. 
▪ Retur enheden til din forhandler for at sikre professionel genbrug. 

11 TEKNISKE DATA 
Nominel spænding 230 V~ 

Nominel frekvens 50 Hz 

Effektdata: 500 W 

Nominel strøm: 2,18 A 

Max. lasteevne 
-for enkelt kabel  
-for dobbelt kabel 

 
100 kg 
200 kg 

Kabelhastighed  
-for enkelt kabel 
-for dobbelt kabel 

 
8 m/min 
4 m/min 

Hejsehøjde 
-for enkelt kabel 
-for dobbelt kabel 

 
12 m 
6 m 

Kabeldiameter 3,0 mm 

Beskyttelsesklasse IP54 

Motorkategori M1 

Driftstid S320 %-10min 

Beskyttelsesklasse I 

Vægt  10,5 kg 

12 STØJ 
Støjemissionsværdier  er målt i overensstemmelse med gældende standarder. (K=3) 

Lydeffektniveau  LwA 71 dB(A) 
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13 PROBLEMLØSNING 
Almindelige fejl  Årsag Løsning 

Tænd-/sluk-knappen 
er anvendtt, men 
motoren kører ikke. 

1. Den er ikke sluttet til 
strømforsyningen. 
2. Kablerne er knækkede eller 
flossede. 
3. Defekt kontakt. 
4. Kondensatore er brændt 
igennem. 
5. Afbryderen er ikke blevet 
nulstillet 
eller der er en fejl i endestoppet. 
6. En ledning til termosikringen er 
knækket. 

1. Tilslut elementet til 
strømforsyningen. 
2. Kontrollér/reparer 
ledninger og tilslut dem til 
kontakten igen. 
3. Reparation kontakten eller 
udskift den. 
4. Udskift kondensatoren. 
5. Kontrollere afbryderen og 
udskift endestoppet. 
6. Vent, indtil elementet 
køler ned, eller udskift 
termosikringen. 

Betjeningsknappen er 
blevet aktiveret. 
Motoren larmer 
meget,  men kan dog 
ikke løfte læsset. 

1. Den tilgængelige spænding er 
for lav. 
2. Kondensatoren er blevet 
beskadiget. 
3. Bremsen er ikke helt åben. 

1. Juster arbejdet i henhold 
til strømforsyningen. 
2. Skift strømforsyningen. 
3. Få maskinen repareret af 
en kvalificeret 
reparationsservice. 

Efter et strømsvigt 
fungerer bremsen 
ikke, eller maskinen 
glider ned. 

• Afstanden mellem bremserne er 
for stor 
• Bremsefjederen er beskadiget. 
• Bremseskiven er låst. 
• Bremseskiven har været 
snavset fra begyndelsen. 

Få maskinen repareret af 
en kvalificeret 
reparationsservice. 

Støjen fra maskinen 
bliver kraftigere. 

1. Dårligt smurt. 
2. Efter lang tids brug, er tandhjul 
og lejer blevet beskadiget. 
3. Dårligt installeret eller bulet. 

1. Smør maskinen 
regelmæssigt. 
2. Udskift tandhjul eller lejer. 
3. Kontrollér monterede dele 
eller få 
det repareret af et 
professionelt servicecenter. 

Kabelspillet har for høj 
spænding. 

1. Jordingsfejl eller ikke er muligt. 
2. De indvendige stik rører ved 
kabinettet. 

1. Kontroller de jordede 
ledninger og forbinde dem 
ordentligt. 
2. Kontrollér alle indvendige 
forbindelser. 

Afbryderen fungerer 
ikke. 

1. Afbryderen er defekt. 
2. Afbryderen er blokeret. 

1. Sluk og udskift den. 
2. Kontroller, reparer eller 
udskift afbryderen. 
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14 GARANTI 
▪ Produktet dækkes af garanti i en periode på 36 måneder fra den første købers købsdato. 
▪ Garantien dækker alle materiale- eller produktionsfejl. Den omfatter ikke: batterier, 

opladere,  dele, der udsættes for normal slitage, såsom lejer, børster, ledninger, stik eller 
tilbehør såsom bor, borebits, savklinger, osv., beskadigelse eller defekter som følge af 
misbrug, ulykke eller ændring eller transportomkostninger. 

▪ Beskadigelse og/eller defekter som følge af misbrug er heller ikke omfattet af nærværende 
garanti. 

▪ Vi fraskriver os også alt ansvar for enhver personskade som følge af forkert brug af 
værktøjet. 

▪ Reparationer må kun udføres af et autoriseret kundeservicecenter til Powerplus-værktøjer. 
▪ Du kan altid få mere information på tlf. 00 32 3 292 92 90. 
▪ Alle transportomkostninger skal altid afholdes af kunden, medmindre andet er aftalt 

skriftligt. 
▪ Ligeledes kan der ikke forlanges erstatning under nærværende garanti, hvis skaden på 

apparatet er opstået som følge af uagtsom vedligeholdelse eller overbelastning. 
▪ Garantien dækker ikke skader der opstår som følge af gennemtrængt væske, overdreven 

støveksponering, bevidst beskadigelse (forsætligt eller ved grov uagtsomhed), upassende 
anvendelse (brug til formål som apparatet ikke er egnet til), ukompetent brug (såsom ikke 
at respektere instrukserne i denne vejledning), inkompetent montering, lynnedslag, forkert 
netspænding. Denne liste er ikke fuldstændig. 

▪ Accept af krav under garantien kan ikke føre til forlængelse af garantiperioden eller 
påbegyndelsen af en ny garantiperiode, hvis apparatet udskiftes. 

▪ Apparater eller dele, som udskiftes under garantien, bliver Varo NV's ejendom. 
▪ Vi forbeholder os retten til at afvise alle krav, hvis købet ikke kan bekræftes, eller hvis det 

er tydeligt, at produktet ikke har været behørigt vedligeholdt. (rene udluftningsåbninger, 
regelmæssig service af kulbørster,…)  

▪ Købskvitteringen skal opbevares som bevis på købsdatoen.  
▪ Det samlede værktøj skal returneres til forhandleren i rimelig ren stand, i den originale 

blæseformede æske (hvis relevant for enheden) sammen med købsdokumentation. 

15 MILJØ 
Hvis maskinen skal skiftes ud efter lang tids brug, må den ikke bortskaffes som 
husholdningsaffald, men skal bortskaffes på en miljømæssigt forsvarlig måde. 
Maskinens  enkelte dele må ikke bortskaffes som husholdningsaffald. Sørg for at 
genbruge disse, hvor der findes egnede anlæg til det. Kontakt de lokale 
myndigheder eller forhandleren for at få rådgivning om indsamling og 
bortskaffelse. 
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16 KONFORMITETSERKLÆRING 

 

VARO N.V. – Joseph Van Instraat 9 – BE2500 Lier – Belgien, erklærer hermed, at  
Apparatbeskrivelse: Kabelspil 
Varemærke:  POWERplus 
Varenummer:  POWX900 

er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i gældende 
europæiske direktiver, der er baseret på anvendelse af europæiske harmoniserede 
standarder. Enhver uautoriseret modifikation af apparatet ugyldiggør denne erklæring. 

EU-direktiver (herunder eventuelle tillæg frem til datoen for undertegnelsen): 
2014/30/EU 
2006/42/EC 
2011/65/EU 

Harmoniserede europæiske standarder (herunder eventuelle tillæg frem til datoen for 
undertegnelsen): 

EN60204-32 : 2008 
EN14492-2 : 2006 
EN55014-1 : 2006 
EN55014-2 : 2015 
EN61000-3-2 : 2014 
EN61000-3-3 : 2013 

Indehaver af den tekniske dokumentation: Philippe Vankerkhove, VARO - Vic. Van Rompuy 
N.V. 

Undertegnede handler på vegne af selskabets administrerende direktør, 

 
Hugo Cuypers 
Regulatory Affairs (afdelingen for juridiske anliggender) 
Lier, 19/11/2018 


